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E L Ő S Z Ó .

Az 1804-ik évben a jelenlegi szerb fejedelemség 
keresztyén lakói fegyvert ragadtak közvetlen elnyomóik a 
mahomedán dahik ellen. E felkelés, melynek kezdemé
nyezői épen nem gondoltak a török birodalomtól való 
elszakadásra, utóbb valóságos forradalommá fejlődött, 
mely végre a tartomány teljes függetlenségét czélozta.

Már a mozgalom elején kitűnik Kara-Gyorgye erő
teljes egyénisége. Kilencz éven át ő volt a szerbek sorsá
nak intézője békében és harezban. Az 1813-ban bekövet
kezett török diadalok után Kara-Gyorgye letűnik az ese
mények színpadáról s a szerbek kénytelenek voltak ismét 
meghódolni a portának. Két év múlva azonban Obrénovics 
Milos újólag kitűzte a lázadás zászlaját.

Ezen korszak történetét szándékozom elbeszélni, tehát 
az 1804-től az 1815. évig terjedő eseményeket. De hogy 
jobban megvilágíttassanak mindazon indokok, melyek a 
szerbek ^Mozgalmát előidézték, szükségesnek láttam elbe
szélésem fonalát egész az 1780-ik évig felvinni. A múlt 
század két utolsó évtizedének története tehát e munkának 
szinte szerves kiegészítő részét képezi.

A «szerbek» és nem «Szerbia» történetének nevez
tem el müvemet, mert azon korban melyről az szól, szerb

1KíUlar B. A szerbek története. X.



ELŐSZÓ.

állam még nem létezett. Az első kötet, melyet most sajtó 
alá bocsátók, 1780-tól 1806-ig terjed, mely utóbbi év 
nevezetes forduló pontot jelez. Ekkor kezdődött ugyanis 
az orosz védnökség, mely 50 éven át vette oltalmába 
Szerbiát, bár nem mindég a szerbek érdekében. A később 
megjelenendő második kötet az orosz védnökség megala
pítása és Obrénovics Milos takovói felkelése között 
lefolyt időszakot fogja tárgyalni.

Az első kötet nehány fejezete megjelent volt pár év 
előtt a Budapesti-Szemlében; most ezeket átnézve és több 
helyt megbővítve soroztam be a munka keretébe. Egészen 
új azonban a két utolsó fejezet és a Bevezetés. Ez utóbbi
ban megkisérlettem a szerbek történetének rövid vázlatát 
adni, a Balkán-félszigetre történt bevándorlásuktól a múlt 
század végéig. Nálunk e történet még oly kevéssé isme
retes, e mellett pedig reánk nézve oly kiváló érdekkel * 
bir, hogy nem tartottam feleslegesnek, röviden megemlé
kezni azon régibb korról is, midőn Magyarország és Szer
bia olykor mint barátok, de igen gyakran mint hatalmas ■ 
vetélytársak jelennek meg. Még a létező adatok hiányos
sága mellett is, köteteket lehetne írni a szerbek ezen 
majdnem tizenkét százados történetéről. Természetes, ; 
hogy a Bevezetésben csak is a legjellemzőbb vonásokra j 
szorítkoztam s inkább a belfejlődés legfontosabb mozza
natait iparkodtam kiemelni, kevesebb súlyt fektetvén 
magukra az eseményekre. És épen mivel e Bevezetés 
nem egyéb futólagos áttekintésnél, mellőzhetőnek véltem 
abban a források felemlítését. Szükségesnek tartom azon- ( 
ban legalább a fontosabb munkákat, melyeket használtam, 
ez előszó végén egy jegyzetben elősorolni.

A tulajdonképeni történetet tárgyazófejezetekben,ter
mészetesen hivatkozom mindenütt a forrásokra is. Az ada- *
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ELŐSZÓ. 3

tok közül, melyeket használtam sok megjelent nyomta
tásban is, de elszórtan és különböző munkákban, minden 
rendszeresség nélkül. Ily terjedelemben s így egybeál
lítva, mint azt én megkisérlettem, még sehol sem voltak 
feldolgozva önálló kikerekített egészszé. Azon számtalan 
kisebb-nagyobb különféle nyelveken megjelent mű közöl, 
melyek Szerbia ujabbkori történetével foglalkoznak, kettő 
érdemel kiváló figyelmet. Az első helyet kétségkívül 
Rankenak «A szerb forradalom» czímű munkája foglalja 
el. Magán viseli ez a nagy történetíró szellemének 
bélyegét s a mi a széles látkörű felfogást, az egykorú 
európai viszonyok mély ismeretét és a remek előadási 
modort illeti, alighanem még sokáig a legjobb ujabbkori 
szerb történet fog maradni. Az adatok azonban, melyek 
nyomán Ranke dolgozott, hiányosak és nem ritkán egy
oldalúak. O majdnem kizárólag a szerb népdalok híres 
gyűjtőjének Vük Karadzsicsnak jegyzeteit használta, 
melyek bár becses forrásúi szolgálhatnak is, magukban 
véve épen nem kielégítők, sőt nem is pártatlanok. A má
sik Ranke művénél sokkal terjedelmesebb munka, az 
orosz Nil Popov «Szerbia és Oroszország» czím alatt 
megjelent története. Popov hat hónapot töltött Belgrád- 
ban s volt is alkalma úgy a már közkézen forgó, mint a 
még kiadatlan kútfőkkel megismerkedni. O azonban a 
szerbek szabadságharczának első éveiről majdnem csak 
futólag emlékezik meg, a fősúlyt a viszonyok későbbi 
fejlődésére fektetvén. E mellett munkájából a helyes 
kritika teljesen hiányzik s e vastag két kötet alig egyéb, 
mint az orosz befolyás mellett harczolo védirat. A forra
dalommal s az azt megelőző időkkel foglalkozó szerb 
munkák között mindenesetre a legérdekesebbek és leg
becsesebbek Nenádovics Máté prótának: «Emlékiratai»,
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4 ELŐSZÓ.

melyek csak 1867-ben láttak napvilágot. Nenádovics 
kezdettől fogva részt vett a mozgalomban s mint pap, 
katona, diplomata, törvényhozó és törvényvégrehajtó 
szolgálta nemzete ügyét. A már magukban véve igen 
-érdekes új adatokon kívül, emeli ez emlékiratok értékét 
azon naiv, őszinte modor, mely az egész műhön átvonúl s 
mely Nenádovics elbeszélésének hitelesséo-e iránt a leo-- 
nagyobb bizalmat költi fel az olvasóban. Számtalan más 
szerb és orosz munkácskát vagy folyóiratokban megje
lent czikket nem is említve, melyeket a kellő helyen 
idézni fogok s nem szólva a más nyelveken írt idevágó 
művekről sem, még csak a belgrádi főiskola könyvtárá
ban másolt mintegy 600 okiratot kell kiemelnem, melyek 
nagy része még sehol sem közöltetett. Többnyire a forra
dalomban részt vett szerb főnökök vagy osztrák hatósá
gok eredetei levelei ezek, melyek épen ennélfogva fon
tossággal bírnak, Nem mulaszthatom el itt köszönetem- 
nek nyilvánosan is kifejezést adni azon előzékenységért, 
melylyel a belgrádi főiskola könyvtárnokai összes okirat- 
gyüjteményöket rendelkezésemre bocsátották. Meg kell 
még itt jegyeznem, hogy a személy- és helyneveket min
denütt az eredeti szerb kimondásnak megfelelőleg, de 
magyar helyesírással írtam.

Hosszas tartózkodásom ideje alatt Szerbiában alkal
mam nyílt, sok oly forrás-munkát megszerezhetni, melyek 
máshol épen nem, vagy csak hosszas és fárasztó kutatás 
után lennének feltalálhatok. A szerb és orosz nyelv isme
rete, valamint általában évek óta folytatott szláv tanúl- 
mányaim, megkönnyítették reám nézve, nem csak a for
rások használatát, de általában a szerbek beléletének, 
gondolkozási módjának és szokásainak is szabatosabb fel
fogását.
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Mindazáltal igen jól érzem, hogy munkám koránt 
sem ment a hibáktól s hiányoktól, s hogy csalódhattam 
következtetéseimben is. De azt bátran elmondhatom, 
hogy rokon- vagy ellenszenv által vezéreltetve egy sort 
sem írtam le. Fő törekvésem volt, híven a történeti igaz
sághoz, a mennyire azt t. i. kiderítenem sikerült, egy 
vonalnyira sem térni el a legszigorúbb tárgyilagosságtól.

Budapest, 1876. novemberben.

Kállay Béni.
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BEVEZETÉS.

A SZERBEK BEVÁNDORLÁSÁTÓL A X V III. SZÁZAD

VÉGÉIG.





Az iiiyr-thrák fé lsz iget a szerbek bevándorlásának idejében.
I.

Európának azon délkeleti tartományai, melyek a 
Dunától és Szávától délre a fekete, az adriai s az aesaeai 
tenger között terülnek el, s az illyr-thrák, jelenleg pedig 
leginkább a Balkán félsziget neve alatt ismeretesek, a 
legr égibb kortól egész napjainkig mindenha fontos szere
pet játszottak a történelemben.

Itt vetette meg alapját II. Fülöp a makedoniai biro
dalomnak ; innét indult ki fia Nagy Sándor világhóditó 
útjára. E félsziget vált később a byzanti birodalom köz
pontjává, e terület képezi még ma is az ozmánok európai 
uralmának zömét.

Nagy Sándor, Konstantin, II. Mohamed tündöklő 
nevei vonulnak át e félsziget kétezer éves történetén. 
E magasan kiemelkedő világ-történeti alakok mellett lát- 
juk. még Pyrrhusst, Epirus kalandor királyát, Symeont a 
hatalmas bolgár czárr, Erős Dusánt Szerbia császárát, 
Skenderbeget a megtörhetetlen albán fejedelmet, kik 
mindannyian az illyr-thrák félszigeten jelentek meg fényes 
meteorokként, döntő befolyást gyakorolván e tartományok 
sorsára.

Nem létezik Európának oly része, mely annyi beható 
változásnak, oly századokon át tartó chaotikus alakulá-
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soknak lett volna színhelye, mint épen a Balkán félszi
get. A folytonos, hogy úgy mondjuk, egymásra toluló 
államképződések mellett, még inkább magukra vonják a 
figyelmet azon szakadatlan, majd észrevétlenül, majd 
pedig erőszakosan végbemenő ethnographiai csoportosu
lások és átváltozások, melyek gyakran függetlenül a poli
tikai határoktól és intézményektől, kisebb-nagyobb nép
tömbökre terjedtek k i; s tulajdonkép még ma sem 
szűntek meg teljesen.

Talán az egész földgömbön nem találhatni hasonló 
kiterjedésű területet, mely annyi különböző népnek szol
gált volna rövidebb vagy hosszabb ideig tartó lakhelyül. 
Mint orkán vonulnak némely népfajok végig a félszige
ten, nyomot sem hagyva maguk után. Mások oly csöndesen, 
oly kevéssé feltűnően telepednek meg, hogy a legfigyel
mesebb történetbúvár is inkább csak sejtheti bevándor
lásuk korát. Van nép, mely hatalmas birodalmat alapít, 
majd egészen eltűnik, csak nevét kölcsönözvén a meghó- 
dítottaknak, kik aztán folytatják az elenyészett hódítóktól 
öröklött missiót. Olykor sűrűn benépesítve, virágzó álla
potban találjuk e tartományokat; majd ismét minden 
romban hever s csaknem ősvadonná válnak a nem rég még 
művelt vidékek. És e tünemény több Ízben ismétlődik a 
történeti időszakban.

De a legkülönbözőbb népeknél is, melyek állandóan 
megtelepedtek a félszigeten és rendezett államokat alkot
tak, felismerhető a törekvés egyesiteni mindazon tartomá
nyokat, melyek tulajdonképen a Balkán félsziget összesé
gét képezik. A teljes egyesítés csak két hatalomnak sikerült, 
a byzanczinak és az ozmánokénak, de ezeknek is aránylag 
csak rövid időre. Az időnként felmerülő s olykor-olykor 
nagy erőre vergődő ellentétes törekvések, csakhamar meg-
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lazítják vagy végkép megbénítják a központi hatalmat. 
A Balkán félsziget tartományainak egyidejű centrifugális 
és centrapetalis irányzata, mindenesetre egyike a legneve
zetesebb történeti jelenségeknek, melyet ma épen úgy 
szemlélhetünk mint századok előtt.

Herodot idejében a Balkán félszigeten a számos 
törzsre oszló thráko-illyreket találjuk megtelepedve. Ezek 
is mint Európa jelenlegi lakosainak legnagyobb része, az 
árja népcsalád egyik, talán legelőször különvált ága gya
nánt tekinthetők. Valószínű, hogy a thráko-illyrek is 
Armenia fennsíkjáról, az árják ősi fészkéből vándoroltak 
be Európa délkeleti részébe. De hogy találtak-e ott még 
régibb lakókat, s ha igen, azok mely fajhoz tartoztak, 
erről nem birunk tudomással. Beánk nézve a thráko- 
illyrek a Balkán félsziget őslakói gyanánt tűnnek fel. 
E népfaj két főágra oszlott : a thrákokra és az illyrekre. 
Amazok a keleti részeket (a mai Bulgáriát, Makedoniát 
s talán Thessaliát), emezek pedig a nyugoti tartományo
kat birták (Albániát, Dalmácziát, Boszniát stb.). Napja
inkban is hasonlólag oszolnak meg e tartományok a szlá
vok népcsaládjához tartozó bulgárok és szerb-horvátok 
között, a déli részek kivételével.

Nem lehet itt czélunk a thráko-illyrekkel hosszasab
ban foglalkozni. Csak annyit említünk meg, hogy a foly
tonos belviszályok, melyek e népfajt számos kisebb államra 
szaggatták, végre annyira meggyengíték azt, hogy a ké
sőbbi hócTltóknak nem bírt többé sikeresen ellenállani s 
végkép elenyészett. Egyedül a mai albánok tekinthetők a 
Balkán félsziget ez őslakóinak utódai gyanánt, valamint 
a thrák és római vegyülékből származó makedono-vla- 
chok, vagy oláhok, kik Románia jelenlegi lakosságának 
elődei.
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Már a III. században Kr, e. keletről nyűgöt felé 
haladva kelták boríták el a félsziget egy részét, csak 
rövid ideig fennálló birodalinokat alapítván, de súlyosan 
elnyomva és pusztítva a bennszülött törzseket. Egy szá
zaddal később a german eredetű Bastarnok dúlták fel e 
tartományokat*

Nem sokára a rómaiak is megjelentek a félszigeten, 
de csak hosszas és véres küzdelmek után voltak képesek 
uralmokat megalapítani. A rómaiak idejében merült fel a 
Moesia elnevezés, mely akkor egy tartomány megjelölé
sére szolgált, utóbb azonban mint geographiai fogalom, a 
Balkán félsziget éjszaki tartományainak legnagyobb részére 
kiterjesztetett.

A thrák-illyr félsziget ezután római bírtok maradt s 
a kettészakadás alkalmával a keleti birodalomnak jutott 
osztályrészül.

A III. század vége felé Kr. u. a rómaiak kénytelenek 
voltak, az oly tetemes áldozatok árán meghódított^ Dákiát 
elhagyni s végkép a Duna jobb partjára vonulni vissza. 
Ez időtől fogva, akár mert a 166 éves római uralkodás 
következtében Dáktában magában s az azzal szomszédosO
ész.-keleti tartományokban, bizonyos mozgalom keletkezett 
az ott lakó különböző népek között, akár mert már ekkor 
kezdetét vette a népvándorlás feltarthatatlan áramlata, de 
tény, hogy a rómaiak visszavonulása óta a Balkán félsziget 
folytonos támadásokat szenvedett a beözönlő barbárok 
részéről. Góthok és karpok, ez utóbbiak alighanem szlá
vok, már a II. és III. században pusztitottak a thráko- 
illyr félszigeten. És velők együtt számos más nép, az akkori 
történetírók által használt közös szarmata név alatt. Majd 
megindult a valóságos népvándorlás is. Visi-góthok, hun- 
nok, ostgóthok, számtalan más fajok társaságában kalan-
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dozták be a Balkán félszigetet a IV. és V. századokban. 
Az első önálló szláv betörésről a 493-ik évben emlékezik 
meg a történet. Es ezért meglehetősen el van terjedve a 
nézet, hogy a szlávok első megjelenése a Balkán félszige
ten nem koraibb az 500-ik évnél. Igaz, hogy ez időtájt 
találkozunk először a szláv és ant elnevezésekkel (melyek 
mint alább látandjuk, ugyanazon faj különböző ágait 
jelezték) s hogy ezután már mind sűrűbben említik a 
byzanczi írók az időről időre szláv törzsek által elkövetett 
pusztításokat, melyek nem egyszer Konstantinápolyig, 
Thessaloniki-ig sőt Hellasig terjedtek.

Mindazonáltal az újabb kutatások nyomán alaposab- 
nak látszik azon vélemény, hogy már jóval előbb léteztek 
a Balkán félszigeten szláv megtelepedések. Es felette 
valószínű, hogy azon barbárok között, kik mint emlitők, 
a rómaiaknak Dákiából való visszavonulása után a thrako- 
illyr félszigetre betörni kezdettek, szláv törzsek is voltak. 
E barbárok, legyőzetvén a római császárok által, tömege- 
gesen telepíttettek át a Balkán félsziget elpusztított tar
tományaiba. A karpok, kikről fentebb szólottunk, kétség
kívül szlávok valának; de valószínűleg még sokan azok 
közül, kik szarmáta név alatt fordulnak elő a római és 
byzanczi íróknál.

Régibb helynevek és egyéb körülmények majdnem 
bizonyosnak tüntetik fel azon feltevést, hogy a Balkán 
félsziget csöndesen, nem meghódítás, hanem ellenkezőleg, 
olykor taTÜn erőszakos áttelepítés által, már a III. század 
végétől kezdve több ízben nagy számú szláv lakosokat 
nyert, kik aztán részint egybeolvadtak a benszülöttek 
maradványaival,részintmegőrizték nemzetiségöket,ekként 
tévén lehetővé például azt, hogy utóbb a finn-török eredetű 
hóditó bulgárok aránylag rövid idő alatt elszlávosodtak.
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A szlávok tehát nem őslakói a Balkán félszigetnek. 
Bevándoroltak oda, csakhogy első beköltözködésök min
den feltűnés nélkül, a császárok által eszközölt nagymérvű 
áttelepítések következménye volt. Midőn a szlávok külön
féle törzsei önálló csapatokban kezdték a keleti birodalom 
ezen tájait nyugtalanítani, akkor már azok nagyszámú 
békés szláv lakosságo-al birtak.

A folytonos harczok és pusztítások következtében, az 
egész félszigeten nagy mérvben megfogyott a lakosság- 
száma. A thrák-illyr maradványok elpusztultak vagy a 
hegyekbe szoríttattak vissza; csak itt-ott találunk a későbbi 
időkben kelta és góth eredetű oasisokat, de utóbb azok is 
végkép eltűnnek; a műveltség, vagyono&odás és ipar a 
városokban és megerősített helyeken keresett menedéket, 
melyek keleten a hellenismus, nyugaton pedig a roinais- 
mus utolsó véd bástyáivá váltak. Ily körülmények között 
a földművelő, szorgalmas szlávok benépesítvén újra a vidé
keket, természetesen mindinkább tért nyertek s körülöttök 
századok folytán észrevétlenül elszlávosodtak az előbbi 
fajok maradványai is.

Mert kétségtelen az, hogy azon szláv törzsek, melyek 
az Y. VI. és VII. századokban nagy erővel rontottak be 
a félszigetre, tulajdonképen egy talpalatnyi földet sem 
hódítottak meg. E pusztító hordák, vagy csakhamar 
visszavonultak zsákmánynyal terhelve, vagy teljesen 
megverettek a római csapatok által, mely utóbbi eset
ben aztán az életben maradottak, mint a birodalom 
alattvalói telepedtek meg. Hogy a hódoltság gyakran 
csak felette laza volt, az természetes. A központi hata
lom gvöngesége mellett folytonos lázadások a birodalom 
minden részében napirenden voltak, s igy az ekként meg
honosodott szlávok is, olykor több kevesebb függetlensé-
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get élveztek s nem egyszer valódi harczokat is folytattak 
a birodalmi csapatok ellen. Mindazáltal tény az, hogy a 
Balkán félszigeten a szlávok fegyverrel kezükben, nein 
hódítottak meg állandóan egyetlen egy tartományt sem s 
nem alapítottak mindjárt a bekóltözködéskor foglalás út
ján önálló országokat.

A horvátok és szerbek, kik a VII. század első felé
ben jelentek meg a keleti birodalom határainál, szinte 
nem fegyverrel kezökben ragadták el a byzanczi császár
tól azon földet, melyen megtelepedtek; hanem épen a 
császár meghívása következtében költöztek be oda.

Daczára tehát a gyakori és olykor nagymérvű roha
moknak, melyeket a szlávok az V. század utolsó évei óta, 
a byzanczi birodalom ellen intéztek, ezen hadjárataik nem 
a hódítás, hanem inkább csak a zsákmányoló kalandozá
sok jellegét viselik. Megtelepedésük és elterjedésük las
sanként, vagy beköltöztetés vagy egyszerűen ott maradás 
által történt.. így aztán lehetővé vált, hogy idővel e vidé
keken különböző szláv államok keletkeztek, a nélkül, 
hogy azok alapját, legalább eredetileg, a foglalás képezte 
volna. Később a már létező s megerősödött szláv tartó-Ö r
mányok, természetesen hódítás által is növekedtek. Es 
most áttérhetünk azon viszonyok ismertetésére, melyek a 
szerbek bevándorlását megelőzték s előidézték.

A 610. évben Heraklios lépett a byzanczi császárok 
trónjára, leszorítván arról a vérengző és gyűlölt Phokast, 
kinek nyol^ évi nyomorult uralkodása majdnem végve
szélybe döntötte a birodalmat.

A szlávok mellett, kik a VI. század második felében 
ismételve a legborzasztóbb módon dúlták fel a Balkan 
félsziget tartományait s még a Peloponnesusba is befész
kelték magukat, Justinián uralkodása vége télé egy uj

2Kállay B. A szerbek története. I.
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népfaj jelent meg a Duna torkolatánál,- rémületet ter
jesztve maga előtt. Az avarok voltak, kik már 575 körül 
kezdték betöréseiket a byzanczi birodalom területére. 
Es ugyanakkor hosszas s a birodalmat alapjaiban megren
dítő harczba keveredtek a byzanczi császárok, Persia hatal
mas uralkodójával. Ennyi s ily félelmes ellenségek által 
megtámadva, a császárok több ízben csak roppant össze
gekkel vásárolták meg az egyik vagy másik barbár nép 
ingadozó s megbízhatatlan barátságát, hogy némi nyugal
mat biztosítva a legveszélyesebb ellenség, a persák ellen 
fordíthassák minden erejűket. S valóban nem egyszer 
látjuk, hogy avarok és szlávok egymás ellen harczolnak a 
ravasz byzanczi politika érdekében. Ez azonban nem aka
dályozta azt sem meg, hogy utóbb aztán e m'pfajok külön- 
külön avagy olykor közösen is, meg ne támadják a biro
dalom tartományait, öldökölve és zsákmányolva vonulván 
azokon végio-.

Justinián utódai Tiberios és Mavrikios, ha nem is 
voltak képesek az ily részletes pusztításokat elhárítani, 
de a persák ellen legalább még némi sikerrel harczoltak.

Phokas önkényes és őrült uralkodása azonban, az 
anyagi és szellemi végromlás szélére sodorta a birodalmat. 
Egyptom és Afrika, e két nagy provinczia, elszakadt a 
központtól. Az európai tartományokat, melyek már külön
ben is annyit szenvedtek a szlávok és avarok pusztításai
tól, újabb támadások veszélye fenyegette ; az ázsiai részek 
oltalom nélkül a persák martalékául estek. A hadsereg, 
mely a birodalmat megvédheté vala, azt lehet mondani 
nem is létezett már. A veteránok kihaltak, az újabb csa
patok pedig, úgy számra mint harczképességre nézve nem 
pótolhatták amazokat. A pénztár üres volt, a végkép 
kimerült tartománvok több áldozatot nem hozhattak. Ily
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körülmények között majdnem elkerüllietlennek mutatko
zott a végfelbomlás békövetkezése.

Ileraklios azonban megmenté még egyszer a birodal
mat. A legnagyobb erőfeszítéssel, nem kímélve még az 
egyházak kincseit sem, sőt reábírva a papságot, hogy az 
drágaságait önként hozza áldozatul a veszélyben forgó 
hazának, békét igyekezett vásárolni az európai barbárok
tól s ezalatt újjá szervezé hadseregét.

Evek múltak el, míg a frigy az avarokkal létrejött, 
kiknek egyszersmind kötelességük lett volna, a birodal
mat a szlávok betörései ellen is védelmezni, úgy a Balkan 
félszigeten, mint az éjszak-nyugoti határokon. Heraklios 
tehát megkezdheté végre a régen tervezett háborút a per- 
sák ellen a 622-ik évben. Kívül esik e munka keretén, 
hogy még csak futólagosán is megemlítsük e valóban 
nevezetes hadjáratot, melynek végeredménye 6 évi foly
tonos küzdelem után, a persák birodalmának meg
dőlte volt.

Beánk nézve érdekesebb azon tény, hogy míg Herak
lios Ázsiában harczolt, az avarok megszegvén a békét, 
egyesültek nagy számú szláv törzsekkel s 626-ban Kon
stantinápolyi megtámadták s ostromolni kezdték. A város 
falain azonban, de még inkább a lakosság hősies szívóssá
gán, megtört az ostromlók ereje, s midőn végre a görög 
hajók a szlávok könnyű sajkáit tömegesen megsemmisítők, 
avarok és szlávok távozni kényszerültek. Konstantinápoly 
nagy veszélytől menekült meg, Herakliosra nézve pedig 
ez esemény tanulságúl szolgált, hogy az avarokban többé 
ne bizzék.

A persák legyőzőjének, a diadalmas serege élén visz- 
szatérő Herakliosnak, nem volt ugyan oka attól tartani, 
hogy akár a dunai szlávok, akár az avarok egy hamar

2*
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megújítani merészeljék támadásaikat. Valóban alig-lehet 
kétkedni a felett, hogy az erélyes császár, ha békében 
töltheti vala uralkodásának utolsó éveit, végkép megtörte 
volna a barbárok erejét.

A C>22-ik év azonban, épen midőn Heraklios a per- 
sák ellen folytatott győzelmes hadjáratát megkezdő, egy
szersmind egy nagyfontosságú változás és átalakulás 
kezdő pontját jelzi a távol keleten. Ez év a Hegira, vagyis 
Mahomet futásának éve. Az új tan, melyet az arab 
reformátor hirdetett, csakhamar elterjedt egész Arábiá
ban, s a szomszédos tartományokban, s a mester halála 
után, tehát a 632-dik évtől kezdve, vezérei fegyverrel is 
kezdtek azt terjeszteni. Mindjárt első támadásaikat is a 
byzanczi birodalom végtartományai ellen intézték és 
pedig oly sikerrel, hogy Heraklios nem táplálhatott többé 
kétséget az ezen oldalról fenyegető veszély komoly
sága iránt.

Epen ez időtájban, egy nagy számú népfaj, elhagyva 
távol ejszaki hazáját, a byzanczi birodalom éjszak- 
nyugoti határai felé vonúlt. A horvátoknak szláv eredetű 
faja volt ez, mely új hazát keresett, mint annyi más nép 
a nagy vándorlások korszakában. Hogy Heraklios, ki egy 
nagy háború előestéjén állott s kénytelen volt összes 
haderejét birodalma legkeletibb részén összpontosítani, 
csak aggodalommal tekinthetett a nyugtalan és megbíz
hatatlan avarokra, az a viszonyok természetéből önként 
folyik. Az avarok ekkor már nem csak a nagy magyar 
síkságot s Pannóniát bírták, hanem Dalmácziában és 
Boszniában is befészkelték magukat. Ily körülmények 
között sok valószínűséggel bír azon föltevés, hogy He
raklios az új lakhelyeket kereső horvátokat igyekezett az 
avarok fékentartására felhasználni. Ekként történhetett
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tehát, hogy egy részről a horvátok folyamodtak a csá
szárhoz, hogy számokra megtelepedhetési helyet jelölne 
ki, másrészről pedig a császár ezt szívesen megadta, sőt 
egyenesen felszólította a horvátokat, hogy lépjék át a 
Szávát s foglalják el az avarok által bírt vidékeket. 
A horvátok valóban megtámadták, megverték az avaro
kat és azután megtelepedtek a byzanczi birodalom éjszak- 
nyugoti csúcsában.

Pár év múlva a horvátokat, a velők közel rokon 
szerbek követték, kik hasonló módon jutottak azon tarto
mányok birtokához, hol mai nap is találjuk őket.

Szláv és más fajú néptörzsek ily nagymérvű áttele
pítése a birodalom területére, mindenesetre egyik legjel
lemzőbb vonását képezi a későbbi római s a byzanczi 
császárok politikájának. Röviden jeleztük már a kény
szerítő szükséget, mely e politikának alapját képezte. 
A néptelenné vált vidékek új lakosokat igényeltek, s 
ilyenek csak is az időről-időre a birodalom határain meg
jelenő barbárok soraiban voltak találhatók. E mellett a 
meggyengült birodalom, mely haderejét már évek hosszú 
sora óta a keleti részek védelmére volt kénytelen forditani, 
a különböző barbár népek támadásaitól csakis úgy remél
hetett menekedni, ha azokat egymás ellen harczra ingerlé, 
a mi legbiztosabban az egyiknek vagy másiknak, a biro
dalom határain belől való megtelepítése által történhetett. 
És mégis méltán felmerülhet itt az a kérdés, hogy a har- 
czias idegeneknek ily nagy mérvű áttelepítése, nem ger
jesztett-e aggodalmat a byzanczi kormányban a biroda
lom egységét és fennállását illetőleg ? Úgy látszik, hogy 
nem. Az éjszaki barbároknak nem foglal ísra, de pusztán 
csak zsákmányolásra irányzott betörései, azon időben 
jogosan kevésbé veszélyeseknek tűntek fel, mint az orga-
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nizált persa és arab hatalom támadásai, melyek mind
egyike a hódítást s nagy államok alkotását tűzte ki 
czélúl. Ez oldalról fonyegette tehát a byzanczi birodal
mat a legkomolyabb veszély. A rendezetlen viszonyok 
között élő barbárokat illetőleg, kik minden állami szer
vezetet nélkülözve, csakis hadseregeket képeztek, méltán 
reménylhette a byzanczi kormány, hogy megtelepítésök 
által a birodalom alattvalóivá lévén, részint a Byzanczból 
küldött hivatalnokok igazgatása alatt, részint a keresz- 
tyénség felvétele s a még megmaradt lakossággal valú 
érintkezés következtében, lassanként majd elgörögösöd- 
nek s így idővel ismét egy tömör nemzet alkotó elemeit 
fogják képezni. E remény, mint említők, az akkori viszo
nyok között teljesen jogosult volt. A történeti fejlődés 
azonban hiúnak bizonyította be s a jelenben helyesnek 
látszó politika, a jövőben vészes következményeket vont 
maga után a birodalomra nézve.

II.
A szerbek beköltözködésétől a királyság megalapításáig.

Horvátok és szerbek a szlávok árja eredetéi nagy 
népcsaládjának egymáshoz közelálló ágai.

Mély homály födi a szláv népek őstörténetét. A leg
régibb, még felette hiányos és gyér tudósítások, már 
Európa éjszak-keleti vidékeinek lakóiul tűntetik fel őket. 
Mindazáltal úgy látszik, hogy a szlávok is, miként az 
indo-európai népcsoport többi tagjai Ázsiából, Armenia 
fennsíkjáról, vándoroltak be a mai Oroszország síksá
gaira, meghódítván vagy éjszak felé nyomván maguk
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előtt, azon vidékek még régibb finn eredetű népeit. 
E beköltözködés időpontját megközelítőleg sem határoz
hatjuk meg, de úgy látszik, hogy a többi indo-európai 
fajok eltávozása után tehető.

Négy különböző általános nevet viselnek a szlávok a 
régibb történelmi forrásokban. Szlávok, antok, szerbek 
(spori) és vindek vagy vendek elnevezése alatt emlékez
nek meg róluk, úgy a római és görög történetírók, mint 
utóbb a középkori kronisták is. Ez elnevezések törté
nelmi és nyelvészeti birálgatásába nem bocsátkozhatunk 
jelenleg. Legyen elég annyit megemlítenünk, hogy a 
legkiválóbb szláv tudósok kutatásai szerint, a szláv 
népek ősidőkben általánosan valószínűleg szerbeknek 
(srb) nevezték magukat. A szláv és ant elnevezések e 
nagy népcsaládnak csak két főágazatára vonatkoztak. 
A középkor elején, midőn a tudósítások már pontosab
bak és kimerítőbbek, különösen a szláv áo-azathoz tar- 
tozó fajok vonták magukra, nyűgöt felé nyomúlások által, 
Európa figyelmét. így történt aztán, hogy az egykor 
általános szerb név háttérbe szorult, az ant elnevezés 
végkép eltűnt s a szláv név használtatott mind közönsé
gesebben, az egész népcsalád megjelölésére. Az ősi szerb 
nevet még csak két szlávfaj őrizte meg. A mai Szerbia 
lakói a Balkan félszigeten és Szászországban a lausitzi 
szlávok csekély számú maradványai. A vind vagy vend 
elnevezés, mely egy osztrák szláv törzsnél szinte fenma- 
radt, úgy látszik a szlávoknak a legrégibb időkben ide
gen (talán germán) népek által adett neve volt.

Ezen általános elnevezések mellett már igen korán 
számtalan faj nevekkel találkozunk, melyek mind külön
böző szláv törzsek megjelölésére szolgáltak. Safarik közel 
200 sajátos névvel bíró szláv törzset említ fel.
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A szlávok (vitgy a szláv nyelvészet szerint helye
sebben szlovének) európai őshazája a Kárpátokon túl, 
keleti Lengyelországban s a mai közép és nyugoti Orosz
országban, a Dnjester és Dnjeper partjain, egész a Vol
gáig keresendő. Innét indult ki időről-időre a különböző 
szláv fajok megszámlálhatatlan raja, mely hol békésen 
előnyomúlva, hol pedig a fegyverek hatalmával, végre 
elfoglalta s megnépesítette délnyugatra Európa mind
azon tájait, hol ma szlávokat találunk, a keleti tengertől 
le az Adriáig, az Archipelagosig és a fekete tenger párt
já ig ; délkeletre pedig a Volga és az Ural között s a 
krimi félszigetig elterülő vidékeket.

Alig szenved kétséget, hogy mindazon szláv fajok, 
melyekről a történelem említést tesz s melyeket még 
napjainkban is ismerünk, ugyanazon egy ősi törzsből 
származtak s valaha ugyanazon nyelvet beszélték. A tör
ténelmi időszakban azonban, már lényeges különbségeket 
észlelhetünk a szláv törzsek között, kivált a nyelvet ille
tőleg. A szétválás tehát kétségkívül oly régente megtör
tént már, hogy annak időpontja és alakulása többé fel 
nem deríthetők.

Mindenesetre figyelmet érdemel azon különbség, me
lyet a szláv nyelvek egymás között és ugyancsak egy ere
detű más nyelvek szinte egymás között mutatnak. így pl. 
az úgynevezett latin nyelvek képződésének ideje pontosan 
kimutatható, felderíthetők azon különféle elemek is, me
lyeknek egybeolvadásából e nyelvek keletkeztek. Némi 
módosításokkal ugyanezt tapasztaljuk a germán és skandi
náv nyelveknél is. Ily alakulás a szláv nyelveknél nem mu
tatkozik. A szógyökök, lényegtelen eltérésekkel, valameny- 
nyi létező szláv nyelvben azonosak, mely körülmény vilá
gosan bizonyítja, hogy mindannyian ugyanazon ősnyelvből,
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minden idegen elem hozzájárulása nélkül származnak. A 
nyelvek szerkezetében azonban, már oly különbségek ész
lelhetők, melyek olykor első pillanatra kevéssé fontosaknak 
tűnnek fel ugyan, de melyeknek mégis sokkal mélyebb je
lentőségük van, mert századokon át megőrizték az eg vés 
szláv nyelvek sajátosságát, még akkor is, midőn az egyik 
faj példáúl évek hosszú során át a másiknak politikailag alá 
.volt vetve. Igaz, hogy a középkor elején megjelent szláv 
törzsek közül, sokan végképen elenyésztek vagy mások
ban felolvadtak. Aralószínű azonban , hogy mindazon 
nevek, melyek alatt a szlávokat ismerjük, nem mindany- 
nyian külön nyelvet beszélő fajokra vonatkoztak, hanem 
inkább csak az ősi lakóhelyek topograficus viszonyai
ból meríttettek. Nagyban és egészben azonban, azon 
különbség, melyet jelenleg a szlávok között észlelhetünk, 
kétségkívül létezett már akkor is, midőn Nyugot-Európá- 
ban kiterjeszkedni kezdettek. A századok folyása alatt 
történtek ugyan némi módosulások magukban az egyes 
nyelvekben s léteznek még jelenleg is az egyes nyelv- 
csoportokban egymástól eltérő szólásformák; a főkü
lönbségek azonban, melyeket typicusoknak lehetne ne
vezni az V. századtól egész napjainkig fenmaradtak. 
Innét van, hogy a szláv nyelvek rokonsága részint köze
lebbi részint távolabbi mint pl. a latin vagy germán nyel
veké. Etymologiuilag és nyelvtanilag közelebb állanak 
egymáshoz, annyira, hogy majdnem csak dialectusok 
gyanánt tűnhek fel; de hasonlíthatlanúl távolabb avegyü- 
lési képességet illetőleg. Nem annyira politikai és törté
nelmi okokból, mint inkább a szláv nyelveknek, ha sza
bad e kifejezést használnunk, ezen chemico-physiologiai 
sajátságából magyarázható meg azon szívós egyéniségű 
érzet, mely a szláv népeknél mindenha jelentkezett s
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mely őket épen legközelebbi rokonaikkal szemben, midőn 
pedig az egybeolvadás a legtermészetesebbnek látszhatott, 
a mai korig eredeti sajátságokban fentartotta.

Nem e munka feladata, bővebben taglalni a szláv 
nvelvek között mutatkozó eltéréseket. Csak már megái- 
lapított eredményekkel foglalkozhatunk. Az említett 
különbségek legalkalmasabbak arra, hogy azok szerint a 
szlávok bizonyos) könnyen áttekinthető osztályokba soroz-: 
tassanak. E részben az ismert cseh tudós Dobrovszky 
nézetét követjük, melyet lényegében a nagy hírű Safarik 
is elfogadott. A szlávok e szerint, jelenleg két főcsoportra 
oszthatók t. i. a délyugotira és nyugotira, ahhoz képest a 
mint ugyan azon csoport nyelvei bizonyos feltűnő jelleg
gel bírnak. A délnyugoti csoporthoz számíthatók: az 
oroszok, búig ár ok, szerbek, horvátok és szlovének vagy 
vindek (Karintiában); a nyugotihoz pedig: a lengyelek, 
válfajaikkal, a csehek, morvák, a magyarországi tótok, 
(szlovákok) és végre a Szászországban élő szlávok (szer- 
bek)* stb.

A szláv népcsalád délnyugoti csoportjához tartoznak 
tehát a szerbek és horvátok, kik a VII. század első felé
ben a Szávát átlépvén, a Balkán félszigeten vagy Illyri- 
cumban**) megtelepedtek, azon tartományokban, hol jelen
leg is találjuk őket.

E horvátok és szerbek mint fentebb láttuk 630 —G40 
között hagyták oda ősi hazájokat s költöztek be Illyri-

* Ez osztályozásból is kitűnik, hogy daczára a névrokon
ságnak, a Balkán félsziget szerbjei távolabb állanak a szászor
szági szerbektől, m int más szláv fajoktól s hogy e két szerb 
nép Össze nem tévesztendő.

** És természetesen a Száván innen is a mai H orvátor
szágban és Szlavóniában.
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cumba. Bíborban született Konstantin e két rokon nép 
egykori hazáját, minden kétséget kizárólag, a Kárpátok
tól éjszak felé elterülő vidékekre helyezi. Itt létezett egy
másmelleit két nagy ország: Belochorvaczia és Beloszer- 
bia vagyis Fehérhorvátország és Fehérszerbia. Konstantin 
megemlíti, hogy a szerbek hazájokat Boikinak nevezték, 
s hogy mindkét birodalom a frankokkal volt szomszédos. 
Ez utóbbi körülményből és a Boiki névből többen azt 
következtetik, hogy Beloszerbia ugyanazonos volt a mai 
Csehországgal, vagy legalább ezt is magában foglalta. 
Valószínűbbnek látszik azonban Safarik véleménye, mely 
szerint Beloszerbia ugyan túl a Kárpátokon éjszak felé, 
de inkább keletre feküdt, a mai keleti Oroszország és 
nyugoti Lengyelország tartományaira terjedvén ki. E meg
különböztetés fontossággal bír a szerbek eredetének ésO  o

rokonságának megállapítására nézve ; bennünket azonban 
itt kevésbé érdekel. Tény az, és ezzel megelégedhetünk, 
hogy a szerbek a Kárpátok mögül, alighanem a Visztula 
tájékáról vándoroltak be mostani lakhelyeikre.

A beköltözködés idejére nézve is eltérők a nézetek. 
Az ingadozás e részben nem nagy a történetírók között, s 
csak néhány évre terjed. Epen azért s hogy találgatásokba 
és újabb combinatiók felállításába ne bocsátkozzunk, talán 
leghelyesebb ha a horvátok és szerbek bevándorlását a 
630 és 640 évek közé helyezzük, mert az bizonyosnak 
látszik, hogy amannál előbb és ennél utóbb nem történt. 
Az pedig rííár kétségtelen, hogy a horvátok megelőzték a 
szerbeket.

Készint mivel e két nép között a legszorosabb rokon
ság létezik, részint pedig mert új hazájokban is, miként 
a régiben, mint közvetlen szomszédok gyakran közös sors
ban részesültek, szükséges röviden a horvátok bevándor-

7 <D
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lábáról s azon vidékekről is megemlékeznünk, melyeken 
letelepedtek.

A népvándorlás által előidézett hullámozásokban 
keresendők kétségkívül azon okok, melyek G30 körül a 
horvátokat ősi hazájuk elhagyására és délfelé való nyo
mulásra kényszeríték. Megjelenésüket Pannóniában csak 
örömmel üdvözölhették Byzanczban, hol az avarok pusz
tításai, melyek ez időtájt Illyricumra, Dalmácziára s a 
Száva és Dráva vidékeire terjedtek ki, mély aggodalmat 
költöttek. Bíborban született Konstantin nem említi ugyan, 
hoary a horvátokat Heraklios császár hivta seo-itséo-ül

v- -  O  t*

az avarok ellen, de a már fentebb említett okokból való
színű, hogy azok ily meghívás következtében lépték át a 
határt. Üt fejedelmi fi- és két nőtestvér vezérlete alatt 
vonultak be a horvátok a mai Bosznia éjszaki részébe és 
Dalmácziába, s megtámadván az avarokat, hosszas küzde
lem után részint kiirtották, részint elnyomták. Az elfog
lalt vidékeken azonnal megtelepedtek a horvátok s úgy 
látszik, hogy eleinte elismerték a byzanczi császár fenső- 
ségét. Fejedelmeik csakhamar felveszik a valószínűleg 
avar eredetű bán elnevezést. Nem sokára a beköltözködés 
után, a horvátok egy része ismét éjszakra fordult, s a mai 
Horvátország és határőrvidék egy részében telepedett 
meg, jórészt függetlenül délen visszamaradt társaiktól. 
E kettészakadás meggyengítvén a horvátok ellenállási 
képességét, megkönnyítő* hatalmasabb szomszédjaik a 
frankok, velenczeiek s utóbb a magyarok hódításait. 
A horvátok éjszakibb ágának sorsa e helyt többé nem 
érdekel bennünket. Délre megtelepedett rokonaiknak is 
még csak lakhelyeit említjük meg, hogy aztán azonnal 
áttérhessünk a szerbekre.

Ha mindjárt nem határozhatók is meg teljes pontos-
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sággal azon tartományok, melyeket a horvátok ez alka
lommal elfoglaltak, mégis már a Konstantin császár által 
feljegyzett nevekből is sok valószínűséggel lehet követ
keztetni, hogy a horvátok az ottocsaczi és szlnini határőr
ezredek területét, Bosznia éjszaknyugoti csúcsát (mely 
jelenleg is török Horvátország neve alatt ismeretes) és 
Dalmácziát éjszakról délnek mintegy Spa'atroig szállot
ták meg. Uj hazájokat tehát éjszakon a Száva s ettől az 
Unnával körülbelül párhuzamosan a tengerig futó vonal, 
nyűgötra az adriai tenger, délre a Czettina folyó ott, hol 
az Adriába ömlik, majd tovább az imoschii tó; délke
letre e tótól a Verbasz forrásáig húzódó hegységek és 
végre kelet felé a Verbász folyó képezték. Fővárosaik 
Biograd (ma Zaravecchia) a tenger parton, és Bihács 
(éjszaki Boszniában) voltak. Az egykori horvát birodalom 
ezen határai jelenleg mint olyanok, természetesen nem 
léteznek többé. Birtokaik a horvát határőrvidék, Dalmá- 
czia és Bosznia között oszlottak meg. Es mégis, daczára 
annak, hogy már pár évvel a beköltözködés után a horvát 
tartományok délkeleti határain mindenütt a szerbek rokon 
faja telepedett meg; daczára a több mint ezer éves együtt- 
létnek s a közös sorsnak, mely e két népet érte, a fentebb 
kijelölt határok, ha mindjárt nem is földrajzilag, de 
ethnographiai szempontból s még a népszokásokat és a 
hitviszonyokat illetőleg is, a figyelmes szemlélő előtt mai 
nap is előtűnnek.

Es mí^t áttérhetünk a szerbekre.
Alig pár évvel a horvátok bevándorlása után, a Belo- 

szerbiában lakó szerb nép egy része, szinte felkerekedett 
s az ősi hazában uralkodó két fejedelmi testvér közül az 
ifjabbik vezérlete alatt, a horvátok nyomain délfelé vonult 
s a byzanczi birodalom határaihoz érve, Heraklios császár-
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tói befogadtatást kért. A császára thessalonichi tartomány 
délnyugoti vidékét jelölte ki számokra megtelepedés vé
gett, a még jelenleg is Szerbicza nevet viselő városka 
környékén. A bevándorlóit szerbek azonban, mi okból, 
azt Konstantin nem említi, nem érezték jól magukat új 
hazájokban s csakhamar kiköltözködési engedélyért ismét 
a császárhoz folyamodtak. Heraklios beleegvezettaszerbek 
kiköltözködésébe. Egy részük azonban alkalmasint visz- 
szamaradt s talán ezektől nyerte Szerbicza város nevét; 
ámbár nem lehetetlen, hogy e név más szláv törzsektől 
származott, melyek mint fentebb láttuk, a byzanczi biro
dalomnak ezen tájain már régibb idő óta megtelepedtek 
vagy több ízben e vidékeket pusztítva bekalandozták. Az 
elvonuló szerbek átkelvén a Dunán, ismét visszakívánkoz
tak a Balkán félszigetre és Herakliostól, kihez az akkori 
belgrádi görög parancsnok közvetitésével fordúltak, új 
lakhelyeket nyertek keletre és délre a horvátok által már 
megszállott tartományoktól. Az avarok pusztításai követ
keztében e vidékek előbbi népessége majdnem egészen 
kiirtatott. Annál könnyebben s akadály nélkül teleped
hettek meg a szerbek, csakhamar több kisebb fejedelem
séget alkotván. E fejedelemségek, mint látni fogjuk, kosz 
szabb időn át, többé kevésbé önálló szerepet játszónak a 
szerbek történetében s nem egyszer elkeseredett küzdel
meket folytatnak egymással. Mindazáltal a nép, mely azo
kat lakta, úgy fajra mint nyelvre nézve teljesen egységes 
volt. És ezért kétségkívül a történelem egyik legsajátsá
gosabb tüneménye, hogy a Balkán félszigetet lakó összes 
szerb elem még a legkedvezőbb körülmények között is, 
aránylag csak rövid időre volt képes, a szerb tartományok 
egyesítésén alapúló egységes államot alkotni. A szétválás 
igen hamar bekövetkezett. És miként ma is, ha mindjárt
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nem is öntudatosan átérzett politikai irányzat kifolyása 
gyanánt, de tényleg mégis három gravitationalis közpon
tot találunk a Szávántúli szerbek között u. m. a tulajdon
képi Szerbiát, Boszniát és Montenegrót Herczegovinával, 
úgy már a szerbek megtelepedésének idejében s azután 
egész történetökön át mindenkor feltalálhatjuk ezen hár
mas központosulási törekvést. E nevezetes tény kétség
kívül érdekkel bir a múltban s figyelmet érdemel a jövőre 
nézve is.

A szerbek által megszállott tartományokat, miként 
már a fentebb elmondottakból is kitűnik, éjszakra és nyu- 
gotra a Száva és a Verbász folyók választották el a horvá- 
toktól. A Verbász forrásaitól az imoschii tó felé,a Czettiná- 
nak torkolatánál az adriai tenderig- nvornúlt előre a szerbek 
birtoka. Innét egész Antivariig a tenger képezte a határt.

Az Adria partján már ekkor virágzó városok, melyek 
részint Velencze hatalma alatt állottak, részint önálló 
köztársaságokat képeztek, avagy még Byzancznak hódol
tak, habár utóbb jórészt elszlávosodtak is, soha sem kerül
tek a szerbek és horvátok birtokába. Antivaritól a szku- 
tarii tó mellett délkeletre a szerb Moraváig terjedtek a 
szerbek által megszállott tartományok, keleten pedig 
valószinűleg az Ibar és a Morava választotta el őket azon 
szláv népektől, melyek, mint tudjuk, már akkor a mai 
Bulgáriát lakták s utóbb bulgároknak neveztettek. — 
A keleti határ a legingatabb, mert itt a két rokon nép, 
— szerbek^és bulgárok — csakhamar összevegyült, ám
bár még napjainkban is felismerhetők az elkülönítő 
jellemvonások. A tulajdonképeni tisztán szerb elem, 
ma sem terjed mindenütt Szerbiának egészen keleti halá
ráig, hanem a valódi ethnographiai választó falat szer- 
bek és bulgárok között, körülbelül a Morava képezi,
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noha e vidékeken az utóbbiak most már mindinkább el- 
szerbesednek.

A szerbek új hazája tehát, magában foglalta a mai 
Boszniát, azon éjszak-nyugoti csúcs kivételével, mely 
jelenleg is török Horvátországnak neveztetik, s mely 
akkor a horvát törzseké volt; továbbá Herczegovinának 
legnagyobb részét ; majd déli Dalmacziát; egész Monte
negrót; éjszaki Albániát; O-Szerbiát vagyis ajeni-bazari 
(novi-bazari) pasalikot egészen s a prizrendinek * éj szaki 
kerületeit, végre a jelenlegi Szerbiát a Moraván túl eső 
kerületek híján.

Ezen területen találjuk ma is a Balkán félsziget szerb
jeit. Kiterjedésük határai a századok folyása alatt nem 
változtak, csak politikai tekintetben történtek módosúlá- 
sok. Az egykori szerb birtokok egy része (Dalmáczia) 
Ausztriához csatoltatott; más részéből a teljesen függet
len Montenegro alakúit; éjszak-keleten a hűbéres Szerbia 
képződött, míg a legnagyobb rész a Porta közvetlen ural
ma alatt áll. A régi tartományok nevei közül csak kettő 
maradt fenn napjainkig t. i. Bosznia és Szerbia; a többiek 
elenyésztek vagy másként alakulván, jelenleg más nevek 
alatt ismeretesek.

Az összes szerb föld, úgy miként az a beköltözködés 
után feltűnik, mint már említettük, közvetlenül a megte
lepedés után, egymástól többé kevésbé független tarto
mányokra szakadozott, vagy hogy helyesebben szóljunk, 
maga a megtelepedés ily különálló tartományok alakjá
ban történt. A aröröo- történetírók s a szerb krónikák 
nyomán, hat nevezetesebb tartományt különböztethetünk 
meg. Ezek voltak: a tulajdonképeni Szerbia, Bosznia, 
Travunija vagy Konavlje, Zachlumje, Neretva vagy Pa- 
ganíja és Zéta vagy Duklja (Dióklea), mely utóbbi, az
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úgynevezett Szerb-Dalmácziát is magában foglalta. A ren
delkezésre álló adatokból s azon körülménynél fogva, 
hogy e tartományok folyvást majd barátságos, majd ellen
séges, de mindég a legszorosabb viszonyban állottak egy
máshoz, minek következtében a határok is folyvást vál
toztak, — nem könnyű azok mindegyikének területét 
pontosan meghatározni. Különben is a gyakran inkább 
csak látszólagos, mint valódi függetlenség nem sokáig 
tartott és utóbb e tartományok nagyobb részint beolvad
tak a Nemanják által egyesített szerb birodalomba.

Az említett tartományok között a legdélibb volt Zéta 
vagy Duklja. Utóbbi nevét Dioklea várostól nyerte, hol 
Diocletian császár született volt. E nevezetes város romjai 
még máig is láthatók a Montenegro délkeleti határán 
fekvő Podgoricza városka közelében. A Drin és Bojana 
torkolatától a tengerparton, egész Cattaróig terjedett Zéta. 
Magában foglalta a mai Montenegro legnagyobb részét, 
délen Skutarit s keletre a tulajdonképeni Szerbiával volt 
határos. E tartomány nagy fontossággal bír a szerb tör
ténetben. Innét származott a Nemanják uralkodó háza, 
mely az összes szerb földet egy nagy birodalommá egye
sítette s mely alatt Szerbia a hatalom tetőpontjára emel
kedett. És mindenesetre figyelemre méltó, hogy Zéta 
vagy Duklja vált későbbi időkben is a szerb függetlenség 
utolsó és egyetlen menhelyévé. I tt  látjuk Montenegrót 
képződni, mely napjainkig megtudta őrizni önállóságát s 
daczára a tcfrök hatalom túlnyomóságának, mely előtt az 
összes délszlávok meghódoltak, e kicsiny sziklafészek 
következetesen megtagadta a tributum fizetését.

Cattarótól Ragusáig a tengerparton terült el Travu- 
nija vagy Konavlje. A mai Herczegovina déli csúcsa 
képezte e kisded tartományt, körülbelül azon vidék, mely-

3Kállay B. A szerbek története. I.
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nek közepén Trebinje városa fekszik. Délre tehát Zétával, 
keletre Szerbiával volt határos.

Rágásától a tengerpart a stagnói öbölig Zachlumjé- 
hez tartozott. A határ innét a szárazföldön éjszak felé 
valószínűleg a Narentáig (Neretva) terjedt, azon hegy- 
lánczolatig, mely az akkori Horvátország és Szerbia között 
vonult el. Ez is tehát Herczegovina egy részét foglalta 
magában, azt hol jelenleg Gaczko és Neveszinje városokat 
találjuk. Idetartozott talán még Montenegró legéjszakibb 
csúcsa is. Keletre szinte Szerbiát érinté.

Neretva vagy Pagania, a Stagno öböltől a tenger
parton a Czettina torkolatáig vonult. Részét képezte még 
a duvnoi fensík, melyahorvát livnoi tartományig terjedt, 
tehát Herczegovinának éjszaki kerülete. Neretvához szá
mos sziget is tartozott. E tartomány lakói a nerecsánok 
vagy pogányok, miként őket a többi szerbek nevezték, 
mivel sokáig vonakodtak a keresztyén hitet felvenni, szá
zadokon át a leo-korlátlanabb füo-o-etlenséget élvezték. 
Mint vakmerő kalózok csakhamar a tenger rémeivé vál
tak s több ízben Yelencze ellen is diadalmasan küzdöttek. 
Rabló hajlamaikat azonban a szárazon is gyakorolták, 
nem egyszer pusztítva törvén be Zachlumjébe és Travu- 
nijába.

A tulajdonképeni Szerbia: Zéta, Travunija és Zach- 
lumje mögött keletre terült el. Magában foglalta a mai 
Bosznia délkeleti kerületeit, O-Szerbiát s a mai Szerbiát 
az Ibario- és Moraváio-. Az összes szerb tartományok között

ö  ö  *

ez volt a legkiterjedettebb, annyival inkább mert eleinte 
úgy látszik Bosznia is részét képezte. Ez azonban nem 
sokára elszakadt s inig a többi szerb tartományok tartó
san egyesültek a tulajdonképeni Szerbiával, Bosznia mind
inkábbelvált attól és vagy mint független ország vagy mint
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a magyar korona hűbérese szerepel a történelemben, csak 
időnként és akkor sem hosszasan csatoltatván Szerbiához. 
A régi Boszniát körülbelül ugyanazon határok között 
találjuk mint a mait, az éjszak-keleti és dél-keleti részek 
kivételével, melyeknek hovátartozásáról már fentebb szó- 
lottunk.

Ezen hat tartományon kívül, több kisebb tartomány
ról emlékeznek még a krónisták, melyek olykor-olykor 
nagyobb jelentőségre vergődtek. Mi itt csak a rászai vagy 
ráskai zsúpát említjük meg, mely voltakép Szerbiához 
tartozott, mely azonban kiváló fontossággal bir, mert Ne- 
manja itt alapította meg azon központot, mely körül a 
szerb birtokokat egyesítő és mert ettől eredt a magyar és 
német nyelvekben a rácz elnevezés.

Csak gyér és bizonytalan tudósításokkal bírunk a 
szerbek történetéről a megtelepedést követő első száza
dokban. Biborban született Konstantin elbeszéléséből 
kitűnik, hogy a keresztséget nemsokára a bevándorlás 
után felvették és pedig szerbek és horvátok egyaránt, a 
nerecsánok kivételével, kik ekkor még megmaradtak az 
ősi pogány hit mellett. A térítést Heraklios császár által 
Kómából küldött papok eszközölték. Nem lehetetlen, 
hogy a beköltözött szerbek és horvátok, midőn keresz
tényekké lettek, leginkább csak a Byzanczból jövő sür
getésnek engedtek, nem akarván azonnal ellenkezni azon 
hatalommal, melynek új hazájokat köszönhetők, s mely
nek fensősé<|ét akkor még bizonyosan minden ellenállás 
nélkül elismerték. Hogy a keresztyénség nem vert mély 
gyökeret az első térítés alkalmával a szerbek és horvátok 
között, bizonyítja azon tény, hogy pár századdal később, 
újabb térítés szükségét vélte a byzanczi kormány felis
merni. Úgy látszik azonban, hogy a keresztyén hit tér-
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jesztése, egyik esetben sem erőszakosan történt s a szerbek 
és horvátok ingadozása vallási tekintetben, inkább csak 
indifterentismusnak és politikai szervezetöknek, mint a 
pogány hithez való erős ragaszkodásnak volt tulajdo
nítható; kivévén mindég a nerecsánokat, kik mint emlí
tők, sokáig nem hajoltak meg a Rómából és Byzanczból 
hirdetett új tan előtt.

Szilárd egységes államalkotást nem találunk a szer- 
beknél a bevándorlást követő időszakban. Nem szenved 
kétséget, hogy a Byzancztól való függőséget jó ideig ők 
maguk sem vonták kétségbe. Mindazonáltal az újonnan 
keletkezett szerb tartományok nem képezték a birodalom 
közvetlen provincziáját. A byzanczi császárok hatalma 
ekkor már annyira lehanyatlott, kivált a központtól távo
labb eső tartományokban, hogy legtöbb esetben megelé
gedtek fensőségük névleges elismerésével is. Es az ily 
nemű elismerés, legalább az első időszakban, úgy látszik 
nem hiányzott a szerbek részéről. Annyival inkább kel
let ennek így lennie, mert mint már említők, a szerbek 
nem alapítottak azonnal a beköltözködés után egységes 
államot.

A szerbek kezdetleges belpolitikai viszonyaiban fel
ismerhető az általános szláv szellem hatása. A családi kö
zösségben, mely a szláv társadalom alapját képezte egy
kor, s melynek nyomai kivált a szerbeknél mai napig is 
feltalálhatok, nem különben a községi közösségben, mely
ből a politikai szervezet fejlődött, mindenütt a legidősebb 
(sztarjesina) hatalma tűnik első pillanatra szemünkbe. Az 
egyes törzsek főnökei, a zsupánok is, kétségkívül ezen 
vezéreszmének köszönhetik eredetűket. Nem szenved két
séget, hogy a különböző kisebb tartományok főnökei, a 
zsupánok, egymástól teljes függetlenségben uralkodtak, s
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h°gy nem létezett közöttük oly kötelék, mely őket ugyan 
azon szerves állam végrehajtó közegei gyanánt tüntette 
volna fel. Mindazáltal a zsupánok fölött, az egyéniségek
hez és viszonyokhoz képest változó hatalommal, egy fő 
zsupán (veliki zsupán =  nagy zsupán) állott, kétségkívül a 
legidősebb közöttük. A zsupánok valószinűleg csak sze
mélyes alárendeltségi viszonyban állottak a főzsupánhoz, 
különben pedig saját tartományaikban teljesen független 
hatalmat gyakoroltak. Es mégis a zsupánok és a főzsu
pán között létezett viszonyt, nem szabad azonosítanunk a 
Nyugot-Európában kifejlett hübérviszonynyal, ha mind
járt az eredmény mind két helyt majdnem ugyanolyan
nak tűnik is fel. Európa hűbérintézménye a hatalmasnál 
oltalmat kereső gyengébbek önkéntes vagy kényszerített 
alárendeléséből származott, míg a szerbeknél a főzsupán 
hatalma a zsupánok felett, azon általános szláv nemzeti 
érzelemből vette eredetét, mely szerint az egyenlően jogo
sultak között egy, rendesen a legöregebb a társadalom 
minden csoportulásaiban legnagyobb tekintélylyel bir. 
Innét származik az is, hogy a főzsupáni méltóság nem 
honosúlt meg az első századok alatt egy családban. Es 
természetszerűen következett a nagyobb hatalomra ver
gődött zsupánok folytonos versenyzése egymás között a 
főzsupánságért, a mi ismét arra vezetett, hogy a praeten- 
densek némelyike nem egyszer a byzanczi császár pártfo
gásához folyamodott s annak segélyévéi igyekezett 
elnyerni a különben még igen is laza főhatalamat.

A főzsupánságnak különböző családokban való inga
dozása daczára is, úgy látszik, hogy a főhatalom szék
helye, legállandóbban mégis a szerbföldek délnyugoti 
csúcsában, Zétában keresendő, melynek jelentőségét már 
fentebb kiemeltük. Legnagyobb szerepet a Deszniczából,
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Dukljából és Rászából származott zsupánok játszottak. 
A két első hely Zéta kiegészítő részét képezte. Rásza 
ugyan a tulajdonképeni Szerbia főhelye volt, de azon zsu
pánok is, kik innét terjesztették ki hatalmokat, tulajdon- 
kép Zétából eredtek. E körülmény is azon feltevés mellett 
szól, hogy a szerbek legerőteljesebb törzse az volt, mely 
a mai Montenegróban s ennek környékén telepedett meg.

Sem a byzanczi és nyugot-európai, sem pedig a 
gzláv források neih képesek eloszlatni a homályt, mely a 
szerbek történetének első századait födi. A történelem 
fonala több ízben teljesen megszakad. De még a meglévő 
adatok sem számíthatnak teljes hitelességre. E bizonyta
lan s valószínűleg többé soha fel nem deríthető korsza
kon gyorsan áthaladhatunk tehát, a nélkül, hogy a rövi
den megemlítendő események vagy nevek szigorú birála 
tába bocsátkoznánk.

Majdnem másfél századon át a megtelepedéstől kezdve, 
alig találunk valamit feljegyezve a szerbekről. A VIII. 
század második felében találkozunk először főzsupánok 
neveivel. Egyes krónisták egész genealógiákat jegyeztek 
fel, melyek azonban hitelességre számot nem tarthatnak, 
s azért teljesen mellőzendők. Csak kevés név állapíthat«'» 
meg némi bizonyossággal. Reánk nézve, kik e korszakon 
inkább csak átfutni szándékozunk, az állítólagos uralko
dók neveinek hitelessége és rendszeres egymásutánja kü
lönben is csekély érdekkel bir. Es azért csak azt említ
jük meg, a mi az egész kornak jellemzésére szolgálhat.

Már az első időkben feltűnik az a körülmény, hogy 
némely^ főzsupán halála után a hatalmat fiai közösen 
gyakorolják, daczára annak, hogy ősi szokás szerint több
nyire a legidősebb lett volna hivatva az uralkodásra. 
E megosztás, — mint később, bővebben kifejtendjiik, —
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valószínűleg szinte a családi közösség eszméjéből vette 
eredetét. Valószínű az is, hogy az ily osztozkodó testvérek 
mindegyikének hatalma csak bizonyos tartományra vagy 
tartományokra terjedt ki, s hogy egyik közöttük, kétség
kívül a legidősebb, tekintélyben némileg a többiek fölött- 
állott. Mindazáltal a tényleges uralom szétválasztása, ter
mészet szerint csakhamar viszályokat s végre belháború- 
kat idézett elő, melyek rendesen az egyik testvér győzel
mével végződtek, a nélkül azonban, hogy egyetlen 
főzsupánnak is sikerült volna még tartósan egyesíteni a 
különböző tartományokat vagy dynastiát alapítania.

Az ekként meg-meg ujuló belzavarok s viszálkodá- 
sok a mellett, hogy a nemzet fejlődését akadályozák, 
egyszersmind arra vezettek, hogy a legyőzött uralkodó 
társak csakhamar idegen segélyhez kezdtek folyamodni, 
hogy újra vissza nyerjék az elvesztett hatalmat. Es erre 
különben is bő alkalom kínálkozott. A már eredetileg 
egymáshoz laza viszonyban álló szerb törzseket minden 
oldalról hatalmasabb szomszédok környezték. A szerbek, 
mint láttuk, megtelepedésükkor a byzanczi birodalom 
elpusztított tartományaiban, nem vonakodtak elismerni a 
görög császárok fennhatóságát. Es ha mindjárt Heraklios 
halála után, Byzancz hatalma lassanként névlegessé vált, 
s a szerbek által bírt vidékek majdnem teljes független
séget élveztek is, a császárok nem szűntek meg e tarto
mányokat a birodalom kiegészítő részei gyanánt tekin
teni, mellek fölött, csak is a központi kormányzat 
gyengesége miatt, nem gyakorolhattak tényleges hatal
mat. A szerb fejedelmek között időnként felmerülő viszá
lyok azonban, alkalmat nyújtottak a császári kormánynak 
a beavatkozásra, az egyik vagy másik vetélytárs mellett 
nyilatkozván.



40 BEVEZETÉS.

A görögöknél sokkal veszedelmesebb szomszédja 
támadt Szerbiának a 679-ben alapított s nemsokára nagy 
hatalomra vergődött bulgár birodalomban. Már a IX-ik 
század második felében súlyosan érezték a szerb tartomá
nyok a bulgár fegyverek hatalmát. A viszálkodó szerb 
íejedelmek ez idő óta több ízben kerestek részint mene
déket, részint segélyt a bulgár császároknál, a mi ez utób
biakat mindannyiszor beavatkozásra indította a szerb 
ügyekbe. Az emelkedő bulgár birodalom erejének érzeté
ben, fegyverrel is igyekezett határait kiterjeszteni s a bul
gár uralkodók valóban minden alkalmat megragadtak, 
hogy tartományaik számát növelhessék. Nem egyszer 
látjuk tehát a bulgár seregeket megjelenni szerb földön, 
részint hogy valamely elűzött fejedelmet az uralkodásba 
visszahelyezzenek s így egyszersmind országa felett is 
fennsőségi jogokat nyerjenek, részint hogy közvetlenül 
meghódítsák a szerbek által lakott vidékeket. A X-ik 
század elején Symeon bulgár császár megboszulandó az 
általa eleinte pártolt, állítólag Zacharias nevű szerb feje
delem hűtlenségét, (Zacharias ugyanis Byzancz felé lát
szott hajolni s Symeonnak tettleg ellenszegült,) egy hatal
mas sereget küldött ellene, mely az összes Szerbiát 
elárasztotta s feldúlta. A szerb főurakat a bulgárok ma
gukkal czipelték kezesekül, a nép nagy részét pedig, mely 
még visszamaradt (sokan ugyanis a szerbek közűi Hor
vátországban kerestek menedéket) áttelepítették Bul
gáriába. Szerbia lakatlan vadonná lett.

A IX-ik század vége felé megalakult s nemso- 
kára a szerb-horvát határokig terjedő magyar birodalom, 
szinte veszélyes szomszédjává vált a szerb tartományok
nak. A magyarok beavatkozása azonban valamivel ké
sőbbi időre esik.
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Azon korban tehát, melyről jelenleg szólunk, legin
kább a görögök s bulgárok fenyegették folyvást a külön
ben is belvillongások által elgyengült szerb tartományo
kat. Igaz, hogy a szerbek nem egyszer győzelmesen 
harczoltak úgy a bulgár, mint a görög seregek ellen, de a 
nagyobb mérvű támadásoknak még sem bírtak ellenál- 
lani. Es hogy mégis állandóan egyik birodalom közvetlen 
provincziája sem lettek, azt a szerbek kétségtelen szívós
sága mellett, leginkább ama két hatalom versengésének 
és századokon át egymás ellen vívott óriási tusájának 
tulajdoníthatni. A bulgár czárok főtörekvése a byzanczi 
birodalom megdöntésére irányúit. A byzanczi császárok 
pedig, érezvén és belátván a veszély nagyságát, mindenek 
előtt ezen veszély ellen igyekezték biztosítani birtokai
kat. Ily körülmények között természetes, hogy a még bár 
fejletlen és kévéssé szervezett, de harczias szerbek meg- 
nyerhetése, úgy az egyik, mint a másik félre nézve felette 
kivánatosnak tűnt fel. A Szerbiából elűzött s menekülő 
fejedelmek ennélfogva, úgy a görögök mint a bulgárok 
által szívesen fogadtattak, mert ezek úgy, mint amazok 
méltán reménylheték, hogy az a fejedelem, kit országába 
visszahelyeznek, háladatos lesz irántok. A szerbek azon
ban e két hatalom versengését saját fiiggetlenségök biz
tosítására igyekeztek felhasználni. Ez a körülmény ma
gyarázza meg azon ingadozást, ravaszságot és a legleple- 
zetlenebbül nyilvánuló hálátlanságot, mely nem egy szerb 
fejedelmet jellemez e korszakban. A mint valamely zsu
pán bulgár fegyverek segélyével visszanyerte vagy 
elnyerte az uralmat saját hazájában, azonnal Byzancz 
felé kezdett hajolni és viszont,a mint a byzanczi kormány 
lépett fel határozottabb követelésekkel, a szerb-bulgár 
szövetség fűződött szorosabbra. Csak némelyiknek sike-
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í’űlt és mindég csak rövid időre, mind a két hatalommal 
barátságos viszonyokat hozni létre.

A Balkán félsziget két hatalmas államának vetél
kedése, kétségkívül nem egyszer hárította el a szerbektől 
az őket fenyegető végveszélyt, de olykor ismét végze
tessé vált az reájuk nézve. Valóban azt tapasztaljuk, hogy 
midőn az egyik vagy másik fél túlnyomó erőre emelke
dik s megszűnik annak szüksége, hogy lehető szövetsé
geseket biztosítson magának, azonnal teljes erővel a szer- 
bek ellen fordul. így látjuk, hogy az erélyes Vazul 
császár idejében, az akkori szerb fejedelem, ki Muntimir 
név alatt ismeretes, teljesen meghódolt Byzancznak, sőt a 
császártól papokat s tankokat kért vagy fogadott el, kik 
aztán a keresztyén vallást hirdették a nép között, mely
nél az új tan Heraklios idejében nem tudott meggyöke
rezni. A X-ik század első tizedeiben a túlsúly a bulgárok 
részére hajolt. Symeon czár alatt érte el Bulgária fejlődé
sének tetőpontját. És ekkor, miként már említettük a 
bulgárok pusztították el oly módon a szerb tartományo
kat, hogy azok csak évek múlva népesíttettek be újra a 
hazatérő menekültek által.

Körülbelül egy századdal később az 1018-dik évben, 
II. Vazul byzanczi császár teljesen megtörte a bulgárok 
hatalmát s véget vetett az első bulgár birodalomnak. 
És ekkor azt látjuk, hogy a szerb tartományok is a 
görögök közvetlen uralma alá jutottak. Byzanczi kor
mányzók igazgatták az összes Szerbiát s az eddigi füg
getlenségnek még árnyéka is eltűnt.

E történelmi tények leghivebben jellemzik a szerb 
tartományok nemzetközi állását és jelentőségét e kor
szakban. A mig a bulgár s a byzanczi hatalom egymást 
ellensúlyozta, mindaddig a szerbek is számíthattak az
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egyik vagy másik fél, sőt olykor mindkettőnek is támo
gatására s egyszersmind függetlenségüket is megőrízhe- 
ték, melyet különben nem egy esetben saját vitézségük
nek is köszönhettek. De a mint a nevezett két hatalom 
egyike túlsúlyra emelkedett, az rögtön Szerbia ellen is 
fordúlt és pedig egyszerűen mint hódító.

A XI. század első felében, mint az imént említettük, 
az összes szerb föld görög tartománynyá lett. A byzanczi 
kormányzók mértéktelen zsarolásai és szigora, oly gyűlö
letet s elkeseredést szültek a népben, hogy az több siker
telen forradalmi kísérlet után, végre is lerázta a görög 
igát, sőt a császár által küldött seregek felett is diadal
maskodott a járhatlan hegyszorosokban. Minden arra 
mutat, hogy a mozgalom a délnyugoti tartományokban, 
tehát a mai Montenegróban és éjszaki Albániában vette 
kezdetét. A főzsupán ugyanis, kinek nevével a győzelmes 
forradalom után találkozunk, mely a szerbeknek vissza
adta függetlenséo-öket, állítólao- Diokleából származott.

Bármennyire leverte volt is Vgzul császár a bulgá- 
rokat, ezek nehány évtized múlva már ismét mozogni 
kezdettek s ekkor még szerencsétlenül végződött felkelé
seikben a szerbek részéről is támogattattak. Ez által a 
szerbek ismét magukra vonták Byzancz haragját. És mert 
most már nem számolhattak Bulgária segélyére, máshol 
kerestek oltalmat. Mihály főzsupán a Nyűgöt felé fordító 
tekintetét s alkudozásokba bocsátkozott a pápával, mint 
Európa leghatalmasabb uralkodójával. A keleti egyház 
tanait valló szerb fejedelem, kétségkívül a katholikus 
vallás és egyház pártolására vonatkozó ígéretekkel nyerte 
meg a pápa kegyét. A szerb fejedelmek és a római szent
szék között későbbi időben is fejlődtek ki hasonló alapo
kon nyugvó és hasonló okokból eredő szívélyesebb viszo-
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nyok; ámbár a szerb zsupánok és királyok e részben 
sohasem tanúsítottak őszinteséget s a pápa barátságát 
csakis saját czéljaik elérésére használták fel, azonnal el
fordulván a katholikus egyháztól, a mint többé nem szo
rultak annak támogatására.

Mihály főzsupánnak azonban sikerűit annyira behí
zelegni magát Róma kegyeibe, hogy a pápa őt egy ok
mányban királynak nevezte.

A X I. század utolsó s a X II. század első évtizedei
ről szóló felette zavaros és homályos krónikák s feljegy
zések, legalább annyit engednek sejteni, hogy ez idő 
alatt a szerbek változó szerencsével küzdöttek a byzanczi 
seregek ellen, de hogy függetlenségöket többé-kevésbé 
meg tudták óvni.

Az 1120-dik év körűi Uros, vagy mint nevezni szok
ták Béla Uros rászai zsupán emelkedik ki, mint legha
talmasabb, a többi zsupánok közűi. Ügy látszik, hogy 
családjának ősi fészke szinte Zéta volt. Ezen Uros nagy 
fontossággal bír a szerb történetben, mert tőle származ
tatják a Némanják családját, mely mintegy 200 éven át 
megszakítás nélkül uralkodott Szerbia fölött s mely a 
lazán összefüggő szerb tartományokat szerves állammá 
egyesítő s az ekként alkotott birodalmat a virágzás tető
pontjára emelte.

Uros idejében sem szűnt meg a küzdelem a szerbek 
és görögök közt. A Byzanczczal való versengésben, a 
megtört bulgár birodalom helyét lassanként Magyaror
szág kezdi elfoglalni. Természetes tehát, hogy a magyar
görög harczok első korszakában, a szerbeket a magyarok 
részén találjuk, mert Szerbiára nézve a legveszedelme
sebb hatalom még mindig Byzancz volt. Azon nagy hábo
rúban, melyet II. István magyar király a görögök ellen
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folytatott s melyben Belgrádot s Branicsévót (t. i. Szen- 
drőtől a Timokig terjedő vidéket) akkor még görög bir
tokokat elfoglalta, a szerbek is a Morava mentén egész 
Rázsány váráig nyomúltak előre.

A magyar és szerb fejedelmek, úgy látszik ez időtájt 
szorosabb családi frigyre is léptek. Vak Béla neje állító
lag Uros leánya volt. Sőt Bosznia is ekkor került a ma
gyar korona birtokába békés úton, a szerbek hozzájáru
lásával. Ez idő óta használták a magyar uralkodók a 
rámái király czímét, mely czím a Narentába ömlő s 
Bosznia déli határát képező Ráma folyótól vette eredetét.

A Béla Uros halálát követő időszakot ismét bel- és 
családi viszályok a különböző szerb fejedelmek között s 
harczok a görögök ellen töltik be. A viszony Magyar- 
országgal azonban folyvást barátságos maradt. Magyarok 
és szerbek közös ellenségül tekintették a görögöket s 
ezért nem egyszer szövetkeztek ellenük. A byzanczi csá
szárok ép oly kevéssé voltak hajlandók a szerbek és ma
gyarok szövetkezését tűrni, mint előbbi időkben nem 
tűrték a szerbek és bulgárok között olykor-olykor létre
jött frigyet. Különösen Manúel császár igyekezett e 
körülményt beavatkozásra használni fel a szerb ügyekbe. 
Az ő támogatásával é3 tettleges segélyével sikerült 
Nemanja Istvánnak (ki az Uros családjából származott, 
lett légyen bár Urosnak unokája, vagy mint egy újabb 
szerb történetbúvár véli, fia) az 1165-ik év körül, a rászai 
Z3upánságfct s mint alább látandjuk, utóbb a főzsupánsá- 
got is a szerb tartományok legnagyobb része fölött 
elnyerni.

Ha végig; tekintünk a szerbek bevándorlásától Ne- 
manjáig terjedő korszakon, még a felette hiányos és 
kevéssé hiteles történeti adatokból is vilságosan kitűnik,



BEVEZETÉS.

hogy Szerbiára nézve még nem érkezett el a szerves 
államképződés ideje. Az ugyanazon nép által lakott tar
tományok inkább csak ethnografiai, mintsem határozottan 
körülírt s megállapított politikai összefüggésben állanak 
egymással. A főhatalom bír ugyan személyesítővei, de ez 
csak annyiban gyakorolhatja azt, a mennyiben a többi 
zsupánok jónak látják engedelmeskedni, vagy nem elég- 
erősek, hogy önállóságokat egyszerűen proclamálják. 
A nemzeti összetartozandóság, az egységes állam szüksé
gességének érzete, úgy látszik hiányzott még a szerbek
nél e korban. A családi és nemzetségi közösségből, a 
szláv népek ezen legsajátosabb intézményéből folyó parti- 
culárismus, főjellemvonása a szerb történet ezen időszaká
nak. Láttuk, hogy a nerecsánok hosszú ideig távol tudtak 
maradni a többi tartományoknak különben szinte igen 
laza egyesülésétől. A X-ik század elején, az akkori szerb 
főzsupán őket is hatalma körébe vonta, de nehány év 
múlva már ismét önálló harczokat folytatnak. A IX-ik 
század közepe táján Travunija fejedelme is függetlenné 
lett. E kitüntetést a szerb főzsupánnal kötött közel csa
ládi rokonságnak köszönhető, de még utódai is élvezték 
azt. Travunija különleges állása azonban a X. században, 
úgy látszik ismét megszűnt. Hatalmasabban fejlődött 
Zachlumje függetlensége ; Visevit Mihály alapította azt 
meg, ki valószínűleg a X. század első tizedeiben uralko
dott. Es ezen idő óta a zachlumjei zsupánok tekintélye s 
ereje annyira növekedett, hogy nevök mind Byzanczban, 
mind Nyugot-Európában ismeretessé lett. Igaz, hogy 
függetlenségök nem volt folytonos, de még a XIII-ik 
században is. legalább rövid időn át, önálló szerződéseket 
kötöttek a ragusaiakkal s a bulgárokkal, a szerb uralko
dók ellen. Bosznia sajátságos helyzetéről s ingadozásáról
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a teljes függetlenség, a magyar s a szerb fennhatóság 
között, lesz még alkalmunk bővebben szólani.

Hogy ezen particularisticus irányzatok mellett, nem 
hiányzott az egyesülés vágya sem, az igen természetes. 
A szerb tartományok összesítésének s az egységes állam 
alkotásnak, legnagyobb akadálya azonban a belállapotok 
ziláltságán kívül, mint fentebb láttuk, Byzancz túlkapó 
beavatkozásaiban, s különösen a görög-bulgár s utóbb a 
görög-magyar versengés visszahatásában a szerb ügyekre, 
keresendő. Öt századot töltöttek már a szerbek ily bi
zonytalan, kétes helyzetben, folytonosan küzdve, minden 
oldalról fenyegetett lételükért, a nélkül, hogy a kívülről 
jövő veszélylyel egy szilárd alapokra fektetett állami 
szervezetet állíthattak volna szembe.

Az első Nemanja volt arra hivatva, hogy a folytonos 
állami képződésnek alapjait megvesse.

III.
A dynastikus államfejlődés.

A szerb tartományokban mutatkozó particularisticus 
irányzatok s a fejedelmi családok folytonos viszálko- 
dásai képezték a belső, Byzancz szakadatlan beavatko
zási kísérletei s a fennhatóság elnyerhetésére czélzó törek
vései petTffc; a külső akadályokat, melyek egy szilárd 
alapokon nyugvó egységes szerb állam képződését mind
eddig lehetetlenné tevék. Igaz, hogy találkoztak eddig is 
a szerb zsupánok között egyesek, kik mindkét irányban 
megküzdőitek az akadályokkal; de sikertelenül.

Nemanjának jutott osztályrészül a szerencsés övé az
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érdem is, hogy e részben határozott, hosszabb időre kiható 
eredményeket vívott ki. Politikai működésének kezdetén 
aligha birt még azon nagy czél tiszta fogalmával, melyet 
ugyan Ő maga nem ért el teljesen, de melynek elérheté
sét, legalább utódaira nézve, lehetővé tette. Egyéni nagy- 
ravágyás indította s a viszonyok kényszerítették őt két
ségkívül, hogy azon ösvényre lépjen, mely az egységes 
szerb állam alapjaihoz vezetett. De azért államférfiúi 
tehetségét és nagyságát nem vonhatjuk kétségbe. Mert a 
politikai téren, bármi legyen is a cselekvésnek kiindulási 
pontja, az eszközök helyes megválasztása minden egyes 
esetben, a kor igényeihez való alkalmazkodás s kitartó szívó
ság az egyszer megkezdett munka teljesítésében, képezik 
az államférfiúi nagyság alkotó elemeit; az pedig teljesen 
közömbös, vajon az elhatározás esetről-esetre, egy eleve 
átgondolt terv kifolyása-e vagy pusztán a szerencsés és 
helyes érzék eredménye. Ha tehát nem hisszük is, hogy 
Nemanja előtt mindjárt kezdetben a szerb birodalom ké
sőbbi nagyságának képe lebegett volna, sőt hogy általá
ban birt tiszta fogalommal működésének lehető eredmé
nyéről, mindazáltal őt korához képest kiváló állam
férfiúnak kell mondanunk, mert megvoltak benne a nagy 
és hatást gyakorló politikai egyéniségek jellemző tulaj
donai, melyek minden időben s minden körülmények kö
zött azonosak.

Nemanja Zétában született, hová atyja, a rászai zsu
pán, a testvérei által támasztott zavarok következtében 
menekülni kényszerült. Zéta volt, úgy látszik, Nemanja 
családjának Ősi fészke és egyszersmind nemzetségi bir
toka. Ezért keresett Nemanja atyja is ott menedéket, 
elüzetvén a tulajdonképeni Szerbiából.

Nincs biztos tudomásunk a felől, hogyan és mely



évben került vissza Nemanja Rászába. Úgy látszik, hogy 
testvérei és rokonai m^g-megujúló villongását használta 
fel s egy ily alkalommal a görög császár segélyével 
elnyerte a rászai zsupánságot, Rásza várával (a mai 
Novibazar), mely akkor a legjelentékenyebb volt a szerb 
földön. Nemanját a szerb fejedelmi családokban divó ősi 
szokásjog szerint, nem illette volna meg épen a rászai zsu- 
pánság. Mert igaz ugyan, hogy a legidősebb fiú mellett, 
az ifjabbak is kaptak némely taftományokat vagy vidé
keké^ mintegy sajátjuk gyanánt, de mindenkor jelenték
telenebb részt a legidősebbnél, kinek tekintélyben vala
mennyit megkellett volna előznie. Nemanja, mint legifjabb 
fiú, nem tarthatott tehát igényt Rászára. És mert ezt 
mégis elnyerte és pedig alighanem görög segélylyel, test
vérei és rokonai, kik e tényben az ősi zsupánsági jog meg
bontását látták s az idegen segélyre való támaszkodást is 
neheztelték, feltámadtak ellene. A küzdelem, mely ekkor 
Nemanja és rokonai között kezdődött, nagy politikai jelen
tőséggel bir a szerb történetben. Forduló pontot jelzett 
az, az államképződés terén s valóban nem volt egyéb 
mint az eddig; dívott régri családi és nemzetségi rendszer- 
nek küzdelme, az egyeduralom, az összpontosítás újabban 
felmerült fogalmaival. Nemanja rokonai előtt bitorlóul 
tűnt fel s mint ilyen kénytelen volt szakítani a múlttal s 
minden áron megőrizni saját és tartományának függet
lenségét.

A gördj| császár oltalma mellett, Nemanja igyeke
zett a szerb nép hajlamát is megnyerni, mely nélkül nem 
számíthatott volna sikerre rokonai ellenében. Születése 
helyén Zétában s általában a délnyugati szerb tartomá
nyokban, a katholicismus sokkal inkább el volt terjedve 
még akkor, mint csak pár századdal később is. Sőt az
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Kállay B. A szerbek története. I.
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egyedüli főpapok, kik azon vidékeken székeltek, a pápa 
közvetlen hatalma alatt állottak. így történt, hogy Ne- 
manja római szertartás szerint, katholikus pap által ke- 
reszteltetett meg. Midőn azonban Kuszába került, hol a 
nép nagy tömege a keleti egyház híve volt, újra felvette 
a keresztséget a keleti szertartásnak megfelelőleg s 
elkezdett templomokat épittetni. Ez tetszett a népnek, 
de tetszett Byzanczban is, s a görögök annál nagyobb 
bizalommal viseltettek iránta.

Három ízben szálltak síkra Nemanja ellen rokonai. 
Egyszer sikerült is őt hatalmokba keríteni, de Nemanja 
megmenekült, a szerb kronisták szerint csodálatos mó
don, de alighanem Manuel görög császár segélyével. 
Végre az 1173 ik évben döntő ütközetre került a dolog, 
melyben Nemanja fényes diadalt aratott ellenfelein s 
legidősebb bátyja is életét veszté.

E folytonos harczok alatt, lassanként saját országá
hoz csatolván megvert rokonai s a particularismus érde
kében ellene küzdő apró fejedelmek birtokait, Nemanja 
folyvást nagyobbítá hatalmának körét. Sőt a görög csá
szártól is nyert volt már egy darab földet, ki őt különben 
is elismerte főzsupánúl az 1165. év körül, minek fejében 
Nemanja hűséget fogadott a császár iránt. Hogy azonban 
Nemanja a görög barátságot csak is saját megerősödheté- 
sének érdekében óhajtotta kiaknázni, kitűnik abból is, 
hogy még a rokonai ellen vívott nagy ütközet előtt, talán 
már eléggé hatalmasnak vélvén magát, megtámadott s 
elfoglalt némely göi’ög birtokokat s még további hódítá
sokra is látszott készülni. A császár megbüntetendő őt, 
nagy sereggel indúlt ellene. Úgy látszik azonban hogy 
csatára nem került a dolog. Nemanja meghódólt s Ma
nuel ezzel megelégedett. Meglehet, hogy Nemanjának
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ismeretes hősiessége s a serege által a hegyek között 
elfoglalt erős állás is engedékenységre birták a császárt. 
Bármint legyen is ez, Nemanja hű maradt Manuelhez, en
nek egész haláláig.

Az 1173-ban aratott győzelem után, úgy látszik meg
szűntek a belviszályok. Nemanja rokonai s az ellenkező 
zsupánok kiírtattak vagy meghódoltak. Nemanja pedig 
nehány évet békében tölthetett, mely időt, mint a követ
kezés mutatja, kétségkivül az új állam erejének kifejté
sére fordított.

Manuel császár 1180-ban meghalt. És ekkor Nemanja 
is feloldozottnak tekinté magát a császárnak fogadott hűség 
alól. De a Byzanczban beállott zavarok is alkalmasnak 
tüntették fel az időpontot, a görög birtokok ellen való 
támadásra. Nemanja szövetkezvén III. Béla migyar ki- 
rálylyal, valóban csakhamar betört a görög birodalom 
területére, s ott néhány év alatt visszafoglalta azon szerb 
tartományok legnagyobb részét, melyek az előbbi belvil- 
longások folytán görög fennsőség alá jutottak.

Duklya és Dalmáczia, tehát Zéta, azután Travunija, 
Zachlumje, sőt Cattaro is, továbbá a mai Albániának 
éjszaki része, majd Prizrend és Nis vidéke, mind Nemanja 
jogara alatt egyesíttettek. Úgy látszik, hogy Boszniára 
nem terjedt ki hatalma. Ott egy ideig Boris magyar her- 
czeg uralkodott, a magyar korona fennhatósága alatt, 
majd Kulin bán, ki talán eleinte legalább látszólag meg
hajolt Nemüfcja előtt, de utóbb egészen a magyar királyok 
hűbéresévé vált. Csak az 1191 -ik évben szenvedett vere
séget Nemanja, Izsák görög császár részéről, ki az 1186-ban 
kitört bulgár forradalom leverésére indulván, egyszer
smind a Nemanja által elfoglalt tartományokat is szerette 
volna visszaszerezni. Úgy látszik azonban, hogy Nemanja

4*
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a vesztett csata daczára is, hódításainak csak felette jelen
téktelen részéről kényszerűit lemondani. A béke helyre
álltával a jó viszony a császár és a szerb fejedelem között 
még szorosabbra fűződött. Ez utóbbi, fia István számára, 
a császár fivérének Alexiosnak leányát Eudoxiát is nőül 
nyeré.

Nemanjának tehát sikerült (Bosznia ki vételé vei) a szer- 
bek által lakott tartományok legnagyobb részét egyesíteni 
és egyszersmind függetleníteni is Byzancz fennhatóságától. 
Uralma teljesen különbözött az előbbeni főzsupánok ural
kodásától. Mert az előtt az összes fejedelmi család 
mintegy családi örökének tekintette az országot, melyre 
hatalma kiterjedt, minden egyes tag, hogy úgy szóljunk, 
birtoklási jogot igényelvén ahhoz s csak elvileg ismervén 
el a legidősebbnek tekintélyét, de e mellett többnyire 
közös tanácskozás és megállapodás alapján intézvén a 
közügyeket. Nemanja azonban megtörvén az uralkodás 
ezen nemzetségi jellegét, egy egységes állam önhatalmú 
fejedelmévé lett. Igaz, hogy e nagy változás nem egy
szerre s nem is teljesen hajtatott végre már Nemanja 
idejében. A régi rendszernek még később is találunk 
nyomaira; a particularismus, ha talán némikép más for
mában, de még többször veszedelmesen felütötte fejét, a 
czivódások a fejedelmi család kebelében nem egyszer 
döntötték majdnem végromlásba az államot ezentúl is, 
sőt maga Nemanja sem tudott teljesen szabadulni a hagyo
mányos szokások bilincseitől. De azért kétségtelen, hogy 
a szerb államnak, mint olyannak, s a fejedelmi hatalom
nak, miként az épen a középkorban mindenütt fejlődni 
kezdett, t. i. egy minden bel és külrázkodtatások daczára 
a folytonosság és állandóságbélyegétmagán viselő dynastia 
alakjában, ő vetette meg alapját. És ez által Szerbia leg-
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alább külsőleg belépett az akkori európai államok társa
ságába, a mit előbbi szakgatott, a családi szervezetet az 
állami életre átvivő állapotában, sohasem érhetett volna 
el. Es valóban azt látjuk, hogy Nemanja az elfoglalt 
vagy ősi birtokával egyesített tartományokat felosztotta 
rokonai és egyéb hivei között; de ezek többé nem vele 
egyenjogú vagy épen tőle független, egyedül a családi 
kötelék által vele viszonyban lévő önálló urak, hanem 
egyszerűen az egységes fejedelmi hatalom végrehajtó 
közegei voltak. Es ez képezte épen a legnagyobb különb
séget az előbbi állapottal szemben. Méltán mondották 
tehát már az egykorúak: hogy Nemanja ősi örökének 
megujítója s megszilárdítója, s az összes szerb földnek 
egyeduralkodója.

Más részről azonban nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt a körülményt sem, hogy azon alkotások, melyek
nek csiráit Nemanja rakta le, nem hatottak be a nemzet 
politikai érzületébe és sohasem érték el a fejlettség azon 
fokát, melyen egyedül válhatott volna biztossá és tartóssá 
a szerb állam létele. Igaz, hogy megalakúit az állam s 
utóbb nagy hatalomra tett szert, s határait is messze 
kiterjesztő. De ez emelkedést inkább egyes uralkodók 
kiváló, erőteljes egyéniségének, mint sem a nemzet lété
vel egybeforrt institutiók jóságának köszönhette. így 
történt aztán, hogy az organikus belső hibák és hiányok 
csak sietteték az állam felbomlását és végelenyésztét, 
midőn azok^kedvezőtlen külviszonyok beálltával, jobban 
előtérbe nyomulhattak.

Ekként kiterjesztvén s megalapítván hatalmát, ISe- 
manjának arról is kellett gondoskodnia, hogy azt a támad
ható külveszélyek ellen biztosítsa. Ez irányban egy neve
zetes kísérletet jegyzett fel a történet. Az 1189-ik évben
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érkezett a rőtszakállú Frigyes német császár keresztes 
hadának élén Szerbiába. Nemanja Nisben jelent meg a. 
császár előtt. Itt a legbarátságosabb viszony fejlődött ki 
a két fejedelem között, sőt egy krónista szerint Nemanja 
Frigyes császárt arra akarta bírni, hogy fogadná el őt 
országával együtt hűbéreséül. Frigyes, ki ekkor csak a 
keresztes háborúra gondolt s nem akart mindjárt annak 
kezdetén viszályba keveredni a görög császárral, nem 
teljesíté a szerb fejedelem kívánságát s hat napi pihenés 
után tovább vonult. Nemanja terve kétségkívül nagy elő
nyökkel bírt volna a fiatal szerb államra nézve. Mint a 
német császár hűbérese, sikeres oltalomra számíthatott 
volna Byzancz túlkapásai ellen, a nélkül, hogy a távoleső 
német birodalom közvetlen beavatkozásától kellett volna 
tartania. Ezen felül pedig e szorosabb kötelék Nyugot- 
Európa leghatalmasabb birodalmával Szerbiát is bevonta 
volna a nyugoti élet körébe. Frigyes vonakodása e terv 
sikerültét meghiusítá és Szerbia kénytelen volt a kelet 
áramlatát követni.

Különben magának Nemanjának működése a vallási 
téren nagy mérvben hozzájárult ahhoz, hogy Szerbia és a 
szerb nép fejlődése mindinkább a keleti világ irányzatá
hoz alkalmazkodott. Láttuk azt, hogy Nemanja, amint 
rászai zsupánná lett, daczára annak, hogy gyermek s ifjú 
korában a római egyház tanait követé, egyszerre nagy 
buzgalmat kezdett tanúsítani a keleti egyház s annak hit
elvei iránt. Említettük azt is, hogy e változás által, mily 
politikai előnyöket ért el. Számos templom s utóbb ko
lostor építése által megnyerő teljesen a szerb papságot, 
mely aztán kétségkívül buzgó terjesztőjévé vált Nemanja 
népszerűségének a nemzet különböző rétegeiben. Azon 
eszme, mely Nemanja politikai működésén vörös fonal-
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ként átvonúl t. i. a particularismus romjain az egységes 
uralom felépítése, vitte őt arra is, hogy a Bulgáriában ke
letkezett, s akkor már a szerb tartományokban is nagy 
mérvben elterjedt bogomilek vagy patarénok sectája el
len a legnagyobb szigorral lépjen fel. E vallási újítás, 
melynek követői elnyomatások érzetében, készségesen 
támogatták volna a fennálló hatalomnak ellenzőit, veszé
lyessé válhatott az újonnan alkotott szerb államra, mely
ben a particularismus csak letiportatott, de még nem irta
tott ki teljesen. Az állam egységének szempontjából, az 
akkor fennálló viszonyok között, Nemanja nem tehetett 
mást, minthogy a hit terén is megsemmisítsen minden 
szakadási törekvést. Nagy erélylyel és a legtöbb esetben 
kegyetlenül fogott a vallási egység helyeállításához. 
A bogomilek s a még itt-ott létező pogányok elűzettek, 
bebörtönöztettek, sőt gyakran kínzások között életöket is 
veszték, birtokaik pedig elkoboztattak.

Ily módon Nemanja csakugyan elérte azt, hogy az 
egységes államban majd mindenütt egységessé vált a hit 
is.* A keleti egyháznak ily nagy mérvű támogatása az 
állami legfőbb hatalom részéről, vetette meg alapját azon 
szoros összefüggésnek, mely lassanként a szerbeknél a 
politikai és a hitviszonyok között kifejlődött, úgy hogy a 
vallás, melyet követtek, mintegy nemzeti vallás szinében 
tűnt fel előttök, s a hit és a nemzetiségi fogalmak azono
sakká váltak.

Nemaíjának különösen utolsó éveiben nagy segítsé
gére volt, az egyházi téren kifejtett működését illetőleg,

* Csak a k a to lik u s o k a t nem üldözte a délnyugoti vidéke
ken, vagy régi emlékei kedvéért, vagy m ert kerülni akarta  az 
összeütközést a pápával.
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legifjabb fia Rásztka, ki Száva név alatt szerzetessé lett 
az Athos hegyén s utóbb Szerbia első keleti hitű érsekévé 
neveztetett ki. Száva tevékenységét máshelyt fogjuk bő
vebben méltatni.

Úgy látszik, hogy azon buzgalom, melyet Nemanja 
az egyház érdekében, eleinte talán politikai okok által 
indíttatva tanúsított, végre őt magát is megragadta, any- 
nyira, hogy az 1195-ik évben az uralkodást átadván első szü
lött fiának Istvánnak, Symeon név alatt szerzetessé lett s 
az általa épített sztudeniczai kolostorba vonult vissza. 
Innét két év múlva az Athos hegyére ment s itt kolosto
rok építésével és ajándékozásával tölté élete végét. Meg
halt az 1200-ik év elején, az általa épített chilandari ko
lostorban az Athos hegyén.

Midőn Nemanja az 1195-ik évben, egy nagy gyüle
kezetben, hol a nemzet különböző osztályai mind képvi
selve voltak, az uralkodásról lemondott s utódává a fő- 
zsupáni méltóságban, első szülött fiát Istvánt nevezte ki, 
egyszersmind második fiának Yúkánnak Zétát (Chum 
vagy Zachlumje egy részével) tehát a család ősi öröksé
gét adta át. Nem szenved kétséget, hogy Vúkan nem volt 
teljesen független ura e tartománynak, hanem hogy idősb 
fivérének, a főzsupánnak, tartozott némi tekintetben enge
delmességgel ; mindazáltal az ifjabb testvér által saját 
birtokában elfoglalt állás, homlokegyenest ellenkezett a 
Nemanja által egész életében követett egyesítési törekvé
sekkel.

Ez osztály nem mozdíthatta elő, a még kezdetleges 
viszonyok között vajúdó egységes állami szervezet meg
szilárdulását. Nemanja ez alkalommal csak a hagyomá
nyos szokásnak hódolt, mely megkövetelé, hogy az ural
kodó család tagjai, a legidősebb tekintélyének elismerése
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mellett, függetlenül örökség gyanánt birjanak egyes tar
tományokat. A Nemanja által elkövetett hiba csakhamar 
megboszúlta magát. A particularismus ismét előtérbe 
nyomúlt. Yúkán Zéta birtokában elég erősnek vélte ma
gát, hogy bátyja a főzsupán helyét vágyjék elfoglalni. 
E czélból Imre magyar király öcscséve), Endrével akkor 
horvát és dalmát fejedelemmel egyesült István ellen s 
egyszersmind hogy még nagyobb támogatásban részesül
jön, a pápához fordult, Ígérvén a katholikus hit terjeszté
sét. Az Endrével való szövetkezés Chum elvesztőt és 
Boszniának Magyarországhoz való teljes hozzácsatolását 
vonta maga után. A pápa azonban pártolta Vúkánt, 
mindaddig; mío; István is hasonló ígéretekkel hozzá nem 
fordult; kérvén egyszersmind a királyi czímet. A pápa 
hajlandó is volt ezt megadni. Imre magyar király azon
ban, nem tűrhetvén szomszédja tekintélyének öregbedé- 
sét, az 1202-ik évben seregével betört Szerbiába s István 
birtokainak legnagyobb részét, pusztítva, elfoglalta. A fő
zsupán országának valószínűleg valamelyik déli csúcsá
ban vonóit meg. Imre király pedig felvette a rex 
Basciae vagy Serbiae czímet, mely ezen idő óta a magyar 
királyi czíin kiegészítő részét képezi.

Imre terve, hogy Szerbiát Yúkánnak adományozván, 
azt a magyar korona hűbérévé alakítsa át, nem sikerűit, 
mert már 1203-ban kitört Imre és Endre között a bel- 
háború, mely a király figyelmét a szerb ügyektől elvonta.

Kévésül a magyar foglalás után, János bulgár feje
delem is pusztítva vonúlt át a szerencsétlen Szerbián, s 
csak a magyar fegyverek kényszerítők visszavonúlásra.

Szerbia tehát alig pár évvel az államalkotó nagy 
Nemanja halála után, majdnem végenyészetbe sodorta
tott. A virágzásnak indúlt tartományok elpusztúltak,
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elnéptelenedtek ; a főzsupán hatalmát vesztve, menekülni 
volt kénytelen s idegen hatalomnak helyt engedni saját 
országában.

E kétségbeejtő helyzetből az egyház tekintélye 
ragadta ki az országot s emelte fel azt újra. István átlát
ván, hogy a veszedelemnek, mely hazáját érte, oka a közte 
és öcscse Vúkán között kitört czívódásban keresendő, ezt 
igyekezett mielőbb elhárítani. E czélból legfiatalabb öcs- 
cséhez a szerzetes Szávához fordult. És ez utóbbinak 
sikerült is az 1208. év körül a testvéreket kibékíteni 
s István uralmát feldúlt országában újból megszilárdí
tani. E tény maga, de különösen a Száva által a keleti 
hitvallás érdekében kifejtett működés, mély nyomokat 
hagyott a szerb nép lelkűletében s nem kis mértékben 
járult ahhoz, hogy az orientalismus kiírthatatlan gyöke
reket vert a szerb földön.

A kibékülés után Vúkánról nem emlékeznek meg* 
többé a krónisták. István azonban, vagy személyes nagy- 
ravágyása vagy 'olasz eredetű második neje által ösztö
nözve, ismét Róma felé kezdett hajolni s a pápához folya
modott királyi czímért. II. Endre magyar király, ki ez 
idő szerint a szent földön járt, nem akadályozhatá meg a 
pápa és a szerb zsupán között kifejlődött jó viszonyt, 
melyre a pápa maga nagy súlyt fektetett, a Szerbiával 
szomszédos Boszniában mindinkább elhatalmaskodó pata- 
rénusok elnyomatása végett.

A pápa engedett István kérelmének s 1217-ben egy 
legátus által megkoronáztatta őt és István felvette a 
Szerbia, Dioklétia, Travunija, Dalmaczia és Chum *

* Mily jelentőséggel b irtak  akkor e földrajzi elnevezések, 
azt bőven kifejte ttük  a II. fejezetben.
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királyának czímét. De nemsokára meggyőződhetett arról, 
hogy a nép e tette miatt előfordúlt tőle. Felette való
színű, hogy a keleti hitet követő papság nem csekély 
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a katholikus egyhá
zat pártoló s a római pápa küldötte által megkoronázott 
király népszerűtlenné váljék. A Magyaroszág részéről foly
tonosan fenyegető veszély miatt, a meghasonlás a nemzettel 
végzetessé válhatott volna a királyra nézve. E szoron- 
gattatásában István újólag öcscséhez Szávához fordult. 
Száva, ki e közben (1221) Nikaeában, a keleti egyház 
patriarchája Germanos által a szerb vidékek érsekévé 
avattatott fel, az 1222-ik évben ismét megjelent Szerbiá
ban s bátyját a nemzet minden osztályának egy nagy 
gyülekezetén ismételve megkoronázta a byzanczi császár
tól hozott koronával, mely alkalommal úgy a király, 
mint az egész gyülekezet hangosan utánna mondta az 
érseknek a keleti egyház alaphittételét. E pillanattól 
kezdve aztán a szerbek valóban királyuknak tekintették 
Istvánt s prvovencsanni-nak (először megkoronázottnak) 
nevezték, mintegy ekként is jelezve azt, hogy a pápától 
eredő koronázás Szerbiában nem tekintetett érvényesnek.

Száva most az országban maradt s az egyház hatal
mának megerősítése végett püspökségeket alapított. 
Békítő hivatását azonban, más Irányban is gyakorolá. 
Közbenjárásának sikerűit a II. Endre király által Szerbia 
ellen tervezett támadást elhárítani.

István* az 1224-ik évben meghalt, legidősb fiára 
Radoszlávra hagyván az uralkodást.

A második Nemanja egy lépéssel előbbre haladott 
az államalkotás ösvényén, melyre a dynastia megalapí
tója oly fényes eredménytől kisérve lépett volt. István 
kibontakozva azon veszélyekből, melyek uralkodása ele-
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jén az ifjú állam léteiét koczkáztatták, ismét azon terület 
felett gyakorolhatá hatalmát, melyet atyja egyesített 
volt. * E mellett azonban a koronázás és a királyi czím 
felvétele által, egyfelől magát és utódait valamennyi 
szerb családok fólibe emelvén, a Nemanják családján 
kívül támadható igényeknek a trónra mindenkorra véget 
vetett; másfelől pedig a szerb dynastiának egyenlő ran
got szerzett a szomszéd országok fejedelmeivel, minek 
következtében nem csak a szerb uralkodóház de Szerbia 
s sokat nyert tekintélyben a külföld előtt.

A szerb államfejlődés fontos tényezője gyanánt 
tűnik fel István idejében, a keleti hit megszilárdulása és 
elterjedése a szerb nép között, mire nézve Száva buz
galma és a püspökségek alapítása nagy mérvben közre
működtek.

Istvánnak négy fia maradt: Radoszlav, Vladiszláv, 
Uros és Prediszláv. Ez utóbbi szerzetessé s utóbb II. 
Száva név alatt Szerbia érsekévé lett. Mindenesetre 
figyelmet érdemlő körülmény az, hogy az első érsekek 
egyszersmind az uralkodó család tagjai voltak. A rokoni 
kötelék nagy befolyást biztosított a főpapoknak úgy a 
fejedelmekre magukra, mint a népre s megkönnyítő a 
keleti egyház érdekében kifejtett működésöket. Az ural
kodó családnak ily szoros egyesülése a néppel hit dolgá
ban, okozta részben azt, hogy Szerbiában a vallás a nem
zeti lét egyik főmozzanatává fejlődött.

Hosszasabban foglalkoztunk az egységes állam es a 
királyság megalapításával, most azonban már gyorsabban 
haladhatunk végig az eseményeken, leginkább csak azo-

* T alán csak Chum egy része veszett el, mely Boszniával 
együtt a m agyar korona fennhatósága alá került.
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kát említvén meg, melyek a szerb állam fejlődésére lénye
gesebb befolyást gyakoroltak.

Az elmében és jellemben, úgy látszik egyaránt 
gyönge Radoszláv uralkodásából, csak is annak vége bir 
fontossággal. Ugyanis az ország nagyjai nem lévén meg
elégedve a király 1 yal, öcscsét Vladiszlávot óhajtották he
lyette a trónra emelni. Az 1234-ik év körül valóban láza
dás ütött ki. Radoszlav Durazzóba, majd Ragusába 
menekült, s végre engedvén nagybátyja Száva rábeszé
lésének, szerzetessé lett. Es ekkor Száva Vladiszlávot 
koronázta meg szerb királylyá.

Ez esemény világosan tanúsítja, hogy a Nemanják 
dynastiája már szilárd gyökeret vert a nemzetben. A lá
zadók elűzték ugyan a gyűlölt királyt, de nem gondoltak 
arra, hogy maguk közül válaszszanak fejedelmet, hanem az 
örökösödés törvényessége értelmében, az elűzött helyébe 
annak fivérét emelték a trónra. Ezen erőszakos trónválto
zás csak jobban megszilárdító a Nemanják örökösödési 
jogait.

Vladiszláv rövid uralkodása szinte békében folyt le. 
Az ő idejében kezdett Szerbiában a bányászat felvirá
gozni, és pedig német munkások bevándorlása következ
tében. Vladiszláv az 1237-ik évben szűnt meg uralkodni. 
Némely krónisták szerint természetes halállal múlván ki 
s nem lévén gyermekei, a korona egyszerűen öcscsére 
Urosra szállott. Más adatokból azonban azt lehet követ
keztetni, Kí*gy Vladiszláv még sokáig élt Uros trónra 
lépte után. De hogy ezen esetben mikép és mely okok
ból volt kénytelen az uralkodástól megválni, az most már 
ki nem deríthető.

Uros 35 éven át kormányozta Szerbiát. Ha leszámít
juk a mongolok betörését, kik mindjárt uralkodásának
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első éveiben az elpusztított Magyarországból Szerbia egy 
részébe is becsaptak, de innét, részint erős ellenállásra 
találván, részint pedig a hegyes vidékeken erejöket ki 
nem fejthetvén, csakhamar távozni kényszerűitek, Uros 
ügyes politikával mindeu nagyobb összeütközést eltudott 
hárítani országától. Ragusával sokáig feszült viszonyban 
élt, de végre is előnyös szerződés jött a két állam között 
létre, mely a ragusai kereskedőknek megnyitotta Szer
biát s egyszersmind évenként 2000 perpert* biztosított a 
köztársaság részéről a szerb kincstárnak. Urost veliki 
králynak (nagy királynak) nevezik a szerb források. Mivel 
pedig fényes hadi tetteket nem találunk róla feljegyezve, 
melyekért szokta a történet leginkább egyes uralkodók
nak a nagy nevet adományozni, azt kell feltennünk, hogy 
Uros e melléknevet azon jóllétnek köszönheti, melyet 
hazája az ő kormányzása alatt ért el.

O sem végezheté be életét a trónon ülve. Idősebb fia 
Dragutin, IY. Béla magyar király fiának, a későbbi 
Y. Istvánnak leányát Katharinát birta nőül. Vajon, e 
házasság megkötésekor István által megszabott föltétel 
következtében-e avagy más okból, ez kétséges, de úgy 
látszik tény, hogy Uros ígéretet tett, mely szerint még* 
életében átadandja az uralkodást idősebb fiának. A nyug
hatatlan Dragutin kétségkívül több ízben sürgette atyját 
ez ígéret teljesítésére, de nem birván hatalommal csak 
cselszövényekhez folyamodott. — Midőn azonban ipja 
V. István név alatt 1270-ben magyar királylyá lett, és 
Ottokárral kivel harczba keveredett volt, békét kötött, 
Dragutin hozzá fordult segélyért, s István rendelkezésére

* Hogy mily értéke volt akkori időben a perpernek, s hogy 
tu lajdonképen mit je le n te t t , arról alább fogunk bővebben 
szólani.



A SZERBEK BEVÁNDORLÁSÁTÓL A XVIII. SZÁZAD VÉGÉIG. 63

is bocsátotta seregét. Dragutin 1272-ben a magyar csapa
tok élén benyomult Szerbiába s megvervén atyja seregét, 
az öreg Urost menekülésre kényszeríté, ki is Durazzoba 
vonta meg magát, hol nemsokára bánattól emésztve, 
meghalt.

Ügy látszik István király ez alkalommal átengedte 
vejének Dragutinnak a macsói bánságot, akár mint leánya 
hozományát, akár azt egyszerűen mint a magyar korona 
hűbérét adományozta.

Alig lehetséges most már az akkori macsói bánság 
határait pontosan kijelölni. Szorosabb értelemben alig
hanem Szendrőtől a Duna és Száva mentén a Drináig 
terjedő vidéket foglalta magában a mai Belgráddal együtt; 
tágabb értelemben hozzátartoztak még valószínűleg a 
branicsevói vidék a Moravától a Timokig és a Szerem- 
ségnek egy része is. Szerbia éjszak-nyugati vidéke a 
Drina, Száva és Kolubara között, még ma is Mácsvának 
neveztetik. Minden arra mutat, hogy a szerbek ezen 
tartományokat mindeddig nem egyesítették országukkal, 
hanem hogy azok, előbb byzanczi birtokok, a görög-ma
gyar harczokban közvetlenül a magyar korona fennható
sága alá jutottak, habár alig lehet kétkedni, hogj7 e vidé
kek lakosságát is szerbek és bulgárok képezték.

Dragutin azonban István királytól adománykép nyer
vén e tartományt, arra is kiterjeszté hatalmát. Ezentúl a 
macsói bánság Dragutin utódai alatt Magyarország és 
Szerbia köpött ingadozott, olykor-olykor látszólagos füg
getlenséget élvezvén, épen úgy mint Bosznia.

Nem sokáig élvezte nyugalomban Dragutin az erő
szakosan szerzett hatalom örömeit. Nagyravágyó és ra
vasz öcscse Milutin, annyira meg tudta kedveltetni magát 
az akkori időben, mint láttuk felette befolyásos papság-
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gal, hogy ez vészáré állott s őt óhajtotta bátyja helyett 
királynak. Az innen eredő befolyásoknak tulajdonítható 
valószinűleg az, hogy Dragutin nemsokára megbánta az 
atyján elkövetett igaztalanságot s hogy lelkiismerete fur- 
dalásainak engedve, az 1275-ik évben Milutin javára 
lemondott a trónról, azon feltétel alatt, hogy a gyermek
telen Milutin után az ő (t.i. Dragutin) fiára, Vladiszlávra 
szálland a korona. Az uralkodás átadása után Dragutin 
a Szerémségbe vonult vissza, melyet a macsói bánsággal 
együtt fenntartott magának. De a távolban nem állván 
többé a szerb papság befolyása alatt, csakhamar meg
bánta tettét s igyekezett visszanyerni a királyi hatalmat. 
Milutin nem ellenkezett vele, de hű szövetségese a pap
ság annyira tudta megfélemlíteni Dragutint, hogy rövid 
idő múlva végkép visszatért a Szerémségbe, nem hábor
gatván többé öcscsét, a most már egyedül uralkodó Mi- 
lutint.

Az első koronás király uralkodását követő ötven éves 
időszak, mint láttuk, majdnem teljes békében telt el Szer
biára nézve. Igaz, hogy a királyi család tagjainak czivó- 
dásai nem folytak le véres összeütközések nélkül s tagad
hatatlanul nagy mérvben akadályozták az ország fejlődé-' 
sét. Mindazáltal a bányászat és kereskedés tetemes 
lendületet nyertek s a kívülről legalább meg nem hábo
rított hosszas béke alatt, a nemzet vagyonosodása és jóléte 
is kétségkívül nagy haladást tett. Midőn Milutin a trónra 
lépett, Szerbia jóval erősebb, gazdagabb s tekintélyesebb 
volt, mint első István korában. Az ekként összehalmozott 
anyagi és szellemi erő, a nemzetek történeti fejlődésének 
természeti törvénye szerint, most már kifelé igyekezett 
érvényesülni. Nemanja egyesíté a szerb tartományokat, s 
megalkotta az államot. Utódai alatt megszilárdult az
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állam-eszme párhuzamosan a dynastia megszilárdulásá
val. Egy erőteljes nagyravágyó fejedelem a szerb nemzet 
eddigi belterjes fejlődésének megadhatá a lökést, mely 
azt az expansiv irányba tereié. Ily uralkodó volt Milutin 
s vele Szerbia a hódító államok sorába lépett.

II. Uros Milutin meg-törhetetlen akaraterővel s a 
legszívósabb kitartással bámulatos hajlékonyságot s va
lódi byzanczi ravaszságot párosított. Milutin kétségkívül 
a történelem legkíméletlenebb jellemeinek egyike. Csak 
a kitűzött czél lebegett folyvást előtte, az eszközök meg
választásában egyedül a gyakorlatiasság szempontját 
követte. És nem tagadható, hogy e részben helyes érzéke 
ritkán csalta meg. A szigorú erkölcsbíró okvetetlenűl 
kárhoztató Ítéletet hozna Milutin jelleme és egész élete 
fölött; a történetíró kiváló fejedelemnek kénytelen őt 
nevezni, ki nem csak új tartományokkal nagyobbítá hazá
ját, hanem egyszersmind rendezett állapotokat teremt
vén, annak jóllétét és felvirágzását is nagy mérvben elő- 
mozdítá.

A byzanczi történetírók megbotránkozással emlé
keznek meg Milutin kicsapongásairól, s a nők iránt tanú
sított túlságos előszeretetéről. Ezen felfogásból indúlva 
ki, egyedül e szenvedélyben keresik a szerb király négy
szeri megnősűlésének magyarázatát s politikai tetteinek 
indokát is gyakran egyedül ezen hajlamában vélik felta
lálni. Elfogulatlanúl vizsgálva Milutin egész tevékenysé
gét, ellenkező nézetre jutunk. Politikai czéljainak min
denkor alárendelte egyéni hajlamait s minden cselekedete 
arra irányúit, hogy Szerbiát nagygyá és hatalmassá 
tegye. Hogy e czél elérhetése végett olykor a kegyetlen
ségig kíméletlen volt, ez igaz; de e nélkül az ő korában 
s oly hatalmas ellenségekkel szemben, milyenekkel meg-

5Kállay B. A szerbek története. I.
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küzdenie kellett, sikert nem arathatott volna. Több rend
beli házassága által is nem annyira buja ösztöneit óhaj
totta kielégiteni, mint inkább mindannyiszor politikai 
tekintetben valamely előnyt kivivni, miként azt az 
események eléggé tanúsítják. Mindazáltal bizonyosnak 
látszik, hogy nagy hajlamot mutatott a kicsapongások 
iránt, csakhogy ezek közepette sohasem feledkezett meg 
uralkodói feladatáról.

Milutin mint hódító, kettős irányban fejtett ki tevé
kenységet. Egy részről a görög birodalom ellen irányozta 
támadásait, más részről pedig Bosznia annectálására 
törekedett.

Első neje Angelos Jánosnak a thessaliai szevaszto- 
kratornak leánya volt. Ezen rokonságot felhasználva s 
valószínűleg legalább titokban apósa által is segéllve, 
kezdte meg 1279-ben nagy háborúját a byzanczi biroda
lom ellen.

Az évekig tartó küzdelemben, a szerencse Milutin 
fegyvereinek kedvezett. Messze behatott a birodalomba s 
egész Seresig, sőt az Athos hegyig nyomúlt előre. A meg
rémült görög lakosság vagy meghódolt, vagy elfutott. 
A szerb király által kivívott fényes eredmény rettegésbe 
hozta a már különben is roskadozó byzanczi birodalmat. 
Palaeolog Mihály császár szükségesnek látta saját pa
rancsnoksága alatt vezetni ellene seregét; de már útköz
ben meghalt s Milutin ura maradt az elfoglalt tartomá
nyoknak.

A Byzancz ellen intézett ezen első csapás után, 
Milutin nyűgöt felé fordítá tekintetét. Bátor volt ugyan, 
s ha kellett nem riadt vissza a háborútól, de a míg csak 
más módon elérhetni vélte czélját, kerülni igyekezett a 
sok áldozatot igénylő harczokat. És Milutinnak nem cse-
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kély érdeme az, hogy több ízben el tudta hárítani orszá
gáról a pusztító háborút, ha mindjárt oly eszközökkel 
is, melyek a király egyéni jellemét nem a legszebb vilá
gításban tűntetik fel.

Bosznia birtokához is egy kardcsapás nélkül jutott. 
E végre Milutin első nejét eltaszítá magától és V. István 
magyar király leányát Erzsébetet vette nőül, kivel Bosz
niát nyerte hozomány gyanánt. Es miután a pápa nagy 
érdekkel viseltetett e tartomány iránt, hol a patarenusok 
felekezete időközben nagyon elhatalmasodott, Milutin 
hogy e birtokát biztosítsa s a pápa támogatását meg
nyerje, Ígéreteket tett Rómában, hogy a katholikus val
lást pártolni s a patarenusokat üldözni fogja, sőt hajlan
dóságot színlelt maga is a nyugoti egyház iránt.

Nem bocsátkozhatunk itt a Milutin és a pá^ák 
között évek hosszú során és több ízben folytatott alkudo
zások részletezésébe. Legyen elég annyit megemlíteni, 
hogy a ravasz szerb királynak nem egyszer sikerűit a 
különben ügyetlenséggel épen nemtvádolható Curiát azon 
meggyőződésére bírni, hogy őszintén Róma karjaiba 
akarja magát vetni. Hogy végre is Milutin ledobta álar- 
czát s hogy a pápa keresztes hadjáratokat hirdetett 
ellene, az természetes, de ekkor Milutin már czélt ért, 
vagy legalább azt hitte, hogy nem szorul többé a pápaság- 
támogatására.

A göröff földön tett hódítások s Bosznia annectálása 
után, Bulgáriára veté tekintetét Milutin. Ez oldalról azon
ban komoly veszély kezdé őt fenyegetni. Bulgária ekkor 
a Moldvából be-betörő tatárok hatalmába került, kik 
Szerbiát is megtámadták. Az eszélyes Milutin ez esetben 
is házasság által hárítá el országától a háborút. Eltaszítá 
második nejét, a magyar Erzsébetet és Terteres bulgár

5*
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fejedelem leányát vette nőül. Ez által szabad kezet nyer
vén, ismét a görög birodalmat kezdé háborgatni. Andro- 
nikos császár, hogy szabaduljon ez alkalmatlan ellenségtől, 
saját leányát ajánlá nőül Milutinnak, ki az ajánlatot 
örömmel fogadá. A bulgárnő alig négy évi házasság után 
kiszolgáltattatottagörögöknek,sMilutin negyedszer nősült 
meg. Arája a byzanczi császár-leány Simonis még nem 
töltötte be 8-ik évét.

E házasság következtében a szerb király egyszers
mind szövetségre lépett Byzanczczal, s apósát segítette is 
a kis-ázsiai törökök ellen. A kibékülés a görög biroda- 
lommal egy nagyszerű tervet érlelt meg Milutin lelkében, 
mely terv, ha sikerülhet vala, kétségkívül századokra 
terjedő hatást gyakorolt volna nem csak a Balkán félszi
get, de egész Európa sorsára is.

Milutinnak nem voltak törvényes fiörökösei s ne
gyedik nejétől általában gyermeket sem reménylhetett. 
Két törvénytelen fia István és Konstantin, Zétában és 
Skutari környékén éltek visszavonúltságban. Arra pedig, 
hogy Vladiszlavra Dragutin fiára, az egyetlen még élő 
törvényes Nemanjára, hagyja az uralkodást, Milutin nem 
is gondolt. Ehhez járult, hogy a byzanczi birodalom foly
tonos hanyatlása mellett, annak végfelbomlása már nem 
messze jövőben előrelátható volt. Ily körülmények között 
majdnem természetesnek látszik, hogy a nagyratörő Mi
lutin elméjében megvillant a gondolat, hogy saját orszá
gát egyesítse a görög birodalommal, ugyanazon fejedelem 
jogara alatt. Hogy e fejedelem nem lehetett más, mint ő 
maga, az kétségtelen, de kik lettek volna utódai? E kér
dés eldöntésében úgy látszik már idegen befolyás is szere
pelt. Ugyanis Iréné császárné, Milutin nejének anyja, 
hévvel karolta fel vejének egyesítési tervét, saját férjének
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Andronikos császárnak rovására. Irénétől eredhe ett a 
gondolat, ho=y az egyesített két birodalom császári trón
ján Milutint az ő (t. i. Iréné) fiai kövessék és minden 
arra mutat, hogy Milutin is elfogadta ez eszmét.

Milutin a szerb főurak egy részét szinte meg tudta 
nyerni tervének. A legnagyobb rész azonban s úgy lát
szik a papság is irtózott az idegen hatalommal való egye
süléstől. Dragutin és fia Yladiszláv távol lévén (mint 
tudjuk a Szerémségben tartózkodtak) az elégedetlen szer- 
bek a törvénytelen ágyból származott Istvánra, mint a 
Nemanják természetes utódára vetették tekintetüket. Es 
István fel is lázadt atyja ellen. De Milutin legyőzfe őt s 
megfosztatá szeme világától, azután pedig Byzanczba 
küldé, a császárra bízván őriztetését.

Majd ismét Bosznia birtokáért harczolt Milutin, hol 
a brebiri grófok némi foglalá okát tettek. Utóbb, még 
mindég nagy terve lebegvén szemei előtt, Yalois Károly- 
lyal s ennek fiával Alencon Károlylyal lép alkudozá
sokba, kik a byzanczi trónra igényt véltek formálhatni. 
Milutin a Yalois-k igényeit saját czéljaira szándékozott 
felhasználni, s már ismét a pápát is hitegette. Midőn azon
ban észrevette, hogy új szövetségesei sokkal gyöngébbek, 
hogy sem az ő támogatásokkal valami eredményt reményl- 
hetne kivívni, ismét elfordult a nyugattól.

Az 1317-ik évben meghalt Dragutin. A király ez al
kalmat felhasználván, birtokait saját országához csatolta.

Es ugy^fiezen évben megkegyelmezett István fiának 
is. Yaloszínűleg, mert belátta, hogy a nagy terv talán 
épen saját nemzetének ellenzése miatt és mert ez időtáj
ban eddio-i hű szövetségese Iréné császárné is elhalálozott, 
többé nem sikerülhet, s ezért Istvánt, közelében óhajtotta 
tudni, öcscsének Vladiszlávnak trónörökösödéséről még
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hallani sem akarván. István ezen idő óta ismét Szerbiá
ban telepedett meg.

Milutin utolsó évei nem teltek el nyugalomban. Az 
1318-ik évben Róbert Károly magyar király támadta 
meg őt; szövetségben sziczi 1 iái Károlylyal, a brebiri gró
fokkal s néhány albán főnökkel. Róbert Károly hatalmába 
keritette a macsói bánság egy részét s Pál brebiri gróf 
Bosznia némely vidékét. A többi szövetségesek felett 
azonban Milutin győzedelmeskedett és pedig annyival 
inkább, mert a magyar királyt a hazájában dúló zavarok 
visszatérítésre kényszeríték.

Milutin meghalt az 1321-ik évben, épen midőn készü
leteket tett az idősebb és ifjabb Andronikos között kitört 
viszályban részt venni.

Daczáraaz utolsó években szenvedett veszteségeknek, 
a szerb állam Mii után halálakor jóval szélesebb határok 
között terült el, mint midőn Dragutin a trónról lelépett. 
Milutin több ízben s hosszasan is viselt háborút ugyan, 
de mint láttuk, többnyire ellenségeinek birtokaira tudta 
átjátszani annak színhelyét. Es ennek következtében 
Szerbia népessége évről évre szaporodott és gyarapodott 
vagyonosságban és jólétben. Milutin az egyházról, a szerb 
fejedelmek e hatalmas támaszáról sem feledkezett meg. 
Számos templomot és kolostort építtetett s ajándékozott 
meg gazdagon, és pedig nemcsak Szerbiában, de annak 
határain túl is pl. Salonikiban, az Athos hegyén, sőt még 
Jeruzsálemben is. Igaz, hogy ez utóbbi alapítványai leg
inkább azon számításból eredtek, hogy a görög papságot 
megnyervén, előkészítse a talajt az egyesítés nagy tervé
nek. Mindazáltal a szerb krónisták nem győzik eléggé 
dicsérni az istenfélő kegyes királyt.

Milutin halálakor, mint említettük a Nemanják há-
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zának még csak egy törvényes férfi-utódja élt t. i. Vla- 
diszláv, Dragutinnak fia. A nemzet nagyjai azonban, 
minden kétségen kivül a papság hozzájárulásával, a tör
vénytelen származású Istvánt emelték a trónra. A nemzet 
ezen vonzalma István iránt részint onnét eredhetett, hogy 
a hosszas fogságban, majd pedig a távol Szerénységben 
élő Vladiszlav, csaknem teljesen ismeretlen volt hazájá
ban, míg Istvánt már azon körülmény is, hogy atyjától 
Milutintól a Nemanják ősi fészkét Zétát nyerte osztályré
szül, mintegy a trón természetes örököséül tüntette fel. 
De még inkább megnyerte István a nemzeti Önállóságokra 
féltékeny szerbek rokonszenvét az által, hogy midőn Mi- 
lutin a görög és szerb birodalmak egyesítésére törekedett, 
e szándéknak ellenszegült s mintegy a nemzeti érdekek 
oltalmára, bár sikertelenül, fegyvert is ragadott atyja 
ellen.

III. Uros István a vak, ki azonban nem teljesen vesz
tette volt el szeme világát, sőt azt, míg Byzanczban tar
tózkodott, nagy részben vissza is nyeré, a történetben leg
inkább Decsanczki név alatt ismeretes, mely nevet a 
Decsánában általa épített pompás templomtól kapta. 
Mindjárt uralkodása első éveiben két trónkövetelővel 
kellett megküzdenie. Az egyik öcscse Konstantin volt, 
Milutinnak hasonlóképen törvénytelen fia, a másik pedig 
Vladiszláv. István azonban mindkettőt legyőzé, s mind
kettő életét veszté.

MegszSárdítván uralmát saját országában, István 
atyja példáját követve, azonnal a külügyek felé irányzá 
figyelmét. Boszniában ekkor Róbert Károly a Kotroma- 
novicsoknak ajándékozván e tartományt, megerősíté a 
magyar korona tekintélyét. István félvén a magyar 
királytól, a pápához folyamodott s miként elődei igére-
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teket tett a katholikus vallás felvétele és terjesztése 
iránt. Midőn azonban észrevette, bogy Róbert Károlytól, 
kinek idejét más gondok vették igénybe, nincs többé mit 
tartania, ismét félbeszakítá a Rómával folytatott alkudo
zásokat.

Es ekkor a görög birodalom ellen fordult. A két An- 
dronikos viszályát ürügyül használván, benyomult sere
gével a görög földre és több évi harczok alatt lényeges 
hódításokat tett Makedoniában s Thessaliában, az elfog- 
lalt tartományokat saját hívei között osztván ki hűbér 
gyanánt. Az Andronikosok viszályában való részvéte a 
bulgár czárral, Mihálylyal is háborúba keverte őt. A sze
rencse itt is István fegyvereinek kedvezett. Az 1330-ik 
évben egy nagy csatában, melyben különösen István fia 
Dúsan tüntette ki magát, a bulgár sereg teljesen szétve
retett, sőt maga a czár is életét veszté. István behatolt 
Bulgáriába is, de bár tehette volna, nem egyesíté azt 
országával.

Pár évvel ezután békét kötött a görög császárral s 
ez idő óta folyvást barátságban élt Byzanczczal, annyira, 
hogy midőn Róbert Károly ismét fenyegető Szerbiát,. 
Andronikos segédcsapatokat is küldött a szerb király vé
delmére. Sőt úgy látszik, hogy István, talán atyjának 
nagy tervével is foglalkozott s hogy épen ennek követ
keztében mindinkább a görögök felé kezdett hajolni.

De épen ez okozta bukását. Fia Dúsan, kit mindjárt 
trónra léptekor »ifjabb király« czíminel szinte megkoronáz
tatott s ki Zétában tartózkodott, nem nézte egykedvűen 
atyja görög hajlamait, melyeket csak nevelt és fiára nézve 
még veszedelmesebbé tett második házassága egy görög 
nővel, kitől gyermekei is születhetnek vala. Dúsan fenye
getve látván örökösödési jogait, csakhamar egyesült az
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elégedetlenekkel, kiknek száma napról-napra növekedett. 
A szerb nagyok, úgy az egyháziak mint a világiak, aggo
dalommal tekintettek azon előszeretet lehető következ
ményeire, melyet a király a görögök iránt tanúsított. 
Ezen elégedetlenek aztán az ifjabb király körül csopor
tosultak. Az atya és a fiú között létező feszültség már egy 
párszor nyílt ellenségeskedéssé fajult, de mindannyiszor 
kibéküléssel végződött. Végre azonban, az 1336. (vagy 
némelyek szerint már az 1332 ik) évben, Dúsan részint 
saját nagyravágyása által vezérelteve, részint engedve 
az elégedetlenek sürgetéseinek, fegyveres kézzel megtá
madta atyját s fogságba ejtvén vagy megölette, vagy leg
alább eltűrte, hogy a lázadók által megölettessék. E tett 
után Dúsan, most már mint valóságos király, a szerb trónra 
lépett.

Az államalkotás műve, melynek az első Nemanja ve
tette meg alapját, Dúsan uralkodásának kezdetéig nagy 
haladást tett. A szerbek által lakott föld (Bosznia kivéte
lével) egyesíttetett egy egységes állam keretében, mely
nek belszervezete lassú bár, de folytonos fejlődést mutat. 
Az idő folytában egyes hatalmasabb fejedelmek újabb 
tartományokkal nagyobbították az ország területét. Győ
zelmes küzdelmeik a crörösr és bulgár birodalmak ellen, 
Szerbiát ismeretessé tették egész Európa előtt. Összeköt
tetéseik a nyugottal is folyvást szaporodtak s a pápákkal 
folytatott alkudozások még inkább felkölték Nyugot- 
Európa figyelmét. Tagadhatatlan tehát, hogy Szerbia a 
14 ik század első tizedeiben, már nem csekély tek in té l
lyel birt a többi államok soiában. A lakosság száma jelen
tékenyen megszaporodott, az anyagi jólét emelkedett s 
ha az ipar még nem is haladta meg a fejlődés legkezdet
legesebb stádiumát, az ország megnyílt az idegen keres-
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kedők előtt, kiknek tevékenysége nem maradhatott 
jótékony hatás nélkül maguknak a szerbeknek vagyono- 
nosodására. A jogi viszonyok terén is, mint később látand- 
juk, rendezettebb állapotok kezdettek meghonosodni. 
A szerb állam kétségtelenül a haladás ösvényére lépett.

De nem szabad megfeledkeznünk azon vonásokról 
sem, melyek e képet elhomályosítják. Az erkölcsökben 
és szokásokban még mindenütt nagymérvű durvaságot és 
vadságot észlelhetünk. Igaz, hogy e részb ;n Európa többi 
államai sem mutathatnak fel polgárisultabb állapotokat 
ezen korban. De Nyugot-Európában akkor már fejlődni 
kezdett a városokban a polgári elem, melynek szorgalma, 
békés hajlamai s az iparra és kereskedésre irányzott tevé
kenysége, de különösen azon törekvése, mely saját érde
keit különleges jogokkal iparkodott körülsánczolni, már 
megvetették alapját a későbbi fejlődés és civilisatio lehe
tőségének. Szerbiában a városi, a tulajdonképeni polgári 
elem mindvégig hiányzott, és így nem is keletkezhetett 
oly osztály, mely egy részről a kiváltságos osztályokat 
ellensúlyozhatta, más részről pedig a népet lassanként 
magához emelhette volna.

És ezért mindenesetre méltán sötétebb színekben 
tűnnek fel a 13. és 14-ik században a szerb nemzet erköl
csi viszonyai, mint Európa más nemzeteié. Máshol is 
találkozunk kegyetlenséggel, ravaszsággal. Az egymást a 
trónról letaszító, életöktől vagy látásoktól megfosztó szerb 
királyok nem voltak talán kegyetlenebbek, mint sok 
európai uralkodó, kik egyidejűleg hasonló tetteket követ
tek el. Milutint kicsapongással és buja hajlamokkal vá
dolja a történelem és szemére veti, hogy négyszer nősült, 
három első nejét eltaszítván magától. A sokkal később 
■élt V ili. Henrik angol király még inkább megérdemli e
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vádakat. Igaz, hogy nem csekély mérvű ravaszságot tanú
sítottak a szerb királyok a pápákkal folytatott alkudozá
saikban és a görög birodalommal szemben; de vajon ma
guknak a pápáknak, az olasz kis államoknak és majdnem 
valamennyi európai államnak, nem is említve a korhadt 
byzanczi birodalmat, egykorú története nem mutathatja-e 
fel a hitszegés, a ravaszsíig még szembeszökőbb példáit? 
Es ha a szerb nagyok feltámadnak fejedelmeik ellen, ha 
részt venni, befolyást gyakorolni igyekeznek a közügyek
ben s olykor a király hatalmát is megbénítják, nem aka- 
dunk-e hasonló jelenségekre Francziaországban s Angliá
ban is ? Igaz, hogy az angol bárók felkelése földnélküli 
János ellen, a magna chartát eredményezte, míg a szerb 
oligarchia túlkapásai a kedvezőtlen külkürülmények köz
rehatása mellett, az állam végvesztét idézték elő. De erre 
is találunk példát épen a magyar történetben. A szerb 
királyok vallásossága a felületes szemlélő előtt hypocri- 
siának tünthenék fel. Es még sem volt az. Az egyház 
mindenkor hűséges támasza volt a valóban nemzeti ér- 
zelmű fejedelmeknek. Maga Nemanja is a papságnak kö- 
szönheté jó részben a kivívott eredményeket. Es a közép
korban nemcsak Szerbiában, de máshol is sokat elnézett, 
sokat megengedett az egyház oly uralkodóknak, kik 
templomokat és kolostorokat építettek s falvakat ajándé
koztak azoknak. A vallásosságnak inkább csak külsősé
gekre irányuló érzete, akkor még nem volt mindenkor 
azonos az ^rkülcsiség fogalmával, miként nem mindég 
azonos napjainkban sem. És ezért a szerb királyok ájta- 
tos buzgalma, daczára erkölcstelen tetteiknek kétségkívül 
nem szinlés eredménye volt. Nem szándékunk védel
mezni a szerbek akkori erkölcsi állapotát; de a történeti 
tárgyilagosság szempontjából igaztalan volna olyanokért
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vádolni a szerbeket, a mik azon korban az összes európai 
nemzetek hibái voltak.

Mindazáltal épen ezen tárgyilagosság kényszerít 
annak elismerésére, hogy daczára a fejlettség ezen majd
nem azonos fokának, a szerb történet mégis komorabbnak 
tűnik fel, mint Európa más országainak története. Es 
pedig azért, mert mint fenntebb említettük, Szerbiában 
hiányzott a közvetítő elem, mely a későbbi civilisatio 
magvát magában hordta volna.Ö  o

IY.
A szerb birodalom fénykora.

Dúsan ki kortársaitól az Erős melléknevet nyerte, 
majdnem egy negyed századon át uralkodott mint szerb 
király s utóbb császár. Az ő uralkodása alatt érte el a 
szerb állam a fejlődés tetőpontját. Utánna azonnal bekö
vetkezett a hanyatlás és nem sokára a végenyészet. De a 
míg ő élt, Szerbia hatalomban túlszárnyalta a Balkán fél
sziget többi államait s már-már megdőlt előtte a byzanczi 
birodalom is.

Valóban Dúsan egyike volt a század legkiválóbb 
egyéniségeinek. Már külseje is tiszteletet parancsold 
hatást gyakorolt. Személyes bátorsága, sőt vakmerősége a 
harcztéren általános bámulat tárgya volt. De még inkább 
kitűnt uralkodói és államférfiúi tulajdonai által. Igaz, 
hogy érezte önbecsét s ez dölyfössé tette őt, de a mit saját 
hiúságának kielégítésére tett, az hazájának is növelte hiret 
s tekintélyét. Midőn nagyravágyásától vezéreltetve cse
lekedett, egyszersmind Szerbia hatalmát öregbíté. Dúsan 
kétségkívül a legnemzetibb fejedelem volt, ki nem gon-
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dolt a görög és szerb birodalmak egyesítésére, mint nagy- 
atyja Milatin, hogy aztán az uralkodást a görög császár 
utódaira hagyja. Előtte egy nagy szerb birodalom esz
ményképe lebegett, mely magában foglalta volna az egész 
Balkán félszigetet, de minden eaetre, a szerb elem hege
móniája alatt. Es e nagy terv kivitelére nem hiányzott 
benne sem az akaraterő, sem a szellemi képesség. O meg
alkotta a hatalmas szerb birodalmat, de aránylag rövid 
uralkodása alatt tartós életképességet nem tudott, mert 
nem lehetett abba lehelni. Szláv irók'érdemül róják fel 
Dúsánnak, hogy megtörvén a szerb nemességnek a nem
zetségi hagyományokon alapuló igényeit a kormányzás
ban való részvétre, ennek helyébe egyedül az uralkodó 
személyében összpontosított államhatalmat lépteié, a minek 
következménye volt, hogy udvarában s az elfoglalt tarto
mányok kormányzói tisztében csak azokat alkalmazta, 
kik magukat kitüntették vagy az ő kegyét meg tudták 
nyerni. Másrészről azonban némelyek, a csakhamar bekö
vetkezett hanyatlás egyik okát épen abban keresik, hogy 
ezen kormányzók nagy hatalomra tévén szert, Dúsan 
halála után önállóságra kezdtek törekedni s ez által előse- 
gíték a birodalom felbomlását. A hiba azonban talán nem 
magában az intézményben, hanem azon körülményben 
keresendő, hogy a szerb állam sokkal kisebb és kevésbé 
fejlett volt még, hogy sem egy nagy mérvű állami jege- 
czedés központjáúl szolgálhatott volna. Es mindazáltal, 
bár meg nem történt dolgok következményeiről ítéletet 
mondani alig lehetséges, ha Dúsan tovább él és különb- 
sen ha a török támadások, melyek már e korban kezdődnek, 
nem öltenek csakhamar oly nagy mérveket, némi valószí- 
nűséggel lehet azt állítani, hogy a Dúsan által alapított 
birodalom, különösen Byzancz korhadt szervezete mellett
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nem csak fennállhatott de mégis szilárdúlhatott volna. 
Bármint legyen is ez, Dúsan érdeme, hogy hazáját és 
nemzetét a hatalomnak és fejlődésnek az azon korban 
lehető legmagasabb polczára emelte, el nem vitatható.

A szerb államnak eddigi fejlődési iránya és Dusán
nak saját nagyratörekvő egyénisége is, természetesen elke- 
rülhetlenné tevék reá nézve a küzdelmet a o-örö  ̂ biroda- 
lommal. Es valóban, uralkodásának egész tartama alatt,, 
majdnem megszakítás nélkül folyt a háború görögök és 
szerbek között. Dúsan diadalmas előnyomulása Makedo- 
niaban, Albániában sőt egész Euböáig és lovas csapa
tainak a byzanczi falakig terjedő czirkálása, békekötésre 
kényszeríté a Salonikba bezárkózott öreg Andronikos csá
szárt az 1341-ik évben. Számos virágzó város és nagyki- 
terjedésü tartomány jutott ekkor Dúsan birtokába.

Andronikos halála után, Kantakuzinos, a birodalom 
fodomestikussa ragadta macához a hatalmat, eleinte a 
kiskorú Palaeolog János nevében, majd önállóan gyako
rolván azt. E bonyolúlt viszonyok évekig tartó belviszályo- 
kat szültek, egy részről az özvegy császárné Anna és hívei,, 
mésrészről pedig Kantakuzinos és pártja között. Dúsan 
ügyesen tudta felhasználni saját czéljaira a byzancziak 
meghasonlását, hol az egyik, hol a másik félnek pártjára 
állván és mindenkor saját és országa javára zsákmányolva 
ki a győzelmeket. Eleinte Kantakuzinost támogatta, majd 
pedig midőn látta, hogy ez a vele kötött barátságnak és 
szövetségnek nem hajlandó városait és tartományait fel
áldozni, ellene fordult Nem bocsátkozhatunk azon hosz- 
szadalmas harczok leirásába, melyeket Dúsan halála 
perczéig a görög birodalom ellen folytatott. Nem emlé
kezhetünk meg részletesen e nagy küzdelemről, melyben 
a résztvevő felek folyvást változtatva egymáshoz való
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viszonyukat, vetélkedtek egymással ravaszságban és szó
szegésben. Nem sorolhatjuk elő a mérgezési, orgyilkos
sági, vesztegetési kisérleteket, melyek által egymástól 
szabadulni, vagy az ellenfél híveit elpártolásra csábítani 
iparkodtak. Kiméletlen, kegyetlen hadviselés volt ez, 
pusztulás, betegségek, éhhalál követték nyomdokait. Nem 
hiányzottak azonban a nemesebb vonások sem és ezek 
között a legérdekesebb mindenesetre a Dúsan és Kanta- 
kuzinos között kifejlődött viszony, mely még akkor is, 
midőn már nyilt ellenségeskedésben állottak egymással s 
fegyverrel és csellel küzdöttek egymás ellen, mindvé
gig megőrizte a lovagiasságnak némi szinezetét. A kró- 
nisták Dusánnak tizenhárom hadjáratát jegyezték fel 
a görög birodalom ellen. Nem mindenkor volt győztes 
a szerb fejedelem, sőt olykor érzékeny veszteségeket is 
szenvedett. A nevezetesebb városok és tartományok gyak
ran cseréltek urat, de a szerencse véglegesen mégis 
Dusánnak kedvezett. Nagymérvű hódításait nem vol
tak képesek a görögök tőle elragadni. A tulajdonképeni 
szerb tartományokon kivül egész Makedonia, Albánia és 
Thes8alia jó része a szerb birodalom kiegészítő alkatele
meit képezték.

De ha kénytelenek vagyunk is hallgatással mellőzni 
a háború részleteit, melyet Dúsan a byzanczi birodalom 
ellen folytatott, egy mozzanatról nem szabad megfeledkez
nünk. És ez, a szövetkezés, mely Kantakuzinos és az 
ozmánok között az 1346-ik évben létrejött és az utóbbiak
nak kedvező ürügyül szolgált az Európába való nagyobb 
mérvű betörésekre s ottani megtelepedésökre.

A Kis-Azsiában ez idő tájban virágzó különbözei 
önálló török tartományokból, leginkább Aidin és Szaru- 
chanból, már rég idő óta háborgatták egyes harcz és zsák-
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mányszomjas csapatok a thrák félsziget partjait, olykor 
messzebb is bekalandozván a birodalom belsejébe. A gö
rög császárok belviszályáikban s a szerb és bulgár fejedel
mek ellen folytatott harczaikban, nem egyszer hivtak ily 
török martalócz csapatokat segítségül, melyek aztán ren
desen csak borzasztó pusztítások után tértek vissza hazá- 
jokba. Midőn Dúsan felbontva a baráti kötelékeket, 
melyek Kantakuzinoshoz fűzték őt, ez utóbbit megtá
madta, a császár Umur-beghez Aidin urához folyamodott 
segítségért. Négy éven át küzdöttek a törökök a görög 
sereggel egyesülten a szerbek ellen, olykor, mint említők 
győzelmet is aratván ezek felett. Az Umur-beg által kül
döttsegítség nem volt azonban folytonos. A törökök, vala
hányszor szükség volt reájok, átjöttek hajóikon Európába 
s a hadjárat bevégezte után, gyakran a közben is, vissza
tértek, feldúlva barát és ellenség birtokát egyaránt.

E törökök nem tekinthetők teljesen azonosoknak az 
ozmánokkal, kik a X III. század utolsó éveiben s a XIV. 
százrd elején leginkább a hajdani Bythiniában vetették 
meg alapjait később oly hatalmassá vált birodalmoknak. 
A közel fajrokonság és vallásközösség, mely az ozmánok 
és a többi kis-ázsiai törökök között létezett, nem gátolta 
azt, bogy egymás ellen több ízben hadat is viseljenek. 
Urchan az ozmánok fejedelme, mindeddig tartózkodott az 
Európába való betöréstől. Már ekkor is minden vágya, 
minden gondolatja Európa meghódítására irányúit, de 
előbb Kis-Azsiában óhajtotta hatalmát megszilárdítani s 
nem akarta erejét elforgácsolni. Nem sokára azonban, 
önként kinálkozott a várva várt kedvező alkalom az 
európai ügyekbe való avatkozásra. Anna császárné látván, 
hogy saját erejével nem küzdheti le többé Kantakuzinost, 
ki a török segédcsapatokban is erős támaszt talált,
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Urchanhoz, az ozmán fejedelemhez folyamodott, fényes 
Ígéretekkel igyekezvén őt rábírni, hogy seregét Kantaku
zinos ellen Európába küldje. Urchan engedett a felszólí
tásnak s csapatjai két ízben léptek európai földre. Kan- 
takuzinos azonban győzött s az ozmánok iszonyú 
pusztításokat követve el, tértek vissza hazájokba. Daczára 
a kivívott előnynek, Kantakuzinos csakhamar belátta, 
hogy ha Urchan továbbra is hajlandó Anna császárnét és 
fiát Palaeolog Jánost támogatni, nem számíthat végleges 
■diadalra. Hogy az ozmánok barátságát megnyerje, saját 
leányát áldozta fel Kantakuzinos, és 1346-ban nőül aján
lotta fel a már öreg Urchannak. Az ozmánok fejedelme 
elfogadta az ajánlatot s e házasság által létrejött, a követ
kezményeiben oly végzetes szövetség Kantakuzinos és 
Urchan között. Ez idő óta Urchan nagyobb seregeket 
bocsátott több ízben apósa rendelkezésére, Dúsan ellen 
ugyan csekély eredménynyel, de a birodalomnak nem cse
kély kárára. A  szövetségesekként Európába átkelő ozmá
nok csakhamar megfeledkeztek a birodalom s Kantakuzi
nos érdekeiről s mind leplezetlenebb ül elárulták hódítási 
czéljaikat. Kantakuzinos látta a veszélyt, mely ez oldal
ról fenyegető, de már késő volt azt elhárítani. Az 1356-ik 
évben az ozmánok hatalmokba kerítették a Hellespont 
partjain fekvő kis erődítményt Czimpét s itt állandóan 
befészkelték magokat. A jövő évben Kallipolist (Gallipoli) 
is elfoglalták. És ezzel megvettetett alapja az ozmánok 
állandó megtelepedésének Európában.

Ez esemény már Dúsan halála után történt. A míg ő 
élt, az ozmánok nem vergődhettek nagyobb hatalomra a 
félszigeten. De a veszélyt, mely ezen ázsiai nép részéről, 
nem csak Byzanczot, de Szerbiát is fenyegető, ő is sej
tette már. Életének utolsó évében 1355-ben vagy 1356-ban

Kállay B. A szerbek története. I- 6
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nagy sereget gyűjtött s felkerekedett magának Byzancz- 
nak elfoglalására. — Azonban már útközben meghalt. 
Es vele együtt sírba szállott a szerb birodalom nagy
sága is.

Dúsan figyelme nem kizárólagosan kelet felé fordult. 
Az expansiv erő, mely akkor a szerb államban jelentke
zett, minden irányban való terjeszkedést igényelt. Mind
járt uralkodása elején a Száváig nyomult előre, úgy 
hogy Róbert Károly szükségesnek látta védelmi intézke
désekhez nyúlni ellenében. Összeütközésre azonban nem 
került a dolog a két állam között. Később, midőn 1346- 
ban Nagy Lajos Dalmácziába jött, Dúsan tartván attól, 
nehogy Bosznia közvetlen magyar tartománynyá váljék, 
alkudozni kezdett a pápával s Ígéreteket tett a katholi- 
kus vallásra való áttérését illetőleg. A pápa e fel
tétel alatt azonnal meg is ígérte neki védelmét és hódi- 
tásainak elismerését. Midőn azonban Lajos Nápolyba 
távozott, Dúsan is abba hagyta a pápával folytatott alku
dozásokat. Nehány évvel később Lajos király újólag Ná
polyba készülvén, előbb a bosnyák bánnak Kotromanovics 
Istvánnak rendeletet adott, hogy seregével kalandozza be 
az egész tartományt Cattaróig, kétségkívül Dúsan meg
félemlítése végett. A jövő évben azonban Lajos király 
távolléte alatt, Dúsan betört Boszniába. Travnikot ugyan 
hasztalanúl ostromolta, de Zachlumjet sikerülfielfoglalnia. 
Az 1353-ik évben ismét harczra készült Magyarország 
és Szerbia egymás ellen. Ügy látszik ez alkalommal kerí
tette hatalmába Dúsan a macsói bánságot, Belgráddal 
együtt. Midőn Lajos király ez események után hadat 
gyűjtött, színleg hogy Szerbiát támadja meg, Dúsan ismét 
a pápához fordúlt, ki nem is késett követséget küldeni 
hozzá. Ez alatt azonban nyilvánossá lett, hogy Lajos
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tulajdonképen Velencze ellen szándékozik hadat vinni, 
Dúsan tehát újból m gszakított minden összeköttetést 
Rómával az 1355-ik évben.

A győzelmek, melyeket Dúsan minden irányban 
aratott, a nagymérvű hódítások, melyekkel birodalma 
területét nagyobbítá, a tekintély melyre úgy saját nem
zete körében, mint a szomszéd államok előtt szert tett s 
egyszersmind saját nagyra törő lelkülete is arra ösztö
nözték a szerb királyt, hogy külsőleg is kifejezést adjon 
azon hatalmi állásnak, melyre ő és vele együtt Szerbia 
emelkedett. A császári czím, mely addig, míg a római 
birodalom le nem hanyatlott, mintegy a világuralom jel
képe gyanánt tekintetett s azóta Kelet és Nyűgöt által 
hasonló értelemben ugyan, bár nem hasonló jogosúltság- 
gal vétetett igénybe, felelt meg leginkább azon czélnak, 
melyet a szerb király a kivívott előnyök alapján a jövő
ben elérhetni reményit. Mert a császári czím felvétele 
által nem csak saját és nemzete hiúságának tett eleget 
Dúsan. E czím a byzanczi császárok természetes örökö
séül jelölte ki őt, ha majd teljesen meghódítá vala a gö
rög birodalmat.

Az 1346- vagy némelyek szerint az 1348-ik év óta 
nevezte magát Dúsan makedoniai császárnak (czár) és a 
szerbek, görögök, bulgárok, a tengermellék s a nyugoti 
részek egyeduralkodójának. Ugyanakkor, midőn a csá
szári czímet proclamaltatá, fiát az ifjú Urost is megkoro- 
náztatá kir^ynak és a tulajdonképeni Szerbia kormány
zását bízta reá. Az első eset ez aNemanják dynastiájának 
történetében, hogy a trónörökös nem kapott családi ősz« 
tályrészt. Eddig, mint tudjuk Zéta, szerepelt a család ősi 
öröké gyanánt. A jogok összeségét magában foglaló és 
mindent felülmúló császári hatalom előtt, a régibb jogo-

6*
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súltságoknak el kellett törpülniök. Uros, azon egy különb
séggel, hogy királynak neveztetett, épen oly kormányzója 
volt Szerbiának, mint a többi tartományoknak azon 
főurak, kiket Dúsan ilyenekül kinevezett. És valamennyi 
felett, mintegy az egész birodalmat eszményileg önmagá
ban összpontosítva, állott a császár. De ha mindjárt e vál
tozás látszólag haladást jelzett is a centralisticus állam- 
fejlődés ösvényén és Dúsan erőteljes egyénisége mellett 
valóban az is volt, tulajdonkép mégis csak a régi hagyo
mányos felfogásban gyökerezett, miként alább kifejtend- 
jiik. Hogy az államfejlődés ezen irányban oly hamar vé
get ért, azt a külviszonyok befolyásán kívül, miként már 
említettük, leginkább azon okban kell keresnünk, hogy a 
tulajdonképeni Szerbia semmi tekintetben sem szolgálha
tott ily nagy birodalom központjául. És áll az is, hogy 
egyrészről a birodalomnak felosztása aránylag csekély 
számú túlságosan kiterjedt tartományokra, minek követ
keztében azoknak kormányzói a tartomány határain belől 
mintegy önálló fejedelmek gyanánt érezték magokat, 
másrészről pedig az összes hatalomnak túlságos közpon
tosítása a császár személyében, a mi ismét arra vezetett, 
hogy állami központ az uralkodó személyét kivéve tulaj
donképen nem létezett, a homogén államszervezet meg
szilárdulását csak azon feltétel mellett tette lehetővé, ha 
az erőteljes kiváló uralkodóknak egész sora követi vala 
Dúsant. A nagy tulajdonok azonban, melyek őt jellemez
ték, már fiánál is hiányoztak. így aztán még az udvari 
méltóságok, melyeket Dúsan byzanczi minták szerint 
országában meghonosított, a görögöktől átvett szevasz- 
tokrator, despota, caesar czímek, melyekkel híveit s kü
lönösen a nagyobb tartományok kormányzóit felruházta, 
mindmegannyi ösztönné váltak egyes nagyravágyókra
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nézve, hogy a gyönge uralkodó tekintélyét megtörjék s 
nevében maguk uralkodjanak. Dúsan hatalmas keze alatt 
azonban e hiányok még nem tűntek fel; az államgépezet 
háborítlanúl működött s a főhatalom be és kifelé akadály
talanul érvényesülhetett.

A szerb állam a császári czím felvételével nem csak 
a fejlődés tetőpontját érte el, de egyszersmind az önállóság 
s az állami főhatalom teljességének tekintetében, egyenlő 
rangra emelkedett a szomszédos régen fennálló államok- 
kai. Az állami lét ezen uj phasisában, az egyházi viszo
nyoknak is változáson kellett átmenniük. Miként már 
említettük volt, a keleti egyház Szerbiában (de más orszá
gokban is hol meghonosult) kiválóan nemzeti irányt kö
vetett. Azon szoros kapocs, mely az egyház és az állam, 
sőt a nemzet összes politikai léte között fennállott, eluta- 
síthatlanúl követelte,hogy a politikai hatalom terjedésével 
és önállóságának fokozódásával, az egyház is mind füg
getlenebb állást iparkodjék elfoglalni, nem ugyan a 
szerb állammal, hanem oly egyházakkal szemben, me
lyek más, idegen politikai szervezet területén fejlődtek 
ki. Eddig a szerb egyház a byzanczi patriarchátustól 
függött, az erősítette meg a szerb érsekeket. Szerbia csá
szársággá válván, a szerb egyház különválása a byzanczi- 
tól, mintegy természetes következmény gyanánt tűnt fel. 
És valóban Dúsan a szerb papságnak egy nagy zsinatján 
kimondotta, hogy a szerb érsek ezentúl szinte apatriarcha 
czímet viseíendi s pár évvel később a végleges elszakadás 
is a byzanczi patriarchátustól foganatosíttatott. Ezáltal az 
új birodalom egyházi tekintetben is a teljesen független 
államok sorában foglalt helyet s e részben is egyenjo- 
gúvá lett a byzanczi birodalommal.

A hódítások s a politikai és egyház-közjogi viszo-
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nyok rendezése mellett Dúsan figyelmét a belügyek is 
nagy mérvben igénybe vették. Ezen szorgoskodásának 
eredménye azon nevezetes törvénykönyv (Zákonik) volt, 
melyet Dúsan 1349-ben hirdettetett ki egy általános 
nemzet gyűlésen. E törvénygyűjtemény, melyről még 
bővebben meg fogunk emlékezni, minden hiánya mellett is 
érdekes képét tárja elönkbe a szerbek akkori kulturális 
és jogi viszonyainak.

Mielőtt Dúsántól, e valóban nagy uralkodótól meg
válnánk, s a hanyatlás szomorú korának rövid áttekinte- 
tét megkezdenők, nem lesz talán érdektelen, ha megkí
sértjük röviden ismertetni a szerb állami lét belfejlődését 
és szervezetét, úgy a miként az különösen Nemanjától 
Dúsan haláláig alakúit, kiterjesztvén figyelmünket termé
szetesen a régibb korra is. A legbecsesebb adatokat e 
részben kétségkívül Dúsan törvénykönyve nyújtja. A tör
vények és rendszabályok, melyeket az magában foglal, 
nem kizárólag Dúsan akaratának vagy az ő korának szü
leményei. Többnyire régi szokásokat vagy az előbbi 
fejedelmek rendeletéit emelik azok törvény erőre, s ily 
szempontból e gyűjtemény nemcsak élénk világot vet a 
szerbek politikai, társadalmi és jogi viszonyainak fejlő
désére, de még mint codificationalis kisérlet is, minden 
hiányai és rendezetlensége mellett nagy érdekkel bir.

Dúsan törvénykönyve mellett, a belfejlődés forrásait 
a régibb királyi adomány-levelekben, s egyéb okmá
nyokban kell keresnünk. Maga a történet is szolgáltat 
olykor-olykor felvilágosító adatokat.

Mindazáltal a belviszonyok és állapotok hű és teljes 
képét adni lehetetlen. Eddig még fel nem derített homá
lyos részletekre, még be nem töltött s alighanem soha 
többébe nem tölthető hézagokra akadunklépten-nyomon.
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Adatok hiányában igen sokszor csak az érzék vagy felté
telezés dönthet valamely kérdésben. Szükségesnek tartot
tuk ezen megjegyzéseket előre bocsátani, részint, hogy a 
nehézségeket, melyekkel a történetirónak e részben küz
denie kell, feltüntessük, részint pedig, hogy ne legyünk 
kénytelenek, azokat minden egyes tárgynál ismételni.

A szerbek társadalmi szervezetének alapját az összes 
szláv népek különböző fejlődési korszakaiban feltalálható 
azon sajátos intézmény képezi, melyről már futólag meg
emlékeztünk volt, s mely zadruga név alatt a délszláv 
törzseknél még napjainkban is fennáll.

A zadruga oly egyesület vagy társaság, mely több 
kevesebb, leginkább vérségi kötelék által egymáshoz 
fűzött, de olykor egészen i d e g e n  egyéneket és családokat 
foglal magában; melyben az összes vagyon közösen kezel
tetik, s az egyes tagok munkája és szerzeménye a közös- 
ség javát mozdítja elő, s annak vagyonát erögbíti. Közösek 
a társaság fenntartási költségei is, sőt valamennyien kik 
egy zadrugához tartoznak, ugyanazon helyen együtt 
élnek. A zadruga ügyeit, majdnem korlátlan hatalommal, 
az egyik férfi vezeti, kit a többiek e tisztre szabadon 
választanak. Bármelyik tagra, a legfiatalabbra is eshetik 
a választás, de a dolog természeténél fogva, miután a 
főnöknek a legtöbb tapasztalással kell bírnia, rendesen a 
legidősebb szokott megválasztatni, a honnét eredt a sztar- 
jesina elnevezés, mely öreget jelent, s mely a szlávoknál 
még jelenleg is általában a nagyobb hatalom birtokosát 
jelzi. Daczára a közösségnek s a sztarjesina nagy hatal
mának, a zadruga tagjai korántsem vesztik el, akár sze
mélyes önállóságukat, akár birtoklási képességüket. A kö
zös vagyonban minden tag egyenlő részszel bir, s e 
mellett még magán vagyont is szerezhet, mely felett
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aztán tetszése szerint rendelkezhetik. A zadruo-a nem is-O
mereven elzárkózó társaság, lehetséges a kilépés, valamint 
új tagok hozzájárulása is.

Nem bocsátkozhatunk e nevezetes és figyelemre
méltó intézmény részletesebb ismertetésébe, az eddig 
elmondottak elégségesek arra nézve, hogy a szerbek tár
sadalmi és állami fejlődéséről megfelelő fogalmat alkot
hassunk magunknak.

A zadruga sajátságos intézményében két momentum 
tűnik ki különösen. Először, hogy a szövetkezett tagok 
mindegyike egyenlő igényekkel bir, nem csak a közös 
vagyont illetőleg, hanem, hogy a sztarjesina választása 
által befolyást is gyakorol a társaság ügyeire. És másod
szor, hogy a zadruga főnökének hatalma, a többi tagok 
szabad választásából ered és az által korlátoztatik, s hogy 
e részben leginkább a korra, de épennem az egyenes örö
kösödésre van tekintet.

Vajon a szerbek, bevándorlások korszakában a 
Balkán félszigeten bírtak-e már a zadrugának ősi társa- 
dalmi intézménye mellett, egyszersmind oly intézmé
nyekkel is, melyek a központosított államéletnek legalább 
csiráit magukban hordták; — vajon a fejedelem vagy 
fejedelmek, kiknek vezetése alatt költöztek új hazájokba, 
valóban uralkodói jogokat gyakoroltak-e már, vagy csak 
a hadviselés idejére választott vezérek voltak, miként ezt 
más szlávoknál is látjuk ; — e kérdésekre most már hatá
rozott feleletet adni alig lehetséges. Daczára a biborban 
született császár határozott állításának, hogy azon feje
delmet, ki a szerbeket a Száván átvezette, fia követte az 
uralkodásban s így tovább utódai, úgy látszik, hogy a 
fejedelmi hatalom ekkor még valóban csakis ez ideigle
nesen választott vezérségre szorítkozott. És alig szenved
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kétséget, hogy a bevándorlás idejében a nyelv- és fajro
konságon s a zadrugából folyó törzs-szervezeten kívül, 
alig létezett naég más intézmény, mely a szerbeknek 
Összpontosítottabb állami életet biztosított volna.

Magukkal hozták-e már a szerbek a törzs-szervezetet, 
vagy csak új hazájokban fejlődött, az reánk nézve közöm
bös. Kétségtelen azonban, hogy több zadruga egyesülve, 
megőrizvén azért önállóságokat, nagyobb terjedelmű 
szövetkezést t. i. törzset képezett. A vidék, mely egy ily 
törzsnek lakhelyül szolgált és birtokát képezte, zsupa 
nevet viselt. * Miként a zadruga ügyeit egy sztarjesina 
igazgatta, úgy a zsupa is bírt saját főnökével, a zsupánnal, 
kit valószínűleg a törzset alkotó zadrugák vagy inkább 
azok sztarjesinái választottak maguk közűi, kiváló figye
lemmel lévén az érdemekre és a korra. A természetes 
fejlődés következménye volt, hogy egyes családok vagy 
inkább zadrugák nagyobb jelentőségre vergődvén, meg
szerezték vagy biztosították maguknak a kiváltságot,, 
hogy a zsupánok az ő körükből választassanak. A zsu- 
pánság nem vált tehát még örökösödővé, de már bizonyos 
családokra szorítkozván, e családok nem csak tekintély
ben, de lassanként a politikai jogok gyakorlatában is 
felülemelkedtek a többieken. Ezen családokból képződött 
aztán a szerb kiváltságos osztály, nyugot-európai érte
lemben véve a nemesség, vagy az eredeti szerb kifejezést 
használva a hatalmasok (vlasztelin) rendje.

A szerig nemesség eredete tehát a választott főnö- 
kökre (tisztviselőkre) s e választhatóság egyes hatalma
sabbá vált családokban való meghonosodására vezethető

* Mai nap is Boszniában a katholikus parochia zsupának 
és a pap zsupniknak n ev ez te tik ; a parochia szinte bizonyos- 
szövetkezést képviselvén.
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vissza. A család fogalma természetesen nem nyugot- 
európai, hanem általános szláv értelemben — mint 
zadruga — veendő.*

Miként a nemesség, úgy a legfőbb állami hatalom is, 
a törzs vagy zsupánsági szervezetből fejlődött. Láttuk, 
hogy a szerbek bevándorlások idejében s az arra követ
kező századokban többé-kevésbé, de bizonyos mértékben, 
Byzancztól függöttek. A görög császárok hatalma sokkal 
ingatagabb volt már ekkor, hogysem ily távol tartomány 
lakóira a birodalom közvetlen alattvalói kötelékét kiter
jeszthették volna. Kétségkívül megelégedtek azzal, ha a 
szerbek bizonyos tributumot fizettek s olykor segédcsa
patokat állítottak, vagy ha legalább elméletileg elismer
ték Byzancz fennsőségét. A belügyekben aztán majdnem 
teljes függetlenséget élveztek a szerbek. Csakis a szerb 
föld és a birodalom központja között létező ezen felette 
laza összefüggésből magyarázható meg az a körülmény, 
hogy a szerbek már ezen korban is, oly sokszor és gyak
ran eredménynyel, harczolhattak a császári seregek ellen.

A zsupánok ** tehát, — a belügyeket illetőleg, —

* A tu lajdonképeni Szerbiában, bár m ár hanyatlófélben, 
máig is feltalálható  a zadruga intézménye. A m agyar-horvát 
határőrvidéken is létezett az a legközelebbi időkig. Herczego- 
v ina éjszaki vidékein  és M ontenegróban, mely tá jakat, mint 
tudjuk, a bevándorló szerbek legerőteljesebb csapatai szállottak 
meg, s melyek leginkább m egtudták őrizni önállóságokat s leg
tisz tábban  fen ta rto tták  sajátságaikat, még napjainkban is ta lá l
kozunk oly nemű törzsszervezettel, a m ilyet fentebb ecseteltünk.

** Nem akarjuk it t  m egkísérteni azon kérdés eldöntését, 
vajon ezen főnökök valóban zsupánoknak, vagy mint némelyek 
vélik knézeknek neveztettek-e, avagy hogy m indkét elnevezés 
ugyanazon értelem ben használtato tt. A knéz elnevezésről még 
lesz alkalm unk bővebben szólani.
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«pen oly függetlenül uralkodtak a törzs vagy a zsupa 
mint a zadruga feje a zadruga fölött. Hatalmok azonban 
nem volt korlátlan. A választás joga azoknak, kik őket 
választották, egyszersmind befolyást adott a közügyek 
intézésére. Es különben is, miként utóbb látandjuk, 
ősi szláv szokás szerint a tanácsadás és megbeszélés, ha 
mindjárt ritkábban a határozat hozatal, egyes hatalma
sabbaknak vagy az egész nemzet arra képesített osztályai
nak mindenkon megőrzött joga volt.

A személyes nagyravágyás, az egyéni tetterő, s más
részről a népben élő élénk függetlenségi vágy, mely a 
környező ellenségekkel szemben a szorosabb egyesülést 
szükségesnek tűntette fel, voltak kétségkívül az okok, 
melyek a saját törzsük körében független zsupánokat arra 
birták, hogy egy főzsupán választása s a főhatalomnak 
arra való átruházása által, saját lételöket is biztosítani 
törekedjenek. A főzsupán (veliki zsupán) tehát épen úgy 
•csak mondatariusa volt a zsupánoknak, mint ezek eleinte 
a zadrugák főnökeinek. Azon elv, hogy a mennyire lehet, 
a legidősebb választassák főzsupánnak s hogy csak a többi 
zsupánokkal egyetértőleg cselekedjék, egyideig szinte 
mérvadó maradt.

De miként a zsupánság idő folytával bizonyos csalá
dokra szorítkozott, úgy a főzsupánság is később egyes 
családokban honosodott meo- és itt már a főhatalom tér-O
mészeténél fogva inkább csak a tulajdonképeni családban. 
Hanem észlelhetjük azt is, hogy a főzsupánsági méltóság, 
az illető család által közös tulajdon gyanánt tekintetik, 
melyhez minden egyes tag igényt tart, melyben része
sülni óhajt. Innét van, hogy a tartományok a főzsupáni 
családok tagjai között felosztattak, kik aztán a czímzetes 
főzsupánnak mint legidősebb családtagnak, inkább csak
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tekintélyét ismerték el s vele, mint természetes tanács
adói közösen intézték az ügyeket, de hatalma előtt, ha 
csak kényszer eszközökhöz nem nyúlt, nem hajoltak meg 
teljesen.

A főzsupánság ilyen fejlődése sokat megmagyaráz, a 
mi különben érthetetlen maradna a szerb történelemben 
vagy a szerb nép jellemének hibás és helytelen felfogá
sára vezetne.

Az a körülmény, hogy egy részről a zsupánok a 
főzsupánt mindenkor csak megbizottjok gyanánt tekin
tették, ki az ő választásoktól, tehát sok tekintetben tőlök,, 
függött, másrészről pedig, azon igen természetes törek
vés, hogy minden főzsupán az egyszer elnyert hatalmat 
saját szűkebb családja és különösen egyenes utódai 
részére biztosítani és azok számára örökösödővé tenni 
iparkodott, legvilágosabban felfedi előttünk azon indoko
kat, melyek a szerb földön a VII. és XII. század között 
dúló viszályokat előidézték és egyszersmind lehetetlenné 
tették azt, hogy erőteljes dynastia keletkezzék.

A főzsupánság váltakozása különböző családokban, a 
hatalom megosztása ugyanazon főzsupán fiai között, egy
részről az egyenes örökösödés megszilárdítására irányúit 
tevékenység, másrészről a legidősebb jogosúltságának 
felelevenítése ugyanazon szűkebb család körében is, a 
könnyűség, melylyel minden vetélytárs pártot tudott ma
gának szerezni, a legfőbb állami hatalom korlátoltsága 
az állami ügyekben maguknak részt igénylő zsupánok 
által, ezeknek füo-getlensésri törekvései és mindennek 
következtében azon tény, hogy ezen egész korszakban 
Szerbia mint állam nem létezett, hanem csak mint a szer- 
bek által lakott tartományok laza összesége tekinthető; 
mind e jelenségeknek egyedül kiegelégitő magyarázatát
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a családi és törzs-szervezet röviden ismertetett ősi intéz
ményében találjuk.

Es igy természetes, hogy az egységes állameszme a 
szerb földön sokáig nem emelkedhetett túlsúlyra. A szerb 
állam valódi megalapitójáúl Nemanja tekinthető. Műkö
dését már fentebb méltányoltuk. Itt még csak azt kell 
kimutatnunk, miként alakúit és bontakozott ki a kezdet
leges és hagyományos viszonyok bilincseiből az állami 
legfőbb hatalom.

Nemanja, mint tudjuk, testvérei között a legifjabb 
volt. Es mégis elnyerte a legfontosabb zsupát vagy tarto
mányt, t. i. Rászát. E tény annyira ellentétben áll a 
hagyományos szokásokkal, hogy az egyáltalában érthe- 

| tetlen maradna, ha nem tudnék, hogy Nemanját a görög 
» császár pártolta.

Mindazáltal az ősi rendet s a hagyományos szokáso
kat ily nyíltan kicsinylő és felforgató tény, természetesen 
nyilt támadásra ingerelte azokat, kik jogaikban sértve 

j érezték magukat. Nemanjának hosszú harczokat kellett
vívnia testvéreivel, kik példáúl igen jellemzően többek 
közt azt is szemére vetették, hogy egy templom építésé
hez fogott, a nélkül, hogy idősebb testvéreit ez iránt 
megkérdezte volna. Kétséget nem szenved, hogy Nemanja 
testvéreivel egyesültek azon kisebb zsupánok és főurak is, 
kik Nemanját bitorlónak, a szokás által szentesitett álla
potok feldúlójának tekintették. Nemanja részén állott 
pedig a köznép, miként ez minden újításnál szokott lenni, 
a nép, melyet a papság által sikerült megnyernie. Segí
tette őt pártfogója Mánuel császár is és ekként sikerült 
ellenségein diadalmaskodnia s a lazán összefüggő tarto
mányokat egyesíteni.

Nemanja meggyöngitette, megbénította az addig oly

1
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hatalmas törzs-szervezetet, de végkép átalakítani még 
nem volt képes. A legnagyobb eredmény, melyet kiví
vott — s ez az akkori viszonyok között valóban nagynak 
mondható — az volt, hogy a főzsupáni hatalmat oly 
mérvben megszilárdította és kiterjesztette, hogy ezentúl 
versengéssel a főzsupánság vagy utóbb királyság körül, a 
különböző családok részéről nem találkozunk. Egy szóval 
ő oly dynastiát alapított, melynek mint olyannak jogoiúlt- 
sága az uralkodásra többé kétségbe nem vonatott.

Ez azonban nem zárta ki a viszály lehetőségét ma
gának a dynastiának kebelében, sem pedig a főurak 
törekvését, befolyást gyakorolni, nem csak az állam
ügyekre, hanem még a trónörökösödésre is, természetesen 
már csak az uralkodó család egyes tagjaira vonatkozólag.

Midőn Nemanja az uralkodásról lemondott, elsőszü
lött fiának, Istvánnak, adta át azt. Az egyenes örökösödés 
elvét tehát még akkor Nemanja sem tekintette teljesen 
elismertnek. Szükségesnek látta a hatalmat fiára átru
házni, és pedig nyilvánosan. Ugyanis a lemondás, vala
mint Istvánnak főzsupánná való proclamáltatása, egy nagy 
nemzetgyűlésen történt, melyen mindazon egyházi és vi
lági főurak és kisebb nemesek, vojvodák és harczosok, 
kik általában ily gyűlésre meghivatni szoktak, jelen vol
tak. Ez által István mintegy a nemzet által elismertetett 
Nemanja utódjául, s e tény által némikép eleje vétetett 
az ősi szokáson alapuló s netalán ismét felelevenülhető 
választási mozgalmaknak.

A Nemanja által alapított új rend s az előbbi viszo
nyok küzdelme nem csak ezen egy példában nyilvánúl. 
Lemondásakor Nemanja második fiának Vukánnak Zetat 
adományozza, a család ősi fészkét. Bármily szép intése
ket adott is az atya ez alkalommal fiának, hogy legyen
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engedelmes bátyja, a főzsupán iránt, nem szenved kétsé
get, hogyNemanja ez adományozása által nyíltan bebizo
nyította, bogy még maga sem tudta végkép lerázni az ősi 
szokás bilincseit, mely szokás az uralkodást az uralkodó 
család oly tulajdonául tekintette, melyben annak tagjai 
valósággal osztozkodtak. Hogy mily szerencsétlen követ
kezményeket vont maga után az új államnak megosztása a 
két testvér között, s miként veszélyeztette az a Nemanja 
által hosszú évek során emelt egész mű léteiét, azt fentebb 
bővebben elbeszéltük.

Nemanja fia István felvette a királyi czimet s ez 
által az uralkodó s egyszersmind a dynastia tekintélyét 
annyira növelé, hogy a többi hafalmasabb családoknak 
esetleg még a trón birtoklása iránt támasztható igényeik, 
mintegy önként elenyésztek. A királyi czím majdnem 
áthághatatlan mélységet támasztott közöttük és a trón 
között.

István szinte nem mulasztotta el, halálos ágyán meg
nevezni utódját, legidősebb fiát Radoszlávot áldván meg, 
mint királyt.

Radoszláv uralkodása alatt, az ország nagyjainak 
befolyása a trónörökösödésre feltűnően nyilvánúl. A tehe
tetlen és gyönge elméjű királyt a főurak lemondásra 
kényszerítették s helyette öcscsét Vladislávot emelték a 
trónra. Itt tehát az ősi választási jog lép előtérbe, csak
hogy minden kétely nélkül ugyanazon család tagjaira 
szorítkozva.

Maga mondott-e le Vladiszláv avagy hasonló körül
mények között volt kénytelen az uralkodástól megválni, 
a mi az előbbi példa után nem lehetetlen, az most már el 
nem dönthető, de úgy látszik, hogy a harmadik fivér,. 
Uros, még bátyjának életében jutott a trónra.
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Uros, kit nagy királynak neveznek a történetírók, 
hosszú uralkodás után fia Drao-utin által taszíttatott le aO
trónról. Igaz, hogy Dragutint magyar csapatok is segítet
ték, de nem szenved kétséget, hogy a szerb főurak között 
is talált párthiveket, kik örömmel üdvözölték a változást, 
alighanem azt reménylvén, hogy a gyönge Dragutin alatt 
jobban érvényesíthetik befolyásokat mint az erélyes Uros- 
sal szemben.

Dragutint nehány év után öcscse Milutin váltja fel a 
trónon. És itt nevezetes körülmény az, hogy a visszavo
nuló Dragutinnak fia volt, Yladiszláv, s mégis nem ez, 
hanem az atya öcscse lett királylyá. Hogy a nemzet oly 
könnyen elfogadta Milutint, azt ezen uralkodó ügyessége 
és erőteljes jelleme s a papság pártolása mellett, különö
sen azon körülménynek lehet tulajdonítani, hogy ő volt a 
dynastia legidősebb tagja s hogy a szerbekben még élén
ken élt ekkor a legidősebb örökösödési jogosultságának 
fogalma. És hogy az egyenes örökösödés még nem vált 
általánosan elismertténynyé, bizonyítja azt azon körülmény 
is, hogy Dragutin, némely krónisták állítása szerint, csak 
azon feltétel alatt mondott le a trónról, öcscse Milutin 
javára, hogy az utóbbi a Dragutin fiát, Yladiszlávot, fogja 
elismerni utódjául. Az egyenes örökösödésnek-tehát még 
biztosítékokra volt szüksége.

Milutin, mintkudjuk hatalmassá, gazdaggá tette Szer
biát, de az uralkodó tekintélyét is nagy mérvben megszi
lárdította. És mégis törvénytelen fia István fellázadhatott 
ellene. Ha mindjárt Istvánt csak a nagyravágyás ösztö
nözte volt is a felkelésre, az őt támogató nemesség már 
egészen más természetű okok t. i. a görög tervek követ
keztében keletkezett elégedetlenség által indíttatott rész
vétre a mozgalomban. De mindazáltal tény, hogy a trón-

1)6
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követelő, még az erélyes Milutin ellen is talált hívekre a 
szerb főurak között. Es talált Dúsan is, midőn atyját a 
tróntól és az élettől megfosztotta. Általában azon külön
leges, sok tekintetben független állás, melyet az uralkodó 
ház tagjai, de különösen a legidősebb fiú, kit a fejedelmi 
atya rendesen utódjáúl tekintett, elfoglaltak, számos 
viszálynak, lázadásnak és belháborúnak szolgált kiindu
lási pontjáúl. Az ősi törzs-, vagy ez esetben inkább nem
zetségi jog, mint látjuk, megkövetelte azt, hogy adynastia 
tagjainak ne csak tanácsadási jogok s befolyások legyen 
a kormányzásban, de hogy az uralkodásban való részessé
gük jelképe gyanánt valóban függetlenül adminisztrált 
tartománynyal is bírjanak, mely csak némi hűbéri viszony
ban állott az államhoz, noha e viszony, miként az eddig 
mondottakból önként következik, lényegesen különbözött 
a nyugot-európai hűbér-rendszertől. Nemanja egyesítvén a 
szerb tartományokat s egy nagyobb államot alkotván, úgy 
látszik, hogy ez időtől fogva azon felfogás kapott lábra, 
mely különben csak is a hagyományos fogalmakban gyö
kerezett, hogy az uralkodó halála után az egész ország- 
vágy inkább, hogy igy fejezzük ki magunkat, az országiás 
a család azon tagját illete, kit az előbbi fejedelem utód
jává nevezett ki s a nemzet ilyenül hallgatólag vagy nyil- 
tan elismert, de hogy ezért a többi családtagoknak is bizo
nyos osztályrészt kellett kapniok. Ezen osztályrészt, a 
Nemanják nemzetségének ősi tartománya Zéta képezte, 
mely felett a fejedelmek mint magán birtok felett véltek 
rendelkezhetni. És különösen látjuk azt, hogy később a 
praesumtiv trónörökös rendesen Zétában székel, előbbi 
időkben azonban a család más tagjai is. Több ízben emlí
tettük példáúl hogy Nemanja lemondásakor Zétát ifjabb 
fiának Vúkánnak adományozta. Milutin törvénytelen fiait

7Kállay B. A szerbek története. I.
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Istvánt és Konstantint szintén Zétában és Skutari kör
nyékén találjuk, mindkettőt elég hatalommal arra nézve, 
hogy az első atyja, a második gedig királylyá lett bátyja 
ellen fellázadhasson. Dúsan, atyja életében szinte Zétában 
tartózkodott s innét intézte végzetteljes felkelését a király 
ellen. Decsanszki idejében a praesumtiv trónörökös tekin
télye akülon birtok mellett, még egy czímmel is öregbedett. 
Decsanszki ugyanis, akár hogy fiának nagyravágyását 
kielégítse, akár pedig a byzanczi udvar szokásait utáno
zandó, Dusánt az ifjabb király czimével ruházta fel. Nem 
szenved kétséget, hogy e czím csak az ellentétek élesíté
sére szolgált atya és fiú közöt\ Nevezetes fordulat állott 
be e tekintetben Dúsan uralkodása alatt. Midőn e hatal
mas fejedelem felvette a császári czímet, egyszersmind fiát 
Urost is királylyá koronáztatta és Szerbia kormányzásá
val bízta meg, míg az elfoglalt új tartományok a császár 
által kinevezett kormányzók alatt állottak. Uros tehát 
már nem Zétát a család ősi örökségét nyeri osztályrészül. 
A császárság oly nagy terjedelmű hatalmat jelentett, hogy 
e mellett a régi osztályozásoknak el kellett törpülniök. 
A régi fogalmak azonban megmaradtak. Dúsan most már 
a szerbek, bulgárok s görögök császárjának nevezte magát 
s valóban reménylheté is, hogy e czím, melynek akkor jó 
részben csak elméleti értéke volt, nem sokára tényleges 
állapotokat fog megjelölni. Ily hatalom növekedés mellett, 
a dynastia ősi birtokának is növekednie kellett, miután 
Dúsan sem szabadulhatott még egészen azon felfogástól, 
hogy az államban az uralkodó családnak külön részt kell 
bírnia. A szélesebb mederben mozgó viszonyok között, a 
kis Zéta nem tekintethetett többé a császári dynastia örö
kéül és így Szerbia, a Nemanja által egyesített tarto
mányok összesége vált azzá, mely aztán egyszersmind az
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új birodalom zömét volt hivatva képezni. Innét magya
rázható meg az, hogy Dúsan miért proclamáltatta fiát 
királylyá s miért adta át neki nem Zétát, hanem egész 
Szerbiát. Igaz, hogy Dúsan hatalmas egyénisége nem tűrt 
volna fia részéről oly független magatartást, mint a minőt 
ő maga tanúsított atyja ellen és Uros, nem is volt egyéb — 
leszámítva a királyi czímet — mint Szerbia kormányzója. 
De kérdés, hogy e viszony, melyet Dúsan a császár és a 
király között teremtett, nem vezetett volna-e az élőbbé- 
nieknél még nagyobb viszályokra, ha a szerb állam fejlő
dése az ozmánok által meg nem semmisíttetik.

Ha végig tekintünk az állami legfőbb hatalom fejlő
désének korszakán a Nemanják idejében, határozottan 
két ellentétes irányt észlelhetünk. Az egyik az uralkodók 
törekvésében nyilvánul, megtörni az ország nagyjainak a 
régi törzs-szervezetből eredő és abból leszármazott folyto
nos beavatkozási vágyát az állami lét legfontosabb cselek- 
vényeibe s önhatalmúvá tenni a fejedelmi hatáskört; a 
másik a mely ezzel homlokegyenest ellenkezik, a nemes
ség folytonos küzdelme, a mennyit csak lehet, megmenteni 
a hagyományos szokásokon alapúló befolyásból és hata
lomból.

E küzdelemben Milutinig, nem mindég a királyság 
volt a győztes fél. Igaz, hogy a dynastia szilárdúl meg- 
alapíttatott. De nem egyszersmind az örökösödési rend 
is, mely a folytonos viszályoknak végét vethette volna. 
Az uralkodók természetszerűen saját gyermekeiknek és 
pedig az első szülött fiúnak óhajtották biztosítani a koro
nát, s több példát látunk arra, hogy a fejedelem határo
zottan kijelöli utódját. De e szándék nem mindég teljesült 
és pedig leginkább azért nem, mert az ellentétes törekvé
sek mindenkor pártolásra találtak a nemzet körében, mely-

7*
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nek politikai érzületében az elsőszülöttségen alapúló örö
kösödési jog, még nem birt erőteljes gyökereket verni. 
Csak Milutintól kezdve látjuk azt, hogy az atyát a fiú 
követi a trónon. De ezen folytonosság sem nevezhető még 
teljesen megállapodottnak. Elmondottuk, hogy mily rend
kívüli körülmények között jutott Decsanszki István ura
lomra unokaöcscse Yladiszláv helyett. Es maga Dúsan is 
csak atyja holttestén keresztül lépett a trónra. Dúsan 
alkotásai, az új rend, melyet teremtett, már magukban 
hordották a rendszeres fejlődés magvait. Hozzá hasonló 
nagy szellemű utódokra és kedvezőbb külkörülményekre 
lett volna szükség, hogy az a mit ő a hagyományos szo
kások romjain épített, össze ne ömöljék. így azonban a 
még meg nem szilárdúlt viszonyok között, a gyönge bel- 
vezetés és az erős kültámadás mellett, a hiányok és hibák 
túlburjánózták a csak később létesülhető előnyöket s a 
szerb állam tönkre ment.

Az absolut uralomra törekvő királyság és a törzs
szervezeten alapúló nemesség által képviselt nemzetségi 
particularismus között folyt küzdelemből bontakozik ki a 
szerb államnak korlátolt monarchikus kormányformája, 
úgy miként azt Dúsan korában kifejlődve látjuk. Hogy 
mily terjedelemben s mily módon korlátoztatott a feje
delmi hatalom, rendes körülmények között, arról alább 
bővebben szólandunk. Itten még csak azt említjük meg, 
eddigi fejtegetéseink kiegészítéséül, hogy a Nemanják 
korszakában (s valószínűleg az előtt sem), bármily befo
lyást gyakoroltak is olykor a nők a közügyekre, az állami 
legfőbb hatalmat nő sohasem gyakorolta névlegesen. A fiág 
kizárólagos örökösödése az uralkodásban, ősi szláv szoká- 
son alapszik. A zadruga feje sem lehet soha nő.

Az egységes állam létesítésére s a királyi hatalom

MAGYAI
W M M A kyo  4KADÉMIA
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kiterjesztésére irányzott törekvések buzgó támogatásra 
találtak Nemanja kora óta a szerb egyház körében. A leg
főbb államhatalom s az egyház párhuzamosan fejlődtek 
Szerbiában, s benső összeköttetésben állottak egymással. 
Az egyház fejlődése a szerbek között sajátosságánál fogva, 
már magában véve is egyike a legérdekesebb történeti 
jelenségeknek. A nagy befolyás, melyet az, az állami for
mák alakulására gyakorolt, még fontosabbá teszi. Helyén 
lesz tehát, ha közvetlenül a királyi hatalomról mondottak 
után, röviden megemlékezünk az egyházi viszonyokról is.

Heraklios császár a pápát kérte meg, hogy küldene 
térítőket, kik a bevándorlott horvátokat és szerbeket a 
keresztyén hitben oktatnák. Akkor még a nagy vallási 
szakadás a Nyűgöt és Kelet között nem jött létre, a by- 
zanczi császár s a római pápa a legjobb egyetértésben 
éltek egymással és Dalmácziában már tényleg működtek 
a pápa által küldött térítők. Természetes tehát, hogy 
Heraklios is első sorban a pápához fordult. Es így a ke- 
resztyénség a római katholiczismus tantételei szerint hir- 
dettetett kezdetben a szerbek között. Mily vallást követ
tek a pogány szerbek a bevándorlás idejében ? e kérdés 
fejtegetésébe nem bocsátkozunk. Tény az, hogy a beköl
tözött törzsek egy része minden ellenállás nélkül felvette 
a keresztyénséget. De épen oly könnyen ismét visszatért 
ősi vallásához. A Herakliosra következő korszakban, mi
dőn a byzanczi császárok saját belügyeikkel s a birodalom 
határait fenyegető hatalmasabb ellenségekkel voltak elfog
lalva, nem igen törődhettek az alig ismert néppel, mely a 
távol nyugaton majdnem zajtalanúl megtelepedett. Úgy 
látszik tehát, hogy az első térítési kisérletek tartós ered
ményt nem tudtak felmutatni. A IX. században make- 
dóniai Vazúl császár újólag térítőket küld a szerb földre

4
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és pedig most már Byzanczból. Vajon a szerbek magok 
ajánlkoztak-e a keresztség felvételére, miként Konstantin 
állítja, vagy Vazul az ő megkérdezésük nélkül cselekedett, 
azt nem kutatjuk, de annyi tény, bogy a szerbek ez alka
lommal sem szegültek ellene a keresztyén tanoknak. 
Mindazáltal a keresztyénség általánosabb elterjedése a 
nép között azon időtől (IX. század) számítandó, midőn a 
Cyrill és Method szláv apostolok működése következtében 
szláv eredetű hittérítők jelentek meg a szerb tartományok
ban, a nép anyanyelvén hirdetvén nz új tant. Való, hogy 
már ekkor a szláv nyelv használtatott a szerb egyházak
ban, annyira, hogy a 925-ik évben Spalatóban összegyűlt 
zsinat, a szláv nyelv használatát eltiltá s a latint tette 
kötelezővé, miként ez Nyugaton mindenütt szokásban 
volt. A horvátok lassanként meghódoltak a zsinat rende
leté előtt, a szerbek azonban az isteni tiszteletet továbbra 
is saját nyelvükön végezték. Ez idő óta kezdődik a szer- 
bek és horvátok különválása a hit terén, a mi nemzetiségi 
tekintetben is egészen a jelenkorig kiható befolyást gya
korolt.

Újabb szerb írok a Heraklios és Vazúl császárok 
alatt, először latin, utóbb pedig görög papok által eszkö
zölt térítés csekély eredményét azon körülményben kere
sik, hogy a nép nem értette a hithirdetőket s így nem is 
fogadhatta el tanaikat, ellenben a szláv papok tanítását 
megértvén, azonnal örömest magáévá tette az új tant.

E nézetet nem oszthatjuk. A térítés lassú terjedésé
nek valódi oka a szerb földön a szerbek politikai szerveze
tében rejlik. A polgári, sőt emberi lét minden mozzanatát 
átható, az összes létező viszonyokat felkaroló átalakulás, 
mely a római birodalomban a keresztyénség keletkezése
kor az egész társadalom életszükségévé vált, lehetővé
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tette a kor aspiratióinak megfelelő új tan gyors terjedését, 
az államhatalom pártolása nélkül, sőt ellenzése daczára is.

De a későbbi századokban, a római birodalom fel
bomlása után, vagy annak határain kívül, oly népek kö
zött, melyekre nézve ily újítás szüksége nem forgott fenn, 
a keresztyénség a történet tanúsága szerint, majdnem ki
vétel nélkül, erőszakosan s az államhatalomtól eredő kény
szereszközök alkalmazása mellett honosodhatott csak meg, 
származott légyen bár a kényszer a megtérítendő nép 
saját fejedelmeitől vagy valamely hatalmasabb külföldi 
uralkodótól.

A szerb tartományokban akkor még, mint láttuk, 
oly erőteljesen nyilvánuló egységes államhatalom, mely 
kényszerítőleg léphetett volna fel, nem létezett. A zsupá
nok függetlenül kormányozták tartományaikat s a főzsu
pán tekintélylyel birt ugyan, de nem mindég egyszersmind 
tényleges hatalommal is. De másrészről külkényszer sem 
érvényesülhetett. Byzancz sokkal gyöngébb volt, hogy 
sem azt tehette volna; a pápának legátusain s a conciliu- 
mok kárhoztató rendeletéin kívül egyéb eszközök nem 
álltak rendelkezésére; a bulgárok szinte csak a IX. szá
zad vége felé vették fel a keresztséget; Magyarország 
pedig, mely később a katholicismus hatalmas őre gya
nánt jelenik meg, még nem létezett.

Ily körülmények között természetesnek kell talál
nunk, hogy egyrészről a keresztyénség nem tett nagyobb 
haladást, níásrészről pedig, hogy a mennyire mégis elter
jedt, ez erőszak és ellenállás nélkül történt.

Kétségkívül volt némi befolyással a keresztyénség 
elterjedésére a szláv hittérítők megjelenése is. A szerbek 
nem ellenezték az új tant, de nem is buzgólkodtak mel
lette, azok tehát, kik annak felvételére hajlamot éreztek,
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igen természetesen inkább fogadták el azt, midőn saját 
nyelvükön, mint mikor idegen nyelven hirdettetett. Mind- 
azáltal a szerb nyelvnek meghonosodása után is az isteni 
szolgálatban, a pogányság nem tűnt el azonnal. Valószínű 
hogy a kereszíyénség terjesztésére minden addigi úgy 
latin és görög, mint szláv papoktól eredő kísérleteknél 
több történt azon nehány évtized alatt, midőn a szerb föld 
a XI-ik század első felében, mint közvetlen byzanczi tar
tomány, görög kormányzók igazgatása alatt állott, kik 
hatalmokat kétségkívül a térítésnek ha mindjárt erősza
kos keresztül vitelére is felhasználták.

Es hogy azon befolyás mellett, mely a keresztyénség 
felvételében és megszilárdulásában a szerbek között a 
szláv nyelvnek tulajdoníttatik, mily nagy hatást gyako
rolt a Byzancztól való, bár inkább látszólagos mint tény
leges függés, annak legvilágosabb bizonyítékát abban 
találjuk, hogy a szerbek, daczára a velük vérrokon hor- 
vátok csatlakozásának Rómához, daczára azon körülmény
nek, hogy a szerb földön keletkezett püspökségek tulaj
donkép eleinte a spalatói utóbb az antivari érsek alatt 
állottak, ki a pápától nyerte palliumját, daczára tehát a 
legnyomatékosabb indokoknak, melyek a szerbeket leg
alább vallási tekintetben Nyűgöt felé vonzották, — a XII. 
században Bosznia és a délnyugoti részek kivételével a 
szerbek, már nagyobb részt a keleti egyház hívei voltak, 
melynek eredeti nyelve pedig ép oly idegen volt reájuk 
nézve, mint a római egyházé. Ezen eredmény egyedül a 
görög befolyásnak tulajdonítható.

A törzs-rendszerben nyilvánuló partícularisticus szel
lemmel találkozunk tehát, nem csak a politikai, de az 
egyházi fejlődés terén is. A szerb papság, mely fenn tudta 
tartani a nemzeti nyelv használatát az egyházban, inkább
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csak elvileg ismerte el a tengerparti városokban székelő, 
a pápa által küldött érsekek tekintélyét. Tulajdonképen 
függetlennek lehet nevezni e korban a szerb papságot, 
úgy kifelé mint saját körében. Egy középkori forrás sze
rint minden zsupának saját önálló püspöke (vagyis főpapja ) 
volt. És megtörtént az is, bogy Vladimir podgoriczai 
fejedelmet, mind a nyugoti, mind a keleti egyház szent
nek nyilvánította, amaz a római katholicismus, emez 
pedig a byzanczi orientalismus tanai érdekében kifejtett 
buzgalmát dicsőítvén, világos jeléül annak, hogy Róma 
és Byzancz egyaránt saját hívei gyanánt tekintette a szer- 
beket. Az egyház erejének ily szétforgácsolása és a köz
ponti erőteljes vezetés hiánya okozta aztán részben azt 
is, hogy a pogányság hosszú időn át teljesen ki nem irtat
hatott és hogy a bogomil féle eretnekség nagy mérv
ben elterjedhetett, különösen Boszniában, hol a katha- 
rismus vagy patarenismus neve alatt századokon át ural
kodott.

A XII-ik században tehát még eléggé zavaros viszo-ö  O Ö
nyokat találunk a szerb földön egyházi tekintetben. A ke - 
resztyénség mély gyökereket vert ugyan már, de meg
oszlott Róma és Byzancz között. Azok kik a keleti 
egyház felé hajoltak, tényleg majdnem teljes függetlensé
get élveztek vallási ügyekben, bár névleg a pápa által 
kinevezett érsekek hatósága alatt látszottak állani. E mel- 
let léteztek még itt ott pogányok is s a bogomilek a nép
nek egy részét meghódították tanaiknak.

Ily körülmények között kezdette meg Nemanja állam
alkotó szereplését. Mint tudjuk ő katholikus szertartás 
szerint kereszteltetett meg 3 30 éves koráig a katholikus 
vallás híve maradt. Midőn Rászába jött s valószínűleg 
Manuel császár segélyével a zsupánságot elnyerte, áttért
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a keleti hitre és ez időtől fog-va a keleti orthodoxia las- 
sanként a szerb fejedelmek és állam nemzeti vallásává lett.

Nemanja áttérése nagy fontosságú s mély politikai 
belátásról tanúskodó tény volt. Úgy látszik, hogy a tarto
mányban, moly'felett sikerült az uralmat kezébe ragadni, 
a nép őszintén ragaszkodott a keleti egyház tanaihoz. Ne
manja tehát e lépése által megnyerte a nép rokonszenvét, 
melyre oly nagy szüksége volt a közte és rokonai s a 
többi zsupánok között kitört harczokban. De egyszers
mind még jobban behízelegte magát ezáltal a császár ke
gyébe, kinek támogatása több ízben a végveszélyből men
tette ki őt. Nemanja törekvése, egész uralkodása alatt, 
oda irányúit, hogy a szövetséget vallási téren a nép és 
a fejedelem között mindinkább megszilárdítsa. Számos 
templomot épít és szerel fel gazdagon, kétségkívül legin
kább azon czélból, hogy a hívők vallási érzelmét megerő
sítse s hogy az ingadozókat az egyháznak meghódítsa. 
E mellett azonban erélyesen üldözi a patarenus eretnek
séget s mindent elkövet, hogy azt kiirtsa. Csak a katho- 
licismust nem támadja meg, részint talán, mert a nyugoti 
tartományokban igen erős gyökereket vert volt az s így 
nem lett volna tanácsos a katholikus szerbek ellenszenvét- 
felébreszteni, részint pedig, hogy szükség esetére saját 
országában is legyen oly elem, melyre a byzanczi befo
lyás esetleges túlnyomósága ellenében, támaszkodhassék.

Egységes állam és ebben egységes vallás volt tehát 
Nemanja államférfiúi működésének két fő irányzata. 
O maga mint láttuk e két czél egyikét sem valósíthatta 
meg teljesen, de övé az érdem, hogy mindkét irányban 
megküzdött a kezdet nehézségeivel.

A vallási egység, s a szerb egyház függetlensége 
nagy haladást tett a közvetlenül Nemanjára következő
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időben, legifjabb fia Szent-Száva lankadatlan tevékeny
sége következtében. Elmondottuk fentebb, hogy Nemanja 
harmadik fia Rásztka, Száva név alatt az Athos hegyén 
szerzetessé avattatá fel magát. Eveket töltött ő ott, s az
tán a legnagyobb buzgalommal hazája vallási ügyeinek 
szentelte egész életét. Tudjuk, hogy Száva befolyásának 
sikerült, viszálkodó testvéreit Istvánt és Vúkánt kibékí
teni, s ez által az újonnan alakított szerb államot a vég
enyészettől megmenteni. És ez idő óta Száva rendkívüli 
tekintélylyel birt a szerb nemzet előtt.

Az 1221-ik évben a nikaeai zsinaton a byzanczi 
patriarchia Szávát a szerbek érsekévé avatta fel. De 
Száva ezzel nem elégedett meg. A császártól és patriar
ch ától megnyerte a felhatalmazást arra nézve, hogy ezen
túl a szerb érsek avathassa fel, függetlenül a byzanczi 
patriarchátustól, a szerb egyházi zsinat által választott 
püspököket, csak is az érsek megerősítési joga tartatván 
fel a patriarchának. Nevezetes lépés volt ez, az egyházi 
függetlenség ösvényén. Vissza térvén hazájába Száva, 
nagy tevékenységet fejtett ki. Mindenekelőtt bátyját újó
lag királylyá koronázta, s ez alkalommal az egész nemzet
gyűlés által elmondatja a keleti egyház hittételét. Az
után az egész országot 12 püspökségre osztja be. Püspö
kökül csak szerbeket választat (azelőtt a byzanczi befo
lyás következtében a főbb egyházi méltóságok görögök 
által töltettek be,) s ily módon végkép megalapítja a 
minden tekintetben nemzeti szellemű papságot. Az érsek 
székhelyéül Zsicza jelöltetik ki, a hová Száva már előbb 
átszállította volt az Athos hegyről Nemanja földi marad
ványait. István király pedig, hogy az érseki székhelynek 
nagyobb fényt és fontosságot kölcsönözzön, elrendeli, 
hogy a királyok ezentúl Zsiczában koronáztassanak meg.
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A keleti orthodoxia megszilárdítására és a nép 
között való terjesztésére az imént említett intézményeken 
kiviil nagy hatást gyakoroltak még a kolostorok, melye
ket szinte Száva honosított meg Szerbiában, behozván 
egyszersmind az athosi szerzetesi rendszert. A szerb szer
zetesek sokkal sűrűbben érintkeztek a néppel, mint a 
nyiigotiak. Nagy vagyonnal és számos jobbágygyal birtak 
ugyan, de oly teljesen elzárkózó közösséget, mint a nyu- 
got-európai szerzetesek sohasem képeztek. Különben is 
hivatások volt a népet oktatni, s a vallási érzelmekben 
megerősíteni. Az a körülmény, hogy majdnem minden 
templom mellett kolostor is létezett, vagy inkább hogy 
templomok leginkább a kolostorok közelében léteztek, s 
hogy a nép a védszentek napján tömegesen szokott e szent 
helyeken összegyűlni nemcsak ájtatoskodás, de világi 
mulatság-ok és üzletek kedvéért is, a szerzeteseket szóró- 
sabb viszonyba hozta a néppel. Tagadhatatlanul nagy 
befolyást gyakoroltak a kolostorok úgy vallási, mint 
művelődési tekintetben a későbbi századokban is. Egy 
királyi rendelet meghagyja, hogy a földműves fia, ha 
mindjárt írástudó volna is , földműves legyen. \  ol- 
tak tehát már azon korban is földművesek, kik némi 
műveltségre tettek szert, s mivel iskolák nem létez
tek, csak is a lelkészektől vagy a szerzetesektől sajátíthat
ták el azt.

A mit Nemanja az államiság érdekében tett, ugyan
azt tette Száva vallási téren. Nagy fontosságú tényező
nek tekintendő működésében az a körülmény, hogy az 
uralkodó család tagja volt. Bátyja a király, kinek egykor 
országát menté meg s kit utóbb megkoronázott, nem 
ellenkezhetett vele. Száva tehát teljes szabadsággal intéz
kedhetett a vallási ügyekben, sőt számíthatott is az állami
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legfőbb hatalom támogatására, annyival inkább, mert ez 
utóbbira nézve csak előnyös volt azon tevékenység, melyet 
Száva kifejtett.

Természetes, bogy azon kiváló állás, melyet az egy
ház az államban már az első király uralkodása alatt el
foglalt, időhaladtával még kedvezőbbé vált s egyszersmind 
a papság befolyása is folyvást növekedett úgy az állami 
ügyekre, mint közvetlenül a fejedelmekre

A roppant terjedelmű tehermentes egyházi birtokok, 
az egyházi főméltóságok személyes részvéte a nemzet
gyűlés tanácskozásaiban, a bíráskodás joga egyházi sze
mélyek és jobbágyok felett, a sűrű és közvetlen érintke
zésből származó nagy befolyás a népre, oly hatalmat 
adtak a papság kezébe, melyet ez legszivesebben a min- 

* denkori fejedelem érdekében használt fel, de olykor 
ellentétes irányban is érvényesített. Dragutint, vallási 
kételyeket és lelkiismereti furdalásokat támasztván benne, 

* a papok bírták lemondásra öcscse Milutin javára, ki in
kább meg, tudta őket nyerni.

Milutin korától kezdve, midőn az állam a hódítások 
ösvényére lépett, a szerb egyház is az ecclesia militans 

| jellegével kezd bírni. A győzelmes seregek nyomán a 
szerb papok is benyomultak az elfoglalt tartományokba 
-és szervezték azokban is a szerb egyházat.

Általában feltűnő a szerb egyház kiválóan nemzeties 
szelleme, és^hogy úgy fejezzük ki magunkat, élénk poli
tikai érzéke. Ismerjük már azon tényt, hogy a szerb 
királyok és pedig épen azok, kik legtöbbet tettek az állam 
•érdekében, nem egyszer hajlandóságot tanúsítottak a 
katholicismus iránt, sőt gyakran közvetlen alkudozásokba 
is léptek a pápákkal, Ígérvén, hogy nemcsak magok 
áttérnek a katholikus hitre, hanem hogy az egész nemze-

t
r
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tét is megtéríteniük. — Ezen látszólagos ingadozásnak 
okvetetlenül a legélesebb súrlódásokra kellett volna ve
zetnie a királyság és a keleti egyház tanaihoz oly híven 
ragaszkodó papság között. Ez azonban nem történt. Igye
keztünk fentebb kimutatni, hogy a szerb királyok nem 
voltak őszinték Rómával kezdett alkudozásaikban. A ka- 
tholicismus iránt szinlelt hajlam, csak is akkor jelentke
zik, midőn Nyugotról különösen Magyarország részéről 
veszély fenyegette Szerbiát, leginkább azonban Boszniát, 
melyre a szerb királyok sohasem szűntek meg igényt 
formálni, s mely tartományban, a katholikus hit nagy 
elterjedtségénél fogva, a pápa nem csekély befolyással 
birt. Úgy látszik a szerb papság felfogta e kényszerhely
zetet, s megbocsátotta a királyoknak a látszólagos aposta- 
siát, jól tudván, hogy a veszély elmúltával önként vissza 
fognak térni a nemzeti egyház kebelébe. A mint hogy 
úgy is történt. Sőt Dúsan, ki mint tudjuk szinte több 
ízben alkudozott a pápával, végre hatalmának növeked- 
tével egyenesen a katholicismus ellen fordúlt. Szigorú,, 
sőt gyakran kegyetlen rendszabályokkal igyekezett a 
katholikusokat vallások elhagyására birni. A keleti hitű 
klérusnak meghagyta, hogy a katholikusokat minden 
módon törekedjék megtéríteni, a latin szertartású papság
nak ellenben megtiltotta a keleti hit követőit egyházokba 
felvenni. A katholikusokká vált keleti hitűeknek vissza 
kellett térniök, büntetés terhe alatt, előbbi vallások
hoz. Katholikus nem lakhatott, s nem is házasodhatott 
keleti hitüek között mindaddig, míg ki nem tért. Szigorú 
büntetés érte azt, a ki katholikust mert elrejteni. Ily 
eszközökkel Dúsan sokat tett a katholicismus meggyön- 
gítésére, s a keleti hit terjesztésére. Nem vallási buzgalom 
indította Dúsant a katholikusok üldözésére, hanem a Ne-
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manja által utódainak örökségül hagyott vezéreszme: 
egységes egyház az egységes államban.

Miként az állam, úgy az egyház is Dúsan uralko
dása alatt érte el fejlődésének tetőpontját, A császári 
czím oly teljes függetlenséget, oly valóban önérzetes a 
világ minden államaival egyenrangú önálló uralmat 
jelentett, hogy a szerb birodalom főpapja sem függhetett 
többé egy más hasonló állam egyházától. Az 1346-ik év
ben Szkoplyében tartott zsinaton, az Összes szerb és bul- 
gár papság jelenlétében, Dúsan az akkori szerb érseket 
II. Janityiját (Jonannikios) szerb patriarchiává procla- 
máltatta, megszűntetvén' jövőre a kötelezettséget, hogy 
Byzanczhoz fordúljon megerősítésért és székhelyéül

■ Ipeket jelölvén ki. Kallistos a byzanczi patriarcha, nem 
késett ugyan az anathema kimondásával, de oly hatalmas 
uralkodó mint Dúsan, ki nemcsak nagy birodalmat j alko
tott, de független egyházat is tudott teremteni, nem

{• sokat törődött a Byzanczból ellene szórt átkokkal. Sőt a 
nemsokára Seresben tartott zsinaton, kimondotta, hogy 
a görög püspökök az egész birodalomból kiűzendők. 
Ha meggondoljuk, hogy ekkor már számos nem szláv 
tartomány is képezte Szerbia kiegészítő részét , még 
inkább meggyőződünk a felől, hogy Dúsan, nem miként 
nagyatyja a görög és >zerb államok egyesítését, hanem 
egy tisztán szerbbé válandó birodalom alkotását tekin
tette feladatúi.

[ A szerb egyháziak birtokairól, jogairól és részvété
ről a közügyekben alább szólandunk, itt csak azt em
lítjük meg, hogy a szerb hierarchia Dúsan idejében 
a főbb és az alsóbb rendű papságra oszlott. Amah
hoz tartozott: 1 patriarcha, mintegy 20 metropolita és 
püspök, nehány exarch, számos igumán vagy kolos-

Ij
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tori főnök. Ehhez pedig a világi papok és szerzetesek 
nagy sokasága.

Mielőtt áttérnénk az állami élet egyes ágainak 
ismertetésére, meg kell emlékeznünk a különböző társa- 
dalmi osztályokról, azoknak jogairól és kötelezettségeiről 
s egymáshoz és az államhoz való viszonyukról. A közép
korban, midőn az állam a nem egyenlő mérvben jogsul- 
tak összeségéből állott s midőn ezek épen a jogosultság 
mérvéhez képest, egymástól szigorúan elkülönzött osztá
lyokat képeztek, az államnak majdnem egész tevékeny
sége a társadalmi osztályok kiváltságai és kötelezettségei 
által határoztatik meg. És ha mindjárt a társadalmi osz
tályok jelentősége és fontossága napjainkban, daczára a 
majdnem mindenütt meghonosodott jogegyenlőségnek, 
nem csekélyebb is, mint volt régente, mégis akkor a 
szokás vagy törvény által szentesített kiváltságok korá
ban, jobban előtérbe lép, s hogy úgy szóljunk, inkább 
kézzel fogható. Mert ha jelenleg a művelt államok szer
vezetéről és annak működéséről meglehetősen tiszta 
fogalmakat nyerhetünk is, a nélkül, hogy mélyebben be 
kellene hatnunk példáid a nagy és kis földbirtokosok, a 
kapitalisták és munkások, az iparosok és kereskedők, a 
szellemi munkával foglalkozók s az értelmi proletariusok 
társadalmi osztályainak sajátságos viszonyaiba, a közép
korban a különböző osztályok viszonyainak és jogosult- 
sági körének ismerete nélkül, nem érthetjük meg kel
lően az állami tevékenység változatos mozzanatait sem.

Szerbiában is, mint Európának minden országában 
feltaláljuk a különbséget, mely egyes osztályok között, 
egy részről bizonyos jogoknak kiváltságos gyakorlatából, 
másrészről pedig e jogoknak hiányából támadott. Fentebb 
elmondottuk már, miként keletkezett a szerbek között
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azon osztály, melyet legtalálóbban nemességnek nevez
hetünk. Utaltunk több ízben arra is, hogy a szerb nemes
ség, daczára a látszólagos érintkezési pontoknak, î em 
tévesztendő össze a nyugot-európai feudális nemességgel. 
A szerb nemesség eredete egyeseknek, az egyenjogúak 
által bizonyos elöljárói tisztségre való megválasztatásá
ban keresendő. Természetes, hogy idővel a hatalom 
tényleges gyakorlata megszerezte az illetőknek azon 
tekintélyt is, mely már nem csak az eredetileg teljesí
tendő kötelesség, hanem a puszta méltóság viselése által 
is bizonyos jogokat és kiváltságokat biztositott. És épen 
oly természetes, hogy e jogok és kiváltságok azon csalá
dokban, melyek azokat megszerezték, utóbb örökösödővé 
váltak.

A Nemanják korában a nemesség már mint nagy 
birtokokkal, számos kiváltsággal s az államügyekben 
döntő befolyással rendelkező igen hatalmas osztály jelent
kezik. Többször volt alkalmunk látni, mily erélylyel 
tudott fellépni, még a királyokkal szemben is. És hatalma 
annál nagyobb volt, mert az egyes kiválóbb családok 
szorosabb összeköttetésben állván egymással, kiterjedt 
nemzetségeket képeztek. Egy-egy ily nemzetség, nemcsak 
tekintélyes fekvő jószágokkal bírt, a melyeken a jobbá
gyokon kivűl még számos kisebb nemesi családok is éltek, 
hanem ezek felett bizonyos fennhatóságot is gyakorolt; 
nem ugyan a nyugot-európai feudalismus értelmében, de 
mégis annyira, hogy gyakran nem csekély mérvű önálló
ságot fejthetett ki. A nemesség hatálmát még növelte 
azon kiváltsága, hogy a nemzetgyűlésekben a nem-neme
sek kizárásával tanácskozhatott a közügyek felett, s hogy 
saját és jobbágyai ügyeiben biráskodást gyakorolhatott. 
Ez azonban, csakis a polgári ügyekre vonatkozott, mert

8Kállay B. A szerbek története. I.
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mint látandjuk, a bűnügyek különbség nélkül a királyig 
utóbb császári törvényszékek által intézteitek el.

Dúsan törvénykönyve megkülönbözteti a vlaszteli- 
neket a vlasztelicsityektől, vagyis szószerint a nemeseket 
a nemeskéktől. Amazok a fő-, emezek pedig az alsóbb
rendű vagy köznemességet képezték. Bajos meghatá
rozni, hogy miben különböztek tulajdonképen egymástól. 
A nem-nemesek irányában’ kétségkivül egyenlő jogokkal 
bírtak s így a különbség csakis a maguk közötti viszo
nyokra vonatkozhatott, a mi leginkább abból tűnik ki, 
hogy Dúsan törvénye szerint, ha főnemes köznemest sér
tett meg, bizonyos bírságot fizetett, az ellenkező esetben 
pedig a köznemes nemcsak ugyanazon összeget volt 
kénytelen fizetni, de még meg is botoztatott. A nem
nemesre nézve azonban a büntetés mindig ugyanaz volt, 
akár fő- akár köznemest sértett meg. Valószínű tehát, 
hogy a sérelmi díj nagyobb vagy kisebb voltán kivűl, a 
fő- és köznemesek között a tulajdonképi különbséget a 
nagyobb tényleges hatalom s az igény a kiválóbb hiva
talokra képezte. Mert kétségtelennek látszik az, hogy a 
hivataloskodás általában az összes nemesség kiváltságai 
közé tartozott, csakhogy alighanem, legalább későbbi 
időkben a nagyobb hivatalok a fő, a kisebbek pedig a 
köznemesség jogköréhez tartoztak. Fogunk még bőveb
ben szólani a hivatalokról, itt azonban csak annyit emlí
tünk meg, hogy a főnemesek által viselt czímek, melyek
kel kivált a királyság utolsó s a császárság egész idejé
ben találkozunk, bizonyos hivatalos hatáskörtől látszanak 
származni. A zsupán és knéz egykor kisebb vagy nagyobb 
területek többé-kevésbé független administrativ elöljárói 
voltak, a vojvoda pedig szószerint azt jelenti, a mit a 
magyar hadvezér s valóban használtatott is mindenkor
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ily értelemben. Úgy látszik azonban, hogy később ezen 
elnevezések, az efféle főméltóságokat gyakorló családok
ban örökösödőkké váltak és nem egyszer puszta czím 
gyanánt szállottak atyáról fiúra, még akkor is, midőn az 
illető nem teljesíté a czímnek megfelelő kötelességeket. * 
Dúsan idejében számos, a byzanczi udvari és hivatalos 
hierarchiától kölcsönzött, elnevezéseket találunk Szerbiá
ban. Voltak szevasztokratorok, Caesarok, despoták stb. 
Mindezek udvari méltóságokat vagy főhivatalnokokat 
jelentettek, de valószínűleg csak mint czímek is adomá
ny oztattak. És hogy már előbb is kellett létezniük, kitű
nik abból, hogy Nemanja első szülött fiát, Istvánt, a des- 
pota czímmel ruházta fel. Nyűgöt-európai czímeknek 
azonban nyomaira nem akadunk. Szerbia vallásilag, 
politikailag és társadalmilag határozottan az orientalis- 
mus felé hajolt.

A nemesség azon birtokaitól — bástina — melyeket 
őseitől örökölt, vagy a teljesen szabad rendelkezés jogá
val az uralkodóktól adományképen nyert, sem adót nem 
fizetett, sem szolgálmányokat nem teljesített, egyedül há
ború esetében volt köteles csapatokat és lovakat állítani, 
s személyesen részt venni a harczban. Mindazáltal a szerb 
nemesség nem volt teljesen ment a teherviseléstől. Dúsan- 
nak egy törvényéből azt lehet következtetni, hogy a ne
messég is köteles volt a közterhekhez járulni és pedig 
részint természetben bizonyoz mennyiségű gabonával s 
egyéb terményekkel, részint pedig közelebbről meg nem 
határozott pénzösszegekkel. A bástina-birtokok teher
mentesek lévén, a nemesség ezen adózása alighanem az 
úgynevezett prónia-féle föld után történhetett, mely mint

* így  például a mai R om ániában az egykori fejedelmek 
m aradékai herczegeknek nevezik magukat.
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látni fogjuk a bastinától különböző birtoklási czímet je
lentett.

A nemesség lévén a fő földbirtokos, e helyt lesz talán 
legczélszerűbb a különben is felette homályos birtokvi
szonyokról röviden megemlékezni. Mint mondottuk, kü
lönösen kétféle földbirtokot lehet megkülönböztetni: a 
bástinát és a próniát. A bástina oly földet jelentett, mely" 
hez senki és semmi által meg nem háborítható teljes bir
tokjog volt csatolva. A bástinát »sem a császár, sem a 
király, sem a császárné erővel el ne vehesse, meg ne vá
sárolhassa, el ne cserélhesse« rendeli Dusánnak egyik 
törvénye. A bástina-féle birtok és keletkezése, miként már 
a hozzákötött feltétlen tulajdonjog is mutatja, a zadruga- 
rendszerre vezethető vissza. Minden zadruga és utóbb 
törzs birtoka, kétség kivűl eredetileg közös és teljesen 
független birtok volt. Ezen közösségi elvet még az állami 
legfőbb hatalom fejlődésében is nevezetes tényezőként 
láttuk szerepelni. Midőn később egyes családok nagyobb 
hatalomra vergődtek, s a törzsrendszert a mindinkább 
szűkebb körre szoritkozó családok váltották fel, igen ter
mészetes, hogy hatalmuk növekedtével az egykori törzs- 
vagyonból is mind nagyobb és nagyobb részt tekintettek 
sajátjok gyanánt, mintegy önmagukat helyezvén az egy
kori törzs helyébe és jogaiba. Ezen birtokok aztán, mint 
ősi örökség, minden egyes család megtámadhatatlan tu
lajdonát képezték, melynek korlátlan birtoklási joga épen 
az ősiségen, s a régibb időkben élvezett függetlenségen 
alapult. Az ilynemű birtokok voltak a bástinák. Már ezen 
felette valószínű fejlődés is önként feltételezte a teher
mentességet. Mert az a souverenitás, melyet egykor a 
törzsek minden tekintetben gyakoroltak, s melyet a ha- 
talmasabb családok, mint azok örökösei, maguknak igé-
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nyeltek, későbbi időkben, az államiság fejlődtével, már 
csak a birtokviszonyokra terjedhetett ki. A bástinák va
lóban minden tehertől, úgy robottól mint adózástól telje
sen mentek voltak. A nemesség ezen birtokai után csak 
egyetlen kötelezettséggel t. i. katonáskodással tartozott, 
a mi azonban az akkori időkben, legalább a nemességet 
illetőleg, inkább jognak mint kötelességnek tekinthető. 
Ezen teljes és korlátlan birtoklás természetes következ
ménye volt az is, hogy a bástina-féle birtoknak a rajta lévő 
falvak, lakosok, templomok, sőt papok is, mintegy kiegé
szítő részét képezték, s hogy magával a bástinával együtt 
változtattak esetleg tulajdonost is. A hatalmasabb és va
gyonukat folyvást nevelő családok mellett, a törzsnek 
kevesebb tekintélylyel bíró családjai nem vesztették el 
azonnal vagy legalább nem mindnyájan birtokaikat is. 
Az ilyenek ugyan lassanként elszegényedtek s bizonyos 
függési viszonyba is jutottak az előkelőbb családokkal, 
úgy hogy végre azon nem-nemesek közé soroltattak, kik, 
mint látni fogjuk, neropchoknak neveztettek. Ha azonban 
az ősi birtoknak bármely részét is megőrizték, azt még 
ezen állapotukban is mint olyat, tulajdon gyanánt meg
tarthatták. Es valóban azt tapasztaljuk, hogy bástinát 
mindenki bírhatott, az uralkodó épen úgy mint a nemesek, 
az egyházi személyek, kolostorok, templomok és még a 
nem-nemesek is, ez utóbbiak azonban bizonyos feltételek 
alatt. Az ősi örökösödés mellett a bástina-szcrzés módja 
gyanánt még a fejedelmi adományozást találjuk. Az ado
mányozási jog, a szerbeknél, szinte a régi szervezet átala
kulásából származott. A legrégibb időben, mint tudjuk, 
maga az uralkodás is a legfőbb hatalmat gyakorló család 
közös tulajdona gyanánt tekintetett; természetes, hogy 
ezen felfogás azon nézetre vezetett később, hogy miként a
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valódi ősi birtok, mindenkor a fejedelmi család tulajdona 
maradt, melyben annak egyes tagjai osztoztak (miként ez 
példáúl a Nemanjákat illetőleg Zétával történt), úgy az 
állam vagy legalább annak földjei a tényleges uralkodó 
szabad rendelkezése alatt álló tulajdont képeztek. E fel
fogás nem korlátozta ugyan a bástinák teljes magán bir
tokát, de az uralkodónak jogot adott adományozás által 
ily bástina-nemü birtokodat teremteni, akár saját földjei
ből, akár azokból, melyek a nemesektől elkobzás vagy 
bármily más oknál fogva a koronára, illetőleg a fejede
lemre vissza szállottak, akár későbbi időkben a meghódí
tott tartományokban szerzett állami (illetőleg fejedelmi) 
magánvaayónból. Es e jogukkal a szerb fejedelmek, kü
lönösen a harczban szerzett érdemeket megjutalmazandó 
vagy az egyház fényét emelendő, sokszor és nagy kiter
jedésben éltek.

Kérdés már, vajon a bástina tulajdonosa szabadon 
rendelkezhetett-e az ilynemű birtok felett, eladhatta, 
elajándékozhatta-e ? E kérdésre a felelet se nem könnyű, 
se nem egyszerű. A fentebb említett korlátlan birtoklási 
elvből folynék a szabad rendelkezhetés joga is. Es való
ban Dúsan egyik törvénye, de régibb adomány-levelek is 
azt bizonyítják, hogy a nemesek, sőt még a nem-nemesek 
is a bástina féle birtokokat eladhatták, vagy az egyháznak 
ajándékozhatták. Ezzel szemben áll az a körülmény, hogy 
az adomány levelek a bástinákra vonatkozólag többnyire 
azon határozott megjegyzéssel élnek: hogy örökre adat
nak és pedig nem csak az adományozottnak, de gyerme
keinek, unokáinak, dédunokáinak és maradékainak is. 
Továbbá Dúsan törvényei pontosan meghatározzák, leg
alább a nemesekre nézve, az örökösödés rendjét a básti- 
nákat illetőleg. Ugyanis a nemes bástináját gyermekei
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■oröklik, ezek nem létében pedig-a testvér-gyermekek har 
mad iziglen. Végre egyes okmányok azt bizonyítják, 
hogy a nemesek adományozhattak ugyan az egyháznak 
birtokokat, de rendesen csak a fejedelem előleges enge
délyével. Mindez azt látszik bizonyítani, hogy a bástinák 
felett a tulajdonos mégsem rendelkezhetett oly feltétle
nül, mint azt a fentebb idézett törvény szavai szerint 
vélni lehetne. Ezen ellenmondás talán akként egyenlíttet- 
hetnék ki, ha Dúsan törvénykönyvének egyik ujabbkori 
szerb magyarázójával felteszszük, hogy csak az első tulaj
donos bírt teljes rendelkezési joggal, a későbbiek pedig 
már csak feltételessel, a mi annyit tenne, hogy csak is az 
adományozott bástinák cserélhettek volna szabadon tulaj
donost.

A földbirtok másik, de igen kevéssé ismert neme 
a prónia volt. Miután ez, mintegy a bástina ellentéte gya
nánt tűnik ki, azt kell következtetnünk, hogy oly földet 
jelentett, melynek birtoklási joga nem volt oly teljes, 
mint a bástináé s hogy attól a birtokos már adózni is 
tartozott. Es mivel a nem-nemes földművelőket a neme
sek által birt prónia földeken látjuk megtelepedve, bizo
nyos szolgálmányokat teljesítve, talán nem csalódunk, ha 
a régi szerb prónia és a magyar úrbéres birtokok között 
némi (de csak is némi) hasonlatot vélünk észlelhetni. 
Dúsan törvénye szerint a próniát sem eladni, sem meg
venni, sem elajándékozni nem volt szabad. Ezen rendsza
bály aligháTíem úgy értelmezendő, hogy a prónia föld kizá
rólag a nem-nemes földművelők számára volt fenntartva, 
nem ugyan tulajdoni, hanem csak haszonélvezeti joggal, 
de egyszersmind azonkötelezettséggel, hogy a nemes tulaj
donosnak bizonyos szolgálmányokat teljesítsenek. Való
színű tehát, hogy a prónia a nemesi birtoknak azon a job-
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bágyok számára kihasított részét képezte, mely felett kü- 
lönállólag a földesúr nem rendelkezhetett szabadon. Csakis 
midőn az egész nemesi birtok, tehát a bástina is minden 
hozzá tartozandóságával együtt, a szokás által szentesí
tett módon tulajdonost cserélt, vonatott be a prónia is 
ezen általános birtokváltozásba a rajta lévő jobbágyok
kal együtt, kik azonban nem fosztathattak meg annak 
haszonélvezetétől. Azon földeken, hogy úgy szóljunk 
jobbágy telkeken kívül, melyeken mint látni fogjuk, a 
neropch és otrok név alatt ismeretes nem-nemesek éltek, 
találunk még a falvak által egyetemlegesen használt köz
legelőket és erdőket, melyek vagy a falusiak nyájainak 
eltartására szolgáltak, vagy pedig a vándor pásztoroknak 
(vlachok és albánok) bérbe adattak. Kétségtelen hogy a 
jobbágyok ezen közlegelők és erdők felett ép o’y kevéssé 
rendelkezhettek, mint a prónia földek felett, melyeken 
megtelepedtek. Csak az nem bizonyos, vajon a földes úr 
is birt-e ezen falusi közös birtokon haszonélvezeti joggal 
vagy az egyedül a jobbágyok számára volt fenntartva. 
A nemesek saját jószágaikon kívül olykor fejedelmi (ille
tőleg állami) földet is bírtak mintegy bérben vagy inkább 
ideiglenes haszonélvezetül. Ez esetben azonban a jobbá
gyoktól semmiféle adót nem szedhettek, kivévén némi 
pénzt a lakházak után.

A nemesi jogokat nem csak szerbek, hanem ideg nek 
is elnyerhették. Dúsan törvénykönyve a szerbek mellett 
különösen o-öröo- és német fő-és köznemesekről emlékezikÖ Ö
meg. A görögökre nézve határozottan kimondja, hogy 
bástináik, melyeket már előbb aranybullák által nyertek, 
s még bírnak «szilárdak» legyenek, azaz, hogy a szerbek 
által bírt bástina természetének mindenben megfelelő meg- 
támadhatatlan tulajdont képezzenek. Ugyanez állott két-
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ségkívül a német nemesekre nézve is. Hogy görögök és 
pedig számosán nemességet nyertek Szerbiában idő foly
tával, az a szoros viszonynál fogva, melyben a két nemzet 
egymáshoz állott, természetes. A német nemesek pedig, 
kétségkívül azon idegenek (többször német) kalandor 
fegyveres csapatok főnökeiből keletkeztek, kik a szerb 
királyoknak is nem egyszer felajánlották szolgálataikat. 
Önként felmerül itt aAérdés, hogy melyek voltak a ne
messég elnyerhetésének kellékei és módozatai ? E kérdésre 
biztos adatok hiányában nem válaszolhatunk. De talán 
némi jogosultsággal fel lehet azt tenni, hogy bástina-féle 
birtoknak az uralkodó által tett adományozása volt leg
alább az egyik mód.

Az egyház tekintélyes állásából és a klérus által 
gyakorolt nagy befolyásból önként folyt a papság kivált
ságos jogosultsága is. A főpapság a politikai és magán
jogi kiváltságok szempontjából kétségkívül osztozott mind
azon előnyökben, melyeket a főnemesség élvezett. Es e 
tekintetben úgy látszik, hogy a kolostorok is mint erköl
csi testületek ugyanazon jogokban részesültek. A patriar- 
cha, a metropoliták és püspökök személyesen jelentek 
meg a nemzetgyűléseken, úgyszinte a kolostorok főnökei, 
az igumánok, ez utóbbiak valószínűleg mint a kolostorok 
képviselői. Az egyház mint olyan és pedig a világi épen 
úgy mint a szerzetes rend, szinte nagy terjedelmű básti- 
nákkal bírt, csakhogy ezek nagyon természetesen nem az 
egyesek, há?5em az egyház örökös tulajdonát képezték. 
Az egyházi falvak lakói általában felmentettek minden 
királyi vagy császári robottól s csak az egyháznak tartoz
tak szolgálmányokkal. Felettök az egyházi hatóság bírás
kodott, miként az egyházi személyek felett is. Kétes 
azonban, vajon ez utóbbiak csak is egyházi vagy egyéb
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polgári és büntető ügyekben is ezen egyházi törvény
székek hatóságától függöttek-e. Es nem szólnak a létező 
források arról sem, vajon a főpapok tartoztak-e az egy
házi birtokok után személyesen megjelenni a harczban 
vagy legalább embereiket katonáskodásra szorítani.

Az a’só papság már nem élvezett oly kiterjedt jogo
kat, mint a magas klérus. A szerzetesek, kik a kolosto
rokban laktak, s a kolostori birtokot jövedelmét élvezték, 
ha nem is gyakoroltak bizonyos jogokat személyesen, de 
legalább a világi hatalomtól teljes függetlenségben éltek. 
A világi papságnál már másként állott a dolog. Azon lel
készek, kik oly templomban végezték az isteni tiszteletet, 
mely saját, tehát egyházi vagyonnal bírt, teljesen fel vol
tak mentve azon terhektől, melyek a nemzetnek nem
nemes osztályaira nehezedtek. Eltartásokról az egyház 
gondoskodott s meg volt határozva, hogy bizonyos darab 
föld hasíttassék ki számukra. Ha azonban a templom 
nem bírt saját vagyonnal, hanem például valamely nemes 
birtokán épült, ekkor a nemes földbirtokos tartozott a 
lelkészről is gondoskodni. Az ilyen pap nem hagyhatta 
el földesurát, kivévén, ha ez utóbbi nem volt képes őt 
kellően eltartani s ha az egyházi főhatóság intése után 
sem teljesítette e részben kötelességét.

De ha mindjárt az alsóbbrendű világi papság jogi 
állása némikép korlátolt volt is, úgy látszik személyes 
szolgálmányok tételére ez sem köteleztethetett. Es általá
ban az összes klérus, úgy az főbb mint az alsobbrendűnek 
kiváltságos állásáról tanúskodik Dúsannak az a törvénye, 
mely arra, ki egyházi személyt (még egyszerű szerzetest 
vagy lelkészt is) megsért, minden osztály-különbség nél
kül súlyos büntetéseket szab.

A nemesi és egyházi kiváltságos osztályokon kívül a
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nemzet már csak oly osztályokból állott, melyek e kivált
ságokat nélkülözték. Mindazokra, kik a jogosultság szem
pontjából, mintegy a nemességgel ellentétben említtetnek 
n szebr vagy szebar név alkalmaztatik. * E kifejezés tehát 
magában foglalja mindazon osztályokat, melyek nem ré
szesültek a nemesség előjogaiban. A szebrek tehát nem 
^vehettek részt a közügyek intézésében, sőt nyilvános ösz- 
szejöveteleket sem tarthattak (természetesen politikai ér
telemben) a füllevágás és megbélyegzés büntetésének terhe 
alatt; a föld használata, esetleg birtoka reájuk nézve bizo
nyos a földesúrral szemben (lett légyen az a fejedelem, a 
nemesség vagy az egyház) teljesítendő feltételekhez volt 
kötve ; saját bíróságokkal nem bírtak, hanem vagy a ne
mesi vagy az egyházi bíráskodástól függöttek ** és a ne
mesek ellen elkövetett sérelmekért nagyobb büntetést 
kellett szenvedniük, mint amazoknak, ha szebrt bántot
tak meg. A kiváltságokkal nem bíró osztály polgári és 
politikai állásának ezen ismertető jelei általános érvény
nyel bírnak ugyan, de azért a szebrek között is több osz
tályt különböztethetünk meg, melyek mindegyike sajátos 
jogkörrel bírt.

Létezett-e Szerbiában polgári osztály? E kérdésre 
határozottan nemmel felelhetünk. Oly polgárságot t. i. a 
minőt Nyugot-Európában, különösen Olaszországban s 
még a félig szláv dal mát városokban is találunk, Szerbia 
nem mutathat fel. Szerbiában ez időszerint még nem kép-

* Hasonló ellentét ez ahhoz, m ely Francziaországban a 
noblesse és a roture, vagy a noble és vilain között létezett a 
legtágabb értelemben.

** A k irály i vagy császári biróságokról nem szolunk itt, 
m ert ezek rang és osztály-különbség nélkül az állam összes 
polgárai fele tt Ítéltek bizonyos ügyekben.
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ződtek nagyobb városok, erőteljes városi élet nem fejlőd
hetett, az ipar nem haladta túl a kezdetlegesség stádiumát,, 
kereskedéssel majdnem kizárólag idegenek foglalkoztak. 
Ily viszonyok között nem csoda, ha polgárság sem kép
ződhetett. Mindazáltal a várak vagy megerősített helyek 
lakói (s ily várak az akkori harczias időben nagy számmal 
lehettek) élveztek bizonyos előjogokat. Legalább Dúsan 
törvénykönyve hivatkozik arra, hogy az előbbi aranybullák 
által, a váraknak adományozott jogok épségben fenntar
tassanak s azokat még a császár se változtathassa meg. 
Miből állottak e jogok, arról nem bírunk tudomással; a 
Dúsan-féle törvénykönyv egyes helyeiből azt lehetne kö
vetkeztetni, hogy a várbeliek azon kiváltsággal bírtak, 
hogy ügyeiket a vár elöljárósága és a várban székelő pap
ság előtt intézhették el és hogy talán az erődítmények 
felépítéséhez és kijavításához szükséges munkán kívül 
egyéb szolgálmányokat nem teljesítettek, de azután úgy 
látszik, tartoztak az átutazó idegeneknek szállást adni és 
őket eltartani. A várakhoz és városokhoz tartozó földek 
azonban aligha a lakosok tulajdona voltak. Inkább feje
delmi, illetőleg állami birtok gyanánt tekinthetők azok,, 
melyek az erődített helyekhez csatolva némikép más 
természettel birtak, mint akár a bástina, akár a prónia 
földek.

Az alighanem csekély számú kézműves, mesterember 
és kereskedő kivételével, kik valószínűleg a várakban s 
városokban telepedtek meg s talán a polgárság azon ne
mét képezték, melyről az imént szólottunk, a szebrek 
vagyis a kiváltságokkal nem bírók nagy tömege a föld
műveléssel és állattenyésztéssel foglalkozó népből állott. 
Teljes egyenlőség ezen osztályban sem létezett, hanem a 
személyes szabadságot, a szölgálmányok teljesítését s a.
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birtoklási jogot illetőleg itt is némely különbségeket ész
lelhetünk.

Első sorban a neropchok vagy meropchokról kell 
szőlanunk. Már maga ezen osztály elnevezése némi felvi
lágosítást ad annak keletkezése felől. A noropok a thrák 
eredetű péón népfajnak egyik törzse voltak, kiknek ősi 
lakhelyei leginkább a Vardár völgyében keresendők. 
Midőn a szerbek Heraklios császár korában a Balkán fél
szigetre bevándoroltak, a kelta, góth, szláv és avar betö
rések következtében elpusztított vidékeken, az ősi thrák 
lakosságnak még csak némi maradványait találták. Ezek 
is a hegyek közé vonulva, vagy félreeső völgyekben 
meghúzva magukat, földműveléssel és állattenyésztéssel 
foglalkoztak. Nem szenved kétséget, hogy e békés thrák 
törzsek, melyek ekkor talán már részben el is szlávosod- 
tak, nem szegültek ellene a szerbek megtelepedésének, 
hanem egyszerűen elismerték új uraik fennsőségét, szíve
sen viselvén egyszersmind a reájok rótt terheket is, csak 
hogy lételüket ne veszélyeztessék. A századok folyamá
ban ezen alattvalók elszerbesedvén és a szerbek közül is 
mint fentebb láttuk sokan hasonló sorsra jutván, a nemes
ség mellett lassanként kifejlődött a földmivelőknek számra 
nézve okvetlenül legnépesebb osztálya. A thrák noropok- 
tól csak a neropch név maradt meg.

A neropchok (a kiket tulajdonkép jobbágyoknak is 
nevezhetünk) ahhoz képest, a mint oly falvakban laktak, 
melyek a fejedelem vagy valamely nemes vagy az egyház 
birtokán léteztek, fejedelmi (császári), nemesi vagy egy
házi neropclioknak neveztettek. A földbirtokos irányában, 
lett légyen az a fejedelem, valamely nemes vagy az egy
ház, miután ezeknek birtoklási joga a nép többi osztályaival 
szemben azonos volt, a neropchok is valószinűleg ugyan-
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azon kötelezettségekkel bírtak. E mellett azonban mé<̂  
egyéb szolgálatokat is kellett végezniök a fejedelem vagy 
állam javára (e fogalmakat egyenértékűeknek vévén, a 
mi az akkori felfogásnak különben is megfelel). Némely 
esetekben a neropchok e kötelezettségeknek mindkét 
nemét teljesítették, olykor azonban az egyik, például a 
fejedelmi robot alól felmentettek. Általában a neropchok 
teljesítményei tényleg végzett munkából, vagy robotból 
és adózásból állottak. A robot igen sokféle volt. Szántás, 
aratás, széna-kaszálás, a szőlők megművelése, sólymok 
és vadászebek gondozása, a fejedelemnek vagy némely 
hivatalnokoknak kiséretet adni, podgyászukat szállítani, 
a várak építésénél dolgozni, katonatartás, stb. mind oly 
személyesen végzendő teljesítmények voltak, melyek a 
neropchok terhére estek. Ezenkívül pedig adózni is tar
toztak és pedig részint természetben, részint pénzben.

Az oly neropchok a kiknek földesura a fejedelem 
vagy állam volt, alighanem úgy az összes robotra, mint a 
teljes adózásra köteleztelek. — Az egyházi neropchok 
ellenben, azok t. i. kik a templomoknak vagy kolostorok
nak adományozott földeken laktak, az adományozás alkal
mával felmentettek az uralkodók által, nemcsak a feje
delmi robottól, de még az adózástól is. Tartoztak azon
ban az egyháznak dolgozni. — A nemesi földeken élő 
neropchok végre bizonyos munkát tartoztak végezni a 
földes úr javára, s e mellett adóztak is, sőt kétségkívül 
azon robotot is teljesítették, a melyet fentebb államinak 
neveztünk. — A nemesi fcildesúrral szemben a neropch 
kötelezettségei a következők voltak. Dúsan törvénye sze
rint : a neropch két napot tartozott földesurának dolgozni 
hetenkint, s ezen felül évenként egy (mint a törvény ki
fejezi magát császári) perpert adni. A napszám természe-
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tesen földművelési munkákra fordíthatott. Különösen 
hangsúlyozza ezen törvény, hogy egy napszám (kétség
kívül nem hetenkint, de évenként) szénakaszálásra, egy 
pedig a szőlők megművelésére fordíttassék, ha pedig a 
földesúrnak szellője nem volna, úgy ezen napszámot más 
munkára is használhatja. A mi már a neropehok által 
évenkint fizetendő perpert illeti, ez miként azt a császári 
kifejezés is jelzi, valószínűleg az állami adó egy részét 
képezte s a nemesek a neropchoktól beszedett ezen ösz- 
szegből rótták le adójukat. Ugyanis Dúsánnak egyik tör
vénye megnevezvén a császári (állami) jövedelmeket,, 
melyek a szók, namet és arács, elrendeli, hogy «minden 
ember» (tehát nemes és nem-nemes különbség nélkül) 
bizonyos mennyiségű gabonát természetben (szók) és e 
mellett pénzt is (namet és arács) tartozzék adni. Való
színű tehát, hogy a neropehok által évenként fizetett ösz- 
szegeket a nemes földbirtokosok vagy egészben vagy leg
alább részben, mint közadót a fejedelmi kincstárba szol
gáltatták be.*

Az említett napszámokon és perperen kívül a földes
úr más munkát vagy teljesítményt nem követelhetett a 
neropchoktól. Sőt a mit a neropch ezen földesúri munká
latok teljesítése mellett még szerzett, az egészen az ő

* A k irály i adom ánylevelekben és egyéb okiratokban kis és 
nagy robot em líttetik . Mily m unkálatok tek in te ttek  nagy és mi
lyenek kis robotnak, ezt sehol sem találjuk  határozottan  kimondva. 
És ezért csak gyanítani lehet, hogy nagy robot volt a terhesebb 
munka, ta lán  az olyan, melyre a falú összes lakossága kötelez- 
te te tt, m int például a szántás, széna kaszálás, aratás, várépítés, 
katonatartás stb. A kisebb robot pedig általában a könnyebb és 
egyes neropehok á lta l is teljesíthető m unkát je len tette , milyen 
volt ta lán  a sólymok és ku tyák  gondozása, a kiséretadás, pod- 
gyász szállítás stb. kötelessége.
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sajátja volt. A neropchok e mellett még földet is szerez
hettek tulajdonuk gyanánt. Az a földesúri birtok, me
lyen a neropchok éltek, prónia föld volt. Kétségkívül 
ennek használata fejében voltak] kötelesek a földesurnak 
munkálatokat teljesíteni, melyeket az valószínűleg a bás- 
tina földek megművelésére fordított.

A neropchok azonban a prónia földek haszonélvezete 
mellett, a miért robotot és adózást tartoztak teljesíteni, 
még bástinákat is bírhattak teljes tulajdoni joggal és sza
bad rendelkezhetéssel. Említettük fentebb, hogy mily fej
lődés következtében maradt még a későbbi időkben is 
bástina birtok a nem-nemesek (neropchok) kezeiben. De 
e mellett a törvény világos szavai szerint, vásárlás által is 
szerezhettek ily birtokot. Ez pedig kétségkívül nem volt 
nemesi bástina, a melylyel úrbéri tartozások voltak egy
bekötve, hanem más neropch bástinája. Az úrbéri köte
lezettségből önként következett az, hogy a neropch oly 
bástinát, melyen már földművelők ( — jobbágyok) voltak 
megtelepedve nem birhatott. A neropchnak tehát saját 
bástináját magának kellett megművelnie és ha ezt nem 
tette vagy nem tehette, úgy látszik jogában állott a 
nemesnek, kinek birtokaiban foglaltatott a neropch básti
nája, ezt elfoglalni, miután a neropch személyes munkára 
köteleztetvén, természetesen másnak munkáját nem vehette 
igénybe. E mellett azonban a neropch bástinája is, ezen 
birtoknem általános természetéhez képest, a terhektől 
ment volt, de nem a neropch a szóktól és arácstól, mely
lyel mindenki különbség nélkül tartozott és nem lehetet
len, hogy a bástina után, — miként a nemesek — szinte 
saját költségén tartozott katonáskodni.

A prónia földeken, tehát teljes úrbéri viszonyban 
élő neropchoknak, a földesúr engedelme nélkül nem volt
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-szabad elköltözniük. És ha mégis eltávoztak, joga volt a 
földesúrnak őket visszahozatni s még e mellett igen érzé- 
kényén meg is büntetni. Mindazáltal Dúsan törvényeiben 
a neropchok minden önkény ellen megvédetnek. Szigo
rúan tiltva volt a földesúrnak, a törvény által megszabott 
szolgálmányokon k:vűl egyebet követelni a neropchtól. 
És ha a földesúr törvénytelenséget követett el a neropchon, 
ez utóbbinak szabadságában állott földesura ellen (lett 
légyen ez valamely nemes, az egyház vagy maga a feje
delem) a rendes törvényszék előtt fellépni. Senkinek sem 
volt szabad a neropchot meggátolni abban, hogy a csá
szári törvényszékekhez forduljon. Ha pedig pőrét meg
nyerte, a bíró biztosítani tartozott a neropchot, hogy föl
desurától a kártérítést valóban meg fogja kapni. A földes
úr pedig e miatt nem bántalmazhatta a neropchot.

Nem szükséges Dúsan ezen intézkedésének nagy 
fontosságát kiemelni. Tény, hogy egyike a nem-kiváltsá
gos osztályok oltalmát czélzó legnevezetesebb és legmél- 
tányosabb rendszabályoknak, a milyet a XIY. században 
Európának kevés állama mutathat fel.

Decsanszki István idejében a neropchok mellett még 
a szokalynikok és falusi mesteremberek is megemlíttet- 
nek. Nem bizonyos, hogy a szokalynik elnevezés mily 
értelemben használtatott. Csak azt látjuk, hogy a szokaly
nikok és mesteremberek az egyházi földeken fél annyi 
robotot tartoztak teljesíteni, mint a neropchok.

A nem-nemesek osztályához tartoztak még az otro- 
kok is. Ezek is, miként a neropchok, a kiváltságos birto
kosok prónia földjein megtelepítve, szinte földmíveléssel 
foglalkoztak és ugyanazon munkára és adózásra kötelez- 
tettek. Mindazáltal helyzetük különbözött a neropchoké- 
tól. Ugyanis az otrok tulajdoni czímen földet nem bírha-

9Kállay B. A szerbek története. I.
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tott, magánügyeinek elintézése a földesúr fóruma elibe' 
tartozott, mig a neropchok a rendes bíróságokhoz 
folyamodtak * és végre úgy látszik, hogy a törvény sem 
nyújtott az otroknak annyi oltalmat a földesúr hatalmas
kodása ellen, mint a neropchnak. Kétségtelen tehát, hogy 
az otrokok nélkülözték még azon előnyöket is, melyekben 
a neropchok részesültek. Vajon az otrokok valóságos 
rabszolgáknak tekintendők-e, mint némelyek vélik, vagy 
csak a földhöz ragadt, de azért mégis némi személyi jogok
kal bíró jobbágyság egy faját képezték-e, e kérdés meg
fejtésébe jelenleg nem bocsátkozhatunk.

A kiváltsággal nem bírók osztályához tartoztak még 
a vlachok, albánok és szászok. Miként ez elnevezések is 
mutatják, eredetileg a szerbektől eltérő nemzetiségeket 
jelöltek meg. A vlachok és albánok épen úgy mint a noro
pok, a thrák-illyr félsziget régi lakóinak maradványai 
voltak. Ha a noropok, mint nép, el is tűntek, a makedono- 
vlachok és albánok még máig is ismeretesek a Balkán 
félszigeten s különösen az utóbbiak sziklás hazájokban 
némi függetlenséget élveznek a gyönge török uralom alatt- 
A szerbek bekoltözködésekor a vlachok és albánok, a bar- 
bar hadjáratok által a hegyek közé szorítva, leginkább 
állattenyésztéssel foglalkoztak. Legalább e két név alatt a 
régi szerb okiratokban a vidékről vidékre költözködő pász
torok értetnek. A szerbek megtelepedése és elszaporodása 
után ezen elnevezések kétségkívül elvesztették nemzeti- 
ségi jellegüket s általában a kizárólag állattenyésztéssel 
foglalkozó néposztály megjelölésére használtattak. Az

* B üntető ügyekben az akkor Szerbiában általánosan elfo
gadott elv szerint a császári törvényszékek Ítéltek az állam  
összes lakói felett.
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ilyen pásztorok nyájaikkal az egész országot bekalandoz
ták, keresvén a czélszerűbb legelőket, melyekért bizonyos 
díjat, állatokban vagy pénzben tartoztak fizetni. Különben 
jogok és kötelezettsségek tekintetében helyzetük valószí
nűleg hasonló volt a neropchok helyzetéhez. Ugyanezt 
lehet mondani a szászokról is, vagyis azon németekről, 
kik még Vladiszláv korában bevándoroltak s a bányák
ban dolgoztak. Utóbb kétségkívül ezek is elszerbesedtek 
s a szász név alatt az erdőkben favágással és alighanem 
szénégetéssel foglalkozó nem-nemes alattvalók értettek.

Már eddig is többször volt alkalmunk az állam szer
vezetéről, annak politikai és jogi viszonyairól és közegei
ről, más tárgyakkal kapcsolatban, legalább futólag meg
emlékezni. Helyén lesz tehát ha most kissé bővebben 
foglalkozunk e kérdésekkel.

A szerb állam kormány formája, mint tudjuk, mon
archikus volt és pedig sok tekintetben korlátozott. Az a 
befolyás, melyet a zadruga tagjai tanácsadás és megbeszé
lés által a sztarjesinára, majd utóbb a zsupánok a főzsu
pánra gyakoroltak, később a nemességre ment át. A kirá
lyok hatalma épen nem nevezhető önkényesnek. Elhatá
rozásaikban többnyire a nemesség tanácsaihoz voltak 
kénytelenek alkalmazkodni. Különben is a közügyek 
közös megbeszélése, oly ősi szláv szokás, mely minden 
szláv népnél s igy a szerbeknél is a legrégibb időktől 
fogva, feltalálható. Leginkább ennek a körülménynek lehet 
tulajdonítani, hogy noha a királyi hatalom, különösen 
Milutin óta, mind erőteljesebben nyilvánult is, a nemesség 
által igényelt particularisticus befolyással szemben, a 
közös tanácskozások hagyományos szokása nemcsak fenn
maradt, sőt azok épen Dúsan korában már majdnem mint 
törvényhozó testületek jelentkeznek.

9*
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Száborokkal (szószerint gyülekezet) vagy nemzet- 
gyűlésekkel már Nemanja korában találkozunk Ily szábor 
által határoztatta el Nemanja a bogomil-féle eretnekség 
üldözését, ily száboron mondott le az uralkodásról. De 
azért kétségtelen, hogy akkor még a szábor tisztán csak 
tanácskozó testület volt, arra hivatva, hogy meghallgassa 
a fejedelem akaratát, s azt elfogadván, mintegy a nemzet 
által szentesíttesse. Es ily értelemben az ily száborok ismét 
csak a fejedelmi hatalom növekedését mozdították elő, az 
egyes hatalmasabb főurak által különállólag gyakorolt 
befolyások rovására. Már Nemanja idejében is a világi fő 
és köznemesek, a vojvodák és harczosok mellett a szábo- 
rokon megjelentek az egyházi főbb méltóságok is. Akkor 
talán ez utóbbiak még nem bírtak döntő szóval az ily gyü
lekezeteken, de később a klérus hatalmának növekedtével, 
a száborokon is mind fontosabb szerepet játszottak az 
egyházi tagok. Azon szoros kapocsnál fogva, mely a 
királyság és az egyház között létezett, alig kétkedhetünk 
a felett, hogy az utóbbinak befolyása legtöbbnyire aman
nak javára érvényesült. És ez egy másik oka annak, hogy 
miért engedtek épen a legerélyesebb fejedelmek szabad 
fejlődést ez intézményeknek. Sokkal kevésbbé ismerjük 
e nemzetgyűlések hatáskörét, hogysem arról behatóan 
szólhatnánk. Úgy látszik azonban, hogy a legfontosabb 
állami ügyek képezték a tanácskozás tárgyát. A háború 
és béke kérdései nem egyszer ily száboron döntettek le. 
A királyok megkoronázása szinte a nemzetgyűlés jelen
létében történhetett. Nagy befolyással bírt a szábor vallási 
ügyekre is. Nemanja, mint érintettük, az eretnekség üldö
zését egy nemzetgyűlés által mondatta ki és pedig nem 
minden előleges ellenzés nélkül. Később a püspökök s 
végre a patriarcha megválasztatása is a világi és egyházi
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főurakból álló szábor hatásköréhez tartozott. Némely 
okirat azt látszik bizonyítani, hogy Decsanszki István ideje 
óta a kolostoroknak tett királyi adományozások s talán 
még némely nagyobb hatalommal felruházott tisztviselők 
kineveztetése is a nemzetgyűlés megerősítését igényelték. 
Dúsan uralkodása alatt pedig azt látjuk, hogy hires 
törvénykönyve egy nemzetgyűlés által vitattatik meg és 
fogadtatik el, a minek következtében nem csak Dusánnak, 
hanem közvetlen elődjeinek némely rendeletéi is törvény
erőre emelkednek.

Tagadhatatlan tehát, hogy a száborok jelentősége a 
NemanjátólDúsánig terjedő időszakban határozottan foko - 
zódik s hogy a császárság első éveiben a nemzetgyűlés 
már majdnem a valóságos törvényhozó testület jellegével 
bír. Mindazáltal kétségtelen az is, hogy a szábor összehí
vásának joga, a tanácskozás helyének meghatározása s 
valószinüleg a megbeszélendő ügyek kijelölése is, az 
uralkodónak kizárólagos jogát képezte. Es ha mégis a 
királyok több ízben hívtak össze száborokat, tették ezt, 
nem mintha erre kötelezettek lettek volna, hanem mert 
az ősi szokás úgy kívánta s mert ez érdekeiknek is megfe
lelt. Az pedig igen természetes, hogy az ui'alkodók saját 
székhelyükön tartották meg a nemzetgyűléseket is. A feje
delmi székhely a királyok idejében igen gyakran vál
tozott.

A szerbek ősi politikai szervezetéből folyt a nemesség 
jogosúltsága, részt venni az uralkodó tanácsában s utóbb 
a nemzetgyűlésekben. A zsupánsági rendszer fejlődéséből 
magyarázható, hogy eleinte a többé kevésbbé független 
tartományi elöljárók szerepeltek mint a főzsupán tanács
adói. Nemanja korában is tehát, midőn már e kisebb tar
tományi főnökök függetlenségüket elvesztették s a feje-
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delem közvetlen hatalma alatt álló kormányzókká lettek, 
leginkább ezen magasabb rangú hivatalnokokat nevezik 
meg a régi okmányok első sorban, a többi nemesek előtt, 
mint a nemzetgyűlés tagjait. De már ekkor is és később 
még inkább a száboron, az összes, tehát úgy a fő mint a 
köznemesség megjelenhetett. És hogy a főpapok is meg
hivattak az ilyen tanácskozásokra, az az egyház növekvő 
befolyásából önként folyik. A száboron részt vehettek 
tehát az uralkodó maga, az uralkodó gyermekei és miként 
több példa bizonyítja neje is, továbbá a főpapság, az alsóbb 
rendű aligha nem képviselői által és a nemesség. Úgy 
látszik azonban, hogy a Dusánt megelőző időkben már 
olyanok is jelentek meg a nemzetgyűlésen, kik nem tar
toztak a két kiváltságos osztályhoz. Ugyanis Dúsan egyik 
törvénye azt rendeli, hogy szebar ne lehessen tagja aszá- 
bornak; és ha mégis megjelennék ott, szigorú büntetéssel 
fenyíttessék. E törvényre nem lett volna szükség, ha a 
nem kiváltságos osztályok legalább meg nem kisérlették 
volna már, szinte részt venni a köztanácskozásokban.

A nemzetgyűlésen kivűl a királyi hatalmat korlátoz
ták még azon szűkebb körű tanácskozmányok is, melyeket 
a fejedelmek fontosabb ügyekben, kisebb számú oly 
főurakkal tartottak, kik kétségkívül bizalmukat birták. 
E tanácskozásokból nem fejlődött ki ugyan rendszeres 
államtanács, de a királyok sokszor folyamodtak azokhoz. 
Igaz hogy ily módon a felelősséget is, nem egyszer elhá- 
rítatták magukról. Ily előleges tanácskozás következtében 
fosztatta meg szemevilágától fiát Milutin, és ölette meg 
atyját Dúsan.

A fontosabb államügyekben tehát a fejedelmi hata
lom nem nyilvánúlhatott korlátlanúl, de a közigazgatást 
illetőleg már teljesen függetlenül intézkedhetett. A szer-
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■hek ősi politikai szervezete, mint láttuk, a legalsóbb foktól 
a legfelsőig tehát a zadrugában, a zsupánságokban és az 
államban egyaránt, csak tanácsadási jogot ád az egyenlően 
jogosultaknak, a végrehajtó hatalmat azonban az eleinte 
választott, később örökösödővé vált elöljárók kezeiben 
öszpontosítja. Szerbiában önelhatározáson és végrehajtáson 
alapúló autonomicus fejlődést nem észlelhetünk. Figyel
men kivűl hagyva a különben is felette homályos és 
kevéssé ismert zsupánsági korszakot, a Nemanják idejé
ben már az egész közigazgatást, sőt sok tekintetben az 
Igazságszolgáltatást is, központosítva találjuk és talán 
csakis a falusi elöljáróság kivételével, mindenütt a feje
delem által kinevezett tisztviselők intézték a közigazga- 
•tás ügyeit, Mindazáltal a tisztviselők igen sok esetben 
egyszersmind méltóságok is voltak ; a hivatal elnevezése 
időfolytával czímmé változott; de látjuk azt is, hogy 
ugyanazon kifejezés majd a hivatal, majd pedig csak a 
■czím megjelölésére használtatik és koronként új hivatalok 
-és méltóságok keletkeznek, régiek tűnnek el vagy értel
met cserélnek. Nem lehet meglepő azok után, a miket a 
nemesség: törekvéseiről több Ízben volt alkalmunk elmon- 
úani, hogy a nagyobb tartományok kormányzói gyakran 
igen nagy hatalmat öszpontosítottak kezükben, hogy azt 
nem egyszer felette önkényesen használták, sőt olykor 
saját uralkodóik ellen is fordúlván, még a teljes függet
lenség kivívását is megkísértették. Mindezen ingadozások 
természeted következményei a kor fejletlenségének s a 
királyi hatalom és a nemesség között folyt küzdelemnek. 
De azért a tény, hogy Szerbiában autonomicus alakúlások 
nem léteztek, s hogy az összes közigazgatás a fejedelmi 
hatalom kizárólagos hatáskörét képezte, azon egy megszo
rítással, hogy csakis nemesek tarthattak igényt a hivata-
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lókra, e tény mondjuk, mindenesetre kiváló figyelmet 
érdemel Nyugot-Európának ezen időszakban észlelhető 
fejlődésével szemben.

Hivatalviselésre, mint említők, egyedül a nemesség 
volt jogosítva. És pedig alighanem a főbb hivatalok, 
melyek egyszersmind méltóságok is voltak s igen gyak
ran az udvar fényének emelésére is szolgáltak, a főnemes
ség soraiból töltettek be, míg a kerületi hivatalokra a 
köznemesség alkalmaztatott.

Egész Szerbia nagyobb tartományokra és kisebb 
kerületekre vagy zsúpákra oszlott fel. Minden zsúpéban 
volt egy megerősített hely, vagy vár, mely annak mint
egy középpontját képezte. A nagyobb tartományok élén 
korábbi időkben a knézeket és zsupánokat találjuk. Nem 
szenved kétségét, hogy ezek az egykor többé-kevésbbé 
független törzsfőnökök utódjai voltak, ha mindjárt nem 
is örökösödési joggal. Kétségkívül igen kiterjedt hatalmat 
gyakoroltak tartományaikban, saját hadsereggel bírtak s 
a nemesek is alájuk voltak rendelve. Úgy tűnnek fel tehát 
némileg, mint a nyugot-európai hatalmas hűbéresek. A 
különbség közöttük és ezek között lényeges. A tarto
mány, melynek élén állottak nem volt hűbér, hanem az 
állam közvetlen része, melynek csak igazgatása volt reá
juk bízva. Mindkét elnevezés utóbb inkább czím gyanánt 
használtatott, de úgy látszik a knéz rangban megelőzte a 
zsúpánt. A knézek mellett még főknézekről is megemlé
keznek a régibb okmányok. így Nemánja, midőn első szü
lött átadta a főzsúpánságot, második fiának Yúkánnak a 
főknéz ezímét adományozta egy tartománynyal. A főzsú- 
pán czím a királyság megalapítása után úgy látszik többé 
nem használtatott. A knéz kifejezés azonban nem csak a 
legmagasabb, hanem egyszersmind a legalacsonyabb tiszt-
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ség megjelölésére is alkalmaztatott. A hatalmas főneme
sek, kik nemcsak a nemesség*, hanem a tartományi kor
mányzók sorában is az első helyet foglalták el, épen úgy 
knézeknek neveztettek, mint a falusi előljárok. A knéz 
szó ugyanis hasonló értelemmel bír, mint a sztarjesina és 
így természetes, hogy ugyanazon fogalom kifejezésére 
használtatott az állami szervezett különböző fokozatain.* 
A vojvoda a hadsereg vezére volt. De ez elnevezés is utóbb 
méltósággá változott. Boszniában pedig tartományi kor
mányzók is viselték e czímet. A nevezetesebb főbb hiva
talnokok között találjuk még a kaznacz-ot és a logotet-et,. 
ez utóbbit úgy látszik csak Dúsan ideje óta. A kaznacz 
kicstárnoki tisztet teljesített, míg a logotet valószínűleg a 
császári iroda főnöke volt. A logotet mellett működött a 
diák mint irodai tisztviselő. Ezen utóbbi hivatalra aligha- 
nemnem-nemesekis alkalmaztathattak. Nagy fontossággal 
bírtak az úgynevezett kraisnikok vagy a határtartomá
nyok és várak kormányzói is, kik a tartomány igazgatásán 
kívül különösen ay ország határát, minden ellenséges 
betöréstől, tartoztak megóvni.

Nem sorolhatjuk itt elő mindazon alsóbb rendű hiva
talokat, melyekről részint a régibb okmányokban, részint 
Dúsan törvényeiben említés történik, de melyeknek hatás
köre jórészt ismeretlen. A kiválólag közigazgatási hiva
talnokok közül leginkább csak a kefaliát (mely név a 
görög xscpaXvj szótól származott s csak későbbi időben jött 
használatba^említjük meg, ki valószínűleg hasonló hiva
talos teendőket teljesített, mint a több helyt előfordúló 
premikija (primicerus) és vladalacz. A kefalia a kerület 
vagy zsúpa székhelyét képező várban tartózkodott és

* A jelenlegi Szerbiában is a fejedelem s a falusi elöljáró 
egyaránt knéznek neveztetik.
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hatálma kiterjedt nem csak a várra, de a kerületre is. Az 
összes közigazgatási és rendőri teendők az ő kezeiben 
összpontosultak. O ügyelt fel a rendre úgy a várban mint 
-a kerületben; az utakra őröket állított a közbiztonság 
érdekében és pedig saját felelőssége alatt. Ugyanis ha 
ntasok megraboltattak, a kefalija volt köteles őket sajátjá
ból kárpótolni, fenmaradván kártérítési keresete a (ter
mészetesen elfogott) rablók ellen. A börtönök szinte reá 
Toltak bízva. De bírság terhe alatt tiltatott, hogy bárkit 
is a börtönbe befogadjon «császári levél» vagyis Ítélet 
nélkül. E mellett a kefalija mint bíró is szerepelt a vár
belieknek egymás közt és a kerületbeliekkel folytatott 
ügyeiben. Mindezen szolgálataiért némi jövedelmeket 
húzott, s a várbeliek köteleztettek az élelmi szereket fele 
áron adni el a kefalijának. Kisebb rendű, hasonlólag köz- 
igazgatási tisztviselők voltak még többek közt a presztav- 
nik vagy prisztavnik, a szevaszt, prebegar stb. A vámok 
kezelése a czarinik hivatása volt. Nem csak a határon 
átvitt, hanem az ország belsejében eladott áruk után is 
bizonyos díjak fizettettek, melyeket a czarinik szedett be. 
Ezen hivatalnok a kereskedelmi és vásári ügyekben bírás
kodott is. Súlyos bírságra Ítéltetett a czarinik, ha hivata
los hatalmával saját érdekében visszaélt.

A szerb királyi, utóbb császári udvarban egész sorát 
találjuk az udvari méltóságokat viselő főuraknak. Ilyenek 
Toltak a deszpot, szevasztokrator, készar (caesar), proto- 
szevaszt, protovesztiar, protoszpatar, dvorodrzsicza, sztje- 
gonosa *) stb. A két utolsó szerb elnevezés, melyek annyit 
jelentenek, mint udvarmester és zászlóvivő, máraz illetők 
tisztét is kifejezi; a többiek a byzanczi udvari hierarchiá-

* E neveket a szerb kim ondás szerint írjuk, mely esetben 
■eltér az eredeti görögtől.
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tói kölcsönöztettek, s ezek közül is legalább a protoszpa- 
tar alig szorul bővebb magyarázatra. A deszpot, szevasz- 
tokrátor, készar és protoszevaszt úgy látszik a legfőbb mél
tóságok megjelölésére használtattak, s mint már említettük, 
olykor az uralkodók fiainak vagy rokonainak adományoz
talak. Ennyiben tehát ez elnevezések nem csupán hiva
talokra vonatkoztak volna, mivel azonban úgy Dúsan ide
jében, mint közvetlenül utánna a nagy tartományok kor
mányzóit e czímek némelyikével látjuk felruházva, azt 
vélhetnők, hogy azok nem puszta czímek voltak, vagy 
legalább nagyobb tekintélyt kölcsönöztek a hatalmas 
fiőuraknak.

A régmúltból származó jogi intézmények eredetét és 
jelentőségét pontosan kimutatni és körvonalozni még a 
legműveltebb nemzeteknél is felette nehéz feladat. Az 
ellentétes nézetek, melyek minden egyes ily intézményt, 
illetőleg a jogtörténettel foglalkozó Íróknál találhatók, 
eléggé bizonyítják ezt. De még nehezebbé válik e feladat 
oly népnél, mint a szerbek, melynek múltjáról csak felette 
gyér és hiányos adatok jutottak el hozzánk, s mely épen 
akkor veszté el nemcsak állami önállóságát, de nemzeti 
létét is, midőn a múltból örökölt alakulások alapján a 
civilisatio ösvényére lépett, a minek következtében meg
szakadt örökre a folytonosság is, mely a régibb intézmé
nyek, s az újabbak között más országokban észlelhető s 
ezekről amazokra enged következtetést vonnunk.

Ily körülmények között, természetesen csak igen 
hiányos és sok tekintetben hézagos képét adhatjuk a 
szerb birodalom jogi viszonyainak és az igazságszolgálta
tásnak.

Dúsan idejében a bíráskodás is, miként a közigazga
tás nagy részint az állam által kezeltetett. Háromféle tör-
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vényszéket találunk, melyek mind királyi vagy császári 
nevet viselnek. A birók (talán csak a falusi lenézek kivé
telével) állami hivatalnokok voltak. A várakban és a 
hozzájok tartozó kerületekben mint már említettük volt, 
a kefalija gyakorolta a bírói tisztet. A falusi községek
ben, a kisebb ügyekben a kerületi vagy falusi elöljárók 
Ítéltek, *) az egész orságban pedig a fontosabb ügyekben 
maga a fejedelem, vagyis az általa kinevezett királyi vagy 
császári bírák, kik vagy az udvarnál tartózkodtak, vagy 
pedig időnkint bejárták a tartományokat a szegény nép 
vitás ügyeinek elintézése végett. A kereskedelmi ügyek 
a czarinik hatásköréhez tartoztak. Minden egye3 biró 
vagy biróság végérvényesen hozta ítéletét; legalább nem 
találjuk annak nyomát, hogy az egyiktől a másikhoz fe- 
lebbezés történt volna. A terület, melyen minden biró az 
igazságszolgáltatást gyakorlá, meg volt határozva és 
mindenki csak saját birájához fordulhatott. Miután rend
szerezett törvények még nem léteztek, s Dúsan gyűjte
ménye is igen sok kérdést érintetlenül hagyott, igen ter
mészetes, hogy a bírák saját belátásuk szerint és a ha
gyományos szokásnak megfelelőleg hozták ítéleteiket. 
A törvénykezési eljárás, miként másképen nem is lehetett,, 
szóbeli volt. Mindazáltal a bírák már írásba foo-lalták azo

ítéletet, és pedig két példányban. Az egyik a végrehaj
tónak adatott át, a másikat a biró megtartotta. Az ily 
irott birói ítéletnek mindenki feltétlenül eno-edelmeskedni 
tartozott. És Írásbeli rendelet nélkül nem volt szabad 
senkit sem bebörtönöztetni. 500 perper bírság terhe alatt.. 
A pörlekedő feleknek tiltva volt a biró előtt egymást

* Lehet, hogy a falusi knézek a község által válasz ta ttak  
s ez esetben term észetesen nem voltak állami hivatalnokok. 
H atáskörük azonban m indenesetre igen korlátolt lehetett.
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szidalmazni, s megtámadni, valamint más váddal előállani 
azon kivűl, a mely miatt megjelentek. A biró elébe való 
idézés szövevényes voltánál fogva, fontos részét képezte 
a szerb törvénykezési eljárásnak. A főnemest csak Írás
ban és csak ebéd előtt idézhette meg a biró. Más rendü
nknél elegendő volt a pecsét felmutatása. Nőt nem lehe
tett megidézni férje távollétében; a ki a harczból tért 
haza, annak három heti idő engedtetett. Ugyanazon csa
ládi közösség tagjai közül tetszés szerint akármelyik je
lenhetett meg a biró előtt. A bírák ajándékokat elfogad
hattak ugyan, de nem megvesztegetés fejében és nem is 
követelhettek olyanokat a néptől.

Az egyház és nemesség kiváltságos állásának és a 
nem-nemesek személyes alárendeltségének természetes 
következménye volt, hogy az utóbbiak bizonyos ügyek
ben, a földbirtokostól függtek. Már fentebb érintettük, 
hogy a nemes földesúr jobbágyai felett némely esetekben 
bíráskodást gyakorolt, úgy szinte az egyház is, nem csak 
a jobbágyok, de az egyházi személyek felett is. Ügy lá t
szik azonban, hogy e hatáskör csakis a polgári ügyekre 
terjedett ki, a bűnügyekben alighanem kivétel nélkül a 
császári bírák Ítéltek.

Az elősorolt bíróságok mellett, létezett Szerbiában a 
a bíráskodásnak még egy neme, mely az ősi szokásokban 
gyökerezve, Dúsan koráig fenntartotta magát, noha már 
ekkor mindinkább háttérbe szoríttatott a császári bírák 
intézményeliltal. Értjük az esküdtek bíráskodását. Alig 
szenved kétséget, hogy régebben ez volt az igazságszol
gáltatásnak majdnem kizárólagos módja. A rendes vagy 
fejedelmi bírák csak később keletkeztek. Mindazáltal a 
bírák és az esküdtek által gyakorolt igazságszolgáltatás 
között, nem fejlődött oly kapcsolatos viszony, mint Európa
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némely éjszaki, különösen germán eredetű, nemzeteinél^ 
E két intézmény Szerbiában, párhúzamosan létezett egy
más mellett, csakhogy az újabb, az állami hatalom fejlő
désével, mind nagyobb jelentőségre emelkedett a régib
bel szemben.

Talán nem egészen alaptalan azon nézet, hogy az esküd
tek bíráskodása is a zadruga ősi szláv intézményének folyo
mánya volt, t. i. hogy a pörös ügyek olyanok által intéz
teitek el, kik a pörlekedő felekhez legközelebb állottak, 
kik tehát eleinte az illetők zadrugáinak, később ugyan
azon rendnek vagy osztálynak tagjai voltak. Az ekként 
Ítélő bírák tehát, némikép választott bíráknak (arbiter) 
neveztethetnének. Mindazáltal ez utóbbi megjegyzés, csak 
is ezen intézmény eredetére vonatkozhatik, mert utóbb, 
miként az legalább Szerbiában fejlődött, az esküdtek, kik 
elítélhettek és felmenthettek, de a feleket ki nem békit- 
hették, valóságos birák, nem pedig arbiterek voltak. Az 
esküdtek csak bizonyos meghatározott ügy elintézésére 
választattak és pedig egy vagy több, de mindég a pörle
kedő felek mindegyikének rendjéből, egyenlő számmal es. 
esküt tettek le, hogy az igazság szerint fognak ítélni.

Alig szenved kétséget, hogy a bíróságok ezen nemé 
jóval megelőzte a királyi bíróságokat és tény, hogy fenn
tartotta magát akkor is, midőn azok már régóta megho
nosodtak, sőt mindinkább alkalmaztattak. A királyok ide
jében úgy látszik, hogy a pörlekedő felek részéről csak 
egy-egy esküdt vett részt az itélethozásban. Dúsan tör
vénykönyve már több esküdt alkalmazását is megengedi, 
sőt rendeli. Az erre vonatkozó szakasz így szól: »Mos
tantól kezdve ítéljen az esküdtszék fontosabb és cseké
lyebb ügyekben. A fontos ügyben 24, a csekélyebben 12, 
a még csekélyebben 6 esküdt vegyen részt, de ne legyen
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köztük sem rokonság, sem nyílt ellenségeskedés. Es ezen 
esküdtek senkit ki ne békitsenek, hanem vagy felmentést 
vagy elitélést mondjanak ki. Minden esküdtszék tem
plomban tartassék, az esküdteket pedig a pap ornatusban 
eskesse meg. És a kinek részére az esküdtszéken a több
ség esküszik vagy a kinek igazat ad, az birjon hitellel« 
(t. i. az nyerje meg pőrét). És ha még ehhez hozzáadjuk 
a következő szakaszt, mely így hangzik: »miként, a csá
szár nagyatyjának, a fenséges királynak (Milutinnak) ide
jében volt, úgy most is a főnemesek esküdtjei legyenek 
főnemesek, a középrendűekéi az ő rendbelieik, a többiekéi 
szinte az ő rendjükből« ; e két törvény által eléggé jelle
meztük az esküdtszékeket úgy, miként azok Dúsan korá
ban léteztek. Csak azt kell még megjegyeznünk, hogy az 
esküdtek Urosnak egy okmánya szerint, végre is hajtot
ták az Ítéletet s a király vagyis a királyi bíróság csak azon 
esetben vette át a végrehajtást, ha erre az esküdtszék nem 
volt képes.

Ügy látszik azonban, hogy az esküdtszék (szerbül 
porota, e szótól rotiti =  esküdni) kifejezés kétféle értelem
ben használtatott. Jelentette a bíráskodás azon nemét, 
melyről az imént szólottunk, midőn t. i. az esküdtek nem
csak ítéletet hoztak, de azt végre is hajtották, és jelen
tette, hogy úgy mondjuk, csupán a tényálladék megálla
pítását, vagy hogy a régi s különösen a szláv fogalomkör
ben maradjunk, a vitás kérdés eldöntését esküvel erősített 
tanúságtétéFáltal. A különböző szláv népek ősi jogszo
kásai közé kell sorolnunk azt is, mely szerint a pörlekedő 
felek, vádlott és vádló, tanúk kíséretében jelentek meg, 
kik nem annyira a tényt bizonyították, mint inkább eskü
jük által a fél esküjét erősítették meg. Az ilyenféle tanús
kodásból fejlődhetett az esküdtszéknek második formája*
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Szerbiában. Ugyanis az ily esküdtek (kik szinte porotni- 
koknak vagy dúsnikoknak neveztettek) a kérdést magát 
eldönthették ugyan, s az ily döntvényük Ítélet erejével is 
bírt, de a végrehajtás már más közegek közbenjárását 
igényelte, kivévén azon esetet, midőn az ily döntvény a 
dolog természeténél fogva vagy a felek beleegyezésének 
következtében jogerőre emelkedett. így példáúl ha az ily 
esküdtek a vádlottat felmentették, ez ellen további kereset
nek nem volt helye; vagy ha valamely határ-pörben a 
határt kijelölték, avagy a réteken, szőlőkben, gabonában 
tett kárt megbecsülték a törvény szavai szerint, a határt 
az ő Ítéletük szerint kellett kijelölni s akárttevőnek a kárt 
megfizetni, de az ily ítéletet ezek az esküdtek, ha ellen
zésre talált, már végre nem hajthatták.

Nem szenved kétséget, hogy az esküdtszékek ezen 
formái mellett léteztek még valóságos választott bírósá
gok is, azaz hogy az úgynevezett dobri lyudi (becsületes 
emberek), mely kifejezéssel különösen a bosnyák és dal
mát okmányokban találkozunk, oly általánosan becsült 
vagy szakértő férfiak voltak, kik a felek által felszólítva, 
eskütétel nélkül mondották ki Ítéletüket. Különben a 
dobri lyudi kifejezés egyszerűen tanúkat is jelentett.

Ügy a büntető, mint polgári pörökben bizonyíték 
gyanánt szolgáltak: tanúvallomások, okiratok (példáúl 
adomány-levelek), eskü és pedig nemcsak a felek, de a 
segédtanúk részéről is, isten-ítélet és a bizonyításnak még 
nehány eredeti módja, melyekről itt tüzetesebben nem 
szólhatunk.

E munka kerete nem engedi meg, hogy akár a tör
vénykezési eljárásra, akár általában a jogviszonyokra 
bővebben kiterjeszkedjünk. Még csak egyes jellemzőbb 
és sajátságosabb momentumokat fogunk megemlíteni.
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A polgári magánjogot illetőleg, igen kevés intézke
dést találunk akár Dúsan törvénykönyvében, akár a külön
féle okmányokban. A magán jogviszonyok a mellett, hogy 
azon időben még sokkal egyszerűbbek voltak, kétségkí
vül annyira a szokásban gyökereztek, hogy szükségtelen
nek látszott azokat törvénybe foglalni. A birtokviszo
nyokról már fentebb megemlékeztünk. Láttuk, hogy az 
ingatlan birtok tulajdonosa (alighanem csak bizonyos ese
tekben) szabadon rendelkezhetett vagyona felett. Elmon
dottuk azt is, miként intézkedett Dúsan, az örökösödést 
illetőleg- a nemesi bástinákra vonatkozólag;. Ebből és több 
más adatból azt lehet következtetni, hogy ha a szabad ren
delkezés esete nem állott be, egyenes örökösök a legkö
zelebbi rokonok voltak s csak ezek nem létében örökö- 
södtek a nemzetség- távolabb álló ágai. Az ingatlan bir- 
tokot, úgy látszik, mindenkor a fiág örökölte, míg az ingó 
az egyenesen leszármazó nőágra is átszállhatott, ha fiörö- 
kösök nem voltak. A mellékágon ellenben csak is a fér
fiak örökösödhettek. Mint a nemesi örökösödési jog egyik 
sajátosságát kell megemlítenünk Dúsan törvénykönyvé
nek azon intézkedését, hogy a nemes halála után legjobb 
lova és fegyverzete az uralkodóra szállt, gyöngyökkel 
ékített ünnepi ruházata és aranyöve azonban fiát illeté. 
Ha pedig csak leánya maradt, akkor e tárgyak ezt illet
ték, ki is szabadon rendelkezhetett azok felett.

A házassági viszonyok rendezésére is befolyt a 
világi hataloni, a mi annyival szükségesebb volt, mert 
különösen Nemanja és az első király idejében, az egy
ház még nem erősödött meg annyira, hogy szem
ben a nagy mérvben elterjedt bogo mii-féle eretnek
séggel és a még itt-ott lappangó pogánysággal, rendele
téinek minden támogatás nélkül érvényt szerezhetett

10Kállay B. A szerbek története. I.
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volna. Természetesen csak oly házasság tekintetett érvé
nyesnek, mely az egyházi hatóságok engedelmével és az 
egyházi szertartás szerint köttetett. Már István, az első 
király, birság terhe alatt tiltotta a férjnek neje eltaszítá- 
sát, a nőnek pedig a férjtől való eltávozást. A főnemes,, 
ha nejét elűzte, 6 ökröt, a középrendű 2 lovat, a nem-ne
mes pedig 2 ökröt tartozott birság gyanánt adni. Hasonlú 
büntetés érte a nőt, ki a férj házát odahagyta. Ha pedig 
nem volt képes birságot adni, a férjnek jogában állt testi 
büntetéssel illetni őt s ha akarta, vissza is vehette. A férj 
is köteles volt eltaszított nejét visszafogadni s megválni 
azon nőtől, kivel esetleg ez idő ala t élt. A szülőknek nem 
volt szabad leányokat férje házának elhagyására csábítani. 
Es általában szigorúan tiltatott a nőknek, hogy férjeiktől 
megválván, más férfiakkal éljenek. E rendszabályok szük
ségeseknek mutatkoztak akkor, mivel a nagy mérvben 
elszaporodott patarenusok egyik hittétele a nők közössé
gét vallotta.

Sokkal több és kimerítőbb adattal birunk a büntető
jogot illetőleg. Mert ha a magánjog terén a századokon 
át fejlődött szokás pótolhatta is a törvényt, a bűntettekre 
nézve igen természetesen határozott intézkedések váltak 
szükségesekké. És valóban Dúsan törvénykönyve e részben 
számos rendszabályt tartalmaz. Mindazáltal itt is, mint 
Szerbia belfejlődésének minden ágában, kipótolhatatlan 
hézagokat találunk. És azért csak is a legfeltűnőbb mo- 
mentumok megjelölésére fogunk szorítkozni.

Dúsan törvénykönyvének mindenesetre nevezetei 
intézkedése az, hogy a bűntettek felett, bárki köve
tett el is ilyet, tehát nemes vagy nem-nemes, a csá
szári bírák ítéltek. Meglehet, hogy e szabály már előbb 
is létezetf, de akár valamelyik királytól, akár magától
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Dúsantól származott is az, helytelen volna abban az újabb 
kor jogegyenlőségi eszméinek csiráit keresni. Az állami 
legfőbb hatalom megerősbiilésével, az ország vagyonoso- 
dásával és különösen a hódítások által előidézett nagyobb 
forgalommal, a rendezett belállapotok szüksége mindin
kább előtérbe nyomult. A rend és közbiztonság fenntar
tására a szerb uralkodók általában és közöttük Dúsan 
kiválólag, tagadhatatlanul nagy gondot fordítottak. E czél 
pedig leginkább akként volt elérhető, ha a bűntettek 
megtorlása a fejedelem legsajátosabb jogkörébe tartozott. 
De bármiként legyen is, annyi bizonyos, hogy a csá
szári bíróságoknak jogosultsága a bűnügyekben ítélni, 
tekintet nélkül a tettes rangjára és rendjére, számos 
önkénynek vette elejét.

Ezen intézkedés mellett Dúsan törvénykönyvének a 
büntetőjoggal foglalkozó része még azon előnyt tünteti 
fel, hogy a bírságokat nem oly általánosan alkalmazza, 
mint ez akkor Európa szerte divatos volt, hanem azokat 
gyakran más büntetésekkel helyettesíti.

A legszokásosabb büntet sek voltak a birság, fogság, 
testi fenyíték, csonkítás és halál. Ezen kívül az egyházi 
személyek, de bizonyos esetekben a világiak ellenében is, 
alkalmaztatott még az áldás meo-ta eladása, a nő elválasz- 
tása a férjtől, az átok. Továbbá némely hivatalnokok, ha 
visszaélést követtek el, megfosztattak állomásuktól. Lát
juk azt is, hqo;y azon falvak, melyekben aranyművesek 
találtattak, felgyújtattak és lakóik szétűzettek. * Nem 
sorolhatjuk el mindazon eseteket, melyekben Dúsan tör
vényei szerint, az említett büntetések közül az egyiket 
vagy másikat, vagy olykor többet is egyszerre mértabiró

* E sajátságos büntetés indokáról más helyt bővebben lesz 
alkalm unk szólani.

10*
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a bűnösre. Csak nehányat fogunk megemlíteni a jellem
zőbbek közül. A bírságra nézve különböző fokozatok vol- 
tak megállapítva. Hat perpertől ezer perperig terjedhetett 
az. Hat perpert fizetett a szebar, ha szebartársának sza- 
kállát megtépte; ezeret pedig az esküdt, ki az esküdtszé
ken igazságtalan Ítéletet hozott, az ilyet e mellett még más 
büntetés is érte. Szidalom, bántalmazás, gyilkosság, 
vámoknak jogtalan beszedése, erőszakos bebörtönzés csá
szári levél (Ítélet) nélkül stb,, mind oly tények voltak, a 
melyekért a tettes bírságot tartozott fizetni, olykor ezen 
felül még más büntetést is szenvedvén. Oly esetekben, 
midőn egyszerűen birságra Ítéltetett a vádlott, de azt nem 
volt képes megfizetni, rendesen bebörtönöztetett, régebben 
pedig, úgy látszik, néha személyesen is átadatott a vádló
nak vagyis annak, kinek kárt okozott. Ez intézkedést 
Dúsan törvénykönyvében már nem találjuk,de azért való- 
szinű, hogy gyakorlatban még alkalmaztatott. Annál 
többször előfordúl a fogság és pedig kezesség név alatt, a 
mint hogy értelme valóban az volt, hogy a vádlott Ítélet 
előtt meg ne szökjék, vagy hogy az elitéit a bírságot mi
előbb lefizesse. És különben a vádlott valóban állíthatott 
is kezeseket maga helyett, kik aztán, ha meg nem jelent s 
magát az Ítéletnek alá nem vetette, kénytelenek voltak a 
reá mért bűn:etést kiállani. A szebar a legtöbb esetben 
kisebb birságra ítéltetett, mint a nemes, de aztán testi 
fenyítéssel illeték őt. Általában a társadalmi osztályok 
különböző jogosúltságának s kiváltságokkal körülsánczolt 
helyzetének következménye volt az, hogy a nemeseket és 
nem-nemeseket illetőleg, Szerbiában épen úgy, mint a 
középkor tartama alatt egész Európában, különböző mér
tékkel szabattak a büntetések. Mindazáltal Szerbiában az 
ily eltérések nem nagyok és nem is gyakoriak voltak. így"
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például, ha főnemes köznemest gyaláz meg, 100 perpert 
tizet, a köznemes ellenben, ki főnemest gyaláz meg, fizet 
100 perpert, de egyszersmind megbotoztatik ; szebar meg- 
gyalázásáért úgy a fő- mint a köznemes 100 perpert ad, 
végre a szebar ha fő- vagy köznemest gyaláz, hasonlókép 
100 perpert fizet s e mellett megbélyegeztetik. Es továbbá, 
ha nem-nemes ezebart meggyilkol, 1000 perpert fizet, a 
szebar ellenben a nemes meggyilkolásáért 300 perpert ad, 
s ezen felül mindkét keze levágatik. Ha mindjárt különb
séget állít i§ fel a törvény az osztályok között a bünteté
sek megszabásában, úgy látszik e különbséget nem, vagy 
legalább nem mindég terjeszti ki magára a bűnös cselek
ményre is. Ezt mindenkor egyenlő mérvben megtorlan- 
dónak tekinti s ha mégis a büntetésben, melyet ugyan
azon tett elkövetéséért a vétkesre szab, különbséget tesz, 
a büntetés súlyosbítása vagy gyöngítése ily esetben már 
csak az osztályok közt fennálló különbségek kiegyenlíté
sét czélozza. Dúsan egyik törvénye azt rendeli, hogy ha 
nemes férfi nemes nőt erővel elragad, veszítse el mind két 
kezét és orrát, ha ezt szebar teszi nemes nővel, akasztas
sák fel, ha pedig szebar szebar nőt ragad el erővel, 
veszítse el mindkét kezét és orrát. A mint e példából lát
ható, a büntetés ugyanaz akár nemes, akár szebar követi 
el a tettet, de mindegyik saját osztályában, s csak akkor 
változik, midőn nem-nemes a nemessel áll szemben.

A hol az osztálykülönbség nem szerepel, ott a bün
tetés ugyanaz marad, bármely osztályhoz tartozzék is a 
tettes. A nemes tehát épen úgy fizetett birságot, épen 
úgy szenvedhetett bebörtönözést, testi büntetést, (ezt 
legalább a köznemesek), csonkítást és halált, mint a 
nem-nemes. Úgy látszik, hogy egyedül a megbélyegzés 
nem alkalmaztatott a nemeseknél. Ilyen mindenkire egy-
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aránt alkalmazott büntetések voltak példáúl: a ki a 
prisztavnak (bírói végrehajtó) ellenszegült, bebörtönözte- 
te tt; ha a prisztav nem az ítélet értelmében járt el, ke
zeit és nyelvét veszté; a részeg, ki ily állapotban mást 
megtámadott, de meg nem sebesített, börtönre ítéltetett, 
ha pedig valaki részegen súlyosabb testi sértést követett 
el, egyik kezét és szemét vesztette ; a rabló és orgazda 
egyaránt vagy szemétől fosztatott meg vagy lábánál 
fogva felakasztatott. A szülő-, testvér- vagy gyermek- 
gyilkos elevenen megégettetett stb. Miként már az elő
sorolt büntetésekből is kitűnik, Dúsan korában a rablás 
tekintetett majdnem a legnagyobb bűnnek; legalább a 
szülőgyilkosság kivételével ez sújtatott a legszigorúbban. 
Es ez természetes volt. A társadalmi élet fejletlenségénél, 
a népesség csekély számánál, a közlekedési eszközök 
majdnem teljes hiányánál fogva, a rablás nagy mérvben 
elharapódzhatott s veszélyeztetvén a közrendet, teljesen 
meggátolhatta volna a különben sem élénk, de az országra 
és az államra nézve felette szükséges forgalmat és 
kereskedést. Ezért igyekeztek már a királyok is, de kü 
lönösen Dúsan a rablást minden áron elnyomni, a legkí
méletlenebbül büntetvén rablókat és orgazdákat.

Mielőtt bevégeznők a jogi állapotok ezen rövid 
ismertetését, még egy intézményre kell kiterjeszteni figyel
münket, mely azt eredetiségénél fogva nagy mérvben meg
érdemli. Ez intézmény az ősi szokáson alapuló kölcsönös 
és egyetemleges felelősség, mely abból állott, hogy a 
kerületek és várak, a területökön elkövetett bűnökért 
egyetemlegesen tartoztak felelni, azaz kötelesek voltak a 
tettest kiszolgáltatni s ha ezt nem tették, akár mert nem 
találták meg, akár mert elrejtették, meg kellett fizetniük 
a bűntény utáD járó bírságot. Ha aztán később a bűnös meg-
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került, természetesen visszakövetelhették tőle a helyette 
fizetett összeget s el is Ítéltethették, de ha ezzel nem törőd- 
tek, úgy a tettes minden további büntetéstől megmene
kült. Ezen egyetemleges felelősség mint oly sok más intéz
mény, szintén a zadruga-féle szervezetből vette eredetét. 
A zadruga, mint említettük, erkölcsi testületet képezett, 
melyben az egyesek tetteiért a felelősség az egészet, vagy 
is ennek képviselőjét, a sztarjesinát illette. 0  tartozott a 
bűnöst kiadni vagy a bírságot megfizetni. Midőn a 
zadrugából a törzsszervezet fejlődött, az egyetemleges 
felelősség is átment az egész törzsre. A legfőbb állami 
hatalom megerősbűlésével és terjedésével, miként emlí
tettük, a törzsrendszer nem csak elvesztette előbbi jelen
tőségét, de végre teljesen meg is bomlott. De épen 
maradt a nemzet érzületében az egyetemleges felelősség- 
fogalma és ekkor törzsek nemlétében, e felelősség a poli
tikai és administrativ egységet képező testületekre t. i. a 
várakra és kerületekre háromlott. A jogelv, melyen ezen 
intézmény alapúit, ugyanaz volt, a melyből nemcsak 
Szerbiában, de máshol is a bűnös cselekvény következ
ményeinek megváltása birság által származott t. i. hogy fő 
dolognak nem abűntényt követő büntetés, hanem a kár meg
térítése tekintetett. Kétségtelen, hogy az egyetemleges fe
lelősség elvének alkalmazása, azon hiánya mellett, hogy 
a vétkest igen gyakran minden büntetéstől felmentette, az 
akkori időben üdvös hatással is bírt, mert az egész népet 
kényszerítette a rendre és közbiztonság fenntartására 
figyelni. A mint azonban a királyi hatalom nagyobb 
tekintélyre emelkedett, a kerületek és várak egyetemle
ges felelőssége mellett a fejedelmi vagy hogy úgy szól
junk, állami felelősség elvét is látjuk fejlődni. A régi 
okmányok tanúskodnak a felől, hogy sok esetben, külö-
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nősen midőn idegen kereskedők ellenében elkövetett 
bűnök, főkép lopás és rablás forogtak szóban, a felelőssé
get, tehát a kártérítést, a fejedelem vállalta el, fenntart
ván magának a jogot, hogy a tettest megbüntethesse s a 
helyette fizetett összeget rajta megvehesse. És végre 
Dúsan idejében már a hivatalnokok személyes felelőssé
gének példáira is akadunk. így ha az utakon rablás tör
tént, többé nem a kerület volt köteles a kárt meo-térí- 
teni, hanem a kefalija és az őrök. Hasonlókép a kraisni- 
kok is személyesen feleltek a tartományukba idegen 
földről betört rablók által okozott károkért. Kétségtelen 
tehát, hogy Dúsan korában már e részben is nevezetes 
haladás észlelhető. Mindazáltal az egyetemes felelősség, 
úgy miként azt fentebb vázoltuk, az ő uralkodása alatt is 
fennállott, sőt halála után, midőn az állami hatalom 
hanyatlani kezdett, ismét nagyobb érvényre jutott. Oly 
mélyen gyökerezett az a nép jogi érzületében, hogy mint 
látni fogjuk, még a múlt század végén s a jelen század 
elején is gyakoroltatott a szerb tartományokban.

Többször említettük már, hogy Szerbia azon időben 
nem zárkózott el a külvilág előtt, sőt hogy a kereskedést 
is legnagyobbrészt idegenek űzték. Idegenek között leg
inkább ragusaiakat és németeket találunk, amazok keres
kedők voltak, emezek pedig részint bányászok, részint 
pedig más, különösen a hadjáratok miatt, bevándorlot- 
tak és megtelepedettek. Az idegenek és szerbek ügyei a 
szerb birák által intézteitek el, de az idegeneknek egy
más közti pőréit illetőleg, más szabályok léteztek. A ragu- 
saiak és németek, valamint német és német között egye
dül esküdtek dönthettek, kik természetesen a felek nem- 
zetbeliei közűi választattak. A ragusaiaknak egymás



ellenében folytatott ügyei felett az ő saját konzulok és 
biráik Ítéltek a szerb földön is.

Általában Ragusa nem csak a kereskedés, de még a 
jogi viszonyok alakulásának szempontjából is nagy befo
lyást gyakorolt a szerbek fejlődésére, ámbár nem tagad - 
ható másrészről hogy e befolyás kölcsönös volt. De ha 
mindjárt a szerbeknél,az általános szláv felfogásnak meg
felelő ősi jogi nézetek sok tekintetben módosulást szen
vedtek is azon idő óta, hogy a szerb állam különösen 
Ragusával és a byzanczi birodalommal sűrűbb érintke
zésbe lépett, mégis el kell ismernünk, hogy a szerbek a 
jogviszonyok terén önálló fejlődést mutathatnak fel s ere
deti sajátságaikat jobban meg tudták őrizni, mint bár
mely más szláv nép. Igaz, hogy a szerbek az említett két 
államon kívül, már helyzetöknél fogva, más műveltebb 
európai állammal szorosabb összeköttetésbe nem jutot
tak 3 így önkéntelenül is megmenekedtek azon idegen 
behatásoktól, melyek más szláv nemzeteket oly nagy 
mérvben átalakítottak.

A hadi szervezetről, bármily fontossággal birt is 
az a folytonos küzdelmek és háborúk azon korszakában, 
csak kevés adatot találunk a régibb okmányokban és Dú
san törvénykönyvében. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a 
Nemanják idejében rendes hadsereg még nem létezett 
Szerbiában. A hadsereg; zömét az összes nemesség ké- 
pezte, melynek kötelessége volt az uralkodó felhívásának 
engedve, saját költségén megjelenni a táborban s részt 
venni a hadjáratban. Minden nemes saját embereit is ma
gával hozta, kik valószínűleg családjának tagjai voltak, s 
e mellett még talán a nem-nemesek közt is toborzottak. 
De hogy ez utóbbiak kötelesek voltak-e a nemes földes- 
urat a harczba követni (természetesen ennek költségén)
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vagy önként állottak be csapatjába, ez határozottan el 
nem dönthető. A nem-nemesek tartozásai sorában előfordúl 
a vojszka (hadsereg) szó is, mely azonban úgy a katonás
kodás mint a beszállásolás kötelezettségét jelentheti. így 
nem bizonyos az sem, vajon a papság teljesített-e hadi 
szolgálatokat, vagy azoktól teljesen fel volt mentve, ám
bár úgy látszik, hogy inkább ez utóbbi bir valószínűség
gel. A nemesek a személyes részvét mellett, még lovakat 
is tartoztak szolgáltatni a hadsereg számára, a nép pedig 
a hadi podgyász szállítására szoríttatott robotban. A leg
főbb hadvezér természetesen a fejedelem volt. Alatta 
állottak a vojvodák mint parancsnokok, kik, midőn az 
uralkodó nem vett részt a háborúban, vezéri tisztet telje
sítettek. Irántuk mindenki oly engedelmességgel tarto
zott, mint maga a fejedelem iránt s a ki parancsaik ellen 
cselekedett, olybá vétetett, mintha a fejedelem ellen vét
kezett volna. A hadüzenet és hadviselés joga, mint fen
tebb láttuk, nem volt kizárólagosan fejedelmi jog. Nagy 
befolyással birt arra a nemesség is és a legtöbb esetben az 
uralkodó a főbb nemesekkel vagy a száborral folytatott 
tanácskozás után kezdett háborút. A nemesség képezvén 
a tulajdonképeni hadsereget, természetes, hogy a háborút 
illető ügyekben igyekezett befolyását megőrizni. Ezen 
nemzeti hadseregen kívül találunk Szerbiában zsoldos 
csapatokat is. így példáúl a Decsanszki által, a bulgár 
Mihály ellen vívott ütközetben 1300 frank (alighanem 
német) lovas vett részt. Dúsan udvarában a pápa által 
küldött követ 300 német fegyverest látott. Ezen idegen 
zsoldosok az uralkodónak vagy testőrségét vagy legsajá
tosabb csapatját képezték. Mily nagy sereget volt képes 
Szerbia harczba küldeni ? E kérdésre igen természetesen 
határozott választ nem adhattunk, de különben is a sere-
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gek számereje a birodalom folyvást módosuló területéhez 
képest, szintén változott. Egy krónista állítása szerint Dúí'' 
san utolsó hadjáratára, melynek czélja Byzancz meghódí
tása volt, de melynek a császár útközben bekövetkezett 
halála véget vetett, 80,000 főnyi sereggel indúlt meg. Ha 
e szám megfelel a valóságnak s ha meggondoljuk, hogy 
akkor a szerb birodalom, minden tekintetben a fejlődés 
tetőpontján állott és hogy Dúsan is kétségkívül egész 
erejét összeszedte a nagy czél elérhetésére, úgy azon 
sereget tekinthetjük a legnagyobbnak, melyet Szerbia 
kiállíthatott.

Végezetül legalább futólag meg kell még emlékez
nünk a szerb birodalom anyagi fejlődéséről és a társa
dalmi viszonyokról is.

Mindabból, a mit eddig mondottunk, világosan kitű
nik az, hogy a középkori szerb állam súlypontja a szerb 
tartományok délnyugoti részében, tehát a mai Szerbián 
kívül keresendő. A legnagyobb jelentőséggel kétségkívül 
Zéta bírt és utóbb ezzel együtt még az a vidék, melyet 
ma is O-Szerbiának neveznek s a hol találhatók Novipa- 
zar (hajdan Rásza) és Prizrend városok, melyek mind- 
'egyike székhelyül szolgált a szerb uralkodóknak. Hogy 
miért tekinthető épen Zéta a későbbi szerb birodalom
nak, hogy úgy szóljunk, kiindulási pontjáúl s hogy miért 
képződött az a Zétával határos rászai zsupánság körül, 
ezt fentebb igyekeztünk tüzetesen kimutatni. Itt elég ha 
még csak azon körülményre utalunk, hogy a macsói bán
ság (a mai szerb fejedelemség éjszaki része) igen későre 
jutván a szerb államhoz, Bosznia pedig mindég csak 
rövid időre ismervén el Szerbia fennsőségét, a Nemanják 
birodalma valóban csak is a szerbek által lakott föld dél
nyugoti zugában alakulhatott meg s innét inkább délfelé
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terjeszkedhetett a Vardár völgyében Salonikig vagy 
Ochrida irányában messze be Albániába. Adva lévén 
így a viszonyok által a szerb birodalom eredeti központja 
és természetes terjeszkedhetési iránya, e két mozzanat 
nem maradhatott befolyás nélkül a belső fejlődésre sem. 
Szerbia helyzetének legfontosabb következése az volt, 
hogy mindenekelőtt a dalmát tengerpart, részben úgy is 
szláv lakosokkal bíró városaival és ezek közt Ragusával 
jött szorosabb viszonyba, mely utóbbj a csekélyebb 
jelentőségű Cattaróval együtt legközelebbi szomszédja 
volt Zétának és így a birodalom központjának Prizrendnek 
is. Az anyagi viszonyok áttekintésénél is, ez oldalra kell 
tehát első sorban fordítanunk tekintetünket, annyival 
inkább, mivel a dalmát városok, melyekre Velencze 
részint politikailag, részint kereskedelmi összeköttetései 
által rendkívüli befolyást gyakorolt, ekkor már aránylag 
sokkal magasabb művelődéssel és élénk forgalommal 
bírtak.

Épen nem meglepő jelenség ennélfogva, hogy a be
vándorlásra következő századokban a dalmát tengerpar
ton át, a velenczei pénz hatolt be legelőször a szerbek közé. 
Utóbb aztán byzanczi pénzek is jöttek forgalomba, de 
Velencze e részben végig megőrizte túlnyomóságát. Hogy 
a szerbek a Nemanják koráig pénzt maguk nem vertek, 
az természetes következménye volt úgy a politikailag- 
még meg nem szilárdult helyzetnek, mint a művelődés 
igen alacsony fokának. Úgy látszik, hogy az első szerb 
pénz Vladiszláv király korában veretett, ki állítólag elő
ször kezdte nagyobb mérvben műveltetni a gazdag ezüst
bányákat. De úgy a szerb, mint az idegen pénz még igen 
ritka lehetett e fejletlen korban. Nemanja a bírságokat 
leginkább csak állatokban, ökrökben és lovakban állapítja
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meg, hasonlókép fia István király. Sőt még Dúsan tör
vénykönyve is némely esetekben a megbüntetettnek tet
szésére bízza, hogy pénzben vagy természetben óhajtja-e 
megadni a bírságot. A legújabb időig, azt vélték, hogy a 
szerb pénzek kivétel nélkül ezüstpénzek voltak. Arany
pénzek csakis az 1275 ik évben találtattak O-Szerbiában.* 
Az a körülmény, hogy nagyobb értékű pénzek nem létez
tek és az, hogy az apró rézpénz is csak a XIY. század 
közepe felé jelenik meg először, azt látszik bizonyítani, 
hogy Szerbiában a forgalom soha sem, vagy legfeljebb 
■csak az állam fennállásának utolsó évtizedeiben nyert oly 
nagymérvű általános lendületet, hogy egyrészről tetemes 
összegek kifizetésére nagyobb értékű, másrészről pedig 
az élénk helyi szükséglet fedezésére igen apró pénzek 
igényeltettek volna. És ezért, az eddig ismert szerb pén
zek az értéket illetőleg, mintegy a középútat választották. 
Különben is a kereskedés majdnem kizárólag a ragusaiak 
kezeiben összpontosúlván, ezek saját pénzeiket, főkép pe
dig a velenczei aranyokat használták s így a szerb ara
nyok veretése feleslegessé is vált (kivé vén talán aMilutin- 
Dúsan korszakban) és pedig annyival inkább, mert az 
ezüstpénzek készítése a szerb bányák gazdagsága mellett 
sok előnynyel járt a fejedelemre, illetőleg az államra nézve. 
Hogy pedig maguknak a szerb pénzeknek is gyakran in
kább a nemzetközi mint a belforgalom közvetítése volt 
feladatok, kitűnik abból, hogy azokon a szerb felírás mel-

* Úgy látszik, hogy nem terjednek tovább M ilutin koránál, a 
mi teljesen megfelel a szerb állam politikai és anyagi fejlődési 
fokozatosságának. Ez aranypénzek azonban sokkal csekélyebb 
számban léteznek még s nem is tanulm ányoztattak  oly tüzetesen, 
hogy azok. minden kétely kizárásával, alapos következtetések k i
indulási pontjául szolgálhatnának.
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lett, nem egyszer latin felírás is található, a mi kétségkívül 
az olasz kereskedők érdekében történt.

A régi okmányok számos idegen és belföldi pénz
nemet említenek, mint melyek a szerb birodalom terüle
tén forgalomban voltak. Talán egyetlen kivétellel e pénzek 
elnevezései mind idegen nyelvekből, legnagyobb részint 
az olaszból s a görögből származtak. Itt csak egynéhá
nyat fogunk megemlíteni. Több ízben szólottunk már a 
perperről. Nem kutatjuk, hogy a perper tulajdonkép mily 
jelentőséggel bírt, s hogy vajon egykor mint valóságos 
pénz volt-e forgalomban. Bizonyosnak látszik, hogy Szer
biában, különösen azon időben, melyről hitelt érdemlő 
adatok maradtak fenn, már csak számítási érték gyanánt 
használtatott, s hogy oly pénzdarab, mely perpernek ne
veztetett volna, nem létezett. A perper mindenkor 12 
ezüstdinárt tartalmazott, bár mikép módosult is a dinár 
értéke. A dinár kifejezés szinte használtatott pusztán 
számítási érték gyanánt, jelentett azonban bizonyos meg
határozott, bár a korhoz képest változó súlyú és finom
ságú ezüstpénzdarabot. Es valóban a perper és dinár 
kifejezéseket látjuk leggyakrabban alkalmazva a számí
tásoknál, példáúl: fizettessék ennyi és ennyi perper diná
rokban. Miután egy perper mindég 12 dinárt tartalma
zott, az pedig ismeretes lévén, hogy bizonyos súlyegység 
mennyi perpert foglalt magában, ez által az összeg is adva 
volt. A pénz súlyegységét a litra képezte, mely mintegy 
288 mai grammot nyomott. Az ezüst értékének változá
sához képest, a litra perper tartalma is változott és pedig 
a X III. század elejétől a XV. század közepéig 12-ről 
22-re emelkedett. Az 1350-ik év körül, tehát kevéssel 
azután, hogy Dúsan a császári czímet felvette, 16 perper
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ment egy litrára. * Yelenczében és a dalmát tengerparton 
egy más pénzláb is volt használatban, mely a szerb okmá
nyokban is előfordúl. Ennél egy litrára 20 perper jutott. 
Nem bocsátkozunk ezen osztályozás további részletezé
sébe, csak annyit említünk még meg, hogy ezen perperek
ből kettő tett egy velenczei aranyat.

Szerbiában a pénzveretés mindenkor az uralkodó ki
zárólagos jogát képezte. A fejedelmek azonban nem ve
rettek maguk pénzt, hanem e munkát a magán ötvösökre 
bízták. Mindazáltal a visszaélések és csalások meggát- 
lása végett, az ily ötvösök csak is a várakban lakhattak, 
hol a parancsnok közvetlen felügyelete alatt állottak. Lát
tuk, mily rettenetes megtorlás érte azon helységeket, me
lyek a fennálló törvény ellenére ötvösöket befogadtak, ez 
utóbbiak pedig, ha a lakásokúi kijelölt helyeken kívül 
mertek megtelepedni, elevenen megégettettek. Mindaz
által a XIY. században felette sok hamis pénz jelentke
zett a forgalomban, sőt nem valószínűtlen, hogy magok az 
uralkodók is több ízben folyamodtak a középkorban Európa 
szerte divatos csekélyebb értékű pénzek veretéséhez.

Szerbia gazdagságát ezen korban, kizárólag a föld és 
annak terményei képezték. Ipar még nem létezett s a mi 
volt, az nem haladta még meg a legközvetlenebb szűk- 
ségleteket fedező házi ipar kezdetleges stádiumát.

A földművelés és az állattenyésztés képezte akkor a 
szerbek főfoglalkozását, miként még napjainkban is. A kor
hoz képest mindkettő meglehetősen magas fejlettséget 
ért el. A földművelést illetőleg búza, zab és köles ké-

* A perper és dinár alosztályai ekként a laku ltak  : 1 perper =  
12 nehéz d inár; 1 nehéz dinár =  2 po lutina (fél); 1 po lutina =  2 
soldi; 1 soldo —8 kis dinár, mely utóbbi alighanem  rézpénz volt, 
míg a többiek mind ezüst pénzek.
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pezte a fotel-menyeket. Az utóbbi, t. i. a köles, Nyugot- 
Európában csak a X III. század második felén túl hono
sodott meg, míg Szerbiában már rég idő óta előfordult. 
Különösen nagy mennyiségben termeltetett azonban a 
búza, és nevezetes, hogy Dúsan a tavaszi mellett már az 
őszi szántást és vetést is elrendelte. Általában a Nemanja- 
házból származó uralkodók nagy gondot fordítottak a 
földművelésre s az akkori felfogáshoz képest és azon esz
közökkel, melyek rendelkezésökre állottak, mindenkép 
biztosítani iparkodtak a földművelés részére a munkás 
kezeket, melyekben a népesség csekély sűrűségénél fogva, 
miként máshol, úgy Szerbiában is, nagy hiány mutatko
zott. E czél elérésére törekszik több királyi rendelet, 
így példáúl az, mely szerint, ha szerb vlach-nőt (azaz 
pásztorcsaládból származót) vett el, gyermekeik nerop- 
chokká vagyis földművelőkké lettek. Vagy, hogy ha egy 
falusi kézművesnek több fia van, ezek közül csak egy 
szánhatja magát atyja mesterségére, a többieknek föld
műveléssel kell foglalkozniok. Avagy ismét az, melyről 
már fentebb is megemlékeztünk, hogy a neropch fia, még
ha írástudó volna is, neropch, tehát földművelő kell hogy 
maradjon. Es ilyen az is, mely a pap fiai közül csak az 
írástudónak engedi meg, hogy atyja hivatását követhesse, 
a többiek neropchokká lettek.

A búza, zab és köles mellett nagy mennyiségben ter
mesztetek kenderés len is. De különös fontossággal birt a 
szőlőművelés. Láttuk, hogy a neropchok szolgálmányainak 
sorában a szőlők megmunkálása különösen említtetik. Úgy 
látszik, hogy azon időben igen sok szőlő létezett Szerbiá
ban, s az uralkodók is különös gondot fordítottak e műve
lési ágra. Nemanjáról több ízben említik az okmányok 
hogy szőlőket ültetett.
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Az állattenyésztés nem csekélyebb fontossággal bírt, 
mint a földművelés, sőt jelentőségben ezt talán még felül 
is múlta. Az akkori viszonyok nagy mérvben kedveztek e 
foglalkozási ág felvirágzásának. A népesség csekély száma 
s a roppant terjedelmű erdők és erdős legelők mind oly 
tényezők voltak, melyek nagyban előmozdították az állat- 
tenyésztés fejlődését. Az uralkodók, a kolostorok és nemes
ség birtokain, melyeknek csak kisebb része használtatott 
földművelésre, nagyszámú nyájak legeltek. Es hogy ez 
valóban úgy volt, bizonyítja többek közt azon körülmény, 
hogy még Nemanja idejében is ökrök és lovak tekintettek 
oly általánosan elterjedt tárgyaknak, melyek a forgalom 
közvetítésére a legalkalmasabbak. Tudjuk, hogy Nemanja 
állatokban rendelte leróni a bírságokat. Nem is szükséges 
talán említenünk, hogy különösen a szarvasmarha, sertés, 
juh és lótenyésztés űzetett igen nagy mérvben. Az állat- 
tenyésztés mellett, természetesen nagy mennyiségben ké
szíttettek az állati termények is, u. m. kiválólag sózott 
hús, zsír és sajt. Különös fontossággal bírt a lótenyésztés, 
részint mert akkor a hadsereg legnevezetesebb része a 
lovasságból állott, részint pedig mert az összes közlekedés 
lóháton történvén, az utazók és kereskedők karavánjai igen 
sok lovat igényeltek. Nem szabad megfeledkeznünk a 
méhészetről, a mézről s a viaszról sem. Mindkét termény 
igen nagy szerepet játszott. Amabból egy általánosan 
fogyasztott ital készült, emez pedig a számtalan kolostor
ban és templomban használtatott fel.

A Szerbia nagy részét borító őserdők a nemzeti vagyon 
fontos ágát képezték. A makktermés jelentőségét nem is 
szükséges kiemelnünk. Dúsan egyik törvénye azt rendeli, 
hogy annak fele a császáré, és csak másik fele a föld tulaj
donosáé. Nem csak a fa használtatott tüzelő szerűi, hanem

Kállay B. A szerbek története. I. 11
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faszén is égettetett nagy mennyiségben. Ezen kívül Zéta, 
Zachlumje és Rásza erdői sok épületfát szolgáltattak, a mit 
a tengerpart közelsége eléggé megmagyaráz. A bányák 
is igénybe vették az erdőket és pedig oly mérvben, hogy 
Dúsan szükségesnek találta az erdők pusztítását illetőleg 
törvényt hozni. A vadászat, melyre az erdők bo alkalmat 
szolgáltattak, nem csak mulatság, de egyszersmind neve
zetes termelési ág volt. És pedig nem annyira az eledelül 
szolgáló vadhús, mint inkább a bőrök és prémek tekinte
téből, melyeket az akkori divat igen nagy mennyiségben 
fogyasztott. A XIV. század vége felé, épen a rendszerte
lenül és felette kiterjedt mérvben űzött vadászat követ
keztében, már érezhetőn leapadt a vadállomány.

A nemzeti vagyon egyik legnevezetesebb alkatré
széül tekinthetők a bányák is. Azon tartományok, melye
ket a VII. század óta szerbek laktak, már a rómaiak 
idejében híresek voltak érczgazdagságokról. A zsupánsági 
korszakban is kétségkívül műveltettek bányák, ha mind
járt csekély mérvben is. De a tulajdonképeni bányászat a 
Nemanják idejéből veszi eredetét, különösen mióta Rado- 
szlav vagy mások szerint Vladiszláv király, nagyszámú 
szászokat telepített meg az országban. Legnagyobb fon
tossággal természetesen az arany-, de különösen az ezüst 
bányák bírtak. E nemes érczek egy része kivitetett, más 
és pedig tetemes része az országban dolgoztatott fel, több
nyire Yelenczéből bevándorlóit ötvösök által. Hogy ólom, 
kivált pedig réz is nyeretett s hogy ez utóbbinak már 
öntése is ismeretes volt, erről tanúskodnak azon harang-, 
stb. maradványok, melyek e korból léteznek. Egy utazó 
állítása szerint, ki a XIV. század első felében látogatta 
meg Szerbiát, akkor ott Öt ezüst- és öt aranybánya művel- 
tetett. A leggazdagabbak voltak a novobrdói bányák,
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melyeket a ragusaiak a XV. század elején állítólag 200,000 
arany évi díjért béreltek ki.

Ismervén az ország terményeit, áttérhetünk azon 
czikkek elősorolására, melyek a nemzetközi kereskedés
ben leginkább szerepeltek. Mindenek előtt meg kell emlí
tenünk, hogy a szerb birodalom földrajzi fekvésénél fogva, 
a legélénkebb kereskedés a dalmát városokkal és ezek 
között Ragusával fejlődött ki. A szerb királyok érezték is 
e viszony nagy horderejét. Számtalan szerződés és béke
kötés tanúskodik arról, hogy mily előnyökben, kiváltsá
gokban és oltalomban részesültek a ragusai kereskedők a 
szerb földön. Mint láttuk, külön törvényhatósági joggal 
bírtak, s ha megraboltattak, a kárt maga a fejedelem térí
tette meg. Szerbia azonban Byzanczczal is folytatott 
kereskedést, ha mindjárt csekélyebb mérvben. Xagy fon
tossággal birt azonban az átviteli kereskedés is. A távoli 
keletről, sőt Indiából is Nyugot-Európába küldött árúk 
egy része, Byzanczot érintve, Szerbián vonúlt keresztül 
Németország felé s ugyanazt »az útat követték az Euró
pából keletre vitt árúk is. Ezeknek egy része kétségkívül 
már Szerbiában talált vevőkre, különösen a német fegy
verek nagy kelendőségnek örvendtek.

A kopár sziklás parton épült, majdnem kizárólag 
kereskedéssel és iparral foglalkozó dalmát városok, nem
csak a nyersterményeket, de még az élelmi szereket ille
tőleg is a szomszéd Szerbiára voltak utalva. Nagy mennyi
ségben vásároltak tehát gabonát, lábas marhát, sózott és 
vadhúst, továbbá nyers bőröket, kátránt, szenet és épület
fát, mely utóbbira a hajózás érdekében nagy szükségük 
volt. Kiviteli czikkeket képeztek még Szerbiából a gyapjú, 
főkép mióta Ragusa is posztót kezdett gyártani, len és 
kender, viasz. Különös fontossággal birt a kereskedés az

11*
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érczekkel; a kivitelnél leginkább arany, ezüst, ólom és 
réz szerepel. Ragusából pedig és a többi városokból só és 
iparárúk hozattak be Szerbiába. A kivitt czikkek azonban 
nem egyedül a kis dalmát köztársaságok fogyasztásának 
kielégítésére szolgáltak. Ragusa, Cattaro s még egy pár 
dalmát város a szerb kereskedésre nézve egyszersmind 
közvetitő gyanánt lépett fel.

Nem lesz talán érdektelen, ha az állami jövedelmek
ről is mondunk nehány szót. Kezdetben, de talán még 
Nemanja idejében is, az állami gazdálkodás a magán gaz
daságjellegével birt. A fejedelem fő jövedelme, melyből a 
közköltségeket is fedezte, kétségkívül magán birtokából 
folyt be. Eleinte az uralkodó vagyona és az állami birtok 
között nem is letezett különbség. A fejedelem, mint a leg
gazdagabb birtokos, jövedelmével nemcsak saját, hanem az 
állam szükségleteit is fedezte. Később sem látjuk a király 
magán vagyonát az államétól elkülönözve; mindazáltal a 
királyi vagy császári nagy terjedelmű erdők és legelők, 
inkább állami mint fejedelmi magánbirtok gyanánt vol
tak tekinthetők, miután (zeket mindenki használhatta. 
Hogy az uralkodók, mint nagybirtokosok, terményeikkel 
kereskedést is űztek és pedig kiváltságos kereskedést, 
kitűnik azon rendszabályból, hogy a királynak joga 
volt követelni, hogy a vásárokban az ő árúi adassanak 
el először s csak ha ezek elkeltek, juthassanak mások 
is elárúsításhoz. Az uralkodónak, mint leggazdagabb 
birtokosnak, a mezei gazdaságból és állattenyésztésből 
befolyó jövedelmeken kívül, rendelkezésére állottak még 
a birságok, melyek szinte a közjövedelmek egy részét 
képezték. Fontos szerepet játszottak, mint jövedel
mek, méo’ a vámok és a kereskedők által fizetett vásár- 
díjak. Vámok nemcsak a határon szedettek, a ragusaiak-
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tói különösen Brszkovónál, hanem az ország belsejében 
is, minden hídnál, gázlónál, szorosnál, várnál és városnál. 
A vásárok ez időszerint a kolostorok s némely templomok 
közelében tartattak, midőn a nép a védszentek ünnepén 
nagy számmal összesereglett e helyeken. A kereskedőknek 
az eladási jogért bizonyos díjat kellett fizetni. A ragusaiak 
e tehertől menekiilendők,gyakran elkerülték a vásárokat, 
s egyenesen a falvakba vitték árúikat. Uros király, az 
ekként a kincstárnak okozott kárt megszüntetendő, elren
delő, hogy a kereskedők tartoznak előbb bizonyos meg
határozott helyeken, hol úgynevezett királyi vásárok tar
tattak, megjelenni, ott a díjakat lefizetni s csak azután 
járhatták be a falvakat. A ki e rendelet ellen cselekedett, 
annak árúi elkoboztattak. Hogy az ily vásárdíjakból tete
mes összegek gyűlhettek be, bizonyítja azon körülmény, 
hogy a királyok gyakran adományozták kolostoroknak 
egyes helyek vásári jogát. Dúsan idejében már rendes 
adókat is találunk, melyeket részint természetben, részint 
pénzben, a nemes és a nem-nemes egyaránt tartozott fizetni. 
Ezekről már szólottunk, itt még csak azt említjük meg, 
hogy a szók, vagyis a természetben való adózás kiterjedt 
mindennemű terményekre, tehát gabonára, borra, tejre, 
mézre, állatokra, s hogy ezekből igen gyakran a tized 
adatott, bár ez nem volt az általános szabály. A pénzben 
való adózás, mint láttuk, a neropchokra nézve évenként és 
fejenként egy perpert tett, melyet a földbirtokosnak szol
gáltattak be, ki az Összegyűlt összeget vagy egészen vagy 
csak részben a fejedelmi kincstárba juttatta. A szolgálmá- 
nyok némelyike is legalább negative a közjövedelmek közé 
sorozható. így például a neropchokra rótt katona-elszállá
solás és élelmezés, a hadi podgyász és kincstár szállításának 
stb. kötelezettsége sok költségtől kímélte meg az államot.
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Voltak azonban még más rendes jövedelmek is. 
Radoszlav király egy birtokot a ragusaiaknak adott mint
egy örökösen bérbe, a miért ezek évenként 1000 perpert 
tartoztak fizetni. Uros király szerződésileg 2000 perper 
fizetésére kötelezi a ragusaiakat, a kereskedőiknek nyúj
tott oltalom fejében. Trónraléptekor minden király aján
dékot kapott nemcsak saját nemességétől, hanem a 
szomszédoktól is, kiknek érdekékben volt barátságos 
viszonyban élni Szerbiával. Természetes, hogy ily alkal
makkor, Ragusa mindig tetemes összegekkel jelent meg 
az ajándékozók sorában. A nemesek pedig még akkor is 
tartoztak megajándékozni a fejedelmet, midőn ez fiát 
keresztelteté, házasitá, vagy számára várat építtetett. 
A legfőbb jövedelmi források egyikét azonban a bányák 
képezték. A bányaművelés regale lévén, az összes haszon, 
mely részint a pénzverésből, részint az érczek eladásából 
származott, a fejedelmi vagy állami; kincstárba folyt. Es 
hogy e jövedelem nem volt csekély, az a fentebb közölt 
pár adatból is kitűnik.

Nemcsak az állam, hanem az egyház s a hatalmas 
nemesség vagyonosodása is nagy mérvben növekedett a 
Nemanják dynastiájának uralkodása alatt. Hogy a fény 
és pompa mellett, melyet a szerb főurak palotáikban 
kifejtettek, a neropch és otrok gúny hókban sokszor a leg
irtózatosabb nyomor és szenvedés honolt, az természetes. 
Mindazáltal ha elfogulatlanul vizsgáljuk a szerb viszo
nyokat a X III. és XIV. században, el kell ismernünk, hogy 
semmivel sem voltak azok fejletlenebbek, durvábbak s a 
nem-kiváltságos osztályokra nézve nyomasztóbbak, mint 
Nyugot-Európa más országaiban vagy a byzanczi biroda
lomban. A vagyon egyenetlen megoszlása a nemesek és 
nem-nemesek között, és ennek következtében egyrészről



A SZERBEK  BEVÁNDORLÁSÁTÓL A X V III. SZÁZAD VÉGÉIG. 1 6 7

nagymérvű fényűzés, másrészről pedig még a legszüksé
gesebbnek is nélkülözése; a politikai jogok gyakorlata egy 
számra nézve aránylag kicsiny osztály által, míg a nem
zet nagy része teljesen kizárva a közügyekben való 
részvétből, vagyonilag s gyakran személyileg is a kivált
ságosoktól függ; a művelődés hiánya a társadalom minden 
rétegében ; az erkölcsök durvasága, mely gyakran kicsa
pongásba megy á t; a gyöngébb kényszerű alárendeltsége az 
erősebb önkényének, — mindezek közös jellemvonásai az 
egész középkornak. Dúsan Szerbiája nem előzte meg az 
akkori Európa legnagyobb haladást felmutató államait, 
de nem is maradt sokkal azok mögött. Már némi irodalmi 
tevékenységet is látunk fejlődni a szerbek között. Egy
házi munkák az első szellemi termékek, melyek utóbb 
vallásos színezetű krónikákat és biográfiákat eredményez
nek. Az általános művelődés érdekében is történtek lépé
sek. Dúsan példáúl Ragusában nagy könyvtárt alapit s 
évenként számos szerb ifjút küld oda tanúlni. Mégis, ez 
azon egyik tér, a melyen Szerbia nem mérközhetik a 
Nyűgöt államaival. A másik fontos különbséget a szerb 
és a nyugot-európai fejlődés között a polgárság hiányá
ban észlelhetjük. A míg Nyugot-Európában ekkor már 
hatalmas polgárság létezett, mely tevékenységével s egész 
irányzatával élénk lendületet adott az általános civilisa- 
tiónak, addig Szerbiában ily osztályt nem találunk. Azon 
elszórt elemek, melyek némileg a polgárság jellegével lát
szottak bírni, még nem alkottak önérzetes és öntevékeny
ségre képes osztályt.

Mindezen hiányok daczára, kiváló figyelmet érdemel 
a bel-élet fejlődése, melyet Szerbia Dúsan idejében fel
mutat. És alig lehet kétkedni, hogy a szerb birodalom,
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ha tovább fennállhat vala, nevezetes helyet foglalt volna 
el idővel az európai államok sorában.

1(18

V.
A szerb állam  hanyatlása és végenyészete.

Midőn Dúsan meghalt, egyetlen fia Uros még alig 
töltötte be 19-ik évét. Szelídség, vallásos buzgalom, jószí
vűség, hiszékeny bizalom s erélytelenség jellemezték acsá- 
szári trón örökösét. A szerb nép a «gyönge» (nejaki =  
erőtelen) melléknévvel ruházta fel a különben általánosan 
szeretett és tisztelt fejedelmet. Trónraléptével kezdődik 
Szerbia hanyatlása. Alig hogy Uros megkoronáztatása 
végbement, feltámadt ellene Szinisa, az egyik déli tarto
mány kormányzója. Ez a Szinisa, úgy látszik Decsanszki 
István fia, tehát Dúsan öcscse volt, de más anyától. Kívüle 
még egymás mellékága is létezett a Nemanják családjá
nak. Az első király öcscsének, Yúkánnak ivadékai közül 
többen éltek még; s kiváló hivatalokat viseltek a biroda- 
lomban, de sohasem formáltak igényt a trónra. Szinisa 
azonban, mint az új uralkodónak, Urosnak nagybátyja,, 
érvényesíteni óhajtotta ennek ellenében a régi szokáson 
alapuló jogot t. i. az idősebbnek örökösödését. Vállalata 
azonban pártolásra nem talált és kis csapatját a császári 
sereg könnyű szerrel szétvervén, Szinisát is visszaszorítá 
tartományába, Albániába. A veszély, mely e részről Uros 
trónját fenyegető, nem nagy volt és csekély erőfeszítéssel 
el is háríttatott. De a tény maga, hogy ily igény felme
rülhetett, bizonyítja azt, hogy Dúsan új alkotásai még 
nem oltották ki teljesen a régi szokások és rend emlékét
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és bizonyítja azt is, hogy Uros valóban gyöngének tekin
tetett, mert különben jogosultságát a trónra senki sem 
merte volna kétségbe vonni. Dúsánnak legalább ily kísér
lettől nem volt oka tartani.

Számos ok működött közre, hogy a szerb birodalom 
mely oly gyorsan elérte volt a fejlődés tetőpontját, ép oly 
gyorsan, sőt mondhatni, rohamosan sodortassák a hanyat
lás és a végenyészet örvényébe.

Nemanja egyesíté a szerbek által lakott tartományok 
nagy részét. Utódai alatt megszilárdult a dynastia alapí
tójának alkotása és a szerb föld szerb állammá lett. Ezen 
állami kereten belől fejlődtek sajátságos irányban a poli
tikai és társadalmi viszonyok. Állam és egyház, dynastia 
és nemzet valóban egységes szervezetté forrt össze, mely 
tagadhatatlanűl minden vonásában magán viselé a szerb 
nemzeti jelleget. Szerbia, miként azt Milutin trónralépte- 
kor találjuk, hagyományos és a nemzet lelkületében mély 
gyökereket vert intézményekkel bíró állam volt, de mely 
sem területének nagysága, sem népességének száma 
által túlnyomó fölényt nem gyakorolhatott szomszédjai 
fölött.

A byzanczi birodalom, Magyarország és Yelencze 
közé beékelt Szerbiánál ezen államok mindegyike tulaj
donkép nagyobb hatalom kifejtésére lett volna képes, ha 
erejöket összpontosíthaták vala. De a folytonos harczok, 
melyeket ez államok egymás ellen viseltek, s a belviszá- 
lyok, melyei: tevékenységüket kifelé megbénították, nem 
csak biztosították Szerbia fennállását, de egyszersmind 
alkalmat szolgáltattak arra is, hogy a szerbek beavatkoz
ván szomszédjaik ügyeibe, az ő rovásokra terjeszszék ki 
határaikat. A kiilviszonyok ily kedvező alakulása volt a 
kétségkívül erőteljesen haladó belfejlődés mellett, oka
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annak, hogy Szerbia Milutin uralkodása óta, mint hódító 
léphetett fel. Yelencze hatalma a Balkán félszigeten soha 
sem terjedt némely dalmát város határán túl. E városok 
különben, már fekvésöknél fogva, maguk is képesek voltak 
függetlenségöket megvédni. A szerb királyok, Cattarot 
kivéve, ritkán is támadták meg a dalmát partot s meg
elégedtek azzal, ha a nevezetesebb tengermelléki közsé
gekkel előnyös kereskedelmi szerződésekre léphettek. Ez 
által mintegy Velenczét is bevonták saját érdekeik kö
rébe, melynek különben is szüksége volt szövetségesekre, a 
Magyarország részéről fenyegető veszély ellenében. Éjsza
kon és nyugaton tehát csak Boszniára és némely magyar 
határ tartományra irányulhattak a szerb hódítási tervek. 
Mindkét irányban csekély eredményt mutathatnak fel a 
szerbek törekvései. Magyarország, bár meggyöngülve a 
hosszas polgár harczok s a külfölddel folytatott háborúk 
által, még mindég eléggé hatalmas volt, hogy a szerb 
támadásokat sikeresen visszaverje, s ha el is vesztett egy- 
egy, különben sem teljesen meghódolt tartományt, azt 
utóbb ismét visszaszerezte. Boszniának sziklás hegységei 
és szűk völgyei között, korán kifejlődött a particularisti- 
cus függetlenség; érzete. E mellett a katholicismus, a' 
patarenismus és a keleti egyház között századokon át 
folyó küzdelem, a pápa és a magyar királyok beavatko
zásai részint szellemi, részint valóságos fegyverekkel, a 
faj és nyelvrokonság tekintetében egymáshoz oly közel 
állóbosnyákok és szerbek között, oly politikai falat terem
tettek, melyet ez utóbbiak nem voltak képesek teljesen 
ledönteni. Bosznia egyes részei rövid időre több ízben a 
szerb államhoz kapcsoltattak ugyan, de egész Bosznia 
sohasem képezte annak kiegészitő részét. Aparticularismus 
és a magyar befolyás mindannyiszor csakhamar felülkereke-



Á SZERBEK  BEVÁNDORLÁSÁTÓL A X V III. SZÁZAD VÉGÉIG. 171

dett,s a szerbek elveszték az elfoglalt tartományokat. Es így 
a szerb hódítási vágyak leginkább délkeleti irányban, a 
byzanczi birodalom rovására érvényesülhettek. Midőn 
Milutin trónra lépett, lezajlott már Byzanczban a latinok 
uralmának rövid korszaka. A helyreállított görög csá
szárság azonban nem volt többé képes újra megteremteni 
az egységet. Névleg még létezett a nagy kiterjedésű biro
dalom, de tényleg csak Konstantinápoly határára s nehány 
görög szellemű városra szorítkozott az. Folytonos küzde
lem a trón birtokáért, praetendensek és ellencsászárok, a 
tartományokban egyes hatalmasabb kormányzók, kik vagy 
független fejedelmekké nyilvánítják magokat, vagy olya
nok gyanánt zsarolják a népet, gyilkosság, mérgezés, for
radalmak s polgárháborúk, ezek a byzanczi történetet e 
korban jellemző vonások. Ily viszonyok között lehetsé
gessé vált az erélyes és bátor szerb fejedelmeknek, egy 
tartományt a másik után elszakítani a roskatag biroda
lomtól, bár hosszas és véres harczok árán.

Tudjuk, hogy Dúsan hódításai kiterjedtek Makedo- 
niára, Epirusra és Thessaliára. Még Janina is, a mai 
Albánia fővárosa, birodalmához tartozott. Az új tartomá
nyoknak , melyekkel a szerb állam növekedett, csak 
éjszaki részeit lakták még szláv eredetű törzsek. Tovább 
délre, a lakosság már albánokból, makedono-vlachokból és 
görögökből állott. Igaz, hogy e népesség nem képezett 
homogen tömeget, de nem is volt szerb, sőt még szláv 
sem. És e tartományok, különösen a görögök által lakot
tak, a fejlettségnek magas, a szerbekénél jóval magasabb 
fokán állottak, ha mindjárt az erkölcsi romlottság is 
kiterjedettebb mérvben mutatkozott. Byzancz hosszas 
uralma úgy a politikai, mint az egyházi téren bizonyos 
intézményeket hozott létre, melyek e tájakon, már átmen-
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tek a nép közérzűletébe s mint hagyományos, de határo
zottan körvonalzott szervezet jelentkeztek. Igaz, hogy 
Byzancz és a császárság nem nagy tekintélylyel bírt e 
tartományokban s hogy azok számtalan forradalom szín
helyei voltak, de azért mégis inkább vonzódtak a gyönge, 
tehát kénvelmesebb s e mellett velők homogenabb régi 
központ, mint az idegen hódító felé, ki új intézményeket, 
új rendet iparkodott meghonosítani. Dúsánt az általa 
elfoglalt tartományok lakossága nem tekintette szabadító 
gyanánt. Nem szerette ugyan a byzanczi kormányzók 
zsarnokságát, de azért az ujonan alapított szerb fennha
tóságban sem talált biztosítékot egy jobb jövő iránt. 
Urat cseréltek e tartományok, csakhogy a régi megszo
kott zsarnok helyett újat kaptak, ki e mellett még idegen 
is volt. Ehhez járúlt még Dúsan magatartása a konstan
tinápolyi patriarchatussal szemben s a görög papság 
kiűzetése. E  rendszabály, ha a birodalom fennállhat vala, 
kétségkívül megtermetté volna később gyümölcseit. 
Akkor azonban csak elkeseredést szült. És nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy a meghódított 
tartományok területe nagyobb volt a tulajdonképeni 
Szerbiánál s hogy valószínűleg a lakosság számát tekintve 
is felülmúlták azt. A szerb állam tehát, csakis kormány
zókat küldhetett a meghódolt részekbe, kik aztán, hogy 
állásokat biztosítsák, kénytelenek voltak magukat a 
gondjokra bízott tartományokkal némileg azonosítani, 
meghagyván azoknak szervezetöket, intézményeiket s 
inkább fejedelmek, mint helytartók gyanánt lépvén fel. 
A nép, mely felett uralkodtak, fogékony volt az engedel
mességre s e kormányzók nagy részének sikerűit is saját 
hatalmát többé-kevésbé állandóan megalapítani. Más
részről azonban, a viszonyok ezen kényszerűségéből,
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■Önként következett az is, hogy a szerb állam nem olvaszt
hatta be a meghódított részeket, hogy azok nem váltak 
■egy egyöntetű egész szerves részeivé. Szerbia, miként már 
agy ízben említettük volt, a dolgok természeténél fogva 
nem képezhette egy nagy birodalom jegeczedési központ
ját. Meglehet, hogy szerencsésebb körülmények között, 
ha t. i. Dúsan tovább él, ha őt hozzá hasonló erélyes 
fejedelem követi az uralkodásban, ha a byzanczi biroda
lom szétválása természetes módon halad tovább s nem 
siettetik a törökök támadásai által, meglehet, hogy ily 
körülmények között az amalgamizálás lassanként sikerűit 
s a nagy szerb birodalom megalakúlhatott volna. így 
azonban, miután mind ennek épen ellenkezője követke
zett be, a hódítások, melyek Dúsan idejében a szerb 
államot oly erősnek tűntették fel, tulajdonképen annak 
gvöngeségét idézték elő. Dúsan hatalmas egyénisége 
kizárta annak lehetőségét, hogy a tartományi kormányzók 
bármelyike a legkisebb függetlenségi vágyat is tanúsít
son. De később, midőn az alkalom kedvezőbbé vált, nem 
annyira a kormányzók, mint inkább maguk a tartomá
nyok egyenkint elszakadtak a birodalomtól vagy siettek 
meghódolni a hatalmasan előnyomuló ellenség előtt, mert 
sem érdek sem hagyományos közösség nem létezett közöt
tük s az állam tulajdonképeni zöme t. i. a Nemanják 
Szerbiája között.

Azon küzdelem, melyet Nemanja ideje óta a királyi 
hatalom a nemességnek régi jogosúltságán alapuló igé
nyei ellen folytatott, mint láttuk, az előbbi javára dőlt el 
Dúsan idejében, a nélkül azonban, hogy a nemesség kö
rében uralkodó felfogást megsemmisíthette vagy kiirt
hatta volna. A rendkívüli erélylyel kezelt állami legfőbb 
hatalom előtt, a hagyományos követeléseknek háttérbe
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kellett vonulniok, s a nemesség zúgolódás nélkül tűrte, 
hogy a hatalmas császár miként intézkedik a legfőbb 
méltóságokról, s különösen nz új tartományok kormány
zóságairól személyes híveinek érdekében, tekintet nélkül 
a régi családok által igényelt előjogokra. Téves volna 
azt hinni, hogy Dúsan csupa új embereket alkalmazott. 
De alkalmazott ilyeneket is, a főnemeseket pedig csak 
azon esetben ruházta fel méltóságokkal, ha érdemeseknek 
tekintette őket. Ez eljárás, mely különben teljesen meg
felelt a Dúsan által képviselt állami mindenhatóság esz
méjének, természetesen ellentéteket fejlesztett a régi és 
az új rend hívei között. És pedig, miként az ily esetekben 
rendesen lenni szokott, az új emberek méltóságaikat és 
hivatalaikat a régi családok követeléseinek megfelelőleg, 
örökösökké óhajtották változtatni, a mit azok ismét mint 
bitorlást visszautasítottak. Mindezen nehézségek és ellen- 
tétek Dúsan uralkodása alatt nem kerültek a felszínre. 
De tényleg léteztek azok s csak kedvező alkalomra vár
tak, hogy annál nagyobb hévvel kitörjenek.

Ezek voltak Szerbia hanyatlásának belső okai, me
lyek részint az állami élet szervezetében rejlettek, részint 
annak további fejlődéséből származtak. De végzetesekké 
csakis a kedvezőtlen külkörülmények hatása alatt váltak.

Ezen körülmények között a legfőbb figyelmet min
denesetre az ozmánok növekvő hatalma igényli. Mint 
lassan áradó folyam, mely eleinte csak itt-ott lép ki med
réből, majd számtalan érre oszolva keresi a kedvező 
talajt, melyet ellephetne, egyes kimagasló halom által 
olykor rövid időre más irányba szorítva, de végre minden 
akadályon győzedelmeskedve, feltartóztathatlanúl elbo
rítja az egész tájat, elsodorva, eltemetve mindent, mi ott 
létezett; úgy az ozmánok is, mióta megkezdték eleinte
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csak rablókalandok színezetével bíró betöréseiket az illyr- 
thrák félszigetre, mind nagyobb erélylyel és tömegekben 
léptek fel, eleinte inkább csak mint egyik vagy másik 
byzanczi császár szövetségesei, utóbb mint valóságos hó
dítók. A jelentéktelen Czimpe volt az első pont a Helles- 
pontus partján, hol befészkelték magokat európai terüle
ten; majd Gallipoli is hatalmokba esett, utóbb a sokkal 
fontosabb Demitoka, s majdnem évenként növekvő erővel 
lépvén fel, már-már Drinápolyt fenyegették. Dúsan látta 
a veszélyt, nem csak Byzancz, de saját birodalma felett is 
tornyosúlni. Midőn utolsó hadjáratára indúlt, hogy 
Byzanczot elfoglalja, épen úgy tervezte az ozmánok ha
talmának megsemmisítését is. Meghalt, mielőtt megkísé
relhette volna az elhatározó lépést, s így híre és dicsősége 
érintetlenül fennmaradt. Mert alig szenved kétséget, hogy 
ha eleinte kedvez is neki a szerencse, végre ő sem állha
tott volna ellen a mindent leromboló árnak. De legalább 
feltartóztathatta volna azt, talán hosszabb időre.

Hogy ez nem történt, annak okát részint Uros egyé
niségében, részint az atyja által mellé rendelt tanácsadó 
jellemében kell keresnünk. E tanácsadó, k re Dúsan ha
lálos ágyán bízta fiát és a birodalom kormányzását, s ki 
iránt oly bizalommal viseltetett, hogy a többi főuraknak 
hűséget kellett esküdniük előtte, Yukasin volt, a történet 
egyik legtragikusabb alakja. Yukasin valószínűleg egy 
zétai köznemes családból származott, melynek tagjai a 
Mernyavcsevicsek neve alatt tettek gyászos hírre szert a 
szerb történetben. Yukasin és két fivére Uglyesa és Gojkó, 
Dúsan uralkodása idejében magas hivatalokat viseltek.

Yukasin nagy tehetség, rendkivűli erélyes és kitartó 
jellem volt. Határtalan nagyravágyás emésztette lelkét, 
de a kedvező pillanatra várva, majdnem egész életén át,
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a legművészibb képmutatással tudta azt palástolni. Meg
törhetetlen akaraterővel haladt a kitűzött czél felé, s bá
mulatos ügyességgel és ravaszsággal tudta annak útját 
egyengetni. A hatalomvágyon kivűl más érzelmet nem 
ismert és e szenvedély uralma alatt a legkiméletlenebb, a 
legkegyetlenebb tettektől st m riadt vissza. És midőn párt- 
viszályt és polgárháborút szítva az országban, gyűlölve a 
szerbek nagy része által, az utolsó Nemanja holttestén át 
a trónra lépett s már-már Dúsan birodalmának ura gya
nánt tekintheté magát, elbukott a harczban, melyet a 
keletről előnyomúló ozmánok ellen vívott, és Szerbia a 
hódítók martalékává lett.

Hogy Vukasin kiváló tehetséggel és erélylyel bírt, 
tanúsítja azon rendkívüli bizalom, melylyel Dúsan visel
tetett iránta. A császár már régen kitünteté őt a többi 
főurak között. És midőn utolsó óráját érzé közeledni, a 
körülötte lévő egyházi és világi főnemesek jelenlétében 
Vukasint nevezte ki Uros tanácsadójáúl, mintegy gyám- 
jáúl, és pedig igen kiterjedt hatalommal a kormányzást 
illetőleg. Bármily ügyesen leplezte is nagyravágyását 
Vukasin, voltak a főurak között olyanok, kik épen, mert 
irigy szemmel nézték a reá ruházott nagy hatalmat, min
den tettét éber figyelemmel kisérték s már régóta gyanút 
tápláltak szándékainak tisztasága iránt. De a hatalmas 
császár végakarata oly tekintélylyel bírt, hogy szó nélkül 
meghajoltak előtte. A jószívű, gyönge Uros, atyjától úgy 
látszik a koronán kivűl, a Vukasin iránt táplált feltétlen 
bizalmat is öröklötté. És így eleinte háboritatlanúl gya
korolhatta a hatalmat Vukasin, Uros nevében, a nélkül, 
hogy ez utóbbi észrevette volna, hogy csak névleg viseli 
a császári czímet. De nemsokára veszély kezdé fenyegetni 
a szerb birodalmat, úgy benn, mint kívülről. Szinisa láza-
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dásáról, mely Uros uralkodásának első évében tört ki, 
már szólottunk. Ezt Vukasin gyorsan leverte. Egy évvel 
később, 1357-ben egy görög sereg támadta meg Szerbiát, 
török csapatok által is segítve. Yukasinnak sikerült az 
ellenséges hadsereget Filibe környékén megverni. Az 
1358. évben pedig Nagy Lajos és a bosnyák bán fordulnak 
Szerbia ellen. Vukasin ezen veszélyt is elhárítá, némely 
határrészek átengedése által. A siker új tápot adott Vu
kasin nagyravágyásának, s most már nyiltabban lépett fel. 
A fontosabb tartományok kormányzóságait rokonainak és 
híveinek adományozta, azon szerb főurakat pedig, kikről 
tudta, hogy ellenségei, üldözni kezdé. Ezek sorában a 
legkiválóbb helyei Grblyanovics Lázár, házasság által a 
Nemanjak házának rokona, foglalta el. Erély, bátorság és 
igazságszeretet által tűnt ki Lázár. O az éjszaki részek, 
különösen a macsói bánság kormányzója volt, melyhez 
akkor Boszniának egy része is tartozott. Ő volt a Vuka
sin ellen keletkező pártnak természetes vezére. Ügy lát
szik, végre is sikerült az ellenséges főuraknak Uros bi
zalmát Vukasin iránt megingatni. A vitás kérdést közöt
tük és Vukasin között, valószínűleg az képezte, vajon 
Dúsan a birodalom ügyeinek vezetését csak ideiglenesen 
vagy élete fogytáig bízta-e Vukasinra.

Ezt Vukasin, amazt természetesen az ellenséges fó- 
urak állították. Akár egy nemzetgyűlés döntötte el a kér
dést Vukasin ellen — miként egy krónika állítja — akár 
pedig ő maga észrevette Uros bizalmatlankodását, tény, 
hogy nem sokára visszahúzódott saját tartományába, mely 
Makedónia eg-v részéből állott: a hol őt aztán Uros nem 
háborgatá. Azonban itt sem maradt nyugton, hanem csel- 
szövényeket szőtt a görög udvarral Uros és Szerbia ellen, 
a miről értesülvén az ifjú császár s nem érezvén magát

12Kállay B. A szerbek története. I.
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többé biztonságban, Yukasin ármányai elől a hűséges Lá
zár knézhez menekült, ki úgy látszik Ígéretet is tett, hogy 
a jövő év tavaszán hadsereget vezetend Yukasin ellen, hogy 
a császárt megszabadítsa fondorlataitól. Yukasin meghiú
sulni látta terveit s ezért ismét régi fegyveréhez a kép- 
mutatáshoz nyúlt. Hirtelen Prizrendbe jött, itt behízelegte 
magát LTros anyjának, az özvegy-császárnénak kegyeibe, 
majd leveleket írt Urosnak, kérvén, hogy térjen vissza 
fővárosába s tekintse őt leghívebb alattvalójának. Uros 
hitt a szép szavaknak; visszatért Prizrendbe s örömében, 
hogy Yukasinnal kibékülhetett, nagy ünnepélyeket és 
vadászatokat rendezett. Az 1367-ik év deczember 2-án, 
egy ily vadászaton Yukasin, az alig 30 éves Uros-csá- 
szárt meggyilkolta vagy bérenczek által meggyilkoltatta. 
A gyanú azonnal ellene fordúlt, bár ő folyvást tagadta a 
tettet. Urossal kihalt a Nemanják uralkodó családja. Ha 
léteztek is talán még mellékrokonok, ezeknek jogosult
sága nem volt annyira biztos, hogy követelésekkel lép
hettek volna fel. Pirost bátran az utolsó Nemanjának ne
vezhetjük. Yele sírba szállt Szerbia nagysága és nem 
sokára függetlensége is. Különben a hanyatlás jelei már 
az ő uralkodása alatt feltűnően szaporodnak. Fentebb 
jeleztük azon tényezőket, melyek a szétmálást előidézték. 
És látjuk azt is, hogy azon eloretörekvő, terjeszkedési 
irányzat, mely Milutinnal vette kezdetét s melynek Dú
san utolsó perczéig a leghívebb személyesítője volt, halála 
után egyszerre megszakad. Uros idejében hódítások he
lyett, már csak védelmi harczokat folytat Szerbia, és pedig 
épen akkor, midőn egy mind hatalmasabbá váló ellenség
től csak is merész és erélyes támadással lehetett volna 
menekülni. És ez már kétségtelenül gyöngülést jelentett.

Mély gyászba borúit az egész ország, különösen a
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tulajdonképeni Szerbia, Uros halálának hírére. A nép 
szerette az ifjú és jószívű uralkodót, a nemesség pedig 
ragaszkodott a Nemanják dynast iájához, ha nem is min
denkor az egyes fejedelmekhez. Láttuk, hogy az első 
Nemanjától kezdve egész Urosig, a nemesség többször 
kezdeményezett felkelést a tényleges uralkodó ellen, de 
sohasem valamely idegen, hanem mindég csak a királyi 
család egyik vagy másik tagjának érdekében. A Neman
ják dynastiája, daczára a közte és a nemesség között folyt 
küzdelemnek, kiválóan nemzeti dynastia volt, melynek 
létele összeforrt magának az államnak fogalmával. Es 
ezért nem csoda, ha a régi szerb nemesség, mely e család
ban látta megtestesülve a szerb állam-eszmét, nem ismerte 
el uralkodójául a bitorlót, ki a Nemanják utolsó sarját 
életétől fosztá meg. Egy évi tétovázás után, Yukasin alig
hanem 1369 elején tette fejére a császári koronát, de a 
czímet nem vette fel, hanem csak királynak nevezteté 
magát, valószínűleg, hogy ezáltal a byzancziak hiúságá
nak hizelegjen, kiket a szerb császári czím felette sértett, 
s kiknek segélyére Yukasin számított.

Vukasin uralma azonban inkább csak a déli tartomá
nyokra terjedt ki. A szerb főid zöme, Rásza és az éjszaki 
tartományok, nem ismerték őt el. Zéta pedig, hol a Balsák 
családja jutott uralomra, e viszályban semleges maradt. 
Az ellenzék élén, mint tudjuk, Lázár knéz állott. Yukasin 
tehát most ellene fordúlt és több csatában legyőzve őt, 
tartományai ^gyrészét elragadta s Krusevácz hegyei közé 
szorította őt vissza-. E polgárháborút, úgy látszik, a ma
gyarok is felhasználták. Ez időtájban csatoltatott aligha
nem a macsói bánság ésBelgrád ismét Magyarországhoz ; 
ámbár talán ez már az Uros halálára következő évben 
történt, miután némely okiratok már 1368-ban említik

12*
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Gara Miklóst mint macsói bánt. Bármint legyen is ez, a 
polgári háború egy tekintélyes tartomány elvesztét vonta 
maga után. Lázár legyőzetett ugyan, de ereje nem tört 
meg. A rászai urakkal egyetértőleg az 1371 -ik év tava
szán, harczra készült Vukasin ellen, de e tervét nem való
síthatta meg. Ezen évben tekintélyes török sereg közele
dett Szerbia határaihoz s ez vette igénybe Vukasin egész 
figyelmét. Vukasin helyesen számított, midőn először is 
a törökök ellen fordúlt, mert ha ezeket legyőzheti vala, 
könnyen elbánhatott volna az ellenséges főurakkal is. 
Nagy sereget gyűjtött, mely azonban, mint egy krónista 
megjegyzi, leginkább görögökből, makedono-vlachokból 
és albánokból állott, világos bizonyságáúl annak, hogy a 
szerbek érdekeiket elkülönítették Vukasin érdekétől.

Vukasin a Maricza folyó partján Bulgáriában szállott 
táborba, telve önbizalommal, mert tudta, hogy serege 
számra jóval felülmúlja a török haderőt. Oly nagy volt 
az elbizakodottság a király harczosainál, hogy minden 
elővigyázatot mellőzve, a legféktelenebb dorbézolásnak 
adták át magukat. így történt aztán, hogy egy kémszem
lére kiküldött török csapat, értesülvén az ellenséges tábor 
állapo áról, éjnek idején reárontott a bortól elnyomott s 
mély álomba merült seregre s azt teljesen megsemmisí- 
tette. Vukasin nem esett el a csatában, futva mentette 
meg életét, de bujdoklása közben vagy szolgája, vagy 
egy török által, kinél menedéket keresett, a magánál hor
dott kincsek eltulajdoníthatása végett, meggyilkoltatott.

Másodszor üresedett meg a trón rövid négy év lefor
gása alatt. Legutóbbi birtokosa már bitorló volt, ki az ősi 
dynastia romjain emelkedett fel arra s kit a nemzet leg
erőteljesebb része nem ismert el uralkodójául. Es most a 
bitorló is életét veszté. Ezzel szabad tér nyilt minden nagy-
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rílvágyásnak, minden követelésnek. Minthogy a Neman- 
ják családja kihalt, a régi nemesek természetesen inkább 
maguk közül óhajtották egy társukat a trónra emelni, mint
sem meghajolni valamely dicsszomjas kalandor előtt. Mint 
tudjuk, a Nemanják dynastiájához mindvégig hű nemes
ség vezére Lázár knéz volt; ő küzdött legtöbbet Vukasin 
ellen. Természetes,hogy a szerb nagyok most felé fordíták 
tekintetöket. Különben is Lázár rokonságban állott a Ne- 
manjákkal, egyéni tulajdonai pedig már kiválólag képesí
tők őt az uralkodói hivatás betöltésére. Nem csoda tehát, 
hogy a tulajdonképeni szerb nemesség fejedelmi jelöltje 
ő volt. Nem minden ellenzés nélkül foglalhatta el Lázár 
a trónt. Különösen a déli s némely nyugoti tartományok 
kormányzói, nem akartak meghódolni. A polgárháborúban, 
mely bekövetkezett, a Mrnyavcsevicsek családja elpusz
tult s 1376-ban Lázárt találjuk a császári hatalom birto
kában, de a birodalom területe már lényeges változást 
szenvedett. A meghódított déli tartományokban egyes 
hatalmas volt kormányzók függetlenül uralkodtak; Bosz
niában Tvrtkó bán, az 1376 vagy 1378-ik évben felveszi a 
királyi czímet, mindazáltal elismervén Nagy Lajos magyar 
király fensőségét. És pedig Tvrtkó mintegy Dúsan örököse 
gyanánt tekintette magát, s ezért nem csupán a bosnyákok, 
hanem a szerbek és bosnyákok királyának czímével élt. 
Egyesítő ekkor Boszniával Travuniját, Chumot, sőt Zéta 
egy részét i^magának igényelte. Ekként Lázár országa 
még az összes szerb földet sem foglalta többé magában. 
Az új fejedelem talán épen ez okból, vagy talán kegyelet
ből Dúsan és szerencsétlen fia Uros emléke iránt, nem 
neveztető mao-át császárnak, hanem a knéz czímet hasz-o

nálta.
Lázár bátor, erélyes, igazságszerető uralkodó volt.
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Egész életét azon feladatnak szentelte, hogy a szerb állam 
hanyatlását megakadályozza, s hogy annak régi fényét 
helyreállítsa. Az ellentétes viszonyok hatalmával azonban 
egyes ember, bármily kiváló tulajdonok jellemezték s bár
mily kiterjedt hatáskörrel birt is, nem küzdhetett meg 
többé. Milutin és Dúsan tettvágyának egy mindenre kész, 
egyetértő, előre törekvő nemzet képezte biztos eszközét. 
Lázár idejében a pártokra szaggatott, sajátgyöngeségének 
érzetétől visszariadó nemzetet nem lehetetttöbbé oly foly
tonos, kitartó munkára buzdítani. Meglehet, hogy Lázár, 
egyéniségét és tulajdonait tekintve, ugyanazon magaslaton 
áll Dusánnal. De az eszközök, melyek felett rendelkezett, 
nem voltak többé ugyanazok. A legjobb akarat, a leg- 
buzgóbb törekvés, a leo-bölcsebb intézkedés meo-tört aö  7 ö  cD

hanyatlásnak indúlt nemzet összeroskadásán s a kivűlről 
közelgő vihar erején.

A Yukasin felett 1371 -ben kivívott diadal után, mind 
gyakoriabbak lettek a törökök hódító vállalatai. Drinápoly, 
Filibe, Szófia egymásután hatalmokba kerültek. Bulgária 
nagy része török tartománynyá vált, s már Thessalia, 
Makedonia és Albánia némely vidékeit is háborgatták az 
előre nyomúló ozmán csapatok. Az 1386-ik évben ismét 
Szerbiára került a sor. Hosszú ostrom után elesett Nis 
vára, és Lázár a békét csakis évenkinti tributum fizetésé
nek és segédcsapatok állításának Ígéretével vásárolta meg. 
A feltételek nem voltak ugyan terhesek, *) de Szerbia 
elvesztette füg;o;etlenségét g már ekkor mint a szultán 
hűbérese tűnik fel. Hogy e megaláztatás tűrhetetlennek 
látszott Lázárnak, ki ifjúságát Dúsan udvaránál töltvén, 
szemtanúja volt a szerb birodalom nagyságának, az ter-

* E venkínt 1000 font ezíist és 1000 szerb lovas.
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mészetes. Már azl388-ik évben szövetségre lépett Tvrtkó 
királylyal, Kastrióta György gyei, Albánia urával, s némely 
kisebb félig független fejedelemmel, az ozmánok ellen 
viselendő általános háború czéljából. A hadjárat szeren
csésen kezdődött. Kastriótának sikerűit egy török csapa
tot szétvernie. De már a jövő évben maga Murád szultán 
megjelent egy nagy sereg élén. A Rigómezőn (Koszovo 
polye) vívatott a csata, mely nem csak Szerbia, de a Bal
kán félsziget sorsára nézve is döntő volt. Az 1389-ik év 
junius 15-én, Yid napján ütközött meg a két sereg. A sze
rencse az ozmánoknak kedvezett s a harcz a szerbek és 
szövetségeseik teljes vereségével végződött, állítólag 
Brankovics Vúknak, az egyik szerb vezérnek árulása 
következtében. Lázár elesett a csatában, de Murad szul- 

• tán sem érte meg a teljes diadalt. Sátrában meggyilkolta
tott, a szerb hagyomány szerint Obilics Milos által, ki a 
török táborba lopódzva s a szultánt megölve, zavart és 
félelmet remélt előidézhetni az ozmánok soraiban. A két 
uralkodó életét veszté, de a győzelem a törökök részére 
hajolt.

A Rigómezőn lezajlott csata után, Szerbia nem vált 
uzonnal közvetlentöröktartománynyá,de megszűnt függet
len állam lenni. Bajezid szultán Lázár fiának adományozta 
a fejedelmi trónt, despota czímmel. István azonban kény
telen volt nemcsak tributumot fizetni, hanem csapatai élén 
személyesen is részt venni úgy Európában, mint Ázsiában 
a törökök harczaiban, hol a Balkán félsziget keresztyénjei, 
hol az ozmánok mohamedán ellenségeivel szemben. Istvánt 
és csapatait ott találjuk a XIY. század végén Bulgária 
teljes meghódításával végződött hadjáratban, s az oláhok 
ellen folytatott harczokban. Részt vesznek a nikápolyi 
ütközetben s 1402-ben az angorai csatában, hol különös
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hősiességük által, bámulatra ragadták a győztes Tamerlant 
is. Úgy látszik, a szerb politikának főelve e korban az 
volt: a lehető legjobb viszonyban maradni az ozmánokkal, 
még áldozatok árán is, csakhogy az országnak legalább 
részletes függetlensége a belügyekben megőríztessék. 
Mindazáltal a régi teljes függetlenség visszaszerezhetésé- 
nek reménye nem halt ki a szerbek közűi. Bármily hűsé
gesen teljesítette is Lazárevics István a szultánok iránt 
fogadott kötelezettségét, mindazáltal igyekezett más irány
ban is oltalmat és támaszt keresni. Kevéssel az 1427-ik 
évben bekövetkezett halála előtt, Zsigmond magyar király- 
lyal szerződésre lépett, melyben elismerte Magyarország 
fennsőségét Szerbia felett. Utódjává az országlásban a 
koszovoi árulónak, Brankovics Vúknak fiát, Györgyöt 
jelölte ki. A Brankovicsok ekkor hatalmas főurak voltak, 
s István ismervén Györgyöt, reményiette, hogy ő lesz leg
inkább képes a török foglalási törekvéseknek ellenállani. 
György eleinte csak a szerbek, a tengermellék s a dunai 
vidékek urának nevezte magát s csak később vette fel a 
despota czímet. A szerb történet annyira összeszövődik 
e korszakban a magyar történettel, hogy a részleteket bát
ran mellőzhetjük. Brankovics György magatartása á 
várnai ütközettel és Hunyadi Jánossal szemben, midőn az 
a rigómezei csata után menekült, a hűtlenség és ravaszság 
színében tűntetik fel őt. Szerb szempontból tekintve 
Brankovics működését, az ítélet nem lehet ily szigorú 
felette. O kétségkívül hazája függetlenségének helyreállí
tására törekedett. A törököket sohasem segítette harczaik- 
ban, mint előde István, de alkudozásokkal s Ígéretekkel 
igyekezett őket visszatartani s midőn ez nem sikerűit, 
szembe is szállt velők. Gyöngének érezvén magát, ter
mészetesen a Nyugoton keresett szövetségeseket s e rész-
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ben, mint a legközelebbi szomszédhoz, Magyarországhoz 
fordult. De azért tartott a magyar hatalom növekedésétől 
is, mely épen oly veszélyessé lehetett a szerb független
ségre nézve, mint az ozmánoké. Ez magyarázza meg 
Brankovics ingadozását és ármányait. Midőn a törökök 
támadtak nagy erővel ellene, Hunyadyt hívja segítségül. 
Ennek győzelme után azonnal elfordúl tőle s nehogy a 
magyarok hatalma túlságosan megszilárdulhasson, tartóz
kodik részt venni a háború további folyamában. Miáltal 
ismét a törökök győznek. Brankovics valószípűleg azt 
remélte, hogy a török-magyar viszályban mindkét fél 
erejét vesztvén, a kedvező pillanatban helyreállíthatja az 
eltűnt függetlenséget.Brankovics mint jó hazafi cselekedett, 
de nem volt szerencsés; a történeti események folyamát 
meg nem változtathatá. Hogy milyen más irányt vett ez 
időben már a szerb hűbéres állam fejlődése, kitűnik abból 
is, hogy míg régebben a királyság és császárság korában, 
a fővárosok mindenkor az úgynevezett O-Szerbia terüle
tén feküdtek, Brankovics György már Szendrőt a Duna 
mellett, választá székhelyéül.

Az 1456-ik évben bekövetkezett halála után legifjabb 
fia, Lázár ragadta magához a főhatalmat, ezután pedig 
1458—1459-ben ennek özvegye Helena viselte a despota 
czimet. De már 1459-ben II. Mohamed teljesen elfoglalta 
Szerbiát s véget vetett a látszólagos függetlenség utolsó 
maradványának is. Szerbia közvetlen ozmán tartománynyá 
lett és pasaitokra osztatott fel.

Mintegy száz évet foglal magában azon korszak, mely 
Dúsan halálától az 1459-ik év hadjáratáig terjed s mely 
alatt, mint láttuk, oly gyors léptekkel haladt a szerb 
állam a végenyészet felé. E pontra jutván, egy sajátságos 
körülmény ragadja meg figyelmünket. A VII. században
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bevándorló szerbek, új hazátokban eleinte a byzanczi biro
dalom közvetlenül alattvalói gyanánt tűnnek fel. E viszony 
csakhamar módosulást szenved s a zsupánok, ha el is 
ismerik a Konstantinápolyban székelő központi hatalom 
fennsőségét, saját tartományaik határain belől, már bizo
nyos függetlenséget gyakorolnak. E tartományok még 
felette lazán függnek össze s a zsupánok a főzsúpánnak 
inkább csak tekintélyét, mint tényleges hatalmát ismerik 
el. Végre a kétségkívül fényes államférfiúi tulajdonokkal 
bíró Nemanja törekvéseinek sikerül a szerb földön meg
alkotni az egységes államot. Tagadhatatlan azonban, hogy 
Nemanja, az akkori viszonyokhoz képest, a dolgok akkor 
fennálló rendjének értelmében, bitorló volt. De őczéltért 
s dynastiája két száz éven át uralkodott a mindinkább 
emelkedő szerb állam felett. A mily utat követett a fejlő
dés, ugyanazon az úton haladt a hanyatlás is, csakhogy 
megfordított sorrendben. Vúkasin a nagy tehetségű, nagy
ravágyó és ravasz, bitorló, kinek uralkodása alatt már 
megbomlik az állam egvsége. Utánna bekövetkezik a tar- 
tományok laza összefüggésének kora. A «szerbek s a ten
germellék stb.» fejedelmének czíme már valóban alig 
egyéb üres czímnél. És nem sokára létrejő a függési 
viszony is egy oly hatalommal szemben, mely lassankint 
a Balkan félszigeten befészkeli magát. Alig pár évvel 
azután pedig, hogy az ozmánok Konstantinápolyi elfog
lalják, Szerbiára nézve még a hűbéri kötelék is megsem
misül s a szerbek ismét közvetlen alattvalói lesznek azon 
birodalomnak, melynek fővárosa Konstantinápoly, miként 
voltak 800 év előtt.

Mielőtt még néhány szót mondanánk a szerbek hely
zetéről a közvetlen török uralom alatt, röviden meg kell 
emlékeznünk Boszniáról és különösen Zétáról. Boszniában,
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mint említettük, Tvrtko bán, már Lázár knéz idejében 
felvette a királyi czímet a magyar fennhatóság elismerése 
mellett. Nagy Lajos halála után, úgy látszik, egy ideig 
függetlenül uralkodott, de Zsigmond király ismét enge
delmességre kényszerűé őt. Tvrtko halála után Bosznia a 
legbonyolultabb zavarok színhelyévé lett. A főhatalom 
egyik tekintélyesebb családról a másikra szállott, gyak
ran több ellen-fejedelmet találunk egyidejüleg,kik egymást 
részint magyar, részint török segélylvel igyekeznek leküz
deni. Az ország határai folytonosan változnak s a Bosznia 
név végre csak földrajzi fogalommá válik. Mindezen 
viszálkodások közepette mégis legnagyobb tekintélylvel 
bírt a magyar befolyás, mindaddig, míg a törökök ez 
irányban is előre nyomulván, hosszas harczok után a 
mohácsi vészt követő időben, egész Boszniát meghódítot
ták s a méo* itt-ott fennmaradt részletes füo-getlenségnekö  O  o  o
véget vetettek.

Bosznia, mint láttuk, egész kiterjedésében sohasem, 
de még részenként is, csak rövid időre tartozott Szerbiá
hoz. Ezen időszakban folyvást túlnyomó volt ott a ka- 
tholicismus s ennélfogva Magyarország befolyása. Mind- 
azáltal a bosnyák fejedelmek, ha mindjárt nem is akartak 
meghajolni a szerb királyok előtt, bírtak az összetarto- 
zandóság érzetével, a mit azon körülmény bizonyít legin
kább, hogy a szerb uralkodóház kihalta után, a bosnyák 
fejedelmek, ̂ nem egyszer hivatkoztak azon, legtöbbnyire 
csak képzelt vagy költött, rokoni kötelékekre, melyek 
őket a Nemanjákhoz fűzik. Kétségtelen azonban, hogy 
Bosznia, daczára a szomszéd hatalmak között való inga
dozásának, daczára gyakran beálló szétdaraboltatásának s 
azon körülménynek, hogy tulajdonképen politikai egészet 
nem képezett, mégis fejlődésében bizonyos egységet
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és oly határozott irányt tüntet fel, mely azt mindég kü- 
lönválasztá a szoros értelemben vett Szerbiától s a 
két, különben teljesen homogen nép egyesülését meg- 
hiúsítá.

A másik tartomány, mely a szerb birodalom meg
dőlte után figyelmünket igénybe veszi, a többször említett 
Zéta. Kiemeltük már fentebb a fontosságot, melylyel Zéta, 
úgy lakóinak erőteljes jelleménél, mint fekvésénél fogva 
a szerb állami viszonyok fejlődésében bírt. A szerb törté
net minden nagyobb mozgalma Zétából indúlt ki, innét 
származtak azon családok és egyének, kik hazájuk sor
sára döntő befolyást gyakoroltak. Zéta volt a Nemanják 
ősi fészke és legsajátosabb birtoka. A zétai nemesség 
leghívebben megőrizte a régi szokásokat, legszilárdabbúl 
ragaszkodott az ősi jogokhoz. A Nemanják családjával 
mintegy azonosítván magokat, a zétai nemesek élénk 
részt vettek annak jó és balszerencséjében. Nem egyszer 
fosztották meg hatalmától az uralkodó fejedelmet, de 
mindenkor egy más Nemanja javára. Dúsan idejéig, 
mint tudjuk, Zéta mint a család öröké, rendesen a trón
örökös osztályrészét képezte. Midőn azonban az utolsó 
Uros atyjától a királyi czimet nyerte, a tulajdonképi 
Szerbiával együtt, Zétába is kormányzót kellett kine
vezni.

Ilyen volt bizonyos Balsa, alighanem valamely 
zétai nemes család ivadéka. A Nemanják házának elpusz
tulása után, aBalsák meg tudták őrizni függetlenségüket, 
úgy Szerbia mint Bosznia irányában. Utóbb az uralkodás 
más családokra ment át s a tartomány síkabb vagy ten
gerre kinyúló részei elvesztek, amazokat a törökök, eme
zeket pedig a dalmát városok foglalván el. Zétának meg
törhetetlen népe, minden oldalról visszanyomva és segít-
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séget többé nem reménylhetve, a tartomány éjszaki 
csúcsába, a majdnem hozzáférhetetlen sziklák közé vonult, 
de függetlenségéről le nem mondott. Itt képződött aztán 
a mai Czrna Gora (Fekete hegység) vagy Montenegro, 
melyet állandóan még egyetlen ellenség sem volt ké
pes meghódítani. E maroknyi nép tizenkét százados 
függetlensége oly elvitázhatatlan történelmi tény, mely 
figyelemre méltó tanúságot rejt magában s mely már 
eleve is némi útmutatást szolgáltat a jövő esélyeit ille
tőleg.

A török hódítás bevégezte után a szerbek rájákká 
lettek. Az ozmán hódítók a meghódítottak között termé
szetesen nem tartották fenn az addig fennállott jogi és 
társadalmi különbségeket. Nemes és nem-nemes egyaránt 
minden jogtól megfosztott alattvalónak tekintetett. Ezen 
sorsot kikerülendők, tértek át oly sokan a szerb nemesek 
közül a mahomedán hitre, minek következtében megma
radtak birtokaik és befolyásuk is a tartományban. A bos- 
nyák bégek, kiknek fanatismusa az ázsiai törökök val
lási buzgalmát jóval felülhaladja, a régi nemesi családok 
utódai.

Ily áttérések tömegesen leginkább Boszniában for
dultak elő, részint mert a katholikus, a keleti és a patare- 
nus vallások között századokon át folyt küzdelem némi 
indiíferentismust szült volt, részint pedig, mert a bosnyák 
nemesség sokkal kitérjedettebb mérvben gyakorolta a 
kiváltságos jogokat, mint ez Szerbia más tartományaiban 
volt az eset, s ennélfogva nehezebben is tudott azok élve
zetéről lemondani. A tulajdonképeni Szerbiában, ide szá
mítva nemcsak a mostani fejedelemséget, de az úgyneve
zett O-Szerbiát is, a nép, a királyok és a papság buzgól- 
kodása folytán kizárólag a keleti egyház híve volt és
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szilárdul ragaszkodott vallásához. Itt tehát a nemzet leg- 
nagyobb része inkább a rája szomorú sorsát választá, 
mint hogy hitét elhagyja. És valóban a szerbek története 
ezen egész korszak alatt az egyházban központosul. Az 
ipeki patriarchatus túlélte az állam végromlását és tagad
hatatlan, hogy a papság ezen időkben nemcsak mint a hit, 
tie egyszersmind mint a nemzetiség őre tűnik fel. Végre 
azonban, nem tűrhetvén az elnyomatást, miután már több 
Ízben és nagyobb tömegekben Magyarországban kerestek 
menedéket sokan a szerbek közül, maga a patriarcha is 
felkerekedett és számos ezer családdal elhagyván hazáját, 
magyar földre költözött. E kivándorlóit szerbek sorsa e 
helyt nem érdekelhet bennünket, mivel azok magyar 
állampolgárokká lévén, ezentúl a magyar történetben sze
repelnek.

E kivándorlások és különösen a patriarcha eltávo
zása következtében, az otthon maradottak helyzete még* 
szomorúbbá vált. A konstantinápolyi patriarcha kap
ván az alkalmon, ismét érvényesíti jogait a szerb patri- 
archatusra, s e részben a porta is szívesen segédkezet 
nyújtott. Görög papok árasztották el a szerb tartomá
nyokat, kik nem kevésbé zsarolták a népet, mint a bégek 
és pasák.

Egyedül az osztrák-török háborúk alkalmával lélek- 
zett fel olykor-olykor, de mindég csak rövid időre az 
elnyomott rája. A pozsarevaczi (passaroviczi) békekötés 
után Szerbia egyrésze Belgráddal együtt, mintegy húsz 
évio- Ausztria birtoka maradt. Minden virágzásnak indúlt 
e két évtized alatt az oly régen szenvedő tartományban. 
Belgrád maga a fejlettség oly fokára emelkedett ez idő
ben, a melytől még napjainkban is igen távol áll. Annál 
kétségbeejtőbb éi’zés szállotta meg tehát a szerbeket,
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midőn a jólét és szabadság ezen rövid korszaka után, 
visszasülyedtek a régi nyomorba és szolgaságba.

Hogy mily hatással volt a jászvásári és sistovi béke 
által befejezett osztrák-orosz-török háború a szerbekre, 
azt már a későbbi fejezetekben fogjuk elbeszélni. É 3 most 
áttérhetünk e munka tulajdonképeni tárgyára.
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ELSŐ FEJEZET.

Szerb állapotok a XVIII-ik század vége felé.

A mióta Szerbia török tartománynyá vált, épen úgy 
meghonosúltak ott a török államintézmények, mint az oz
mánok által meghódított többi országokban. Ez intézmé- 
nyék lényegükben semmit sem változtak az ozmán biro
dalom megalapítása óta egész napjainkig, ott tudniillik, 
a hol a porta megőrizte közvetlen fensőségét. A múlt 
század közepe táján tehát még teljes virágzásban találjuk 
azokat a belgrádi pasalikban. Az ozmán birodalom alap
ját a fegyver, a hódítás képezte és az első foglalások, az 
alakuló új állam első terjeszkedése a Szeldzsukok maho- 
medán birodalmának rovására történtek. Az ozmánok 
már rég nem megvetendő hatalomra vergődtek Kis-Azsia 
némely mahomedán népei fölött, mielőtt valamely keresz
tyén állammal összeütközésbe jöttek volna. Kétségtelen 
tehát, hogy az Ozmánok nem a vallás nevében, mint egy
kor az arab khalifák, hanem az államalkotás ösztöne által 
vezéreltetve ragadtak fegyvert s igyekeztek országuk ha
tárait mindinkább kiterjeszteni. A harczok, melyeket az 
ozmánok mahomedán, sőt rokonfajú török népekkel vív
tak, nem kevésbbé voltak elkeseredettek és véresek, mint 
azok, melyeket utóbb a keresztyének ellen folytattak. 1

1 H am m er: Geschichte des osmanischen Reiches. I. kö tet, 
2 könyv.

13*
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Mindazáltal nagyon fontos és az ozmán birodalom későbbi 
alakúlására nézve lényeges jelentőségű a különbség, mely 
a keresztyén és mahomedán népek meghódítása után kép
ződött viszonyok között létezik. Habár a vallás nem ké
pezte is az ozmán birodalom megalakulásának indokát, 
midőn egyszer megalakult, az összes államintézmények 
a mahomedán vallás szellemében és tételei szerint fejlőd
tek. És így a mahomedán ozmán birodalom, mely első 
képződését a szintén mahomedán szeldzsuk birodalom szét- 
rombolásának köszönheté, végre is valóságos theocratiává 
változott. A meghódított mahomedánok, kik addig, míg 
fegyverrel szegültek ellen mint ellenségek, tűzzel-vassal 
pusztíttattak, a meghódolás után részesültek azon jogok 
és előnyök legnagyobb részében, melyeket a hódító ozmán 
törzs élvezett és pedig egyedül a vallásközösség alapján. 
A korán a hódítók és meghódítottak közös szent könyve 
vált mindnyájukra nézve egyenlően és kizárólag mérv
adóvá, nemcsak a vallást, de az összes állami és társa
dalmi intézményeket illetőleg is. 1 Az ozmán birodalom 
tehát mint állam és társadalom azonosúlt az izlammal. 
Természetes, hogy, midőn az ozmánok, kiknél az állami
ság eszméje oly teljesen egybeolvadt vallásuk tételeivel,- 
oly népekkel jöttek összeütközésbe, melyek más hitet 
vallottak, nem tekinthették azokat a meghódítás után az 
ozmán birodalom oly jogosult alkatrészeinek, mint a meg
hódolt mahomedánokat. Csak a ki az izlamot vallotta 
hitéül, bírhatott az ozmánok uralma alatt polgári és poli

1 A koránon kívül létezett ugyan még, hogy úgy mondjuk, 
a világi törvényhozásnak bizonyos neme. A rendeletek azonban, 
melyek az ilynemű szabályokat tartalm azták , nem ellenkeztek a 
h ittételekkel , csak azoknak kiegészítése gyanánt szolgáltak. 
H am m er : id. m. I. k. 86. 1.
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tikai jogokkal; a ki más valláshoz tartozott, az kívül ma
radt minden jogosultság körén. Méltán merülhet fel itt 
azon kérdés, hogy miként maradhattak fenn a különböző 
vallások és ezeknek oltalma alatt a különböző nemzetisé
gek az ozmán birodalom e rideg theocratikus szerkezete 
mellett? E látszólagos ellenmondás megfejtését azon kö
rülményben találjuk, hogy míg például az arab khalifák 
a vallás terjesztésének érdekében hódítottak, következés
kép térítettek is ; az ozmánok, mint fentebb említettük, 
nem a vallási fanatismus, hanem az államiság eszméje 
által vezéreltették magukat hódításaikban és így egysze
rűen csak beillesztették már meglevő intézményeik kere
tébe a birodalomhoz időről időre csatolt új elemeket, nem 
törődve a vallás, a szokások, a nemzetiség különbségeivel, 
melyek legföljebb a meghódítottaknak válhattak hátrá
nyára, az uralkodó osztályt azonban nemcsak nem gátol
ták jogai és kiváltságai élvezetében, de nagyobb előnyö
ket biztosítónak annak, oly népek uraivá tevén, melyekkel 
nem kellett jogokban osztozkodnia, de melyeknek összes 
erejét, életét, vagyonát saját javára fordítható. 1

Azon tény, hogy az ozmán államférfiak és hadvezé
rek legnagyobb része keresztyén renegatokból került ki, 
elég világos bizonyítékául szolgál annak, hogy az ozmán 
állam nem ismert egyéb különbséget, mint a mely a hiten 
alapúit. E vallásos, de türelmes államképződés eredmé
nyezte azt i^ hogy az európai Törökországban (hol a ke

1 A janicsárok eleinte erővel maliomedán hitre té r íte tt ke
resztyén gyerm ekekből a lakultak . E térítés azonban mindig 
csak egyesekre (bár mily számosak lettek  is azok) te rjed t ki, 
nem pedig egész népekre. Különben is az egész intézmény nem 
sokáig m aradt fenn eredeti tisztaságában és csakham ar valósá
gos törököket is látunk a jan icsár ordukba betolakodni.
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resztyének számra mindenkor jóval felűlhaladták az ural* 
kodó ozmánokat) minden törzs megtartó századokon át 
saját vallását és nyelvét, a nélkül azonban, hogy ezért 
önálló vagy csak önérzetes nemzetiség gyanánt lett volna 
tekinthető. Általában az európai Törökországban (most 
csak erről szólunk itt tüzetesen) nem a faj, nem az eredet, 
nem a nyelv képezte a legújabb időkig s képezi még most 
is sok tartományban a nemzetiség ismertető jeleit. Török
országban csak két nemzetiséget észlelünk: a mahomedá- 
nokat, vagyis a minden politikai és polgári joggal bíró 
állampolgárokat és a rájákat, vagyis a más vallásúakat 
(tehát túlnyomólag keresztyéneket), a minden jogot nél
külöző lakosokat.

Boszniában például az első török foglalás után az 
akkori bosnyák nemesség egy része áttért a mahomedán 
hitre. Ez által felvétetett az uralkodó osztály soraiba s 
mindazon kiváltságok élvezetébe lépett, melyek annak 
sajátos birtokát képezték. E bosnyák bégek, kik jelenleg 
is a tartomány földesurai, még most is ugyanazon nyelvet 
beszélik, melyet a keresztyén rája, szokásaikban sok rész
letet megőriztek a régi keresztyén szokásokból, jól emlé
keznek egykori bosnyák neveikre, sőt itt-ott még használ
ják is azokat és mégis a rájának nincs nagyobb ellensége, 
a török államintézményeknek nincs hívebb barátja e rene- 
gatoknál. 1 Hasonló jelenséget észlelhetünk az albánok 
és déli bulgárok között is. 2

1 Az 1872-ik év nyarán  Boszniában utaztam. Nem tudom 
m ár melyik helységnél a mudir, egy fiatal mahom edán, jö t t  
elémbe, a kormányzó á lta l küldve fogadtatásom ra. Egy fa a la tt  
telepedtünk meg reggelizni, s term észetesen beszélgetni kezd
tünk. A m udir egyszerre csak a bennünket körülálló keresztyén 
falusiakra m utatva, így szólott hozzám: «Az én ereimben is
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A török állameszme e vallásos jellegében kell keres
nünk egyrészről azon jelenség okát, hogy a törökök se 
egy meghódított népet nem voltak képesek fajilag assi- 
milálni, se egy állami nemzetet teremteni. Nyugat-Európa 
államai mindannyian különböző fajú és nyelvű népek ve- 
gyületéből alakúltak. E különbségek sok helyt még fenn- 
állanak a nélkül, hogy azok az állam egységét veszélyez
tetnék vagy legalább oly mértékben veszélyeztetnék, mint 
a török birodalomban. Az európai államok ilynemű fejlő
désére kétségkívül nagy befolyással volt azon körülmény, 
hogy hódítók és meghódítottak, az uralkodó osztályok és 
az elnyomottak egyaránt felvették a keresztyénséget. Ez 
által nem juthatott érvényre azon merev, minden újítás
sal, minden előre haladással daczoló megkövesülés, mely 
az egymással szemben álló vallások tételeiben és az azo
kon alapúló intézményekben jelentkezik. A keresztyén 
vallás kebelében felmerült szakadások miatt képződött 
hitágazatok nem tartalmaztak oly szembeszökő ellentéte
ket, mint az izlam és a keresztyénség, habár e két nagy 
vallás küzdelmei aligha voltak hosszabb tartamúnk avagy 
kegyetlenebbek, mint a keresztyén hitfelekezetek harczai 
egymás közt. Mindazáltal tagadhatatlan azon tény, hogy 
midőn Nyugat-Európában feltámadt a vallási reformatió- 
tól egészen különböző általános újítási szellem és haladási

ugyanazon vér folyik, mely az öv ék b en ; én a Szokolovicsok 
régi hires családjából származom.» A ztán elm ondta, hogy volt 
egy ősi családi ereklyéje, egy kard  e fe lírá ssa l: M athias Rex, 
m elyet azonban kénytelen volt elzálogosítani.

2 Nem lesz ta lán  érdektelen megem líteni azt, hogy a basi- 
bozsukok, kik B ulgáriában a m últ nyáron annyi kegyetlenséget 
követtek el, nem valóságos törökök, hanem legnagyobb részint 
pomákok, vagyis mohamedán h itre té r t bulgárok voltak.
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törekvés, annak vívmányai, nem tekintve a hitfelekezetek 
mint ilyenek érdekeit, minden egyes nemzet összeségének 
váltak javára. Természetes, hogy a közművelődés eme 
vívmányai csak lassankint és csak fokozatosan a külön
böző osztályok között lőnek a nagy tömeg tulajdonává. 
A nyugat-európai polgárosodás legfontosabb, legmesz- 
szebb kiható erndményéűl kétségkívül a polgári jognak 
az egyházi jogtól való elválasztását tekinthetjük vagyis 
az előbb, ha nem is kizárólag, de mégis nagy mértékben 
alkalmazásban volt egyházi jog helyett, egy attól külön
böző, nem az egyes felekezetek hittételein alapúló jognak 
általánosítását a társadalmi és polgári viszonyokban. 
Nincs itt helye, de azt hiszem nem is szükséges ez átala
kulásnak roppant fontosságát fejtegetni a nyugat-európai 
államok további fejlődésére nézve. Tény az, hogy Európa 
művelt államaiban lassanként az egyházi jog mellett egy 
más elveken alapuló, különféle nemzetek szerint változó, 
de minden egyes nemzet összes tagjait egyenlően átfogó 
polgári jog vert mély gyökeret, tekintet nélkül az állam
polgárok között létezhető nyelv- és valláskülönbségekre. 
Törökországban ily átalakulás nem történt. A korán té
telei egyedül mérvadók még jelenleg is nemcsak az azok
ban nyilvánuló vallást, hanem az összes polgári viszonyo
kat illetőleg, és pedig nem egyedül a mahomedánokra, 
hanem a birodalomban élő más vallásuakra nézve is; 
mert hiszen természetes, hogy egy theocratikus államban 
az uralkodó osztály vagy nép, ha el is tűri a más vallások 
gyakorlatát, nem engedheti, hogy azok egyenértékűek 
legyenek saját vallásával. E körülményben, hogy tudni
illik Törökországban a más vallásuak (vagy rövidség 
okáért mondjuk általában a keresztyének) polgári viszo
nyai is a korán tanai szerint intézteinek, rejlik az ok, a

MAGYAF
N M M A K Y O  W A D W IA  

KDNW IAkA



1 7 8 0 — 1 8 0 6 . 201

miért Törökország fejlődése az európai polgárosodás kö
vetelményei szerint majdnem lehetetlen, és hogy a szul
tán keresztyén alattvalói nem tekintik s nem is tekint
hetik magukat a birodalom valóságos kiegészítő részeinek, 
hanem mindég annak határain túl, annak szétmállásában 
vélik feltalálhatni egy jövő jobb lét lehetőségét. Minden 
vallásnak, a míg az fennáll, fő jellege a dogmatismus. Val
lási szempontból tehát csak reformálásról, de nem foko
zatos, folytonos fejlődésről lehet szó. Hogyan is lehetne 
egy theocratikus államnak oly művelődési elvek szerint 
való fejlődését képzelni, melyek az uralkodó vallás dog- 
matismusát el nem ismerhetik, sőt azt egyenesen kárhoz
tatják. És ezért téves azon remény, hogy Törökország 
addig, míg a korán marad a polgári jogok főforrása a 
birodalom Összes alattvalóira nézve, a nyugot-európai mű
velődés ösvényére léphetne. A tények eléggé bizonyítják, 
hogy e részben minden kísérlet eredménytelen maradt 
egész a legutóbbi időkig. És a mily káros Törökországra 
nézve az, hogy nem képes az európai művelt nemzetek 
sorába lépni, ép oly veszélyes keresztyén alattvalóinak 
azon, talán öntudatlan, de kétségkívül meglevő érzelme, 
hogy ők a birodalomnak nem polgárai, hanem egyedül 
lakosai, kiknek ugyan a tények hatalmánál fogva e biro
dalom határai között kell élniök, de kik legfontosabb ér
dekeik és vágyaik kielégítését csak is a létező viszonyok 
felbomlásától várják, a mi egyszersmind az államegység 
megsemmisülését vonná maga után. E veszély egyedül a 
keresztyének egyenjogosítása által volna elhárítható. Ez 
egyenjogosítás azonban, a török birodalom jövőjének ez 
egyetlen biztosítéka, az ozmán faj további uralkodásának 
e leglényegesb feltétele (bár nemcsak nem lehetetlen, sőt 
még a mahomedán vallás épségben tartása mellett is kivi
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hető) mindaddig nem remélhető, míg a vallás fogja ké
pezni az állam alapját, s míg a mahomedán egyházi jog 
lesz mérvadó a más vallásuak polgári viszonyaiban is. 1

Ezen általános nézpontok előrebocsátása után, me
lyek némileg megkönnyítik a török birodalom viszonyai
nak kellő felfogását, áttérhetünk a szerb török-állapotok 
ecsetelésére a XVIII. század második felében.

Az 1739-iki osztrák-török békekötés után majdnem 
Ötven éven át nem újultak meg az ellenségeskedések a 
két állam között. Ausztria a háború kimenetele által 
kényszerítve, visszaadta foglalásait a Dunán és a Szá
ván túl s e tartományok ismét a porta közvetlen uralma 
alá jutottak. Visszaállíttatott tehát a teljes török köz
igazgatási rendszer is.

Miként napjainkban, úgy azon időben is gyakorta 
szenvedett változást a területi felosztás. Nem terjeszkedve 
itt ki az idő folyama alatt közbejött módosításokra, 
legyen elég annyit megemlíteni, hogy a XVIII. század 
második felében s a jelen század elején, noha még fenn
állott a két nagy helytartóság, t. i. a boszniai és a rumé- 
liai, melyek az európai birtokokat foglalták magukban, 1 2 
a mai Szerbiának legnagyobb része a belgrádi pasalik 
neve alatt volt ismeretes. Némely vidékek, melyek jelen
leg Szerbia kiegészítő részeit képezik, a boszniai, szku- 
tarii, rumelii és viddini kormányzóságokhoz tartoztak. 3

1 A B alkán félszigeten több m int egy év óta észlelhető 
mozgalommal s annak fejlődésével szemben, szükségesnek ta r
tom megjegyezni, hogy a fentebbi sorok még 1874. tavaszán 
je len tek  meg a B udapesti Szemlében.

2 H am m er: Des osmanischen Reichs Staatsverfassung 2-ik 
kötet. 248. 1.

3 Vúk Sztefanovics K aradzsics: Danicza 1827. 54. 1.
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A győzelmes szerb forradalomnak sikerűit e század első 
évtizedeiben ez utóbb említett részekből is egynéhányat 
az egykori belgrádi pasalikkal egyesíteni, megalkotva 
ekként a szerb fejedelemség jelenlegi határait. A mi a 
szerbek által lakott vidékek közűi még napjainkban is a 
közvetlen török uralom alatt maradt, azt, természetesen 
Boszniát ide nem értve, rendesen a csakis történeti jelen
tőségű O-Szerbia névvel szokták jelezni. Tényleg azon
ban e tájak jelenleg több vilajet (kormányzóság) között 
oszlanak meg.

Alig van ország Európában, mely oly gazdagon 
részesült volna a természet áldásaiban, mint Szerbia. 
Termékeny talaj és pedig nem csak a Mácsva rónaságán 
vagy a Morava széles völgyében, de még a magasabb 
hegyek lejtőin is, fel majdnem a csúcsokig; erdők óriási 
fákkal, számtalan patak s kisebb folyó által öntözött rétek 
és mezők, érczben gazdag hegylánczok, hol már a rómaiak 
is sikerrel űzték a bányászatot, messze elnyúló kőszénte
lepek, kitűnő szőlőfajokkal beültetett hegyoldalok, majd
nem minden kerületben különféle ásványos források és 
végre a délről éjszak felé egész a Dunáig húzódó Morava 
völgye, mint a nyugoti kereskedés legtermészetesebb és 
legrövidebb közege kelet és dél felé; — mindezek oly 
előnyök, melyek kellőleg kiaknázva, Szerbiát a leggazda
gabb országok egyikévé varázsolhatnák. Es a természet, 
mely oly pa^arúl árasztá el kincseivel e kis országot, a 
szépről sem feledkezett meg. Hullámzó halmok, mosolygó 
völgyek, magas sziklafalak, hosszan elnyúló bérezek vál
takoznak a legfestőibb tömörülésben egymással. A fákkal 
beszórt mácsvai síkság laesankint azon zord, sziklás csú
csokig emelkedik, melyek egyikéről Szokol ősi várának 
romjai tekintenek alá a köves medrű, gyors folyású
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Diánára. Délről két ezer láb magas szoroson tör keresztül 
az Ibar, bogy aztán a szerb Moravával egyesülve, azon 
gyönyörű völgyet alkossa, mely Karanovacz és Kruse- 
vacz városok között terül el. Tovább délre a határon 
Szerbia legmagasabb hegysége, a Kopaunik, emelkedik, 
melynek csúcsáról láthatni a magyar és szerb történetben 
kétszer oly végzetessé vált Rigómezőt. Itt ott a hegyor
mokon porladó várromok hirdetik a szerbek egykori di
csőségét ; másutt némi maradványok a római uralomról 
tanúskodnak, mint a gamzigradi nagyszerű megerősített 
tábor vagy vár romjai. Néhol még most is épségben fenn
álló merész ívezetű hidak vonják magokra a figyelmet, 
melyek talán szintén a rómaiak avagy? a török uralkodás 
fénykorának maradványai. Keleten a Hrtanj, öt ezer láb 
magas, egyedül álló, kúp alakú csúcsa emelkedik ki az 
alacsonyabb hegyek fölött, mintegy ős időbeli óriás 
komoran s megvetőleg nézve a jelen kor epigonjaira. 
De bár merre irányozza is a vándor lépteit, kopár ki
aszott tájra alig talál valahol. Egyes sziklás részeket 
kivéve, mindenütt a legélénkebb, legüdébb zöld rétek és 
mezők borítanak hegyet és völgyet. Ezen 'élénk, friss 
színezet, melyet Szerbia vidékei az év nagy részében és 
pedig késő őszig el nem veszítenek, az ország legnagyobb, 
legmeglepőbb szépségei közé tartozik.1

Ilyen most Szerbia s ilyen volt a belgrádi pasalik a 
század vége felé is, csak hogy akkor még a természet 
valódibb, ha mindjárt vadabb eredetiségében jelentkezett, 
mert akkor még kevesebb föld műveltetett és az ős erdők 
még fennállottak, melyek most már, fájdalom, majdnem 
teljesen ki vannak irtva.

1 Többször és több irányban beutazván Szeibiát, alkalm am  
volt az it t em lített v idékeket bejárhatni.
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E szép és áldott vidékek lakosai, a szerbek azon idő
ben, tudniillik a X V III. század második felében, mint 
keresztyének valamennyien rájákúl tekintettek az ural
kodó mohamedánok által. Es a rája sorsa valóban nem 
volt irigylendő. Mint fentebb láttuk, a török állam hódí
tásnak köszöni eredetét és kiterjedését. Természetes, 
hogy e miatt a katonai elem nem sokára túlsúlyra emel
kedett. Az ozmán állam legkoraibb képződésekor látjuk 
már megalakulni azon katonai intézményeket, melyek 
csak e század elején semmisültek meg az európai válto
zott viszonyok hatása alatt, daczára az izlam vakbuzgó 
hívei ellenzésének. Az ötszázados, eredetileg tagadhatatla
nul bámulatos katonai szervezet kényszerű megváltozta
tása egy részről, más részről pedig az állam vallásos 
szerkezetének változatlan fennmaradása csak egy újabb 
bizonyítéka annak, hogy minden egyéb intézmény átala- 
kúlhat, módosúlhat, fejlődhetik, sőt el is enyészhet az 
állam veszélyeztetése nélkül, egyedül csak a hittételeken 
alapuló államformák lévén kénytelenek mozdulatlanság
ban vesztegelni, mert ha megrendülnek, megrendül az 
alap, a vallás és vele együtt a theocratiku? állam létele is.

A szpahik- és janicsároknak, az ozmán birodalom e 
hatalmas két katonai rendjének intézménye, majdnem 
egykorú az ország-alapító Ozmán első foglalási kisérle- 
teivel. Nem ereszkedvén itt bővebben e nevezetes két 
katonai alkotás eredetének és fejlődésének fejtegetésébe, 
legyen elég Annyit megemlíteni, hogy a szpahik — a 
lovasság — egy nemét a hűbéres hadkötelezetteknek 
képezték. Az ozmán állameszme egyedül a szultánt 
ismeri el a fold kizárólagos birtokosául, ki a fölött tet
szése szerint rendelkezhetik. Szultáni földbirtokajándé
kozás által keletkezett aztán a szpahik testületé, melynek
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minden egyes tagja a szerint, a mint nagyobb vagy 
kisebb ily jószágot örökösödési joggal, vagy csak élet- 
bosszaiglan (zaim vagy tímár) bírt, több vagy kevesebb 
fegyveressel, de mindenkor, személyesen volt köteles a 
hadjáratokban megjelenni. A birodalom határainak kiter
jesztésével az újonnan szerzett tartományokban a föld
birtok szintén a szpahik között osztatott ki, kik e szerint 
a kizárólagos földbirtokosokká lőnek.1 A rája nem birt 
tulajdon joggal a földön, melyen lakott, hanem csak a 
szpahi jobbágya volt. A rája kötelességeiről és terheiről 
alább fogunk bővebben szólani.

A janicsárok — a gyalogság — inkább a rendes 
hadsereg jellegével bírtak. Ok nem kaptak földet, hanem 
együtt maradtak csapatosztályaikban (ordu) szigorú fe
gyelem és egyöntetű kormányzat alatt. Később, midőn a 
janicsárok oly rendkívüli hatalomra vergődtek, hogy 
tőlük függött a szultánok sorsa, ez intézmény is elfa
jult, a fegyelem meglazúlt s a janicsáiok minden tarto
mányba befészkelték magukat, olykor mesterségekből 
élve, többnyire azonban a békés lakosokat zsarolva és 
fosztogatva, és pedig nem kizárólag a keresztyéneket, 
hanem olykor még a törököket is. 1 2

Mielőtt áttérnénk a szpahik és janicsárok, valamint 
a szerbiai keresztyén rája viszonyaira a XVIII. század 
második felében, nem lesz talán fölösleges az akkori 
török közigazgatásról általában néhány szót szólani.

A belgrádi pasalik kormányzója rendesen egy há
rom lófarkú pasa vagy vezir volt, kit mindenkor a köz-

1 H am m er: Des osmanischen Reichs S taatsverfassung 1-ső 
kötet 337. 1.

2 Zinkeisen : Geschichte des osmanischen Reiches. II. köt. 
236—237. 1.
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ponti kormány Stambulban nevezett k i.1 A török kor
mány rendszeréhez tartozott, nem sokáig hagyni egy 
kormányzót ugyanazon tartományban. Ezért és azon 
körülménynél fogva, hogy az egyes pasák csak roppant 
megvesztegetések árán juthattak ily kormányzóságokhoz, 
természetes, hogy aztán a tartományban igyekeztek nem
csak azt visszaszerezni, a mit Stambulban költöttek volt, 
hanem még azonfelül kincseket is gyűjteni, egyik sem 
lévén a Törökországban uralkodó, tisztán személyes kor
mányrendszer mellett biztos, hogy állomását a legköze
lebbi időben el nem veszti-e ? Természetes, hogy ily 
viszonyok között a tartomány élén álló vezirek, minden 
hatalmukban álló eszközzel saját vagyonuk növelésére 
törekedtek. Hatalmuk pedig az igazgatásuk alatt álló 
tartományban korlátlan volt. Felelősség nélkül rendel
kezhettek a lakosok és pedig úgy a mohamedánok, mint 
keresztyének élete és vagyona fölött. A porta maga 
sohasem szándékolta tulajdonkép a tartományok azon 
vég kizsarolását és elnyomatását, mely a múlt század 
vége felé oly szánalomra méltó állapotot idézett elő, 
különösen keresztyén alattvalói között. De a századok óta 
dívó rendszer, mely szerint megvesztegetés nélkül a 
nagyvezirtől kezdve a legutolsó kis hivatalnokig senki 
sem juthatott valamely állomáshoz, megbénítá a köz
ponti kormány erejét s lehetetlenné tévé a tartományi 
kormányzók zsarnokságának megfenyítését vagy épen 
megszűntetését.2

A belgrádi pasalik vezirje Belgrádon székelt a vár
ban s innét igazgató a tartományt, alárendelt hivatalnokai

1 Vük Sz. K aradzsics: D anicza 1827. 83—84. 1.
2 Z inkeisen : G eschichte des osmanischen Reiches. II. kötet 

99—105. 1.
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által, a nélkül, hogy azt valaha beutazta s a nép állapo
táról személyesen meggyőződött volna.1

Az akkori Szerbia tizenkét nahiára vagy kerületre 
oszlott. Minden ily nahia élén egy harmadrangú kádi 
állott, a kádik fölött pedig egy másodrangú mollah, Bel- 
grádban.2

A kádi tisztje volt kerületében igazságot szolgáltatni, 
mahomedánoknak és keresztyéneknek, a korán tételei 
szerint, melyek az Ítéletek egyedüli alapját képezték. 
Minden kádi mellé egy muszelim volt rendelve, mint a 
kádi Ítéletének végrehajtója. E hivatalnokok egyike sem 
kapott rendes fizetést az államtól, egyedüli jövedelmöket 
a törvénykezési illetékek és akkor büntetés gyanánt dívó 
bírságok képezték, melyeknek megszabása az illető birótól 
függvén, természetes, hogy a pénzbírságolás egy részről, 
más részről pedig a megvesztegetés fontos szerepet játszot
tak az akkori török igazságszolgáltatásban. A kádik Stam- 
búiban nyerték el hivatalaikat, s valamint a többi hivatal
nokok mind, úgy ők is egyedül a mérvadó körök megvesz
tegetése által juthattak ily tartományi bírói hivatalhoz. 
Nem csoda tehát, hogy aztán mindenütt bűnt és bűnösö
ket kerestek, csakhogy ez által alkalmuk nyíljék egyedüli 
jövedelemforrásukat, a pénzbírságokat, szaporítani, a 
minek következtében nem egyszer ártatlanoknak kellett 
szenvedniük, a míg igen gyakran a valódi bűnösök men
ten maradtak, ha elég vagyonuk volt a kádit vagy a 
muszelimet megvesztegetni.3

1 Vük Sz. K aradzsics: D anicza 1827. 84. 1.
2 R a n k e : Die serbische Revolution II. kiadás, 40. lap — 

Zinkeisen: i. m. 7-ik kötet. 292—293. — N enádovics: Memoári 
291. lap.

3 Nenádovics Máté : Memoári 29 és 43. 1. Ugyszinte Vük 
Sz.-Karadzsics : D anicza 1827. 85—86.1,
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A török igazságszolgáltatás alig ismert akkor tájt 
egyéb büntetést a pénzbírságnál, kivévén oly eseteket, 
melyek politikai bűn jellegét viselték magukon, vagy 
olyanokul tekintettek. A pénzbírságot azonban nemcsak 
egyeseknek kellett fizetniük valódi vagy állítólagos vét
kekért, hanem’gyakran egész községeknek is. így példáid 
azon község, melynek határában egy leány gyermeket 
szült, e tett miatt fizetni volt köteles. Hasonló, csakhogy 
sokkal nagyobb és terjedelmesebb volt a vérdíj név alatt 
ismert bírság. Ugyanis, ha valahol egy holttest találtatott, 
lett légyen a halál oka gyilkosság, vagy bár mely vélet
len eset, a körülfekvő helységek egyetemlegesen egy tete
mes összeg (többnyire ezer piaszter) fizetésére kénysze
ríttettek. A gyilkos, ha tudniillik gyilkosság forgott fenn, 
rendesen nem üldöztetett a hatóságok által, hanem egy 
időre vagy a közelben elrejtőzködött, vagy a szomszéd 
náhiába menekült s később, midőn már a vérdíj lefizet
tetett és sikerűit kibékülnie a meggyilkolt családjával, 
bántatlanúl visszatérhetett falujába.1

A kádi, mint említettük, Stambulból küldetett a 
tartományba s részint a helyi viszonyokban és nyelvben való 
járatlansága, részint pedig már hivatásánál fogva egye
dül az Ítéletek kimondásával foglalkozván, gyakran keve
sebb hatalmat, de egyszersmind kevesebb zsarolást is 
volt képes gyakorolni, mint a muszelim, kit rendesen a 
vezir nevezett ki ez állomásra, kegyenczei sorából, vagy 
tett jó szolgálatok jutalmául, s ki beszélve a nyelvet, 
ismerve embereket és szokásokat s folytonosan a néppel 
érintkezve, sokkal rettegettebb egyéniség volt, mint a

x K aradzsics : D anicza 82—83. 1. Ezen vérdíj s á lta lában  a 
községeknek kötelezettsége, a határukban  elkövetett bűn te tté rt 
bírságot fizetni, élénken emlékeztet a szerbek ősi intézményére, 
az egyetemes felelősségre.

Kállay B. A szerbek története. I. 14
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kácli. Hogy e hivatalnokok, már önérdekük által vezérel
tetve is, mindenkor kérlelhetetlen szigort tanúsítottak, 
különösen a keresztyének iránt, az csak a fentebb emlí
tett viszonyok természetes folyománya. Annak, kit a kádi 
maga elébe idézett, bármily csekély vétségért is, és nem 
jelent meg, nem maradt egyéb menekvése, mint a hegyek 
közé bujdosni, mert ha kézre került, rendesen életével 
lakolt.1 Mindazáltal még e szomorú időkben is sikerűit 
olykor az elnyomott rája jajveszékléseinek és panaszai
nak, de különösen azon fenyegetésének, hogy ha a tűrhe
tetlen zsarolás tovább is tart, a szomszéd Ausztriába ván
dorol ki, némely gyűlölt kádi vagy muszelim elmozdítá
sát kieszközölni, különösen, midőn a belgrádi vezir akár 
természeti hajlamánál fogva, akár helyesebb politikából 
kedvezni igyekezett a rájának. így pl. Hadzsi Mustafa- 
pasa kormányzósága idejében tizenkét év alatt egyedül a 
váljevói náhiában tizennyolcz ily szenvedhetetlen kádi és 
muszelim vesztette el egymás után hivatalát.2

Ezen általános török közigazgatás mellett, egy má
sik, bár igen alárendelt hatáskörű, de tisztán szerb köz- 
igazgatást is találunk, mintegy maradványát az egykori 
önálló Szerbia intézményeinek, s mely épen a szláv népek 
között oly erős gyökereket vert családi közösségen és 
törzsrendszeren alapúit, mely utóbbinak némely attribú
tumai később a községekre mentek át. Minden falu maga 
választá elöljáróit és bíráit (kmetek és szeoszki — falusi 
knézek), a kik nem ugyan írott törvény, de hagyomá
nyos szokás szerint intézték el a kisebb ügyeket és viszál- 
kodásokat. ítéletük természetesen csak úgy volt érvényes, 
ha a büntetett vagy a perlekedő felek abban megnyugod-

1 K arad zsics: i. m. 85—86.
2 Nenádovics: Memoári. 30 1.
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tak, ellenkező esetben a török hatósághoz kellett fordulni, 
mert csak ez birt végrehajtó hatalommal. A rövid úton 
elintézhető ügyekben való bíráskodáson kivűl a kmetek 
és falusi knézek, különösen mint közbenjárók is szerepel
tek a török hatóságok előtt. Midőn tudniillik a törökök 
valakit a szerbek közűi tömlöczbe vetettek, a kmetek 
azonnal a kádihoz siettek, s nem egyszer sikerűit nekik, 
olykor puszta rimánkodással, némelykor pedig bizonyos 
összeg lefizetésével, a bebörtönözottet kiszabadítani. Az 
oly megátalkodott bűnösöket azonban, kik gonoszságuk
kal a községben a nyugalmat vagy a vagyonbiztosságot 
veszélyeztették, a kmetek maguk átszolgáltatták a török 
hatóságoknak, melyek aztán az ilyennel minden kegyelem 
nélkül bántak el.1

Minden náhia több járásra vagy kisebb kerületre 
(knezsina) oszlott, melyek mindegyike több falut foglalt 
magában. Minden ily kerület élén egy fő knéz állott, 
kinek hatásköre az egész kerületben hasonló volt ahhoz, 
melyet a községekben a kmétek és a falusi knézek gya
koroltak, a kik aztán a fő knéznek engedelmeskedtek. 
Ily fő knézek később a szerbek által, megkülönböztetésül 
a falusi knézektől, obor-knézeknek nevezve (a német 
obertől), úgy látszik rég időtől fogva léteztek Szerbiában. 
A török hódítás nem semmisítette meg ez intézményt, 
sőt mivel megkönnyítő a török hatóságok közlekedését a 
rájával, még némi tekintélylyel is ruházta föl azt. Régeb
ben az obof^knézeket a szultán nevezte ki beráttal, minek 
következtében meglehetős hatalmuk és előjoguk is volt.

Az obor-knézi tisztség rendesen örökös volt az egy
szer kinevezettek családjában s apáról fiúra, vagy ennek

1 U. o. 29 és 43. 1. T ovábbá K aradzsics: D anicza 1827. 
96—99. 1.

14*
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nem létében a legközelebbi férfi családtagra szállott és 
pedig még azon esetben is, midőn az obor-knéz valamely 
vétségért .a törökök által kivégeztetett, vagy általuk 
egyszerűen megöletett. Később azonban a folytonos hábo
rúk s kivált a XVII. század óta déli Magyarországba 
történt szerb kivándorlások miatt az ily beráttal kineve
zett kiváltságos obor-knézek elveszítették addig élvezett 
előjogaikat. A XVIII. század vége felé már csak a Kara- 
pandzsicsok családja bírt ily örökös knézi méltósággal 
keleti Szerbia egyik vidéke fölött; de e család is csakha
mar kiveszvén, az obor-knézek baráttal való kinevezteté- 
sének intézménye teljesen elenyészett. Az obor-knézek 
akkortájt már legtöbbnyire a kerület által választattak, 
olykor pedig a kormányzó pasa által neveztettek ki. Az 
ily obor-knézek is rendesen élethossziglan viselték hiva
talukat, ha csak a népet vagy a pasát magukra nem hara
gították, a mely esetben aztán egyszerűen letétettek. Az 
obor-knéz kötelessége volt a rendet és nyugalmat fentar- 
tani kerületében, s midőn új kormányzó érkezett a tarto
mányba, őt üdvözölni; a pasa által kivetett adót a nép 
között felosztani és attól beszedni. Minden obor-knéz 
nehány pandúr fölött rendelkezett, a kik őt kisérni szok
ták, midőn kerületét bejárta, vagy a kik által rendeletéit 
a kméteknek megküldé. Az obor-knézek épen úgy, mint 
a községiek, s a kmétek a falukban kisebb ügyekben 
bíráskodást is gyakoroltak s valamint azok, a török ható
ságok előtt védték és pártolták kerűletbelieiket. Az obor 
knézeknek a népre nézve legjótékonyabb tevékenysége 
azonban abban állott, hogy ők voltak a közvetítők a kor
mányzó pasa és a nép között. A pasa ugyanis általuk 
tudatta akaratát a néppel, a nép pedig panaszait és kí
vánságait a pasával. Az ily alkalmakkor aztán az ügyes,
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erélyes és ravasz obor-knézeknek nem egyszer tetemes 
könnyebbségeket sikerűit a szegény raja számára kiesz
közölni. Az obor-knézek hatalma és befolyása tehát, mint 
az eddig mondottakból láthatjuk, tisztán patriarchalis 
volt, s csak is a nép azon érzetében gyökeredzett, hogy 
inkább alávetette magát az általa saját kebeléből válasz
tott obor-knéz Ítéleteinek, mine a török hatóságok határo
zatainak, Ó3 mert e szomorú időben a nép egyedül csak 
az obor-knézek személyes tapintatától és elszántságától 
remélhetett némi oltalmat a zsarolások ellen. A nép ezért 
közönségesen jól megválasztó obor knézeit, többnyire a 
legtehetősebbeket és legképesebbeket emelvén e bizalmi 
polczra, de más részről ezek is oly tiszteletben részesül
tek s oly befolyást gyakoroltak, milyennel a torok hiva
talnokok sohasem dicsekedhettek. Az obor-knéz valódi 
atyja volt a népnek, a mely feltétlenül fogadta tanácsait 
és rendeletéit, s követte őt minden lépésen. Nem csoda, 
hogy az ily befolyásos obor-knézeknek, kiktől függött jó 
részben a pasalik nyugalma és az adók pontos behajtása, a 
pasa s egyáltalában a törökök előtt is nem csekély tekin
télyük volt, és hogy gyakran érvényt tudtak szerezni fel
szólalásaiknak a nép érdekében. Ezért látjuk a fölkelés 
elején az obor-knézeket oly döntő szerepet játszani.1

Ily befolyásos, mind a nép, mind a törökök előtt 
nagy tiszteletben álló obor-knézek voltak azon időben 
Ranko Szvileuvában, Palalija Belgrádban, de különösen 
Péter Tyufíriában és Nenádovics Aleksza Brankovinában, 
kiknek nevei, főkép az utolsóé, még gyakran elő fognak 
fordúlni elbeszélésünk folyama alatt. 2

Az ekként igazgatott belgrádi pasalikban mintegy
1 Karadzsics és Nenádovics idézett munkái.
2 Nenádovics: Memoári 33. 1.
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kilenczszáz szpahi között oszlott meg az összes földbirtok, 
kik egy alajbég parancsnoksága alatt külön zászlóaljat 
képeztek. 1 Ok voltak tehát nemcsak a földnek, de a ke
resztyén fájának is korlátlan urai, noha épen nem mond
ható, hogy teljesen szabad egyéni birtokjogot élveztek 
volna az újabbkori európai fogalmak szerint, mert mint 
fentebb láttuk, a földet inkább csak az általuk teljesítendő 
katonai szolgálatok kötelezettségének fejében kapták a 
szultántól hűbér gyanánt. Bármilyen lett légyen is e szpa- 
hik birtoklásának jellege, a pasalik többi lakosai és pedig 
nemcsak a keresztyén iájával, hanem a többi mahomedá- 
nokkal szemben is, ők alkották az egyedüli kiváltságos 
földbirtokos osztályt. Az akkori belgrádi pasalikban a 
szpahikon kivűl senki sem birhatott földet, legkevésbbé 
pedig a szerbek. A régibb beráttal kinevezett szerb obor- 
knézek között, kikről fentebb szólottunk, voltak egynéhá- 
nyan, kik kerületeikben majdnem független állást élvez
tek, némi tributum fizetése mellett, szabadon rendelkez
hettek a földbirtok joga fölött is. A XVIII-ik század 
második felében azonban az ekként jogosított obor-kné- 
zek intézménye, a szerbek egykori önálló politikai életé
nek ez utolsó oasisa is, végkép elenyészvén, a földbirto
kosok sorában sem találunk többé egyetlen egy szerbet 
sem. Szerbiában csak néhány falu volt kivéve a szpahik 
birtoklása alul. Ezeket a szultán közvetlenül önmagának 
tartotta fenn, midőn a földek a szpahik között megosztat
tak. E szpahik nem mindnyájan voltak valóságos ozman- 
lik, de nem is mint a szomszéd tartományban a régi szerb 
nemességnek Mahomed hitére áttért utódai, hanem több
nyire Boszniából és Herczegovinából származó szerb ere-

1 Zinkeisen: G eschichte des osmanischen Reiches. 7-ik k. 
293 lap.
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detü bégek, kik még ősi nyelvüket, a szerbet, beszélték s 
régi szláv hangzású család neveiket is részben megőriz- 
ték. A szpahik nem saját faluikban, hanem a városokban 
és a palánkkal körülvett nagyobb helységekben laktak, 
menten minden adózástól, miután a kiváltságos hóditó 
osztályhoz tartoztak. Birtokaikat nem kezelték önmaguk, 
hanem a rája által műveltették és csak ősz felé jelentek 
meg faluikban személyesen, vagy küldték oda megbízott
jaikat, beszedni a rajától a tizedet s az adókat, melyekről 
alább bővebben szólandunk. Az aránylag csekély számú 
szpahikon, a fold kizárólagos birtokosain, továbbá a Stam- 
bulból küldött többnyire valóságos ozmanli hivatalnokon 
és végre az utóbb oly nagy hatalomra vergődött janicsá
rokon kivül a belgrádi pasalikban még sok ezerre menő, 
az alsóbb osztályokhoz tartozó maliomedán, vagy mint álta
lában nevezni szokták, török lakott. Ezeknek csak igen 
kis része foglalkozott földműveléssel s ez esetben (vala
mely szpahi birtokán lévén megtelepedve) épen úgy kö
telesek voltak a földes úrnak tizedet adni, mint a keresz
tyén raja. E csekély kivételekkel a törökök általában, 
tehát a szegényebb sorsúak épen úgy, mint a szpahik, 
hivatalnokok — és a janicsárok is a városokban és meg
erősített falvakban laktak. Közűiök az urak — a szpahik, 
janicsárok és a hivatalnokok, a rája munkája után éltek, 
maguk nem dolgozván semmit sem, hanem kényelmes 
henyélésben töltvén életöket, körülvéve egy mindenfelől 
egybeseregjett munkakerülő éhenkórász csőcselék által. 
A többiek, tudniillik az alsóbb rendű törökök, leginkább 
kereskedést vagy mesterségeket űztek, vagy a pasák és 
magasabb hivatalnokok kisére ében vállaltak szolgálatot. 
A török és keresztyén lakosságnak e tényleges különvá
lásában, amaz a városokat választván lakhelyül, emez pe-
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dig a hegyek közt és völgyekben eldugott falvakban hú
zódván meg, találjuk azon meglepő különbség okát, mely 
a belgrádi pasalik városai és falvai között azon időben 
már külsőleg is létezett, amazok mindenben a török jel
leget viselvén magukon, és egészben hasonlítva bármely 
kis-ázsiai török városhoz, emezeknek elzárt házai pedig 
bármily nyomorultak voltak is, inkább a nyugat falvaira 
emlékeztetvén. A városokban lakó törökök épen úgy 
kénytelenek voltak a vérdíj megfizetésére, ha a városban 
gyilkosság történt, mint a faluk szerbjei; ezenkívül azon
ban minden egyéb adózástól mentek voltak, legfeljebb 
csak a posta-tatárok fentartása esvén terhökül. 1

A janicsárok, mint fentebb láttuk, nem telepíttet
tek meg állandóan, mint a szpahik. A rendes hadsereg 
egy nemét alkották és zsoldot húztak. Utóbb, midőn e 
nyughatatlan testület még a szultánoknak is alkalmat
lanná vált a fővárosban, szétosztották őket kisebb csapa
tokban a különböző tartományokba, reájuk bízván külö
nösen a várak őrzését, természetesen a kormányzó pasa 
vagy vezír parancsnoksága alatt. A janicsárok azonban, 
valamint a fővárosban, úgy a távolabbi tartományokban 
sem elégedtek meg eredeti hatáskörükkel, s csakhamar 
több helyt magukhoz ragadták a hatalmat s a helyett, 
hogy a vezirnek engedelmeskedtek volna, rendesen ők 
parancsoltak neki. A pasák jól tudván, hogy csak addig 
tarthatják meg állomásukat, mig a janicsárokkal jó egyet
értésben élnek, miután ezek a fővárosban tartózkodó agá
juk és társaik befolyásával minden tartományi kormányzót 
könnyű szerrel képesek voltak megbuktatni, habár kellet
lenül, mégis eltűrték rakonczátlankodásaikat. De maga

1 K aradzsics: D anicza 1827. 78—80 és 86. 1. Továbbá Ne- 
nádovics: Memoári 13. 1.
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a porta sem tudta már ekkor a féktelen csapatokat meg
zabolázni, sőt örült, ha azokat legalább a fővárostól távol 
tarthatá, ha mindjárt a szerencsétlen tartományok rová
sára is. így történt, hogy a belgrádi várban elhelyezett 
janicsárok lassanként a mindenkori pasa fölébe kerültek 
s ennek nevében ők kezdték saját tetszésük szerint kor
mányozni a tartományt. Főnökeik vagy agáik már ekkor 
fölvették a dahi1 nevet és nagy számú zsoldos csapatok
kal vévén körül magukat, nem rettentek vissza többé 
semmi bitorlástól, semmi erőszakoskodástól. Miután sike
rült a janicsároknak a kormányzó pasa személyére és ez 
által az összes közigazgatásra döntő befolyást szerezniök, 
nem elégedtek meg többé az ekként kivívott eredmény
nyel, hanem most már a legerőszakosabb módon beavat
koztak a magán viszonyokba is, a politikai előnyök mel
lett anyagiakra is óhajtván szert tenni. Nem tetszett 
ugyanis a janicsároknak, hogy egyedül a szpahik voltak föld- 
birtokosok, ők is ilyenekké akartak lenni, a fennálló rendszer 
mellett azonban ezt egyedül a szpahik jogainak csorbításá
val érhették el, a miért is a szpahikban erős ellenszenv tá
madt a janicsárok és bitprlott hatalmok ellen ; ez ellenszenv 
később, a szerb forradalom kezdetén, a szpahik részéről a 
szerbeknek a dahik ellen nyújtott tettleges segítségben 
nyilvánúlt. 1 2 A mi már a janicsárok beavatkozását a 
szpahik birtokviszonyaiba illeti, az rendesen a következő 
módon történt. Midőn valamely janicsár-aga már elég 
hatalmasnak érzé magát, maga mellé vett néhány legényt

1 A dahi kifejezés eredete bizonytalan. Némi összefüggés
ben látszik lenni a barbareszk államokban használt dey elne
vezéssel.

2 Z inkeisen : Geschichte des osmanischen Reiches. 7-ik k. 
294. lap.
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s azokkal együtt elment abba a faluba, melyet eleve pré
dául kiszemelt volt. Itt aztán egybehíván a falusiakat, 
ilyformán szólott hozzájuk: »Rája! én a szultán igazhívő 
fia és aga vagyok, adjátok át magatokat nekem, én meg- 
védlek benneteket minden zsarolástól, sőt annak, a ki nem 
képes adóját a szultánnak fizetni, kölcsönzők én magam.« 
A falusiak közönségesen semmi kedvet sem mutattak az 
aga kívánságának engedni, tudván, hogy ez esetben sor
suk mily roszra fog fordulni, ellenkezésók azonban sem
mit sem használt. A janicsár-aga olykor ráerőszakolt a 
falusiakra kölcsönképen 2—300 piasztert s aztán az ed
digi birtokostól — a szpahitól — mintegy ama tartozás 
jogán bizonyságot csikart ki, hogy azok földjeiket és 
kertjeiket neki eladták; máskor magukat a falusiakat 
kényszeríté testi kínzásokkal ily nyilatkozattételre, ezál
tal némi jogi színezetet óhajtván kölcsönözni a birtokfog
lalásnak ; legtöbb esetben azonban egyszerűen behelyez- 
keciett a birtokba, nem törődvén se a falusiakkal, se a 
szpahival. így keletkezett az úgynevezett csiftlik-szahi- 
bik (földbirtokosok) osztálya. 1 Ezek már saját tulajdono
kul tekintették a földet, melyet elfoglaltak és nem csak a 
szultán hűbéreűl, mint a szpahik. Természetesen a föld
birtok jogi viszonyának megváltoztával a csiftlik-szahibi 
nem tartá magát többé kötelezve azon hagyományos sze- 
lídebb bánásmód által, melyet a csak hűbéres szpahik a 
falvaikban élő nép irányában gyakoroltak. A csiftlik-sza
hibi teljesen kénye-kedve szerint bánt el a hatalmába ke
rült s most már valóságos jobbágyokká vált keresztyé
nekkel. Ez új földesurak közül már többen falvaikban 
telepedtek meg, hogy közelebb legyenek a szegény nép

1 Nenádovics : Memoári 13.—14. 1.
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hez s azt könnyebben zsarolhassák. A keresztyének ez új 
viszonyok között sokkal terhesebb adókat kényteleníttel- 
tek fizetni, mint az előtt, sőt most már robotra is hajtat
tak, miként ezt alább bővebben látandjuk. Ezért a falu
siak, midőn földesurok szpahi volt, azt szokták mondani, 
hogy a föld sajátjuk, a míg a csiftlik-szahibi birtokán 
csak jobbágyoknak tekintették magukat. Az 1788-ban 
kitört osztrák-török háború előtt is voltak ugyan már ily 
csiftlik-szahibik Szerbiában, de csak csekély számmal 
elszórva egyes falukban. A háború bevégezte után azon
ban, midőn az elűzött janicsárok visszatértek s az előbbi
nél sokkal nagyobb mérvben fogtak hozzá újólag zsarolá
saik- és hatalmaskodásaikhoz, majdnem az összes szerb 
falukat birtokukba kerítették ily erőszakos módon. Nem 
csoda azután, hogy a kétségbeesésig elkínzott ráján kívül 
még az ősi birtokuktól megfosztott szpahik is ellenségeivé 
váltak a zsarnokoskodó janicsároknak. 1

Természetes, hogy a janicsárok ily körülmények kö
zött csak a nyers erő szülte félelem által tarthatták fenn 
magukat. Es ezért megnyiták soraikat a szomszéd tarto
mányok legaljasabb csőcselékének, mely azután prédáúl 
tekintve a szerencsétlen országot, mindenkor kész eszkö
zül szolgált a janicsároknak rabló kalandjaikban és bitorló 
foglalásaikban. 2

A mahomedánok uralkodó osztálya és a keresztyén 
rája között a keresztyén papságot találjuk, a mennyiben 
a főpapok, 'kik többnyire görög eredetűek voltak, saját 
érdekük által vezérelve, inkább a törökökhöz csatlakoztak, 
az alsó papság ellenben, a világi úgy, mint a szerzetes, a

1 K aradzsics : D anieza 1827. 80—81. I.
2 Z inkeisen: Geschichte des osmanischen Reiches. 7-ik k. 

294. lap.
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szerb rája sorsában osztozott. Miként a magyar történet
ből is ismeretes, az 1690- és az 1738-ik évben számos 
ezerre menő szerb család költözött Magyarországba, itt 
keresve oltalmat a török zsarolás ellen. E kivándorlások 
elsője III. Arzén, másodika pedig IV. Arzén, ipeki szerb 
patriarchák, ösztönzésére és vezetése alatt történt. Nem 
sokára ezután elenyészett az 1346-ik évben alapított ön
álló szerb patriarchatus is. Sámuel, a keleti görög egyház 
Konstantinápolyban székelő egyetemes patriarchája, fel
használta az alkalmat s utalva a szerb patriarchák által 
előidézett fölkelésekre és kiköltözködésekre, reávette a 
portát, hogy szüntesse meg a szerb egyház önállóságát s 
rendelje azt a konstantinápolyi patriarcha alá, ez utóbbi 
bizonyos összeget ígérvén ezért évenkinta török kormány
nak. 1 IV. Arzén kivándorlása után találunk ugyan még 
ipeki patriarchákat, de hatalmukat már csak névleg gya
korolták. Az 1766-ik évben a több mint négyszáz éven 
át fennállott czím is eltöröltetett.1 2 Ez idő óta a püspö
kök Stambulból küldettek Szerbiába, és pedig, miként ez 
máskép alig is lehetett volna, a legtöbb esetben görögök, 
kik ép oly kevéssé ismerték híveik, a szerbek, nyelvét és 
szokásait, mint a török hivatalnokok. A konstantinápolyi 
patriarchatus, mely önállóságát és kiváltságait a portától 
csak évről évre növekvő pénzáldozatokkal vásárolhatta 
meg, természetesen kényszerítve volt e költségek födöz- 
hetése végett a rendelkezése alatt álló hivatalok elárúsí- 
tásához folyamodni. így történt, hogy a püspökségek a 
konstantinápolyi patriarchátusnál nem annyira adomá-

1 K aradzsics: i. m. 114. 1.
2 N iketics : A szerb egyház tö rténeti fejlődése (Isztorijszki 

razvitak  szrpszke czrkve). A belgrádi tudom, tá rsu la t Évkönyve 
X X X I. k. 72—75. lap.
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nyoztattak, mint inkább valóságos árverés útján a legtöb
bet Ígérőnek eladattak. A patriarchatus örökös pénzhiá
nyában kell keresnünk azon körülmény okát is, hogy ha 
egy már betöltött püspökségért valaki többet ígért, a püs
pök visszahívatott vagy letétetett s a többet Ígérő nevez
tetett ki helyébe. Nem csoda tehát, hogy a püspökök, kik 
oly tetemes áldozatokkal jutottak székükhöz s minden 
pillanatban tarthattak elmozdításuktól, nem épen keresz
tyéni zsarolásokkal igyekeztek magukat kármentesíteni. 
E zsarolások pedig még nagyobbak voltak ott, hol a püs
pök, mint például Szerbiában, nem ugyanazon fajból 
származott híveivel. Pasák és püspökök tehát — az azo
nos viszonyok hatása alatt — egyenlően nyomták és sar- 
czolták a keresztyén ráját. A püspökök ezenfelül nem 
egyszer a török hatóságokhoz is kényszerűitek fordúlni 
követeléseik behajtása végett, nem bírván önmaguk a 
szükséges erőhatalommal. Es e hatóságok szívesen nyúj
tottak segédkezet a püspököknek, jól tudván, hogy azok 
vagyonosságától függött a patriarchatus gazdagsága s így 
azon évenkinti adó mennyisége is, melyet ez utóbbi a 
portának fizetett, de még azért is, mert a püspökök azután 
hála fejében nem egyszer a közbenjáró szerepét vállalták 
el szemben a békétlenkedő rajával a török igazgatás ér
dekében. 1

A püspökök, valamint a törökök, kizárólag a váro
sokban laktak és az akkori viszonyokhoz képest nemcsak 
kényelmesbe majdnem fényűző életet is vittek. A püspök 
mindenkor lóháton utazott s ily esetben, miként a szultáni 
kiváltságos törökök, kardot és buzogányt viselt, annak 
jeléül, hogy joga van az ellenszegülőket megbüntetni, s

1 E anke: D ie serbische Revolution 41—42. lap. Továbbá 
K aradzsics: D anicza 1827. 115. lap.
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hogy a mahomedánok részéről minden kellemetlenséget 
elkerüljön, törökökből álló kísérettel vette körül magát. 1 

A többnyire görög eredetű püspökök aránylag ked
vező sorsával éles ellentétben állott a kizárólag- nemzeti 
alsó papság helyzete. Mert nem tekintve a nyomasztó 
személyes körülményeket, melyek között tengődött, — 
melyekről azonnal bővebben szólandunk — nélkülöznie 
kellett nagy részben még a templomokat és kolostorokat 
is, hol hivatását kellőleg betölthette volna. Fentebb volt 
alkalmunk jelezni az ozmán államalakúlás azon sajátsá
gos irányát, hogy a hódítások nem a vallás nevében tör
téntek ugyan, de azután még is a korán tételei szolgáltak 
az államintézmények alapjául. E fejlődési mozzanatból 
önként folyt, hogy a törökök nem üldözték ugyan, alap
elvek tekintetében, a keresztyén vallást, hanem azért nem 
örömest szemlélték annak külső nyilvánulását. A keresz
tyén vallás puszta létezése nem ellenkezett a török állam
eszmével, mert a keresztyének tényleg úgy sem tartoztak 
a jogosult állampolgárok sorába, de a keresztyén vallás 
nyilvános gyakorlata sértette a mahomedánok theocrati- 
kus érzületét, mely az izlamon kívül nem tűrhette meg 
más vallás külsőleg is érvényesülő jelentőségét. Ezért volt, 
hogy ha az első hódítások alkalmával némely templomok 
és kolostorok (különösen a melyek mély völgyekbe s hoz- 
záférhetlen szorosokba rejtve a figyelmet kevésbbé von
ták magukra vagy épen azért kevésbbé veszélyesek
nek látszottak) nem dulattak is fel az előrenyomuló 
török csapatok által, később újakat építeni nem volt sza
bad, sem pedig a romba dőlteket kiigazítani. Midőn a 
török birodalom összes társadalmi rétegeit átható meg--o  O

1 K aradzsics: i. m. 117. lap.
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vesztegetési rendszer mindinkább elharapódzott s a nye
reségvágy előtt olykor még a fanatismus is meghátrálni 
volt kénytelen, adtak ugyan a török hatóságok néha en
gedélyt egy-egy új templom vagy kolostor építésére, de 
mindenkor csak tetemes összeg pénzért és akkor sem 
könnyű szerrel, mert ily folyamodványok rendesen magá
hoz a szultánhoz jutottak, a közbeeső hatóságok pedig 
mind megvárták, hogy pártoló felterjesztésökért megkap
ják kellő jutalmukat. Könnyebb volt az engedélyt meg
nyerni, ha az építkezésnek fából kellett történnie, de ak
kor sem pénzáldozatok nélkül. A kőből készült egyházi 
épületeknél még a megromlott tetőt sem volt szabad en
gedély nélkül kiegészíteni. E viszonyoknak tulajdonít
ható, hogy az egyszer romba dőlt kolostorok és templo
mok helyett újak nem épültek. Csak egyetlenegy új 
kolostor keletkezett Szerbiában a múlt század végén, 
Krivaja, a szabacsi nahiában, Hadzsi-Musztafa szelídebb 
kormánya alatt. 1

A még épségben maradt, hegyek között elrejtett s 
elszigetelt kolostorokon kívül alio- létezett az akkori Szer- 
biában minden tizedik faluban templom. És még e nyo- 
morúlt, többnyire fatemplomocskák mellől is rendesen 
hiányzott a torony és abból a harang; mert a törökök a 
keresztyén hit tényleges gyakorlatának e messze látszó és 
messze hangzó jelvényeit épen nem tűrték. És még jelen
leg is Szerbia keleti tartományaiban, melyek legkésőbb 
egyesítették véglegesen a fejedelemséggel, tehát legto
vább maradtak a közvetlen török uralom alatt, egyik leg
feltűnőbb, az utazót meglepő jelenség, a tornyok hiánya a 
templomok mellől.2 Különös ellenszenvvel viseltettek a

1 U. o. 107—108. lap.
2 Midőn 1868. őszén Szerbia keleti részeit beutaztam , még
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törökök a kereszt iránt s egyáltalában nem tűrték, hogy 
nyilvános helyeken keresztek állíttassanak fel. A szerb nép 
e hiányon akként igyekezett segíteni, hogy a falvakban 
vagy a szőlőkben és réteken tenyésző valamely élő fára 
keresztalakú bemetszést tett (a mit felírásnak =  zapisz 
neveztek) s aztán az ily fák körül végezte a proces- 
siókat. 1

Az alsó papság — úgy szerzetesek, mint világiak — 
a szerbek sorából került ki. Akkortájt vajmi kevés isme
ret és tanulmány kellett ahhoz, hogy valaki pappá szen
teltessék. Nem is a képesség volt ereszben döntő, hanem 
azon összeg, melyet az illető a püspöknek fizetett. A föl
szenteléskor minden pap nehány száz piasztert tartozott 
a püspöknek adni s a ki többet adott, természetesen köny- 
nyebben is pappá lett. Ezenfelül a papok esetleges jövedel- 
mök egy részét kénytelenek voltak a püspök kel megosztani. 
Ez által azonban nem menekedtek meg a püspök zsaro
lásaitól, mert ez utóbbi, ha pénzre volt szüksége, interdic- 
tummal vagy kiátkozással fenyegette papjait, kik azután 
kisebb-nagyobb pénzösszegek lefizetésével iparkodtak a 
fenyegető veszélyt magukról elhárítani. A nem engedel- 
meskedőket a püspök bezárathatta, sőt meg is bo oztatr 
háttá. A pap halála után pedig lovát, övét és keresztjét 
a püspök magának tulajdonította. Nem csoda, hogy az 
ily viszonyok alatt görnyedő papok nem igen foglalkoz
hattak saját művelődésökkel. 2

oly je lentékeny városokban is, m int Radujevacz, Negotin, Zaj- 
csar, tem plom okat igen, de tornyot nem találtam .

1 V idákovics: Önéletrajza (Avtobiografija M. Vidákovicsa.) 
A belgrádi t. t. Évkönyvében XXX. k. 108. lap különösen a 
jegyzet.

2 K aradzsics: D anicza 1827. 115 és 117—118 1.
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A papok a rituálén, a horologiumon és a zsoltáron 
kívül egyéb könyvet nem ismertek és sokan közűlök eze
ket is csak ügygyel-bajjal tudták elolvasni. A templomok 
ritkaságánál fogva csak kevés pap végezhette az isteni 
szolgálatot egyáltalában. Legtöbben egyház nem létében, 
csak a keresztelésre, esketésre, temetésre s a szerbeknél 
igen gyakran előforduló ház-, víz-, kenyér- stb. szentelé
sére szorítkoztak, saját lakásukban vagy a falusiak házai
ban. Ennélfogva csak kevés pap volt képes az isteni tisz
teletet végezni. De alig is lehetett volna e szegény szerb 
papoktól többet kívánni, kik egyfelől a püspök által ki
zsákmányolva, másfelől pedig híveik fölötte szűk adomá
nyára szorítva legtöbb esetben önmaguk voltak kénytele
nek kicsiny földjeiket megművelni, hogy megélhessenek.1 
Mindezen felül még a szpahiknak is tartoztak a papok 
évenkint bizonyos adót fizetni. Természetes már, hogy 
az ily nyomorult helyzetben sínlődő papság se a nép kü
lönös tiszteletét és bizalmát nem bírta, se pedig arra ha
tározott befolyást nem gyakorolhatott. Voltak azonban 
még e szomorú időkben is egyes jótékonyan ható kivéte
lek. Különösen a Száva és a Duna mentében, hol a föld 
termékenysége folytán a nép kedvezőbb anyagi helyzet
nek örvendhetett, az osztrák tartományok közelsége pedig 
s az azokkal való érintkezés nem maradt hatás nélkül, a 
papok is egészen más állást foglaltak el s főkép egy-egy 
ügyes, erélyes obor-knéz vezetése alatt valóban mint a 
nép tanácsadói, vezérei tűnnek fel, nemcsak az egyházi, 
de a világi ügyekre is kiterjesztvén figyelmüket és gon
doskodásukat. Ily papok közül kerültek ki azután azon 
hősök, kik utóbb, a forradalom idejében, a keresztet pus-

1 U. o. 112. 1.
Kállay B. A szerbek története. I. 15
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kával cserélvén fel, saját életök koczkáztatásával iparkod
tak az elnyomott népnek jobb sorsot kivívni. De az ily 
esetek mégis csak kivételek maradtak. 1

Nagyobb tiszteletben állottak a nép előtt a szerzete
sek, bár sokkal nagyobb befolyással, mint a világi papok, 
ők sem igen bírtak. Szemben azon nagy befolyással, me
lyet a klérus egykor Szerbiában gyakorolt, mindenesetre 
figyelemre méltó jelenség az, bogy a szerbeknél, noha ők 
is, valamint a kelet többi keresztyénéi, vallásuknak kö- 
szönheték nemzetiségök fenmaradását a török uralom 
alatt, a mennyiben, mint fentebb láttuk, az európai török 
birodalomban még most is a vallás képezi a nemzetiség 
legnevezetesebb alkatelemét, és noha legalább a kolosto
rok, mint századok előtt nyugaton, a hajdankori művelt
ség kincseinek, úgy a hódítás után Szerbiában kétségki- 
vűl a nemzetiség fentartóiúl és őreiül tekinthetők, hogy a 
szerbeknél, daczára mindennek, a papság ezen korszak
ban nem vívhatott ki magának oly nevezetes állást, mint 
egykor Nyugat-Európában. Ezen, első tekintetre meg
lepő jelenség okát talán azon körülményben találhatjuk 
fel, hogy a keresztyén hit az államhatalom által tűrt» val
lás lévén, a keresztyén papság a néppel való viszonyaiban 
nem számíthatott az uralkodó osztályokra s az állam 
támogatására; ekként eleve meg lévén fosztva a tényle
ges hatalomrajuthatás esélyeitől, szegénysége és a foltét
ien függés a néptől saját léteiét illetőleg, még az 
erkölcsi befolyás kifejlődését is megakadályozá. Ezenfelül 
a kevés házból álló faluk roppant kiterjedése (ugyanis 
Szerbiában 20—30 házat számláló faluk is, legalább a 
hegyes vidékeken, olykor nehány négyszög-mértföldnyi

1 I l y e n e k  voltak példáúl Nenádovics Máté próta, Hadzsi- 
Ruvim, Melentije archim andriták és sokan mások.
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tért foglalnak el, az egyes lakok oly távol lévén egymás
tól, mint máshol maguk a faluk), valamint a kolostorok 
elszigeteltsége a legzordonabb hegyszorosokban és völgy
mélyedésekben még a közlekedést is fölötte megnehezí- 
ték a papság és hívei között. Azonban bármi lett legyen 
is az alsó papság csekély befolyásának oka, mely jelenség 
nem csak a Száván túl, de a magyarországi szerbek kö
zött is észlelhető volt,1 a szerzetesek még is több tiszte
letben részesültek, mint a világi papok. A szerzetesek 
aránylag vagyonosabbak lévén, függetlenebbek is voltak 
úgy magától a néptől, mint a török hatóságoktól és a 
püspöktől; de ezenkivűl a műveltségnek azon, bár fölötte 
csekély adagja, mely akkor Szerbiában létezett, szintén a 
kolostorban talált menedéket. A szerzetesek voltak Szer
bia tulajdonképi Írástudói. Végre azon körülménynél 
fogva, hogy a gyónást és áldozást sohasem a világi 
papok, hanem kizárólag a szerzetesek teljesítették (talán 
azért, mert a templomok ritkasága és kicsinysége miatt a 
nép örömestebb gyűlt össze a nagyobb kolostorokban),2 
a szerzetesek mindenesetre legalább is több alkalommal 
bírtak bizonyos fokig befolyást gyakorolni a népre, és 
pedig annyival inkább, mert a kolostorok lassanként a 
népgyülekezetek központjaivá váltak, és pedig nemcsak 
vallásos tekintetben. Ugyanis minden kolostor az év bizo
nyos napját ünnepelni szokta s ekkor a környékből, sőt oly
kor messzebb vidékekről is, több százra, sőt ezerre menő 
nép gyűlt egybe a kolostor körűi. Ez összejövetelek (szábor) 
nagyon hasonlítottak a mi búcsúinkhoz. Az ájtatoskodás

1 K urzer Bericht von der Beschaffenheit der zerstreuten 
zahlreichen illyrischen N ation in kaiserl. königl. E rblanden 
(Bartenstein) F rank fu rt és Lipcse. 1802. 105. 1.

a K aradzsics : D anicza 1827. 108. 1.
15*
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elvégezte után valóságos élénk vásári kép fejlődött ki ily 
alkalmakkor. Itt földbe ásott üstökben fő a szerbek nem
zeti eledele, a kiszela csorba (savanyú leves) ; kissé távo
labb nyárson egész bárányok és sertések sülnek. Amott a 
kereskedők rakták ki árúikat s itt szerzik be szükség-le- 
teiket, a városokat vagy csak igen ritkán, vagy sohasem 
látogató falusiak. Amott nagy körben, derékon fogva 
egymást, tánczolják férfiak és nők a kólót, az ősi tánczot, 
egy duda vagy síp mellett, melyet felváltva fúnak a kör 
közepén az ily művészetben jártas legények. Olykor egy- 
egy pisztolylövés hangzik el, de ez senkit sem ijeszt 
meg, mert mindenki tudja, hogy ez csak a jókedv nyil
vánítása. Néha a túlcsapongó jókedv veszekedésbe megy 
át, a mely nem egyszer véres nyomokat is hagy maga 
után, de többnyire a legnagyobb rendben foly a mulat
ság. Amott egy magányos fa alatt egy vak öreg ül, 
keresztbe vetett lábakkal, az egy húrú guszla kisérete 
mellett énekelve monoton hangon a nemzeti hős éneke- 
két, melyek a régi dicsőségről, a szerb nagyság hőseiről 
szólanak s melyeknek oly nagy részük van a szerbek 
nemzeti öntudatának fenmaradásában. Félre eső helyen a 
knézek tanácskoznak a falu dolgáról e megbeszélik oly-' 
kor azt is, miként lehetne legkönnyebben rábírni a pasát, 
hogy könnyítsen a nép terhein, vagy mily módon lehetne 
valamely bebörtönzött társukat a kádi hatalmából kisza
badítani. A házasulandó legény is nem egyszer az ily 
összejöveteleken választ magának menyasszonyt. 1

Természetes, hogy a kolostor, mely mintegy közép
pontját képezé ez összejöveteleknek, hol egyedül felejté 
el a szegény rája rövid időre szomorú helyzetét, kedves

1 U. o. 109. 1. Nem egyszer volt alkalmam magamnak is, 
ily érdekes összejöveteleket m eglátogathatni.
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volt a nép előtt s a szerzetesek, kik azt lakták, nagyobb 
becsűlésnek is örvendettek, mint a sokkal nyomorultabb 
sorsban tengődő világi papok.

A kolostorok, mint tudjuk, a régi szerb királyoktól 
nagy terjedelmű földeket és számos falut kaptak adomá- 
nyúl. E birtokaikat azonban a török uralom alatt, külö
nösen az ipeki patriarchatus megszűnte után, lassankint 
elvesztették. 1 Csak ritka kolostor bírt még a múlt század 
vége felé egy-egy faluval. Az ily prnyavornak nevezett 
falu lakosai tizedet adtak a kolostornak és némi munkát 
is teljesítettek. Különben, midőn valamely kolostoron 
javítások váltak szükségesekké, a környék népe önként 
felajánlotta közreműködését; némelyek favágással, má
sok fuvarozással vagy pénzadományokkal vévén részt a 
munkában. Ez önkéntes szolgálatok fejében a kolostort 
környező faluk kmétjei és knézei a kolostor elöljáróinak 
(archimandriták és igumánok) választását igényelték ma
guknak. Az említett csekély birtokokon kivűl minden 
kolostorhoz nehány plébánia tartozott, a hol a szerzete
sek végezték az egyházi teendőket s szedték be az azok 
után járó díjakat. A kolostorok legnagyobb jövedelme 
azonban azon adományokból állott, melyeket a nép mi
sék és imádságok elmondása végett a kolostoroknak 
szentelt. A szerzetesek a nép között utazva szedték be az 
ily adományokat, és pedig elfogadtak pénzt és minden 
egyéb tárgyat, például marhát, bort, pálinkát, gabonát, 
gyolcsot sé&. Némely szerzetes majdnem egész életét ily 
gyűjtögetéssel tölté, folyvást járva-kelve, és pedig nem
csak a belgrádi pasalikban, hanem a török birodalom 
mindazon tartományaiban is, hol a szerb nyelvet beszél-

1 N ik e tic s : A szerb egyház történeti fejlődése. Évkönyvek 
XXXI. k. 50. 1.
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ték. Ezenkívül is kaptak a kolostorok különböző aján
dékokat, különösen az ünnepi összejövetelek alkal
mával. 1

Miként már fentebb is megjegyeztük, a szerzetesek 
voltak az akkori Szerbia tulajdonképi Írástudói. Csak
hogy ez a műveltség is vajmi csekély fejlettseget ért el. 
Olvasás és ritkán az irás s a vallási szertartások gyakor
lata képezte ismereteik összegét. A kolostorok pótolták 
egyszersmind az iskolákat is. Azon időben még egész 
Szerbiában egy iskola sem létezett; hanem azok, kik 
pappá vagy szerzetessé óhajtottak lenni, beállottak a 
kolostorokba s ott nyáron munkát s szolgálatokat teljesí
tettek, télen pedig egy szerzetes előadása után tanulták 
az abcét s az olvasást, különösen pedig a vallásos szer
tartások kellő gyakorlatát. 1 2 Négy-öt év is beletelt, míg 
az ily deákok e fölötte csekély ismereteket megszerez
ték, mert gyakran megtörtént, hogy nyáron át elfelejtet
ték azt, a mit télen tanultak. Minden pap mellett is tar
tózkodott egy vagy két deák, kik azonban csakis az olva
sást sajátíthatták el, templom nem létében, az egyházi 
szertartásokban meg nem szerezhetvén maguknak a 
jártasságot és azért egy időre rendesen valamely kolos: 
torba mentek gyakorlatra.3 Bármily csekély volt is a 
papok és szerzetesek műveltsége, mindazáltal némi tisz
teletet szerzett az nekik a nép előtt. E zord időkben, mi
dőn a hódítók uralma egyenlőkké tévé a keresztyéneket 
a nyomorúságban, nem is létezett a szerbek között 
nagyobb tisztesség, mint papnak vagy knéznek lenni; 
mindkét hivatás némileg a közrája fölé helyezte annak

1 K aradzsics: D anicza 1827. 111. 1.
2 N enádovics: Memoári. 18. 1.
3 K aradzsics: D anicza 1827. 118—119 1.
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betöltőit és bár csekély, de mégis érezhető előnyöket 
biztosított számukra.1

Mint fentebb láttuk, az ozmán állameszme a keresz
tyéneket nem jogosult állampolgárokúi, hanem csak 
tűrt lakosokúi tekintette. E felfogás természetes követ
kezése volt azután, hogy a hódítás alkotta s theocratikus 
elveken fejlődött államban a más vallásúak, a keresztyé
nek, nem teljesíthettek katonai szolgálatot; és pedig, 
legalább eleinte, a török birodalom mindent összetipró 
erejének fénykorában, épen nem félelemből, hanem egye
dül azon okból, mert az ozmán vallási fogalmakkal nem 
egyezett meg az, hogy más vallásúak küzdjenek az izlam- 
ért. Az arab khalifák sem tűrtek meg soraikban hitetle
neket, hanem előbb Mahomed vallására térítették azokat, 
ha mindjárt erővel is ; az ozmánok nem térítettek egész 
népeket (a fentebb kifejtett okokból), s így kénytelenek 
voltak, a keresztyének segélyét harczaikban nélkülözni. 
Valamint az egész birodalomban, úgy Szerbiában is 
ment volt tehát a rája a hadkötelezettségtől. Ezért azon
ban tartozott a sereget élelmezni, az ágyúkat s a hadi 
szereket vontatni, az útak és várak építésénél robot
munkát teljesíteni, s hogy ily alkalmakkor a rája nem 
sok kiméletre számíthatott, az a dolog természetéből 
folyt.1 2 E roboton és élelmezési kötelezettségen kivűl a 
rája többféle adót is fizetett a szultánnak vagyis az állam
nak, miután az összegek, melyek az adónemekből be

1 N enádovics: Memoári 18. 1. «Nem is volt azon időben 
nagyobb uraság, m int knéznek, papnak vagy bará tnak  lenni, 
no meg a pandúr is részesült némi tisz tességben ;» jegyzi meg 
Nenádovics Máté E m lékirataiban.

2 K aradzsics : D anicza 1827. 88—89. 1. — Hammer: S taa ts
verfassung stb. II. k. 276. 1.
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folytak, részint a tartomány igazgatási költségeinek födö- 
zésére fordíttattak, részint pedig Konstantinápolyba kül
dettek. A szultánnak fizetett fő adónemek voltak:
a) a harács. Ezt csak a férfi lakosok fizették, fejenkint 
három piasztert és két párát, és pedig minden adófizető 
hét éves korától 60-ik évéig s nem egyszer még tovább 
is. Nem voltak ez adótól még a papok és szerzetesek sem 
mentek. A karácsot háromszor évenként török tisztvise
lők szedték be, kik is megjelenvén, több mohamedán kísé
retében, a falvakban, ott sátort ütöttek s abban vették át 
a falusiak által beszolgáltatott harácsot. Úgy a felnőtt 
férfiak, mint a figyermekek is mindnyájan lajstromokba 
jegyeztettek, ez utóbbiak azért, hogy nyilván tartassék 
koruk s ki ne vonhassák magukat a harácsfizetés alól, 
midőn a megszabott évet elérték. A szülők gyakran fiata
labbaknak vallották gyermekeiket, míg a liarácsszedő 
török tisztviselők idősebbeknek állították azokat. Az ily 
vita természetesen a szerbek hátrányára döntetett el a 
tisztviselő által, ki aztán a megszabott kornál ifjabb gyer
mekek után önkényesen beszedett összegeket egyszerűen 
elsajátította.1 b) a porez, mely minden nős férfira vette
tett ki. Ennek összege nem volt meghatározva, mivel 
ebből födöztetvén a pasa s az egyes kerületek administra- 
tionalis költségei, példáúl többek közt a knézeknek jut
tatott csekély összegek, a pandúrok fizetései stb., ezekhez 
képest az adó maga is változott s majd emelkedett, majd 
ismét alább szállt.2 Ez adót kétszer szedték be, Szent-

1 Y idákov ics: Önéletrajza. A belgrádi t. t. Évkönyvében 
XXX. k. 113—114 1.

2 G avrilovics: Adalékok a szerb történethez Kara-Gyorgye 
idejében pénzügyi szempontból (Podatczi za povesztniczu szrbszku 
vrem ena K ara-G yorgyevog po sztruczi fioanszije), A belgrádi t. 
t. Évkönyvében III. k. 177. 1. .
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György (május 5-én) és Szent-Demeter (nov. 7-én) nap
ján. E határnapok előtt a knézek összegyűltek a nahia 
főhelyén, mindegyik elhozván magával számadását arról, 
a mit a községek valamely átútazó pasa fogadtatására, 
közmunkákra, a pandúrok fizetésére stb. költöttek. 
E számadások azután egy gyűlésen több idősebb török 
aga vezetése alatt megvizsgáltatván és rendben találtat
ván, a kádi pecsétjével megerősítve, a pasa elébe terjesz
tettek, a ki hozzá adván saját költségeinek összegét, az 
egészet felosztotta a házas férfiak számához képest s e 
felosztás szerint kellett azután a porezt fizetni. Csakhogy 
az illető adókötelezettek számát maguk a knézek mon
dották be s e körülményből némi könnyebbség háramlott a 
népre, mert a knézek rendesen kisebb számot jelentettek 
fel, úgy hogy azután egyre-egyre nem igen jutott több 
nyolcz-tíz piaszternél. És a szpahik, kik ismerték a va
lódi fejszámot, óvakodtak a cselt fölfedezni, mert hiszen 
érdekükben volt a ráját, melynek munkája után ők ma
guk éltek, kímélni.1 c) a csibuk. Azok fizették ezt, a kik 
dohányt ültettek, és pedig két párát minden juh és 
kecske után.2

A szultánnak (vagy az államnak) ez adókon kivűl 
egyéb jövedelmei is voltak a tartományból. Fentebb emlí
tettük már, hogy nehány falu a szultán kizárólagos tulaj
donát képezte s azoknak jövedelme a szultán magán 
kincstárába folyt. Ezenfelül némely városi boltok hason
lókép szultáni tulajdonúi tekintettek, s az ezekből befolyó 
haszonbér szintén állami jövedelem volt. Továbbá a határ
vámok, a folyókon felállított révek s a halászat bérletéből 
nyert jövedelmek hasonlólag a szultán vagy az állam

1 N enádovics: Memoári 30—31. 1.
2 G avrilovics: i. m. 177. 1.
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pénztárába kellett volna, hogy folyjanak. Ez összegeknek 
azonban csak igen kis része jutott valódi rendeltetési he
lyére. A tartományt kormányzó pasák találtak módot, a 
birodalomban uralkodó általános megvesztegetési rend- 
szer mellett e jövedelmi forrásokat saját pénztáruk javára 
kiaknázni. Az ily önérdek vezette kezelés által pedig 
ismét csak a nép terhei szaporodtak, mert az említett 
bérletek kétségkívül olcsóbban adattak volna ki, ha való
ban az állam maga húzta volna a hasznot azokból. Meg- 
említhetjük még itt, hogy némely birtok jövedelme 
mahomedán egyházi czélokra fordíttatott.1 Mindamellett 
a szultánnak fizetett adók nem mondhatók terheseknek 
és nem a rája kötelezettségei se, földesurai, a szpahik, 
iránt.2 A rája viszonya fóldesurához, a szpahihoz, nem 
annyira az európai értelemben vett jobbágyság, mint 
inkább az örökös bérlet jellegét viselte magán, természe
tesen jó adag kényszerítéssel. A rája ugyanis nem volt 
földhöz ragadt (glebae adstrictus) alattvalója a földesúr
nak. A keresztyének, a rája, szabadon költözködhettek 
egyik faluból a másikba a nélkül, hogy akár attól a szpa- 
hitól, a kit odahagytak, akár attól, a kinek birtokán meg
telepedni óhajtottak, engedélyt kellett volna kérniök. 
Földjeiket és házaikat szabadon eladhatták bár kinek, 
sőt lakásaikat le is ronthatták, a gyümölcsöt és szőlőt 
leszedhették s elvihették, feltéve, hogy a szpahinak meg
adták a tizedet és ott, a hová költöztek, puszta helyen 
házat építhettek, réteket törhettek fel s szőlőt és gyü
mölcsösöket ültethettek. Egyedül bizonyos adózást kel
lett teljesíteni a rájának a szpahik irányában. Megjegy
zendő még itt, hogy a szpahikat, kivált a hatalmasabba-

1 U. o. 177—178. 1.
2 K aradzsics: D anicza 1827. 82. 1.
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kát, mint a rája védőit látjuk szerepelni. Ök oltalmazták 
a szegény népet a török hatóságok, a várőrségek, különö
sen a janicsárok zsarolása és bántalmazásai ellen, és ezt 
szívesen is tették, a rája munkája és adófizetési képessége 
képezvén egyedüli jövedelemforrásukat.1 Az ily szpahik 
néha igen szelíden bántak a néppel, nem egyszer a rája 
soraiból vettek nőt, s aztán később is pártolták és segí
tették a nőnek családját2 A keresztyén rájának ezen 
aránylag kedvező helyzete földesurával szemben a szpahi- 
féle birtokok jogi természetén alapúit. A szpahik ugyan 
is, mint már fentebb érintettük, nem voltak valóságos 
tulajdonosai a földnek, habár főleg a későbbi időkben 
örökösödési joggal birták is azt. Csak haszonélvezetül 
nyerték birtokaikat a szultántól a hadszolgálat fejében, 
melyet mindenkor teljesíteni kötelesek voltak.

A mi már a rája tartozásait földesura, a szpahi, 
irányában illeti, azok részint pénzben, részint természet
ben rovattak le. A pénzbeli tartozások a következők 
voltak:

a) a fejpénz minden házas főtől egy piaszter.
b) az esketési pénz. Házasodni ugyanis csak a szpahi 

engedelmével lehetett, s ily engedélyért minden egyes 
esetben két piasztert kellett fizetni.

c) a kotárpénz. 3 A marhától, melyet egyik faluból a 
másikba hajtottak legeltetés vagy hizlalás végett, két 
piaszter volt fizetendő nem darabonkint, hanem az egész 
csapattól. ^

cl) malompénz, fejenkint egy piaszter.
e) üstpénz, két piaszter minden pálinkafőző üsttől.

1 K aradzsics : D anicza 1827. 79. és 81. 1.
2 V idákovics : Ö néletiajza stb. 97. 1.
3 K őtárnak  nevezik a szénaboglyákat bekerítő sövényt.
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f) makkpénz; a sertésektől, és pedig ha nem termett 
makk, darabjától négy para, ha pedig jó termés volt, 
hat—tíz para.1

A természetben lerovandó tartozás a tized volt. Tize
det adott a rája földesurának: a búzából, tengeriből, zab
ból, árpából, kölesből, a borból, kerti vetemények- és 
gyümölcsökből és a méhkasokból.2

Végre, midőn a szpahi nem messze lakott falujától, 
a rája még néhány szekér fát tartozott a földesúr udva
rába fuvarozni; ez azonban ritka eset volt, mert mint 
láttuk, a szpahik többnyire a városokban tartózkodtak. 
Ezek voltak az eredetileg megállapított tartozások, 
melyek azonban ily alakban csak ritkán rovattak le. 
Ugyanis a kerti veteményekből, a gyümölcsből, a borból 
és a mézből járó tized majdnem általánosan pénzérték
ben, a fejpénzbe tudatott be, mi által ez utóbbi egy piasz- 
terről közönségesen kettőre emelkedett, némi eltérésekkel 
a különböző vidékekhez képest. De a többi úgy pénzben, 
mint természetben megszabott tartozások is egysz rre 
bizonyos meghatározott összeggel voltak leróhatok. Kü
lönösen a falvaiktól távolabb lakó szpahik igen gyakran 
egyességre léptek a rájával, a melynél fogva ez utóbbi 
bizonyos évenkinti összeg lefizetésével minden egyéb 
tartozásától megmenekült. A szpahik pedig ily egyeasé- 
gek kötésénél elég mérsékletet tanúsítottak, úgy hogy 
nem egy falu létezett, a hol egy-egy család mindent ösz- 
szevéve nem fizetett többet tíz piaszternél. Némi előre ki 
nem számítható költséget okozott a faluknak a földesúr 
megjelenése, a ki rendesen a legvagyonosabb házhoz 
szállt, s azután az egész falu volt köteles őt tartani, a

1 Gravrilovics: A dalékok stb. Évkönyvek III. k. 178. 1.
2 ü .  o. 179. 1.
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míg ott mulatott. Ez azonban ritkán történt 8 csak kevés 
időre, többnyire akkor, midőn a szpahi jövedelmét jött 
beszedni a rájától.1

A világi papság sem volt ment a szpahiknak teljesí
tendő fizetéstől. Minden pap 2—21/ 2 piasztert és egy pár 
harisnyát tartozott adni a szpabinak évenkint. A szerze
tesek egyenkint nem fizettek semmit sem, hanem a kolos
torok bizonyos csekély átlagot, körülbelül 10—12 piasz
tert vagyonosságukhoz képest. A prnyavoroktól (a 
kolostori jobbágyoktól) 2—2 V2 piasztert vettek a szpahik 
évenkint és fejenkint.1 2

Minden, úgy a szultánnak, mint a szpahiknak telje
sítendő fizetésnél és adónál terhesebbek voltak a bírsá
gok, melyekről fentebb már bővebben szólottunk. Ezek
nek megszabása, mint láttuk, egyedül a török hatóságok 
önkényétől függött s minthogy a hivatalnokok többnyire 
csak ideiglenesen tartózkodtak a tartományban, ezenfelül 
pedig a hivatalok megszerzésére fordított költségeiket is 
mielőbb megtéríttetni óhajtották, semmiféle oly tekinté
lyek által nem korlátoztattak zsarolásaikban, minta szpa
hik.3 E zsarolások tették oly nyomasztóvá a keresztyén 
rája helyzetét. Es ez állapot még nyomasztóbbá vált a 
csiftlik-szahibik szaporodásával. A csiftli-szahibi már 
nem tizedet, hanem kilenczedet vett mindenből s a népet 
robotra is kényszerítette, és pedig nem meghatározott 
napokon, hanem egészen saját tetszése szerint. Többen a 
csiftlik-szahibik közül a falukban építettek lakást ma

1 Karadzsics; D anieza 1827. 79. 1.
2 G avrilov ics: i. m. 179 ].
3 G avrilovics: A dalékok stb. Évkönyvek III. k. 179—180. 

lap. — K aradzsics: D anieza 1827. 82. 1. — N enádovics: Me- 
m oári 29. 1.
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guknak vagy hosszabb ideig tartózkodtak ott, hogy így 
annál könnyebben űzhessék mindennemű zsarolásaikat.1 
És ezért nem csoda, hogy a keresztyén rája mély gyűlö
lettel viseltetett ez önkénykedő betolakodók iránt, a míg 
a szpahikban gyakran természetes védőjét vélte feltalálni, 
és pedig annyival inkább, mert a bánásmód, melyben ez 
utóbbiaktól részesült, valóban szelídnek volt mondható 
azon elnyomatással szemben, melyet amazoktól kellett 
szenvednie.

A törököknek fizetett adókon kivűl még a papság 
eltartása is a nép vállaira nehezült. A püspök füstpénz 
név alatt tizenkét piasztert vett minden háztól, azonfelül, 
midőn megyéjét beútazta, ott, a hol az éjét tölté, az ellá
táson kivűl öt piasztert követelt a vízszentelés czímén. 
A világi papok rendes jövedelmét a falusiak által termé
szetben beszolgáltatott gabnaneműek képezték, és pedig 
minden házas férfi tizenöt okát (egy oka font) tarto
zott adni. A rendkívüli jövedelmek körülbelül a követke
zők voltak: minden esketésért két piaszter; nagy temetés 
öt, kicsiny egy piaszter; egy imádság tíz para; szentelt 
vízért tíz para, ugyanaz a kereszt elővitelével húsz para 
stb. Daczára e fölötte szűk jövedelemnek minden pap 
négy párát tartozott a püspöknek évenkint adni, fölszen
telésekor pedig rendesen száz, olykor azonban több száz 
piasztert is.1 2

Említettük már, hogyan állapíttatott meg a porez, 
ezen a tartomány szükségeihez és a pasák önkényéhez 
képest folyvást változó állami adó, mely tehát, a pasa is

1 K aradzsics : D anicza 1827. 80. 1.
2 Gravrilovics: i. m. 180 és 185. 1. Megjegyzendő, hogy a 

p iaszter akkor m integy 60—70 krajczárt te t t mostani 'érték  sze
rin t, és minden piaszter negyven parára  oszlott.
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mindenker ebből fedezvén saját kiadásait, fölötte nyo
masztóvá válhatott a népre nézve. Természetes, hogy a 
nép vagyis inkább az elöljárók, a knézek és kmétek min
dent elkövettek, hogy a szétosztandó porez összege ne 
emelkedjék túlságosan magasra. Láttuk már, hogy az 
adókötelezettek számának eltitkolásával igyekeztek a czélt 
részben elérni. Azonban mé£ más módot is alkalmaztak 
az adóleszállítás kieszközlésére. Ugyanis midőn a kerü
leti számadások elkészültével a knézek Belgrádra utaz
tak, azokat a pasának átadandók, hogy azután ez utóbbi 
hozzá adván saját költségeinek összegét, meghatározza az 
adókulcsot, egyszersmind magukkal vitték a legtehetősebb 
kméteket is a legszegényebb, sőt rongyos ruhákba öltöz
tetve. Olykor kétszáznál is több knéz s ily koldusnak 
öltözött kmet jelent meg Belgrádon, hol azután előleges 
összebeszélés következtében soknak találván a pasa által 
meghatározott adómennyiséget, mindnyájan a pasa palo
tája előtt gyűltek össze s a knézek magát a pasát ostro
molták kérelmeikkel adóelengedés végett, a kmétek pedig 
ezalatt az udvaron éktelen lármát és jajveszékelést ütöt
tek, hogy ime ők a legtehetősebbek a nép között s mégis 
mily rongyosak és nyomorúltak, hogy lenne hát képes a 
nép, mely még náluk is szegényebb, annyi adót fizetni. És 
ez annyiszor ismételt cselnek többnyire megvolt a hatása 
s a pasa rendesen elengedett valamit követeléséből és 
kevesebbre szabta az adót, ámbár az sem lehetetlen, hogy 
a pasák ismervén e fogásokat, eleve magasabbra emelték 
az adót, hogy azután a nép kérelmének engedni látszas
sanak s mégis megkapják azt az összeget, a melyre szük
ségek volt. Midőn azután az adókulcs véglegesen meg 
volt határozva, a knézek hazautaztak nahiáikba, hogy az 
egész nahiára eső adót kerűletenkint feloszszák. E czélra
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a knézek minden faluból két vagy három bizalmi férfit 
hívtak meg a nahia fővárosába bizonyos eleve kitűzött 
napra, úgy hogy olykor több százan is megjelentek az ily 
gyülekezeteken. Felolvasván a kádi a vezir rendeletét,, 
mely meghatározta a nahiára eső adóösszeget, a knézek 
azt kerületeik nagyságához és termékenységéhez képest 
akként osztották fel egymás közt, hogy egyik kerület se 
legyen túlságosan megterhelve. És mind ez szabad ég 
alatt az egybegyűlt nép előtt, annak hallatára és annak 
közbeszólása mellett történt úgy, hogy senki sem panasz
kodhatott többé az ily felosztás ellen. Hasonlólag azután 
minden knéz a kerületére eső összeget egy kisebb, a kerü
let faluiból összehívott gyülekezeten osztotta fel az egyes 
adókötelezettek között a kmétek segélyével. Az ily kerü
leti gyűlésekre ezenkívül még minden kmet magával 
hozta saját falujából a vakokat, bénákat, elnyomorodot- 
takat és teljesen vagyontalanokat s felállítván őket egy 
sorba, a knéz kérdésére, hogy lehet-e e szegényekre adót 
kivetni vagy sem? minden kmet saját falubeli nyomo- 
rúltjai közűi kijelölé azokat, a kik fizethettek valamit 
avagy teljesen fizetésképtelenek voltak. Az ekként kive
tett és szétosztott porezt azután a knézek szedték be s 
vitték el a pasának, mint láttuk, Szent-György és Szent- 
Demeter nap körül. 1

A keresztyén rája viszonya a mahomedánokhoz, ha 
mindjárt nem viselte is magán a teljes rabszolgaság, sőt 
még a nyugat-európai középkori jobbágyság bélyegét sem, 
mindazáltal a legnyomasztóbb helyzetet idézte elő a 
keresztyénekre nézve. Az ókori rabszolga és a középkori 
jobbágyság állapota javúlhatott, amott a felszabadúlás

1 N enádovics: Memoári 31—32. 1.
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által, emitt a művelődés terjedtével. Ez nem volt lehet
séges Szerbiában, mert itt a vallási különbség, mely a 
mahomedánt a keresztyéntől elválasztá, változatlan ma
radt s így azon viszony is, mely az egyik félnek csak 
kiváltságokat és élvezeteket biztosított, a másikat ellen
ben minden jogosúltságtól megfosztván, örökös tehervi
selésre káidioztatá, nem szenvedhetett módosulást. A küz
delemteljes századok, melyek Konstantinápoly eleste óta 
a múlt század végéig Európa fölött elvonúltak, oly sok 
nagy eszmét teremtve, annyi visszaélést és nyomort szün
tetve meg, daczára a még mindenütt észlelhető jogtalan 
különbségeknek, egészben mégis oly lényeges javulást 
idézvén elő a népek sorsában, nyomtalanul enyésztek el a 
török birodalomra nézve s a keresztyén rája állapota a 
XVIII-dik század közepén nem különbözött attól, melyet 
a török hódítás három száz év előtt megalkotott, sőt talán 
még nyomasztóbb volt. A keresztyén rája, mint hajdan, 
úgy most is kívül állott a jogosult állampolgárok korén, 
egyedüli rendeltetése lévén az állam és az uralkodó osz
tály fenntartásának eszközeit előteremteni. A súlyos ter
heken kívül azonban, melyek a rajára nehezültek, a 
különbség hódítók és hódítottak között társadalmilag is 
feltűnően nyilatkozott. Természetesnek kell találnunk, 
hogy a kiváltságos osztály külsőleg is óhajtott különbözni 
az alatta állóktól s hogy igyekezett azokkal a mindennapi 
élet viszonyaiban is éreztetni fensőségét. Már maga az 
öltözet külön választó a két osztályt egymástól. A sza
básban nem sokat különbözött az, de a rája öltözetének 
egyszerűbbnek kellett lennie a mahomedánokénál. Ezen
felül tiltva volt a keresztyéneknek a zöld szín, továbbá 
nem viselhettek kaftánt, fejükön sálokat, különösen nem 
arany vagy ezüst hímzéssel. A rája háza nem lehetett

16Kállaj- B. A szerbek története. I.
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oly kényelmes vagy oly csinos, mint a mahomedáné, se 
oly jó és szép lovakat nem volt szabad tartania; de még 
egy csinos keresztyén arcz vagy hosszú bajusz is szemet 
szúrt a törököknél. Kardot a rája sohasem köthetett olda
lára ; a hosszú puska, a handzsár s a pisztolyok viselete 
meg volt ugyan engedve, csakhogy minden díszítést nél
külözniük kellett. Városokba és várakba azonban nem 
léphetett a rája puskával vagy handzsárral s nem jelen
hetett meg így felfegyverkezve a magasabb rangú törökök 
előtt sem. Ily esetben a pisztolyokat el kellett rejtenie, 
nehogy azok látása sértse a törökök fensőbbségi érzetét. 
Hasonlólag a városokba csak gyalog jöhetett a rája, de 
még ha faluhelyt vagy bárhol az úton lovon ülve találko
zott is törökökkel, ki kellett az útból térnie és a lóról 
leszállnia, ha csak azok meg nem engedték, hogy lovon 
maradjon. Midőn valamely török végig ment az utczán, 
a házaik előtt ülő keresztyéneknek, férfiaknak úgy, mint 
a nőknek fel kellett államok. De még tovább is terjedt a 
rája megaláztatása. Minden csak némileg előkelő török
nek jogában állott az utczán, vagy bárhol is a legközelebb 
lévő szerbet magához inteni s vele tetszése szerint rendel- 
kezni; ekként a törökök az utczáról hívták föl a szerbe
ket s velők kávét őröltettek, vizet hordattak, fát vágat
tak, avagy oda künn lovaikat őriztették, a míg maguk 
dolgaik után jártak, és mindezt nem szép módjával, hanem 
a legrettenetesebb káromlások között, szidalmazván a 
keresztyének hitét, szentjeit stb,; ez által csak mélyebben 
sértve a más vallásúakat. A rája ellenben, ha türelme 1 
fogytával végre szintén szitokra fakadt a mahomedánok 
ellen, életével lakolt. Még a mesterségek közűi is néme
lyeket, mint nemesebbeket, kizárólag a mahomedánok' 
űztek. így példáúl: kovács, tímár, szíjjártó és gombkötő
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keresztyén soha sem lehetett; ezenkívül a fegyverková
csok, aranyművesek, szabók és sütők is többnyire a ma- 
homedánok közűi kerültek k i; ellenben szűcs minden 
török átallott volna lenni.1

Nem annyira az anyagi terhek, melyek magukban 
véve nem voltak oly szerfelett nyomasztók, mint inkább 
az egyénnek megaláztatása, minden emberi érzelemnek 
lábbal tiportatása következtében vált a rája helyzete oly 
tűrhetetlenné. És e részben a legnagyobb sérelmek egyike 
kétségkívül azon bánásmód volt, melyet a szerb nőknek 
a mahomedánok részéről kellett szenvedniök. Minden 
csinosabb nő, férjes asszony vagy leány, méltán tarthatott 
megbecstelenítéstől, ha valamely agának vagy bégnek 
megtetszett. Ellenállásra vagy boszúra pedig a férfiak is 
csak ritkán gondolhattak, minthogy a török urak több
nyire fegyveres kísérettel jelentek meg. Az ily erősza
koskodástól való félelem egy sajátságos szokást honosított 
meg a szerbek között. Menyegzők alkalmával, csak igen 
kevés templom létezvén a tartományban, a násznépnek 
gyakran több órai távolságra kellett gyalogolnia esketés 
végett. A menyasszonyt tehát, hogy útközben esetleg az 
arra menő törökök figyelmét magára ne vonja, szövetek
kel egészen betakarták, úgy hogy nemcsak arcza, de 
alakja is eltűnt a leplek alatt. így kísérték a templomig 
s a szertartás után vissza a szülői házhoz. Itt pedig a 
pinczében rejtették el, nehogy a menyegzői lakoma által 
talán odacsalt töi'ökök megpillanthassák. A vőlegény 
kötelessége volt aztán, a pinczében rejtőző arája élelmé
ről gondoskodni, ki csak akkor hagyhatá el menhelyét, 
midőn a házban már minden elcsendesült.2

1 Karadzsics : D anicza 1827. 87—88. 1.
2 Szerbiában tartózkodásom  a la tt többször hallottam  ezt

16*
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A török uralom e nyomasztó voltában kell részben 
keresnünk a keresztyének és mahomedánok teljes külön 
válását ugyanazon egy tartományban, a miről már fen
tebb megemlékeztünk. A míg tudniillik a szerbek hegyek 
között s nehezen hozzáférhető völgyekben vonultak meg, 
hogy némileg meneküljenek zsarnokaiktól, addig a törö
kök a városokban telepedtek meg s legalább egyenként, 
ha csak valami sürgős ügy által nem kényszerítve, nem 
igen mutatkoztak a falvakban s általában a vidéken, mert 
ha török fogalmak szerint nem volt bűn egy szerbet meg
ölni, úgy a szerbek sem tartották véteknek, a hol csak 
szerét ejthették, egy-egy törököt agyon verni, a mi pedig 
oly kévéssé népes és annyira erdős országban, mint az 
akkori Szerbia, igen könnyen történhetett a folfedeztetés 
veszélye nélkül.

A török foglalást követő időkben, midőn a régi állami 
formák helyébe, mint a kormányzás egyedüli vezérelve, 
a hódítók önkénye lépett, s ennélfogva az addigi társa
dalmi rend teljesen felbomolván, a személy- és vagyon- 
biztosság végkép elenyészett; másrészről pedig a folyto
nos harczok s a pusztán önérdekét követő s e részben még 
a központi hatalommal is daczoló kiváltságos osztály 
képtelensége következtében egyöntetű erős administratió 
nem is fejlődhetett, természetes, hogy az így meghonosúlt 
anarchicus viszonyok közepette azok száma, kik részint 
bűnös hajlamaik által vezérelve, részint a tűrhetetlen 
zsarnokság elől menekülve, önként kiváltak a társadalom- 
ból s annak rovására önálló, minden korlátozást nélkülöző 
életet vittek, folyton szaporodott. így keletkeztek Görög
országban a kleftek,1 a szerb tartományban pedig a haj-
olyanoktól, kiknek szülői még részt vettek volt ilyen menyeg
zőkben.

1 I c T O g íx  T rif {AAjjvíxÍj; Í7rctvci<rTcto-ea>;, I. k. 3—4. 1.
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dák.1 Mindkét név haramiát, rablót jelent s ezen, a hoz
záférhetetlen erdőkben tanyázó, az utasok és a falvak biz
tosságát veszélyeztető emberek valóban rablók is voltak. 
Mindazáltal nem szabadokét a jelenkor civilizált államai
nak gonosztevőivel összetévesztenünk. Mert úgy a görög 
kleftek, mint a szerb hajdúk sorában nem egyedül olya
nokat találunk, kiket valamely gonosz tett vagy hajlam 
vitt ez életmódra. Az elviselhetetlen nyomás, mely ércz- 
súlylyal nehezedett a meghódított népekre, sokszor 
ébresztett ellenállhatatlan vágyat egyesek lelkében, a 
hegyek és erdők vadonjában keresni fel még a legsanya
rúbb nélkülözések között is a szabadságot, melytől övéik 
körében meg voltak fosztva. De gyakran a büntetéstől 
való félelem, az életfentartás ösztöne is kényszerített 
némelyeket menekülni az elnyomóik részéről fenyegető 
veszély elől. Másokat ismét a boszú érzete vitt e lépésre, 
mert hiszen a szenvedett igaztalanságért csakis az önse
gély szerezhetett elégtételt. Azok, kik magukat, bármi 
okból, olykor a legnemesebb érzelmek behatása alatt ekként 
kiszakították a társadalomból, nem igen válogathattak az- 
után atársaságban, melyet az erdőkben hozzájok hasonlólag 
bolyongva találtak, s a szükség által vezérelve, kénytelenek 
voltak nemcsak a valódi rablókkal szövetkezni, de nemso
kára maguk is rablókká válni, ha mindjárt tagadhatatlan is, 
hogy például a szerb hajdúk mindenkor sokkal kíméleteseb
ben bántak hitsorsosaikkal,a keresztyén rájával, mintatörö
kökkel. Es->zért, a míg [ez utóbbiak semmitől sem retteg
tek aunyira, mint a kószáló hajdú-csapatoktól, a rája 
nemcsak folyvást bizonyos összeköttetésben maradt velők, 
a falusiak segédkezet is nyújtván és orgazdákúl szolgálván

l
L

1 Szerbül : hajdúk vagy ajduk az egyes számban.
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nekik, hanem a tisztelet bizonyos nemével, sőt bámulattal 
is emlékezett meg róluk. És ezen nem lehet csodálkoz
nunk. A magán segíteni nem tudó, félénk, meghunyászkodó 
rája nem maradhatott közönyös az ő véréből származott, 
az ő hitét követő férfiak iránt, kik csekély számuk daczára 
elég elszántak voltak az egész népet rabigában tartó törö
kökkel szembeszállani, ha mindjárt olykor önmaga is 
megsarczoltatott általuk. Innen van, hogy a népköltészet 
úgy Görögországban, mint Szerbiában oly sokat foglal
kozik amott a kleftekkel, emitt a hajdúkkal és mint hősö
ket magasztalja. A szerb hajdúk kisebb-nagyobb csapa
tokban barangoltak az erdőkben nyaranta. Télen aztán 
elszéledtek s orgazdáiknál vonultak meg mint cselédek, 
kikeletkor ismét felkeresvén kedves hegyeiket és a szabad 
életet. Minden csapatnak megvolt a főnöke (harambasa), 
kinek feltétlenül engedelmeskedett. Egymás iránt min
denkor feltétlen hűséget tanúsítottak, ellenben kérlelhe- 
teilen szigort gyakoroltak azok ellen, a kik egy hajdút 
elárultak vagy épen megöltek. Rendesen csak utazó 
kereskedőket vagy általában a gazdagabbakat támadták 
meg lakásaikban s olyankor, ha nem találtak pénzt a 
háznál (valamint napjainkban az olasz banditák), váltság- 
díjt szabtak s a család valamely tagját magukkal vitték 
és addig nem bocsátották haza, míg a váltságdíj le nem 
fizettetett. A szegényebbeket nem bántották a hajdúk, 
sőt megtörtént, hogy ha mégis valamely szegényt kifosz
tottak, és ez a harambasánál panaszt emelt, ez utóbbi 
visszaadatta az elvett tárgyat. Asszonyt a hajdúk nem 
tűrtek maguk között, sőt általában tartózkodtak a nőktől, 
azt hivén, hogy különben szerencsétlenség éri őket. A hajdú 
bármikor kiléphetett társai sorából s visszatérhetett övéi 
körébe vagy bármely foglalkozást kezdhetett bántatlanúl.
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E végre az ily kilépni szándékozó hajdú a kmétekhez 
■és knézekhez folyamodott, a kik aztán a pasától menleve
let szereztek számára, s többé nem volt mit tartania attól, 
hogy valamely előbbeni tettéért feleletre vonatnék. 
A pasák szívesen adtak ily menleveleket, csakhogy a ret
tegett hajdúktól szabaduljanak. Különben üldöztették is 
őket a mennyire csak lehetett, részint kerületi pandúrok 
által, kik többnyire szerbek voltak, csak itt-ott vegyítve 
törökökkel, részint pedig maga a nép által. Igaz, hogy ez 
utóbbi esetben gyakran megtörtént, hogy az üldözésre 
kirendelt nép nyiltan üldözte őket, titokban pedig még 
segédkezet nyújtott neki elbújni vagy menekülni. De ha 
aztán mégis sikerült egy hajdút kézrekeríteni, azt a törö
kök kérlelhetlenűl karóba húzták. Néha azonban a nép 
maga is megúnta a hajdúk garázdálkodásait s ilyenkor 
valamely erélyes knéz vezetése alatt a török hatóságok 
közbelépte nélkül is meg tudta magát óvni a hajdúk zsa
rolásaitól. Említettük volt már egy ízben Nenádovics 
Aleksza nevét, mint ki egyike volt a legerélyesebb, a leg
ügyesebb knézeknek a múlt század vége felé, és ki nem 
egyszer részint szépszerével, részint erővel elhárította 
úgyis eléggé sanyargatott kerületéről a hajdúk által köve
telt sarczot. Valóságos ütközetekre ritkán került ily ese
tekben a dolog, s nehány puskalövés váltása után a hajdúk 
többnyire visszavonultak. Nenádovicsról följegyezte fia 
Máté, a pap, azon érdekes körülményt, hogy két ízben 
szorítottaSki kerületéből magát Kara-Gyorgyét, a szerb 
forradalom későbbi fővezérét s az ismert Karagyorgye- 
vics család megalapítóját, ki azon időben szintén hajdú 
volt. Egy ily alkalomkor sebesült meg Kara-Gyorgye 
tenyerén, a minek következtében keze örökre nyomorék 
maradt. Kara-Gyorgyénak kajdúskodása idejében egyik
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leghívebb társa, Kátics Jankó, később kilépvén a hajdúk 
sorából, knézzé lett s utóbb hősiessége által tűnt ki a felkelés 
idejében. Es ezek nem az egyedüli példák. Elbeszélésünk 
folyama alatt a forradalomban szereplők közűi többekről 
lesz alkalmunk megemlíteni, hogy egykor hajdúk voltak.1

Ilyen volt Szerbia állapota a XVIII. század vége felé. 
Es most ismervén az országot, a népet s annak viszonyait, 
áttérhetünk az események elbeszélésére.

1 Nenádovics : Memoári 198—210. 1. — K aradzsics: Danicza 
1827. 89—94. 1.



MÁSODIK FEJEZET.
Az o s z t r á k - t ö r ö k  h á b o r ú .

Az Anatoli-Kavakban 1784. január 8-ikán kötött 
szerződés következtében a krimi félsziget Oroszország 
birtokába ju to tt.1 Érzékeny veszteség volt ez a portára 
nézve, melyet nem könnyen felejthetett; másrészről pe
dig, a bár jelentékeny terület-nagyobbodás, Oroszország 
terjeszkedési vágyait nem elégítheté ki. Az említett szer
ződés tehát, csak látszólag állította helyre a békét a két 
birodalom között. Mindkét félnek ily hangulata mellett 
természetes, hogy a háború megújulása csak idő kérdésé
nek volt tekinthető. Végre is a porta nem akarván tovább 
tűrni az orosz politika folytonos beavatkozását, kivált a 
a kaukázusi ügyekbe, az 1787-ik év augusztus 24-ikén 
hadat üzent Oroszországnak g az ellenségeskedések csak- 
hamar mind két részről tényleg meg is kezdettek. 1 2 E há
ború II. József császárt is beavatkozásra kényszeríté. 
Egy titkos szerződésben, mely az 1781. évben József csá
szár és Katharina czárnő között, egyedül a két fejedelem 
által, minisztereik és követeik közbenjárása nélkül foly
tatott magán levelezés alakjában jött létre, a két uralkodó

1 Zinkeisen: Geschichte des osmanischen Reiches. YI. k. 
454. lap .

2 U. o. C30 1.
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kölcsönös segélyt ígért egymásnak azon esetre, ha vala
melyikek nyolez év lefolyta alatt bármely hatalom, de 
különösen a porta által megtámadtatnék. Ezen felül pe
dig biztosíták államaik integritását, sőt az esetleges fog- 
lalásokról és compensatiókról is megemlékeztek. 1 A tö
rök-orosz háború kitörtével Katharina nem is mulasztá 
el József császárt kötelezettségének teljesítésére felszólí
tani. A császár ennek következtében még az 1787-ik év 
végén 130,000 embernyi sereget vont össze Dél-Magyar- 
országban, Erdélyben és Horvátországban, a csapatokat 
gróf Lascy fővezér tervéhez képest a határon mintegy 
száznyolezvan mértföldnyi hosszúságban állítván fel. Az 
ellenségeskedéseket azonban, noha úgy látszik, hogy már 
ekkor határozott szándéka volt a portával háborúba bo
csátkozni, nem kezdette meg azonnal, hanem más tekin
tetek által vezérelve, konstantinápolyi követe által még 
mindég a béke helyreállítását látszott közvetítetni Orosz
ország és a porta között. 2

Az osztrák csapatoknak az év végén egy Belgrád 
ellen intézett kalandos, de már a kivitel előtt meghiúsult 
vállalata volt az egyedüli tény, (melyről alább bővebben 
megemlékezünk), mely komoly ellenségeskedést tanúsí
tott, noha akkor azt osztrák részről még egészen máskép 
igyekeztek ki magyarázni. Végre az 1788-ik év február 
9-én a császár követe Konstantinápolyban, báró Herbert- 
Ratkeal, átnyújtotta uralkodója hadizenetét a portának s 
az osztrák csapatok ugyanaz nap meg is kezdték a tá
madást. 3

I A rn e th : Joseph II. und K atharina von Russland. Ih r 
Briefwechsel. 72—90. 1.

II Z inkeisen: i. m. 639—6á2. 1.
3 Zinkeisen : i. m. 642—644. 1.
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Kívül esik e munka körén a különben mind Ausz
triára, mind a portára nézve fölötte nevezetes háború 
részletes leírásába bocsátkozni. Itt csak annyiban fogunk 
azzal foglalkozni, amennyiben az befolyással volt a szerb 
viszonyok fejlődésére és a szerbek tettleges részvétét 
idézte elő.

Valahányszor Magyarország és utóbb Ausztria a tö
rökkel háborút folytatott, a szerbek több-kevesebb ered
ménynyel mindenkor részt vettek abban, ily alkalmakkor 
remélvén visszaszerezhetni elvesztett önállóságukat.

A X V III. század első tizedeiben a mai Szerbia egy 
része hosszabb ideig osztrák fenhatóság alatt maradt, 
végre is azonban ismét visszakerült az is a porta hatal
mába. Midőn a török uralom ekként megszilárdult, a 
nyomás pedig mind tűrhetetlenebbé vált, úgy látszik, 
hogy a szerbek nem igen gondoltak többé teljes önállósá
guk visszaszerzésére, de megelégedtek volna azzal is, ha 
a török birodalomtól elszakíttatván, Ausztriához csatoltat- 
tak volna. A Dél-Magyarországban megtelepedett hitsor- 
sosaik állapota csak éleszté a vágyat a Száván és Dunán 
túl lakó szerbeknél is, a szelídebb és főleg keresztyén ál
lam tagjaivá lehetni. Es ezért nem csoda, hogy a múlt 
század végén a török uralom alatt élő szerbek Ausztriára 
függeszték tekintetöket mint azon államra, mely az ak
kori viszonyok között egyedül lehetett volna képes őket 
az elviselhetetlen iga alól felszabadítani. Természetes te
hát az is, ímgy a szerbek minden osztrák-török háború 
alkalmával siettek fegyvert ragadni s támogatni a csá
szári seregeket, nem sokat törődve a súlyos következmé
nyekkel, melyeket a háború szerencsétlen kimenetelének 
esetében a porta részéről várniok lehetett.

A Magyarországon és az osztrák tartományokban
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járó szerb sertéskereskedők már az 1787-ik évben vala
hogy neszét vették annak, hogy a császár háborúra ké
szül a porta ellen. Ily módon e hír csakhamar elterjedt 
Szerbiában is, izgatottságba hozván a népet.1 Nemsokára 
osztrák titkos ügynökök jelentek meg a pasalikban, buz
dítva a knézeket és papokat, hogy készüljenek s készít
sék elő a népet is a harczra s ígérvén nekik, ha ezt telje
sítik a császár mellett a törökök ellen és hűségesek lesznek 
a császárhoz, pénzt, hivatalt, kitüntetéseket. Izgató kiált
ványokat is osztottak szét és pedig nem csak a nép buz
dítására, hanem a törökök megfélemlítésére is. Az ily 
kiáltványokat aztán nem egy helyt maguk a szerbek a dzsá
mikba (mahomedán egyházak) dobták, hogy azokat ott a 
törökök megtalálván, megrémüljenek. Ezekre azonban, 
úgy látszik, a fenyegetések nem voltak nagy hatással, sőt 
inkább éberebb óvatosságra serkentették őket, a minek 
eredménye az lett, hogy a néptől mindenütt beszedték a 
fegyvereket s a Duna és a Száva partjait őriztetni kezd
ték. Mindez természetesen nem akadályozta meg azt, 
hogy a nép között még sok fegyver maradjon elrejtve. 
Daczára a törökök őrködésének, az osztrák ügynökök mű
ködése nem csak izgatottságot idézett elő a tartomány
ban, hanem még azt a tényleges eredményt is szülte, hogy 
egy egész csapat fiatal szerb követte őket Ausztriába, a 
hol aztán Péterváradon felül Kamenicznál osztrák tisztek 
által nyerték az első oktatást a katonai gyakorlatokban. 
Az így átmenekült szerbekből alakultak az első önkéntes

1 G yúrics : Szerb tö rténet K aragyorgye idejében (Szrbszka 
povesztnicza K aragyorgyevog vremena) A belgrádi t. t. Évköny
vében. IV. k. 89—90. 1.
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szabad csapatok, melyek e háború alatt oly fontos szere
pet játszottak magában Szerbiában. 1

Ez alatt az osztrák csapatok lassanként elfoglalták 
állomásaikat a határon, kiterjeszkedve Bukovinától majd
nem az adriai tengerio-. A császár, noha már véglegesen

O  O  7 Ö

■eltökélte magát a háborúra, még mindég késett annak 
formaszerű megkezdésével. Vajon belefáradva-e e hosz- 
szas tétlenségbe, vagy a szerbek bíztatására avagy felsőbb 
parancs következtében, ez most már tisztán ki nem derít
hető, de tény, hogy az 1787-ik év végén a Zimony körűi 
elhelyezett osztrák táborban elhatározták egy merész tá
madással a belgrádi vár birtokába jutni. E tervet nehány 
belgrádi szerb lakos segélyével vélte az osztrák főparancs
nok kivihetni.

Ekkor már sűrű közlekedés létezett a túlparti szer- 
bek és az osztrák csapatok között és így Belgrádon is 
voltak sokan, kik szívesen segédkezet nyújtottak a csá
száriaknak a törökök ellen szándékolt vállalatukhoz. Úgy 
látszik, hogy bizonyos Csardaklija János" (kinek nevével 
még többször fogunk találkozni) volt ez alkalommal az 
egész tervnek intézője. E terv pedig abból állott, hogy 
Csardaklija, társaival együtt, megszerzi a várkapuk kul
csait s egy előre meghatározandó éjjelen beereszti a csol-

1 G yúrics : Szerb tö rténet stb. 90. 1. — Nenádovies : Memoári 
4—6. 1. — Novakovics : A dalék a szerb történethez 1790 körül 
(Prilog k szi^szkoj isztoriji oko 1790.) A belgrádi t. t. É vköny
vében XX. k. 52—53. 1., hol Ioanovics arcliim andrita folyamo
dása az osztrák kormányhoz idéztetik. E folyamodás így kez
dődik : Die feyerlichen m it der erhabenen U nterschrift E uer 
Excellenz im allerhöchsten Namen des a llerdurchlauchtigsten 
Monarchen an das christliche, unter der türkischen Botmässig- 
keit begriffene Volk im Jah re  1787 erlassene Aufforderungs- 
•und V ersicherungs-Patent haben stb.
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nakon megérkezendő császári csapatokat. Sikerült is Csar- 
daklijának viaszlenyomatok segélyével a várkapukulcsokat 
utánozni, s így minden készen lévén, az 1787-ik deczem- 
ber 2-ról 3-ra menő éjjelen elhelyezkedett a Szu-kapi 
(vizikapu) közelében, a melyen át kellett volna az osztrá
koknak a várba lopódzniok. És valóban Alvinczi tábor
nok parancsnoksága alatt el is indúlt egy tekintélyes csa
pat, csolnakokon evezvén le a Dunán és a Száván Belgrád 
felé s huszonkét ostromágyút és minden az ostromhoz 
szükséges egyéb készletet vivén magával. A nagy köd 
miatt azonban csak a csolnakok io-en kis része találta meg; 
a kijelölt kikötési helyet, a míg társaik a Dunán eltéved
tek s végre ismét az osztrák partra jutottak vissza. Azo
kat, kik a vár alatt kiszállottak, a reájok várakozó szerbek 
bebocsátották a kapun s azonnal hozzá is fogtak a roszul 
őrzött török ágyúk beszegezéséhez. Látván azonban, 
hogy társaik nem érkeznek meg, s hogy csekély számuk
nál fogva helyzetök perczenként veszélyesebbé válik, 
csakhamar ismét felkeresték csolnakaikat és eltávoztak, 
úgy hogy a mire a végre is fellármázott várőrség a hely 
színén megjelent, még csak a nyitott kapu és a beszege
zett ágyúk tettek néma tanúságot a meghiúsult merény
letről. A belgrádi pasa nem mulasztotta el ez okadatlan 
békeszegés miatt panaszt emelni a ziinonyi osztrák pa
rancsnokságnál, a mely nem tudta magát egyébbel men
tegetni, minthogy az éjnek idején Belgrádig előtolt csapat 
csak figyelő csapat volt, mivel azon hír terjedt volt el, 
hogy a pasa be akar törni Magyarországba. A pasa nem 
bírván kormányától e részben utasítással és formaszerü 
hadüzenet még egyik részről sem történvén, kénytelen 
volt megelégedni e válaszszal s nyugton maradt. Nem 
fordúlhatván az osztrákok ellen, a pasa azon szerbeken
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töltötte boszúját, kik a merényletben részt vettek. Csar- 
daklijának és nehány társának (ezek között volt Kara- 
gyorgye is) sikerült menekülnie, részint Ausztriába, ré
szint a hegyek közé. Többen azonban a pasa kezeibe 
kerültek s ezeknek a legkínosabb halállal kellett lakol- 
niok. Eles forgácsokat vertek körmeik alá s úgy hagyták 
őket a legborzasztóbb fájdalmak között kimúlni. 1

Ily előzmények után azonban a porta nem kétked
hetett többé a császár valódi szándékán, s ez utóbbi sem 
késhetett már soká a háború tettleges megkezdésével. 
Es így, mint fentebb említettük, a következő 1788. év 
február 9-ikén, mintegy két hónappal a meghiúsult bel
grádi vállalat után, József császár rendszerint háborút 
izent a portának s ezt saját birodalmában is mindenütt 
kihirdetteté. Február 9-én megkezdték a különböző osz
trák hadtestek a támadást az egész hosszú vonalon. 
A belgrádi várban parancsnokló pasának Harbach őr
nagy 2 vitte meg a hadizenetet, s mindjárt a reá követ
kező éjjelen az osztrákok a Duna és Száva mentében 
minden csolnakot, a mely kezeikbe jutott, elszedtek és 
saját partjaikra hoztak át. Az osztrák hadsereg zöme 
Szerémségben volt elhelyezve gróf Lascy parancsnok
sága alatt; és hatvanhárom gyalogsági zászlóaljból (nem 
számítva nehány szlavóniai határőrvidéki zászlóaljat, a 
vadászokat és önkénteseket) s hetvennégy lovassági

1 Nenádc?vics: Memoári 5. 1. — G yúrics: Szerb történet, stb. 
90—92. lap.

a Ausführliche Geschichte des K rieges zwischen Russland, 
Österreich und der T ürkei, und des daraus entstandenen nor
dischen Krieges. (Anonym) Becs 1791 II . k. 82. 1. (Sok becses 
adatot tartalm azó munka, melynek e fejezet m egírásánál jó 
hasznát vettem.)
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eskadronból állott. A gyalogság harminczkilencz német 
(az osztrák tartományokból való) és huszonnégy magyar 
zászlóaljra; a lovasság pedig négy vennyolcz vértes, hat 
dragonyos, hat cheveauxlegers, négy ulánus és tíz ma
gyar huszár eskadronra oszlott.1 Az önkéntes csapatok 
pedig részint a török fenhatóság alól menekült és osztrák 
tisztek által betanított, részint pedig a Magyarország déli 
részeit lakó szerbek, sőt később más nemzetiségek közűi 
is alakultak. A fősereghez csatlakozott önkénteseket 
Mihajlovics határőrvideki kapitány s csakhamar őrnagy 
szervezte és vezényelte.1 2 Ezen kivűl, mint később látni 
fogjuk, az egész hosszú harczvonalon létezett még több 
önkéntes csapat is. A szerbek azonban nem csak e szer
vezett önkéntesek sorában vettek részt a hadjáratban. 
Túl a Száván és a Dunán, a tulajdonképeni Szerbiában, 
még mielőtt akár a rendes hadsereg, akár Mihajlovits 
önkéntesei a határt átlépték volna, megindult a mozga
lom a nép között, önállóan minden tervszerű vezetés 
nélkül, egyedül a készülő félben levő háború hírére s a 
közel segély reményében.

Keveset találunk feljegyezve e mozgalomról, mely

1 U. o. I. k. 49. 1. Az összes osztrák hadsereg (tehát az 
em lített zöm, a B ukovinában, G alicziában, a B ánátban és H or
vátországban elhelyezett többi hadtestekkel együtt) 116 gyalog 
zászlóaljat, 152 lovas eskadront és 20 tüzérségi századot 
számlált.

2 D ie freiwillige Theilnahm e der Serben und K roaten an 
den vier letzten österreichisch-türkischen Kriegen (Anonym) 
Bécs 1854. (E m unkában egykorú lapok tudósításaibó l és egyéb 
hivatalos közleményekből á llítta ttak  össze mindazon adatok, 
m elyek a szerbek részvételére az osztrák-török háborúban vo
natkoznak. E tek in tetben  e mü kétségkívül a legérdekesebb 
kútfők egyike.
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inkább felkelésnek, mint a háborúban való tulajdonké- 
peni részvétnek tekinthető. Csak a váljevói kerületben 
történt eseményekről birunk némileg biztos tudomással, 
mert Nenadovits Máté közöl azokról egyet-mást emlék
irataiban, atyja, Aleksza, elbeszélései nyomán, a ki a vál
jevói nahia egyik kerületében mint knéz működött.

Midőn még az 1787-ik évben, a háború hírére a 
törökök a néptől beszedték volt a fegyvereket, egyszer
smind megbízták Nenadovits Alekszát, az általok is 
nagyra becsűit knézet, hogy őrizze a határt, nehogy az 
osztrákok átlopódzanak. Aleksza elvállalta e megbízást, 
de fegyvert kért, s a törökök adtak is neki száz. emberre 
valót. Ekként őrködött Aleksza a Száva partjain egy 
csapat szerb pandúrral és nehány törökkel, türelmetlenül 
várva azok megérkeztét a kiknek benyomulását kellett 
volna megakadályoznia. Végre az 1788-ik év telén eo-y 
napon három túlparti szerb jelent meg Alekszánál s 
velők egy Miuskó nevű úrforma egyéniség, hozván ma
gokkal egy dobot és kevés lőport s azon szín alatt, hogy 
ők a császár küldöttei, biztatták Alekszát arra, hogy 
bírja felkelésre a népet s űzze el a törököket addig is, 
míg a hadsereg át fog kelni a Száván. Noha a jövevé
nyek semmikép sem tudták küldetéséket igazolni, 
Aleksza, ki kettőt közűlök személyesen ismert, hitt nekik 
és pedig annyival inkább, mert ő maga is égett a vágy
tól, lerázni valahára az elviselhetetlenné vált török ig-át. 
Eltökélvémanagát Aleksza a felkelésre, előbb szép szeré
vel kisérté meg legalább ideiglenesen eltávolítani a körü
lötte lévő törököket. E czélból így szólt azokhoz, kik vele 
együtt őrizték a határt! «íme minden őrködés sikertelen 
maradt! A németek (így nevezték akkor általában az 
osztrákokat Szerbiában) átjöttek; menjetek át Váljevóba,

17Kállay B. A szerbek története. I.
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köszöntsétek nevemben az agákat s mondjátok meg nekik, 
hogy én most már nem merek többé hazulról mozdulni, 
mert attól tartok, hogy távollétemben e gyaurok fel
gyújtják házamat.» A törökök megrémülve, a mily gyor
san csak bírtak, eltávoztak. Miuskó pedig a császár nevé
ben azt tanácsolta Alekszának, hogy most gyűjtse maga 
körűi a legbátrabb legényeket, támadja meg a törököket 
s dúlja fel városaikat. Aleksza azonnal erélyesen hozzálá
tott a tanács megvalósításához és nem sokára tekintélyes 
csapatot gyűjtött össze. Mielőtt azonban támadólag lépett 
volna fel, gondoskodott arról, hogy a felkelők családjai 
és marhái a hegyek között biztos menedékben helyez
tessenek el; és csak miután még csapatjának élelmezhe- 
tése végett az elfutott törökök marháit is kézre kerítette, 
határozta meg a napot, a melyen Yáljevo ellen a táma
dásnak kellett történnie. Ezalatt azonban a törökök sem 
maradtak tétlen, sőt már előbb, midőn látták, hogy a 
háború elkerülhetetlen, nejeiket, gyermekeiket s minden 
ingó vagyonukat Uzsica és Szokol várába vagy a Drinán 
túl küldték, úgy hogy Yáljevóban egyedül a harczképes 
férfiak maradtak. 1

A felkelő csapat, mely Aleksza vezérlete alatt Vál- 
jevo ellen indúlt, csak igen hiányosan volt felfegyver
kezve. Mint fentebb láttuk, a törökök már jóeleve elszed
ték a néptől a fegyvereket; s ha bár a szerbek sokat 
elrejtettek is, mégsem jutott mindnyájának. A felkelők
nek legalább fele meghegyezett botokkal és karókkal 
indult a harczba. Három oldalról támadták meg a szer- 
bek Váljevót; a törökök azonban nem várták be őket a 
városban, hanem kinyomúltak elébök a térségre. Itt fej

1 Nenádovics : Memoári 5—7. lap.
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lődött ki az első ütközet. Az eredmény nem soká maradt 
kétséges. A törökök elvesztvén vezérüket s látván, hogy 
mögöttük a város lángokban áll — ugyanis nehány 
szerbnek sikerűit azt felgyújtani, — futásnak eredtek 
Uzsicza és Csácsak felé. A szerbek nyomban követték 
őket s az utóbbi város mellett ismét heves ütközetre 
került a dolog, mely szintén a felkelők győzelmével vég
ződött, kik aztán Csácsak városát is felgyújtották. Innét 
Yáljevóba tért vissza Aleksza csapata. A még épen ma
radt házak a szerbek prédájául estek, kik mindent, a mi 
elvihető volt, magokkal czipeltek; midőn pedig többé 
nem volt mit zsákmányolni, elszéledtak falvaikba. 
Aleksza és nehány lelkes tái’sa mindent elkövettek, oly
kor még erőszakot is használva, hogy a népet maradásra 
bírják; de az, a mint újból valami csekély prédára tett 
szert, ismét csak haza sietett. Tartós lelkesűlés, lanka
datlan tevékenység kül segély és értelmesebb vezetés 
nélkül nem is volt remélhető az elsanyargatott, a míve- 
lődés alacsony fokán álló néptől, mely ha egyszer leg
alább pillanatnyi boszút állhatott elnyomóin s némi pré
dát szerezhetett, nem igen volt képes felfogni a további 
küzdelem szükségességét. Átlátta ezt Aleksza is, s azért 
folyvást nógatta Miuskót, a kit a császár bizalmas embe
rének és küldöttjének hitt, hogy írjon levelet a császár
nak s kérje meg, hogy küldje át mielőbb seregét, mert 
csak így lehetséges a szerb csapatokat is együtt tartani. 
Miuskó mindent Ígért, de természetesen eredmény nélkül, 
s az osztrák csapatok, melyek ekkor már elhelyezkedtek 
volt a túlsó part hosszában, a határt nem lépték át. 1

Híre futamodott ez időtájt, hogy József császár a

1 Nenádovics: Memoári 7—8. lap.
1 7*
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Szerémségbe fog jönni a sereghez. A hír igazat mondott. 
A császár február 29-én indúlt el Becsből s Triesten és 
Fiúmén át a bosnyák határszélen, majd Zimony és Péter- 
várad megérintésével márczius 25-én érkezett a Futaknál 
táborozó fősereghez. 1 Alekszának egy régi jó barátja, 
bizonyos Andréjevits, megtudta, hogy a császár ez útjá
ban Feneken is meg fog állapodni, megvizsgálandó az 
ottani kenyérsütődéket, rábeszélte tehát Alekszát, hogy 
menjen Fenekre és igyekezzék a császárral szólani. 
Aleksza kapott az alkalmon s azonnal útnak indúlt, ki
sérve Andréjevitstől, Miuskótól, ki nem mert egyedül 
hátramaradni, és egy pandúrtól.2

A feneki kolostor kapujában látta Aleksza először 
József császárt egy sereg tiszttől körülvéve, a mint pálczá- 
jával egy szolgának mutogatta, hogy hol kenje meg a ko
csiját. Aleksza nem akart szemeinek hinni, midőn Andréje
vits bizonyítgatta, hogy az a császár, s nem győzött eléggé 
csodálkozni, hogy nincsen se prémes kaftánja, se turbánja, 
legalább úgy, mint a belgrádi vezirnek. Andréjevits 
azután mosolyogva nyugtatta meg, hogy a keresztyén 
császárok nem olyan öltözetet viselnek, mint a törökök. 
Később egy tiszt kereste fel Alekszát és a császárhoz 
rendelte őt. Reszketés fogta el erre a jó Alekszát, meg
emlékezvén arról, a mit egykor a törökök beszéltek neki, 
hogy a császárra (a szultánra tudniillik) senki sem tekint
het, a ki pedig mégis meglátja, annak a félelemtől azon
nal ketté hasad az ajaka; csakhamar megvigasztalódott 
azonban, mert eszébe jutott, hogy látta már a császárt és 
semmi baja sem történt. Miután még barátja Andréje
vits megtanította, hogy nem kell a császár ruhaszegélyét

1 Ausführliche Geschichte stb. I. k. 85—86. 1.
2 Nenádovics: Memoári 8—9. 1.
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megcsókolni, mint a pasáknak, hanem csak hajadon fővel 
meghajtani magát, Aleksza elszántan lépett József csá
szár elébe. Ez utóbbi tolmács segélyével több kérdést 
intézett hozzá; hogy mit tettek eddig, mily viszonyban 
vannak jelenleg a törökökkel s kinek a tanácsára kezdték 
a fölkelést. Aleksza ez utóbbi kérdésre Miuskót nevezte 
meg s ez alkalommal kiderült, hogy ez szabó és közönsé
ges kalandor volt, a ki alkalmasint saját nagyravágyásá- 
tól elkapatva ment át Szerbiába s bírta reá Alekszát, a 
császár küldöttjének állítván magát, a fölkelésre. József 
császár ezután még körülményesen tudakozódott az ütkö
zetekről, a különböző helységek távolságáról egymástól, 
a szerb nők és gyermekek sorsáról s végre e szavakkal 
bocsátotta el Alekszát: «Édes knézem, én bízok benned és 
népedben s remélem, hogy nagy segítségére lesztek sere
geimnek a közös ellenség elűzésében. Óhajtottam volna 
ugyan, ha fölkeléstek akkorra marad, a midőn sere
gem a határt átlépve, ti magatok és családjaitok is 
biztosságban lettetek volna mögötte. Háromszázezernyi 
sereget állítottam talpra s reményiem s akarom is 
hazátokat a törököktől megszabadítani, ha ugyan isten
nek is úgy tetszik. Te pedig most menj haza, legyen 
gondod a „népre, rejtsétek el magatokat hegyeitekben, 
nehogy török rabságba kerüljetek és én nem fogok róla
tok megfeledkezni.» Aleksza száz arany ajándékkal 
távozott a császártól. Ugyanaz nap még Mihajlovics, a 
szerb önkéntes csapat vezére, hívatta őt magához s azon 
utasítást adta neki, hogy siessen vissza Váljevóba, gyűjt
sön ismét csapatokat, majd ő (Mihajlovics) azonnal küld 
hozzá egy áltisztet és nehány önkéntest s nemsokára 
maga is átmegy Szerbiába, a mikor számít a túl parti 
szerb nép segítségére. Aleksza azonnal visszatért Válje-
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vóba s erélyesen hozzáfogott a fölkelés szervezéséhez. 
E közben megérkezett az ígért altiszt is vagy harmincz 
önkéntessel s ezeknek vezetése mellett a szerbek megtá
madták Bacsevczi falut, a házakat felgyújtották, a törö
köket szétkergették, sőt hetvenet foglyul is ejtettek. 1

Hosszasabban időztünk ez események leírásánál, mert 
azoknak folyamából tűnik ki leginkább az akkori szerb 
fölkelés jellege. Nem valóságos forradalom volt az, hanem 
részletes guerillaharcz; öntudatos nemzeti czél, terv és 
összefüggés nélkül, támogatva, főkép később, Mihajlovits 
önkéntesei s a rendes osztrák hadsereg által is. Hogy 
mily kevés egyetértés létezett a különböző mozgalmak 
között, legjobban kiviláglik azon körülményből, hogy 
egyidejűleg Aleksza küzdelmeivel, a Morava vidékén 
bizonyos Kócsa ragadott fegyvert s az ottani nép azon 
kort „Kócsa háborújának“ nevezte el, sokáig nem tudva 
semmit József császár hadjáratáról. 2 Ekként maga Kara- 
Gyorgye is, ki még később Szabács ostrománál a Szerém- 
séo-ben alakult önkéntesek sorában küzdött, elvált azok- 
tói s vagy száz elszánt legényt maga körül gyüjtvén, majd 
egész önállóan harczolt a törökök ellen, bekalandozván 
nem csak saját kerületét, hanem olykor Novipazarig 
Ó-Szerbiában és Yisegrádig Boszniában is előre nyomult, 
majd pedig valamely önkéntes csapathoz szegődött, mint 
például egy Ízben Rádics kapitányhoz, kivel együtt fel
égette Pozsega városát s az uzsiczai törököket annyira 
megfélemlítette, hogy azok többé nem merték a várat 
elhagyni.

1 N enádovics: Memoári 9 —13. 1.
a U. o. 13. 1. — G yúrics: Szerb történet stb. 95—98. 1. — 

K aradzsics: Obrenovics Milos Szerbia fejedeleme (Milos Obre- 
novics knyáz Szrbii,), Buda 1828. 2—3. 1.
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A míg ezek Szerbiában történtekés a zimonyi osztrák 
sereg s a belgrádi török várőrség között naponkint jelen
téktelen csatározások folytak, Mihajlovics, miként Alek- 
szának Ígérte volt, csakugyan átment önkénteseivel a 
Száván 8 itt a törököket, különösen a várba élelmet szál
lító csapatokat kezdte nyugtalanítani. Sikerült is az 
önkénteseknek márczius végén két ilyen élelmezési kísé
retet, melyek egyike hétszáz, másika pedig ezer főből 
állott, széjjel verni, a mely alkalomkor egyszersmind 
nem megvetendő zsákmányra is tettek szert. Ezen, Jago- 
dinából jövő török csapatok egyikét, az imént említett 
Kócsa fölkelő vezér támadta meg négyszáz emberével s 
tette egészen semmivé. 1 E közben a császár főhadi szál
lásán elhatároztatott Szabács várának ostroma s e végre a 
Zimony és Futak között elhelyezett sereg a Száva men
tében egész a Száva innenső partján Szabácscsal szemben 
fekvő Klenakig vonult s április 20-án a császár jelenlété
ben megkezdette az ostromot. Nehány napi ágyúzás után 
április 27-én a török őrség megadta magát s a várba osz
trák csapatok helyeztettek. A szerb önkéntesek az ostrom
nál is kitüntették magokat. Poniatowski herczeg, ki akkor 
a császári seregben mint alezredes szolgált, vezette őket 
a támadásra. Egy golyó által lábán találva, Poniatowski 
földre rogyott s övéitől elhagyva látván magát, segélyért 
kiáltott; a törökök gyors és hatályos tüzelése miatt azon
ban senki sem mert hozzá közeledni, míg nem egy önkén
tes, daczol^ a golyózáporral, oda sietett s Poniatowskit 
hajánál húzva megmentette. 2

Szabács eleste után úgy látszik, hogy az osztrák 
táborban komolyan kezdtek foglalkozni Belgrád bevételé-

1 Ausführliche G eschichte stb. 91—92. 1.
2 U. o. 92—99. 1.
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nek tervével. Ez évben azonban semmi sem történt e szán
dék kivitelére. E tétlenség okáúl osztrák részről azon 
körülményt hozták fel, hogy Rumenczov orosz tábornok 
nem érkezett meg idejében, a czárnő által a belgrádi vár 
ostromához ígért segédcsapatokkal. A valódi okot azon
ban, alkalmasint jórészt a fővezér Lascy képtelenségében 
kell keresnünk, valamint kétségkívül nem csekély befo
lyást gyakoroltak a sereg tetterejének bénitására, a nagy 
hőség s az ennek folytán ama raocsáros vidékeken támadt 
betegségek. Több mint egy harmada a seregnek folyvást 
a kórházakban sinlődött, úgy hogy a harczképesek száma 
alig tett már többet negyven ezernél, midőn József csá
szár e seredével augusztus végén a Bánátban levő s a 
túlnyomó erővel benyomult nagyvezír által szorongatott 
hadtestének segítségére sietett. 1 Azimonyi fősereg egész 
tevékenysége a nyár folytán egyedül a bel rádi őrséggel 
vívott változó eredményű, de egyik részre nézve sem 
fontos apró küzdelmekre szorítkozott. Csak Mihajlovits 
önkéntesei törtek be, mint láttuk, már tavaszszal a tulaj- 
donképeni Szerbiába s folytatták ott a guerilla-harczot, 
azonban döntő eredmény nélkül. Más önkéntes csapatok 
a Dunán keltek át s itt találjuk őket Groczka, Szendrő, 
Kulis stb. körül, víva kisebb-nagyobb, de mindenkor jelen
téktelen ütközeteket egyes török hadosztályokkal. Egy 
ily csapat még februárban nekirontott a szendrői vár 
kapuinak, de érzékeny veszteséggel visszaveretett. Brano- 
vacsky őrnagy azonban junius végén egy kilenczszáz főnyi 
török csapatot vert szét Pozsarevácz körül.1 2 Szintén junius 
végén mintegy négy-öt ezer főt számláló török hadtest

1 Zinkeisen: Geschichte des osmanischen Reiches. VI. köt. 
650. lap.

2 Ausführliche Geschichte stb. I. k. 131—132. 1.
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támadta meg a Duna mellett a szerb parton Baziással 
szemközt emelkedő Ráma várát, melyet báró Lopresti 
hadnagy védelmezett a Belgiojoso-ezred huszonhárom 
emberével. Négy órán át ostromolták a törökök e kisded 
erősséget, s a maroknyi őrség által több ízben visszanyo
mattak. Végre egy roszul épített fal ledőlvén, rés támadt, 
melyen a törökök benyomultak s az egész őrséget Lopres- 
tivel együtt lemészárolták Ez ostrom négyszáz emberébe 
került a török hadtestnek, a mely csakhamar oda is hagyta 
az elpusztított várat. 1 Minden támadó és védelmi műve
letek között, némi fontossággal, csakis a konstantinápolyi 
úton Belgrádiéi nehány mértföldnyire fekvő Hasszán- 
Pasa-Palánka bevétele birt, mivel ez által Belgrád élelme
zése az ország belsejéből sokkal nehezebbé vált. E meg
erősített helység török őrsége csak rövid ideig állott 
ellent Mihajlovits és önkéntesei erélyes támadásának s 
háromszáz halottat hagyva a csatatéren, vad futásban 
keresett menedéket. Az önkéntesek azután nem késtek 
megszállani a helységet.1 2 Majd ismét Zabrezsnél találjuk 
Mihajlovicsot, hová József császár is átjött az ottani sáncz- 
munkák megszemlélésére.3 Ily jelentéktelen részletes csa
tározások között folyt le a nyár és az ősz egy része. 
Októberben a fősereg is a Bánátból, hol csak nagy bajjal 
tudta a végmegsemmisitést elkerülni, visszatért szerém- 
ségi állomásaira. József császár október 27-én érkezett 
Zimonyba. Novemberben azután a hadsereg téli szállásaira 
vonult, a császár pedig visszatért Bécsbe, a hová deczem- 
ber 5-én érkezett meg már betegen s elkedvetlenedve a

1 ü .  o. 133—136. 1.
* U. o. 103-104 . 1.
3 Die freiw illige Theilnalime stb. 274. 1. — Nenádovics : 

Memoári 25—2 6. 1.
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hadjárat eredménytelensége miatt. A télen át több hónapi 
fegyverszünet vetett véget az ellenségeskedésnek. 1

A vérmes remények, melyeket a császár a háborúhoz 
kötött, nem teljesültek az 1788-ik évben. Bosznia kivéte
lével, a hol Laudon némi előnyöket vívott ki, az egész 
hosszú vonalon sehol sem követte kiváló szerencse a csá
száriak fegyvereit. A Bánátban a hetven ezer főből álló 
serege élén betört nagyvezir, majdnem egészen szétverte 
az ott talált osztrák hadtestet, valamint az ennek segítsé
gére siető fősereget is. Az erdélyi és galicziai hadtestek 
sem dicsekedhettek különös eredménynyel, ha csak Cho- 
czim bevételét az egyesült osztrák-orosz sereg által nem 
tekintjük ilyen gyanánt.1 2 A Zimony körül táborozó főse
reget pedig, a mint láttuk, ügyetlen vezetés és a betegsé
gek majdnem teljes tétlenségre kárhoztatták. Szabács 
bevétele volt az egyetlen említésre méltó fegyvertény. 
A gróf Brankovics parancsnoksága alatt álló őrségen 
kivűl azonban, mely Szabács várát megszállva tartotta, 
rendes csapatok nem mutatkoztak Szerbiában az egész 
éven át. 3 Egyedül Mihajlovics önkéntesei és a benszülöt- 
tekből itt-ott alakult fölkelő csapatok kalandozták be az 
országot, ártva a törököknek a mennyit csak lehetett. De 
a fölkelők olykor inkább hajdukúl, mint szabadsághősökül 
viselték magokat.

Az 1789-ik évben, bár igen későn, de nagyobb erély- 
lyel és több szerencsével újult meg a háború osztrák 
részről. Miként fentebb az 1788-ik év eseményeiről szólva,

1 Zinkeisen: Geschichte des osmanischen Reiches. VI. köt.
651. 1.

3 Ausführliche Geschichte stb. I. k. 117—181. 1. 189—224. 
lap és II . k. 1—200. 1.

3 Die freiw illige Theilnahm e stb. 274. 1.
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úgy itt is figyelmen kivül hagyjuk a többi hadtestek 
működését és csak azon hadi műveleteket fogjuk röviden 
megemlíteni, melyeknek szinhelye Szerbia volt és külö
nösen a melyekben a szerb fölkelők és önkéntesek részt 
vettek.

A fővezérséget a hadsereg zöme fölött ez évben 
József császár az ősz Hadik grófra bízta, ki május 4-én  ̂
érkezett Zimonyba, onnét pedig csakhamar Fehértem
plomba tette át főhadi szállását. Ekkor már több mint száz 
ezer ember volt a határon öszpontositva. Julius elejéig e 
vidékeken, melyekre a múlt évben kötött fegyverszünet 
kiterjedt, nem került ütközetre a dolog s a fővezér az egész 
idő alatt leginkább a csapatok kellő elhelyezésével fog
lalkozott, hogy a Bánátot és a Szerémséget minden ellen
séges betörés ellen biztosítsa. Nem sokára azonban a 
közel nyolczvan éves Hadik oly súlyosan megbetegedett, 
hogy a császár kényszerűit őt a fővezérségtől fölmenteni 
s helyébe Laudont nevezni ki, Tsi eddig a horvátországi 
hadtestnél parancsnokolt. 1 Laudon augusztus 14-dikén 
érkezett Zimonyba s azonnal hozzá fogott József császár 
kedvencz tervének, tudniillik Belgrád bevételének, meg
valósításához.

E czélra majdnem az egész fősereget Zimony körűi 
vonta össze, csak csekély figyelő csapatokat hagyván a 
Bánátban és Horvátországban. Az ostromló sereg ekkor 
negyven zászlóalj gyalogságból és harmincz osztály 
lovasságból^ állott, melyhez később még hét zászlóalj 
és öt osztály járult a bánáti hadtesttől. 2 Ezenkívül jelen 
voltak még az önkéntesek. jMihajlovics, ki ez évben alez
redessé léptettetett elő, úgy látszik, hogy az egész fegy-

1 Ausführliche G eschichte stb. IV. k. 192—203. 1.
2 U. o. IY. k. 209 -2 1 3 . 1.
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verszünet alatt Zabrezs környékén tartózkodott s itt a 
szerb vidékeken igyekezett csapatát toborzás által szapo
rítani. 1 E szerb önkénteseknek kellett a sereg átkelésénél 
a Dunán és a Száván, a mi szeptember 10-én vette kez
detét, a menetet födözni és előőrsi szolgálatokat teljesí
teni. E végre Mihajlovics szeptember 10-én egész csapa
tával elhagyta a zabrezsi erődítvényt s Belgrád felé nyo- 
múlt előre, megszállván a kijelölt pontokat s lehetővé tévén 
ez által a császári csapatok átkelését Osztruzsniczánál. 1 2 
Miután a szeraszkir, Abdy pasa harminc« ezer emberrel, 
már Tyupriáig hatolt előre s ott táborba szállt azon vilá
gos szándékkal, hogy a fenyegetett belgrádi várnak, ha 
szükséges, segítségére siessen, Laudon az önkénteseket 
akként osztá szét, hogy azok a Diánától majdnem a Móra- 
váig egy hosszú védvonalat képeztek, elejét vevén ekként 
minden meglepetésnek.3 És pedig Lukics őrnagy egy erős 
csapattal nyugatra Váljevó felé küldetett, hol is Klicse- 
vacznál sánczot készített, melyet mintegy ezernyolczszáz 
fölkelő a körülfekvő falvakból őrzött;4 egy más csapat 
magánál az ostromló seregnél maradt; a harmadikkal 
pedig, melyhez még a Graven magyar huszárezred egy 
osztálya csatlakozott, Mihajlovics Belgrád körül czir- 
kált, egész Groczkáig tolván előre előőrseit. 5 Az önkén- 
tesek hadteste közvetlenül Mihajlovits által vezérelve, 
Otto tábornok parancsnoksága alatt állott, a ki szeptember 
19-én Palest szállotta meg két osztály Erdődy-huszárral.6

1 Die freiw illige Theilnahm e stb. 287. 1.
2 D ie freiwillige Theilnahm e stb. 287. 1.
3 A usführliche Geschichte stb. IV. kötet 213—214.1. és 229 1.
4 N enádovics: Memoári 26. 1.
5 A usführliche Geschichte IV. k. 240. 1.
6 Die freiwillige Theilnahme stb. 289. 1.
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Nehány nappal Belgrad korűlzárolása előtt-, a Bánátban 
maradt osztrák sereghez is eljutván a hír a szeraszkir 
közeledtéről, az Uj-Palánkánál állomásozó Liptay alez
redes egy csapat önkéntest bizonyos Marian vezetése alatt 
átküldött portyázni Szerbiába E csapat a Szendrő és 
Pozsarevácz közt elterülő vidéket kalandozta be s itt a 
Morava folyó partján az emlitett két városból tanácskozás 
végett összegyűlt törököket, majdnem teljesen megsemmi
sítette. Pár nappal később sikerűit ugyanazon csapatnak 
egy osztály törököt Párna környékén szétverni. A Kazan 
nevű dunai sziklák mögött, Borecs-szigetnél állomásozott 
a törököknek egy ágyúnaszádokból álló hajórajok, mely 
fölevezvén, Belgrád ostromát megnehezítette volna. A bá
náti hadtest egy osztálya megtámadta e hajórajt szeptem
ber 16-án s azt egészen tönkre tette. E támadásban a 
Branovacskyféle önkéntesek két százada is részt vett és 
kitűnt vitézsége által. Ez önkéntesek nem tartoztak Mihaj - 
lovits csapatához, hanem a bánáti hadtest kiegészítő 
részét képezték. 1

Ezalatt nagy erélylyel folyt Belgrád korűlzárolása. 
Nem bocsátkozva itt az ostrom részletes leirásába, legyen 
elég csak annyit megemlitenünk, hogy szeptember 30*án 
történt az első roham a külváros erőditvényeire. E roham
ban tizenegy ezer ember vett részt négy különálló oszlop
ban. Minden csapathoz egy század szerb önkéntes volt 
rendelve s mindenütt ezek kezdték meg a rohamot nagy 
tűzzel és Bátorsággal. Estére a külváros be volt véve. 
Rögtön ezután megkezdődött a vár lövetése. Október 7-én 
Osman pasa, a vár parancsnoka, megadta magáts a fölté
telek másnap, október 8-án, mindkét részről aláírattak. 2

1 U. o. 288—289. 1. és 291. 1.
2 Ansführliche Geschichte stb. IV. k. 257—258.1. és 293—303.1.
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A várőrség szabadon elvonulhatott részint hajókon, részint 
szárazon; s midőn ez megtörtént, az osztrák csapatok 
megszállták a százados küzdelmekben már többször bevett 
és ismét elvesztett várat, helyreállították az egykor sza- 
vojai Jenő herczeg által épített kaszárnyákat s a várban a 
tér közepén álló nagy mecsetet keresztyén templommá ala
kították át, a melyben karácsony napján tartatott az első 
katholikus isteni tisztelet. Ezen kivűl a görög nem egye
sültek számára is rendeztetett be isteniszolgálat. Várpa
rancsnokká Wallis tábornok neveztetett ki. 1

Nem hagyhatjnk is említés nélkül, hogy azon meg
adási föltételek között, melyeket Osman pasa Laudon 
elébe terjesztett, több ízben előfordul a kívánság, hogy 
a zsidók és keresztyén szerb alattvalók, kik a török őrsé
get óhajtják követni, semmi bántódásban se részesüljenek 
és hogy azon keresztyén szerb alattvalók, kik már előbb 
mahomedán hitre tértek át, vissza ne követeltessenek. 
Laudon teljesíteni ígérte e kívánságot, és pedig annyival 
inkább, mert, mint hozzá tévé, az ily haszontalan semmi
rekellők úgy sem érdemelnek figyelmet.1 2 A pasa szorgos
kodása azonban csak azt látszik bizonyítani, hogy voltak 
a szerbek között is olyanok, és pedig nem csak renegátok, 
mert hiszen ezek természetesen új hitsorsosaikhoz szítot
tak, hanem keresztyének is, a kik jó szántukból követték

1 D ie freiw illige Theilnahm e stb. 302. és 312. 1. — Szerb 
évkönyvek (Szerbszky lyetopisz) Buda, 1844. IV. R. 21. 1.

2 Ausführliche Geschichte stb. IV. k. 300 1. A török fölté
telek 8-ik pontjára  ugyanis London ezen megjegyzést te tte  : 
Christliche U nterthanen, so selbst freiw illig mit ihnen abziehen 
wollen, werden nicht aufgehalten, auch kein C hrist der die 
mahommedanische Religion angenommen, zurückgefordert w er
den, weil an solchem schlechten Gepacke ohnedies nichts gele
gen ist.
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a törököket. Hogy e szerbek nem mindenütt bíztak a föl
kelés és a háború sikerében, és hogy ezért igyekeztek jó 
viszonyban maradni a törökökkel is, annak legvilágosabb 
példáját találjuk a szabácsi kerületben, a honnét egyetlen 
egy legény sem ment az önkéntesek közé s a hol a vár 
bevétele után, midőn már osztrák csapatok szállották azt 
meg, a nép a legnagyobb készséggel szállított ugyan nekik 
eleséget és teljesített fuvarozási szolgálatokat, e mellett 
azonban a knézek és a papok összegyűjtötték a nép között 
a szultánnak fizetendő adót, a harácsot s azt titokban 
Zvornikba vivék az ottani pasának és agáknak. így óhaj
tották magokat jó eleve biztosítani a törökök kegyelme 
és elnézése felől azon esetre, ha a felszabadúlás nem sike
rülne. 1

Néhány nappal Belgrád eleste után, tudniillik októ
ber 13-kán, Szendrő is megadta magát Otto tábornoknak 
a nélkül, hogy csak egy lövés is történt volna.2 Novem
ber elején pedig, mint alább látandjuk, Kladóvot foglalta 
el AYartensleben osztrák tábornok.3 Es így az egész 
hosszú szerb határon a Diánától a Timokig, minden erős
ség az osztrákok birtokába került. Nem lett volna nehéz 
e győzelmek után, nagy erővel fordulván az ország bel
seje felé, talán még ez év folytán egész Szerbiából kiűzni 
a törököket s meghódítani a tartományt. Ez azonban nem 
történt. Bármi legyen is e tétlenség valódi oka, az előre
haladott évszak-e, mely a csapatokat az akkori hadvise
lési rendszel^szerint nem sokára téli szállásaik felkeresé
sére kényszerűé, avagy József császárnak a betegség 
súlya alatt megtört erélye, elég az hozzá, hogy az osztrák

1 N enádovics: Memoári 266. 1.
2 Ausführliche Geschichte stb. IV. 316. 1.
3 U. o. IV. k. 97—98. 1.
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sereg nem bányászta ki e diadalát úgy, e bogy azt a 
körülményekhez képest tehette volna. Ha valaha, úgy 
épen Belgrád s az említett várak bevétele után kínálko
zott a legszebb alkalom, a császár nagyszerű, messzekiható 
terveit megvalósítani, a minek folytán nemcsak a keleti, 
de valószínűleg az összes európai viszonyok is máskép 
alakúltak volna. De e czélt csak az egész seregnek gyors 
és erélyes előnyomúlása által lehetett volna elérni. Senki 
sem látszott azonban akkor már ily nagyobb mérvű hadi 
műveletre gondolni. E helyett kisebb különvált csapatok 
küldettek az ország belsejébe, melyeknek ugyan sikerűit 
itt-ott némi előnyöket kivívni a törökök fölött, állandó 
nagyobbszerű eredményt azonban a dolog természeténél 
fogva nem voltak képesek felmutatni. Belgrád bevétele 
után Laudon a fősereg egv részével és a bánáti hadtesttel 
Uj-Orsova ostromához fogott. Ez ostrom már az 1790-ik 
évbe húzódván át, de különben is kívül esvén tervünk 
keretén, mellőzzük azt, s csak még azon kisebb hadi ténye
ket említjük meg, melyeknek ez idő szerint a tulajdon
képi Szerbia volt színhelye s melyek, miután azokban túl- 
nyomólag a szerb önkéntesek vettek részt, kiváló érde- 
küek reánk nézve.

Az 1789-ik év őszén három különböző irányban nyo
multak elő az osztrák csapatok a tulajdonképeni Szerbiá
ban ; nyugaton Csérnél tábornok hadteste, a középen 
Otto tábornok Mihajlovics önkénteseivel és keleten W ar
tensleben tábornok csapatai a bánáti hadtesttel.

Csérnél tábornok, ki a szabácsi kerületeket tartotta 
megszállva és Váljevóbanütötte föl főhadiszállását, mind
járt Belgrád bevétele után azon rendeletet kapta Laudon- 
tól, hogy nyomuljon előre a Drina felé az országnak a 
törökök birtokában levő részeibe s igyekezzék az ellen
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ségnek a körülményekhez képest a lehető legtöbb kárt 
okozni. E végre Laudon még néhány zászlóaljat (ezek 
között voltak a szlavóniai önkéntesek is) hidkészűlékeket 
és tüzérséget küldött Csernelnek. Ez utóbbi aztán paran
csot adott Davidovics ezredesnek, hogy a bródi és péter- 
váradi határőrezredek két zászlóaljával, egy osztály Wurm- 
ser huszárral, a szükséges tüzérséggel és az önkéntesek 
egy részével nyomuljon Szabácsból Ljesnicza felé és hogy 
ha az ottani törökök megfutamodnának, üldözze őket, 
ellenkező esetben pedig igyekezzék oly erős állást fog
lalni el, melyet mindaddig megvédhessen, míg Csérnél 
tábornok maga, csapatainak többi részével Yáljevóból 
jőve, vele egyesült, hogy így közös erővel támadhassák 
meg a Lozniczánál összevont, ötezer főt számláló s a zvor- 
niki pasa és néhány bosnyák bég vezérlete alatt álló ellen
séges tábort. A tábornok október 20-dikán indúlt ki Yál
jevóból Loznicza felé, Davidovics ezredes pedig 22-dikén 
hagyta el Szabácsot, utasításához képest Loznicza felé 
nyomulván. A mint e helységhez közeledett, az ottani 
török őrség minden ellentállás nélkül elfutott Lipnicza 
irányában. Felbátorítva e gyors futás, valamint azon hír 
által, hogy a lipniczai őrség nem tesz többet háromszáz 
lőnél, Davidovics csapatainak egy részével a futamodók 
üldözésére sietett, s több Ízben elérte s meg is támadta 
őket huszárjaival. Lipnicza környékén azonban oly nagy 
számú ellenséges csapatokra bukkant, hogy kénytelen 
volt saját seregéhez visszatérni. Ezalatt a törökök Loz- 
niczából segítséget nyervén, oly gyorsasággal és erővel 
rohantak Davidovics visszavonuló lovasságára, hogy ez 
utóbbi kénytelen volt a harczot elfogadni, még mielőtt a 
négyszöggé alakult gyalogsági hadoszlop megérkezhetett 
volna. Daczára a hősies elszántságnak, melylyel a huszá-

Kállay B. A szerbek története. I. I 8
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rok harczoltak, a túlnyomó ellenséges erőnek már sikerűit 
egy ágyút elfoglalnia, midőn végre megérkezvén Davido- 
vics hadtestének hátramaradt csapatai is, a törökök az 
ekként megújult támadásnak többé nem voltak képesek 
ellentállani, hanem gyors futásban kerestek menedéket. 
De még Lipniczában és Lozniczában sem állapodtak meg, 
hanem ugyanaz nap este Loznicza közelében átkeltek a 
Drinán és pedig oly sietséggel, hogy sokan a hullámok
ban lelték halálokat. Végre megérkezett Csérnél tábor- 
nők is Lozniczába. Az út Váljevóból Lozniczáig sziklás, 
erdős rengeteken vezet keresztül, hol több ízben s nem 
minden veszély nélkül kellett a csapatoknak az év e sza
kában megáradt hegyi patakokon áthatolniok. Úgy lát
szik azonban, hogy ellenségre sehol sem bukkantak s az 
út fáradalmait leszámítva, minden egyéb baj nélkül értek 
Lozniczába. Itt Csérnél tábornok egyesült ismét Davido- 
vics ezredes csapataival. Az utóbbiak által kivívott győ
zelem, valamint Csérnél előnyomúlása folytán az egész 
vidék Szabács, Váljevó, Krupány és Loznicza között 
egész a Drinaig a jádrai és ragyevinai kerületekkel az 
osztrák seregek birtokába került. 1 Csernelnek és Dávi- 
dovicsnak e hadműveleteknél nagy segítségére voltak a 
bennszülött szerbek, a kik nemcsak mint önkéntesek csat
lakoztak rendetlen csapatokban a sereghez, részt vevén 
az ütközetekben, hanem a csapatszállításhoz szükséges 
fuvart, továbbá az élelmi szereket is nagy készséggel szol
gáltatták s ezenfelül minden megkivántató munkát is tel
jesítettek. Az osztrák seregek által e tájakon kivívott 
eredmény bírt ugyan némi fontossággal, részint a vidék

1 D ie freiw illige Theilnahme stb. 299—300 1. (Idézve a 
W iener Zeitung 1789. nov. 18. megjelent 92. számának m ellék
letéből.)
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termékenysége, részint pedig azon körülménynél fogva, 
hogy Loznicza elfoglalása által a bosnyák törökök betö
rése könnyen megakadályozható volt, mindazáltal Csérnél 
és Davidovics győzelmei a későbbi eseményekre lényeges 
befolyással nem voltak. Pár órányira Krupanytól emel
kedett Szokol vára és tovább délre Uzsicza, mindkettő a 
törökök birtokában. Ezek pedig soha sem is kerültek az 
osztrákok kezébe. Davidovics megkisérté ugyan Szokol 
várát ostrommal bevenni, de sikertelenül. Október végén 
és november elején több napig vívta azt önkénteseivel és 
a Gyulai-ezred egy zászlóaljával, de csak is a várost volt 
képes hatalmába keríteni. A magas sziklacsúcson épült 
Tár ellent állt úgy a golyóknak, mint Davidovics több
szöri felszólításainak a megadásra. Végre, valószínűleg 
Uzsicza felől egy erős ellenséges csapat érkezett az üst- 
romlottak segítségére, s négy órai heves harcz után kény- 
szeríté Davidovicsot visszavonulni. Ezen kívül az 1789-ik 
évben a nyugati tartományokban nem is fordult elő semmi 
figyelemre méltó hadi tény; és Csérnél úgy látszik meg
elégedett az eddig elért eredménynyel s csakhamar téli 
szállásaira vonult Szlavóniába.

Nagyobb fontossággal bírt Otto tábornoknak és 
Mihajlovics önkénteseinek Belgrádtól délfelé egyidejűleg 
történt előnyomulása. Nem tagadható azonban, hogy itt 
is, valamint nyugaton, az osztrák csapatok hadműveletei 
teljesen nélkülözik az állandóság jellegét.

Miként>fentebb említettük, a szeraszkir, Abdy-pasa, 
Belgrád ostromának egész ideje alatt Tyupriában állomá
sozott, állítólag harminczezer emberrel. Belgrád eleste 
után Mihajlovics meghitt emberei által azon hírt kezdte 
terjeszteni, hogy az egész osztrák sereg Tyupria ellen 
készül előnyomulni. Ügy látszik, hogy e hír csakhamar

18*
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Abdy-pasáig jutott és nem maradt hatás nélkül. Már 
október 21-kén jelentette Mihajlovicsnak az általa czirká- 
lásra kiküldött Sztojkovics kapitány, hogy a szeraszkir 
oly gyorsan távozott Tyupriából Nis felé seregével, hogy 
tizenegy ágyút és nagymennyiségű élelmi szert kénytelen 
volt hátrahagyni, felégetvén előbb a Moraván átvezető 
hidat. E jelentés folytán Mihajlovics is azonnal kiküldte 
Schmidt önkéntes őrnagyot egy zászlóalj vadászszal, egy 
gyalogszázaddal és egy osztály Graven-huszárral Jagodi- 
nába, hogy szerezzen biztos tudomást a dolgok állásáról, 
esetleg szállja meg Tyupriát s a hátrahagyott ágyúkat 
foglalja el. E közben Otto tábornok, kire a főparancsnok
ság e vidékeken bízatott, szintén megérkezett Jagodinába 
s már november 2-ikáról jelentheté, hogy az Abdy-pasa 
üldözésére küldött csapatok a Batocsin, Jagodina és 
Tyupria mellett, a törökök által elhagyott táborokban 
nagy mennyiségű tört szekeret, egyéb hadi szert és zász
lót találtak, mint az ellenség gyors futásának jeleit, s 
hogy a hátrahagyott ágyúkat is kézrekerítették. Mihajlo
vics csapatai aztán megszállották Paratyin városát és a 
Supelyak hegyet; egyes czirkáló osztályok egész Alexi- 
náczig hatoltak, Sztojkovics kapitány pedig hat órányira 
Nistől (Bulgáriában) nyomult előre. A környék népe 
minden oldalról összeseregelve, önként és örömmel tette 
le a hűségesküt Otto tábornok jelenetében. 1

Mihajlovics, ki e közben gyors és erélyes intézkedései 
jutalmáúl ezredesi rangra emeltetett, nem sokára új vál
lalatra indúlt.2

Túl a Moraván, délnyugotra Tyupriától, fekszik Kara- 
novacz városa. Ezt akkor még öt-hatszáz török tartotta

1 A usführliche Geschichte stb. V. k. 14—16. 1.
a U. o. V. k. 22. 1.
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megszállva Erczy-Mehemcd aga vezérlete alatt. Mihajlo- 
t í c s  attól tartván, hogy ez őrség Novipazar vagy Uzsicza 
elől erősítést nyervén, az előre tolt osztrák csapatokat 

komolyan nyugtalaníthatná, elhatározta Karanováczot 
megtámadni s a törököket onnét elűzni. E végre seregé
nek egy részét Schmidt őrnagy vezérlete alatt Tyupriában 
és Jagodinában hátrahagyván, egy osztály Graven-huszár- 
ral, a közvetlen parancsnoksága alatt álló egy eskadron 
önkéntes lovasággal, s tíz önkéntes szerb századdal és 
néhány ágyúval november 17-én elindult a hegyeken 
keresztül. Az előcsapatot a helyi viszonyokkal ismerős 
szerb önkéntesek képezték, ezek fedezvén két oldalt is az 
előnyomuló kis sereget, a mely ez óvatosság következté
ben ment maradt minden támadástól. Mindazáltal csak 
lassan haladhatott előre ; mert e rengetegben nem egyszer 
előbb útat kellett törni, hogy az ágyúk tovább vontat
hassanak. E hegyes erdős vidéken, hol talán addig még 
soha semmiféle sereg nem járt, csak roppant nehézségek
kel küzdve és teljesen kifáradva jutott Mihajlovics had
teste november 20-ikán Karanövácz közelébe. I t ta  por
tyázásra kiküldött Novakovics önkéntes kapitány azon 
hírt hozta Mihajlovicsnak, hogy akaranováczi török őrség- 
futáshoz készül. Erre Mihajlovics seregét átvezette a 
Moraván s egy magaslaton helyezte el, előbb még egy 
kissebb csapatot a Moravánál hagyván a híd őrizetéül, 
másokat pedig részint Uzsicza, részint Krusevacz felé 
küldvén, hog-  ̂ így az ottani törököktől meg ne lepettessék. 
ISem sokára aztán elkezdte ágyúzni a várost az elfoglalt 
magaslatról. A török őrség, úgy látszik, csakhamar meg- 
sokallotta az ágyúzást s elhagyva a várost, a közelfekvő 
térségen gyűlt össze. Mihajlovics azonnal a Graven- s 
az önkéntes huszárokat küldte ellenök. Heves csata fej
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lődött ki a két ellenséges csapat között, de végre is a törö
kök futni kényszerűitek. Ezalatt az önkéntes gyalogság egy 
része magát a várost támadta meg s bezúzván a kapukat, 
elfoglalta azt. Mihajlovics csak másnap november 21 -ikén, 
vonult be egész seregével Karanováczba. Még az nap 
megjelentek előtte az egész kerület knézei s az összes 
lakosság nevében meghódoltak, egyersmind ígérvén, hogy 
kétezer embert fognak állítani Karanovácz védelmére. 
Mihajlovics, miután a megfutamodott ellenség üldözésére 
egy kisebb csapatot küldött volna Novipazar felé, novem
ber 22-ikén elhagyta Karanováczot s visszatért seregével 
Jagodinába Ez utóbbi város és Tyupria képezték az osz
trák hadvonal végpontjait délfelé a Morava völgyében; 
és itt központosítá Otto tábornok seregét. E szerint Szer
biának nyugati és déli felső részei az osztrákok kezeibe ke
rültek, míg az alsó részek többé-kevésbé még mindig török 
uralom alatt állottak vagy legalább a két ellenséges sereg 
részletes csatározásainak színhelyéül szolgáltak a nélkül, 
hogy azokat az osztrákok tartósan megszállották volna. 1

Szerbia keleti vidékein szintén nem maradtak tétle
nül az osztrákok az 1789-ik év őszén.

Branovacsky őrnagy néhány mértföldnyire Orsóvá 
fölött október 10-ikén átkelt a Dunán két század önkén
tessel, Mustafa pasa elűzése végett, ki e vidéken parancs
nokolt. Musztafa rövid ellenállás után megfutott, iildöz- 
tetve az önkéntesek által. Két nap múlva az összes önkéntes 
hadtest is átkelt a Dunán egy osztály huszárral s Ores- 
koviczán át benyomult a porecsi kerületbe. Itt is valamint 
egyebütt, megjelentek a knézek és kmétek, esdekelve az

1 Die freiwillige Theilnahme stb. 304—308. 1. (Idézve a W ie
ner Zeitung 1789. decz. 9-ikán megjelent 98-ik számának mel
lékletéből.)
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osztrák seregek oltalmáért. Erre Branovacsky összegyűj- 
teté a népet s a lehető legünnepélyesebb módon letéteté 
azzal a hódolati esküt, mire aztán a törökök elől szétfutott 
nép áldások között tért vissza régi lakhelyeire. Másnap 
az önkéntesek folytatták Musztafa üldözését. Utolérvén a 
török csapatot, ütközetre került a dolog, melyben az 
önkéntesek teljes diadalt arattak s maga a pasa is életét 
veszté. A míg Branovacsky ekkép a keleti tartományok 
belsejébe nyomult, a Duna mentében is győzelmesen 
működtek az osztrák seregek.1

Fentebb említettük, hogy Belgrád bevétele után, Lau
don a fősereg legnagyobb részével Orsóvá felé indúlt, e 
fontos várat ostromlandó. A törökök Orsóvá körűi a Duna 
mindkét partján még eléggé erős állásokat foglaltak el. 
Az osztrák csapatok műveleteit nagy mértékben akadá
lyozta az, hogy Kladovo a szerb parton, pár órányira lejebb 
Orsovánál, még mindig a törökök birtokában volt. Laudon 
tehát parancsot adott gróf Wartensleben tábornoknak, a 
bánáti sereg vezérének, hogy igyekezzék Kladovo várát 
mielőbb hatalmába keríteni. Wartensleben e végre egy 
nyolcz vagy tízezer emberből álló sereg élén szándékozott 
a Dunán átkelni s a Kladovoban parancsnokló török 
vezért megtámadni. Ez utóbbi azonban az osztrák csapa
tok által szándékolt támadás hírére egész seregével gyor
san elvonúlt, csekély őrséget hagyva hátra a várban. 
Megtudván ezt Wartensleben, szintén csak egy kisebb 
számú hadtestet küldött ki Fábry tábornok vezénylete 
alatt. November 6-ikán kelt át e hadtest a Dunán, de a 
rósz idő és az utak járhatatlansága miatt csak 9-ikén reg
gel érhetett Kladovo alá. Bövid alkudozás után az őrség

f  1 U. o. 300—301. 1.

í
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még az nap megadta magát a nélkül, hogy csatára 
került volna a dolog. Kladovo birtoka nagy fontossággal 
birt az osztrák seregre nézve, mert itt voltak az egész 
hadjárat alatt a törökök raktárai és e helynél szoktak a 
Dunán hidat verni.1

E vár eleste után három zászlóalj egész a Timokig 
nyomóit előre, Branovacsky önkéntesei pedig e folyón is 
átkelve, majdnem egész Yiddinig hatoltak. Ekként Szer
bia keleti része az úgynevezett Kraina, Kladovóval és 
Negotinnal együtt megtisztult a törököktől. És így nem 
csak az egész hosszú vonalat a Száva és a Duna menté
ben, hanem Szerbiának több mint felét nyugat-keleti 
irányban a Diánától a Timokig, délre pedig Belgrádtól 
Jagodináig és Tyupriáig, kénytelenek voltak a törökök 
elhagyni s az osztrákoknak átengedni.1 2

Hasonló szerencse kísérte az osztrák fegyvereket 
Oláhországban és Boszniában is. 3 Az 1789-iki hadjárat 
eredménye kétségkívül fölötte kedvező volt Ausztriára 
nézve, habár, mint már volt alkalmunk megjegyezni, 
több erélylyel és gyorsasággal még sokkal nagyobb ered
ményeket lehetett volna kivívni. A porta hatalma nem 
töretett ugyan végképen meg ez évben, de mégis annyira 
meggyöngült, hogy a jövő év új s még nagyobb fontos
ságú győzelmeket ígért. Mielőtt azonban a hadjárat az 
1790-ik év tavaszán újból erélyesen megkezdetett volna, 
oly események jöttek közbe, melyek Ausztria tetterejét 
tetemesen megbéníták s előbb egy hosszú fegyverszünet,

1 A usführliche Geschichte stb. IV. 94—99. 1.
2 Die freiwillige Theilnahm e stb. 303. 1. — Ausführliche 

Geschichte stb. IV. k. 99—100. 1.
3 A usführliche Geschichte stb. IV. k. 102—191. 1. és III. 

k. 9 5 .-2 2 3  1.
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majd pedig egy oly béke megkötésére kényszerítők, mely 
épenséggel nem felelt meg a háborúban kivívott eredmé
nyeknek. Ez események voltak: József császár halála 
mindjárt az 1790-ik év elején, és aztán a féltékeny Po
roszország csapat-mozgósítása. Mielőtt e két eseményre s 
az azokból folyó nagy fontosságú következményekre ki
terjesztenék figyelmünket, röviden ecsetelni fogjuk még 
azon most már fölötte jelentéktelen hadi műveleteket, 
melyeknek Szerbia az 1790-ik év első felében a fegyver- 
szünet megkötéséig színhelye volt.

Az 1790-ik év elején, a tél beállta miatt, a Szerbiá
ban elhelyezett osztrák csapatok leginkább csak védelmi 
állást foglaltak el, s főleg- csak az ellenség* részletes tá- 
madásainak visszaverésére, s az őszszel megszállott kerü
letek megtartására fordították figyelműket. Valóságos 
öszhangzatos támadó előnyomúlásra nem került többé a 
dolog, mert József császárnak már február havában be
következett halála után a háború osztrák részről teljesen 
védelmi jelleget öltött és pedig annyival inkább, mert 
Laudon, ki még a múlt deczemberben 1 Bécsbe utazott, 
nem is tért vissza többé a Törökország* ellen működő 
sereghez, hanem a porosz határon felállított csapatok ve
zényletével bizatott meg.

Orsóvá ostroma Laudon eltávozta után körűlzárolássá 
változott, a vár fekvése — egy szigeten a Duna közepén 
— annak formaszerű vívását lehetetlenné tévén a télen 
át. Kladov*» bevétele, melyről fentebb volt szó, nagy se
gítségére volt az ostromlóknak, elvágatván ez által a 
közlekedés Orsóvá és a Duna jobb partján táborozó ellen
séges seregek között. A törökök — kikre nézve Orsóvá

1 U. o. V. k. 39. 1.
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eleste a legnagyobb veszteségek egyike lett volna — több 
ízben megkísértették Orsovát felszabadítani s e czél el- 
érésére mindenek előttKladovát és környékét iparkodtak 
visszaszerezni. Már az 1789-ik év deczember végén egy 
kétezer főnyi török csapat, helyre állítván a hidat a Ti- 
mokon, átkelt azon, s a híd közelében állomásozó osztrák 
előőrsöket megtámadván, visszavetette, a mi által a Ne- 
gotin és Bukovcze körűi táborzó csapatok is visszavo- 
núlni kényszerűitek. Kladovóban akkor Liptay alezredes 
parancsnokolt, a ki a törökök előnyomúlásának hírére 
azonnal tudósította a bánáti sereg fővezérét, gróf War- 
tenslebent, csapaterősítéseket kérvén tőle. Ezeknek meg
érkeztéig Branovacsky őrnagy igyekezett önkénteseivel 
a törökök előnyomulását megakadályozni. Sikerült is 
Branovacskynak a török hadosztályt még deczember 
31-én visszavernie. Miután pár napig ellenség nem mu
tatkozott, Liptay január 3-ikán mintegy .kétezer ötszáz 
embei'rel Kladovóból megindúlt Negotin felé. Január 
5-ikén már meghaladta a törökök által felégetett és elha- 
gyott Brza-Palankát, s ezután Szarvassy kapitányt küldte 
előre egy osztály magyar huszárral. E csapat nemsokára 
az egész ellenséges seregre bukkant, mely ekkor a Vid- 
dinből nyert segítséggel már mintegy Ötezer főt számlált. 
Szarvassy, noha tudta, hogy Liptay a rósz utak miatt 
csak lassan haladhat elő gyalogságával és ágyúival, de 
bízva huszárjai vitézségében, nem várta be őt, hanem 
kicsiny csapatával oly erélyes támadást intézett a nagy 
számú ellenség ellen, hogy ez végre is hátrálni volt kény
telen. Nem sokára aztán Liptay is egyesült Szarvassyval 
s együtt indúltak a visszavonúló ellenség üldözésére. 
Ezen és a reá következő napon a törökök több ízben állást 
foglaltak majd Bukovcze közelében, majd a Negotin
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mellett elnyúló magaslatokon, végre pedig a Timok híd- 
jánál; támadásaikat azonban az osztrák csapatok min
denkor győzedelmesen visszaverték, s kényszeríték őket 
a Timok túlsó partján keresni menedéket. E győzelmes 
hadművelet által, melyben különösen a magyar huszárok 
s a szerb önkéntesek tűntek ki, az ellenség közlekedése 
Orsovával végkép lehetetlenné vált, Kladovó és a kraj
nai vidék birtoka pedig biztosíttatott. A Timok körűi 
még junius végén és julius elején fordúltak elő apróbb 
csatározások Vécsey tábornok vezénylete alatt, melyek 
egyikében egy osztrák csapat a túlnyomó török erő által 
szétveretett. Ekkor fogságba került a január elején Nego- 
tin körűi tanúsított vitézségéért őrnagyi rangra előlépte
tett Szarvassy is. Midőn a törökök Szarvassy mellén 
megpillanták a Mária-Terézia keresztet, se óráját, se 
pénzét el nem vették, sőt kardját is meghagyták, így 
szólván: «Kereszted a bizonyság, hogy vitéz és derék 
katona vagy, neked nem lesz bántódásod.» Mindenesetre 
szép jele az elismerésnek, melyet a törökök az ellenség 
hősiessége iránt is tudtak tanúsítani. Az utolsó hadi tényt 
e tájon augusztus 7-ikéről találjuk följegyezve, a midőn 
Rakicsevics őrnagy hétszáz emberrel a Branovácsky- és 
Marian-féle önkéntesek közűi a porecsi kerületbe betört 
s Diosa-Musztafa pasát megverte.1

A Jagodinában és Tyupriában állomásozó osztrák 
sereg sem tölthette nyugalomban a telet. Az év elején a 
törökök álffcl Orsóvá ostromlóinak nyugtalanítására kez
dett hadiművelet alkalmával, mely, mint láttuk, Liptay 
által győzelmesen visszaveretett, Mihajlovics ezredes is 
parancsot kapott téli állomásaiból kimozdúlni s az ellen-

1 Die freiw illige Theilnahm e sfb. 313—318. 1. 340. 1. — A us
führliche Geschichte stb. Y. k. 44—54. 1. 131 — 133. 1.
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séget más irányban elfoglalni, nehogy nagyobb csapatok 
egyesült erővel működhessenek Orsóvá körűi. Mihajlo- 
vics már január 2-ikán kiindult Jagodinából többnyire 
szerb önkéntesekből és magyar huszárokból álló csapatá
val s a nagy Morava bal partján húzódott dél felé, a míg 
egy kisebb csapatot a jobb parton Tyupriából Paratyinon 
és Sztalacson át küldött előre ugyanazon irányban az 
alexináczi úton. Mihajlovics 3-ikán ért a szerb Moravá- 
hoz, s miután a hajók, melyeket magával hozott, nem 
voltak alkalmasok hídkészítésre, a gyalogság önként 
ajánlkozott a folyón átgázolni. Ez 4-ikén korán reggel 
meg is történt. Csakhamar átszállíttattak az ágyúk is, s 
az egész csapat megindúlt a közelfekvő Krusevacz felé. 
Itt már a nagy Morava túlsó partján előrenyomúlt csapat 
is egyesült Mihajlovicscsal. Még reggel elkezdte Mihaj
lovics Krusevaczot ágyúzni. Az őrség erre oly nagy 
számmal rontott ki, s oly erővel támadta meg a Szimono- 
vics kapitány által vezényelt lovassági előőrsöt, hogy az 
a kissé hátrább sorakozott gyalogsági négyszög mögé 
volt kénytelen vonúlni. A törökök a négyszöget is azon
nal megtámadták, igyekezvén azt megkerülni. A gyalog
ság azonban megtörhetetlenűl ellenállott, s a lovasság is 
csakhamar rendezkedvén, újra támadólag lépett föl, mire 
aztán a törökök, jól irányzott ágyútűz által is nyugtala
nítva, visszavonúltak Krusevaczba. Mihajlovics rögtön 
utánok nyomúlván, hevesen ágyúzni kezdte a várat s a 
várost s egyszersmind a gyalogságot ostromra vezényel- 
tette. Az őrség, mely ezer kétszáz főt számlált volt, 
csakhamar elhagyta Krusevaczot, s a közel fekvő erdőkbe 
menekült. Január 4-ikét Mihajlovics Krusevaczott töltés 
ünnepélyes Te Deumot tartatván, elrendelte, hogy a 
várban lévő, az egykori szerb fejedelmek alapította, s a
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törökök által istállókúl használt templomok kitisztíttat- 
ván, eredeti rendeltetéseknek visszaadassanak. Valamint 
más helyt, úgy itt is összegyűltek a knézek s hűséget es
küdtek az osztrák császárnak. Miután még Mihajlovics 
Götz kapitányt a vár őrizetével megbízta, s a Kis és Kur- 
sumlje felé vezető útak kellő megszállásáról gondosko
dott, seregének legnagyobb részét visszavezette Jagodi- 
nába, a hová január 20-ikán érkezett meg. 1

Ottó tábornok, e vidékek főparancsnoka, szintén 
nem maradt tétlen, hanem a míg Mihajlovics Krusevacz 
ellen vonult, ő maga egy más csapattal a Timok mellett 
harczoló Liptay segítségére sietett. Át is haladt már a 
Majdanpeki hegységen, midőn egy török biztos, az 
előbbi belgrádi defterdár, ki még a múlt deczember vé
gén utazott volt Belgrádra, két aga és negyvenöt más 
török által kisérve, a fegyverszünet fölött értekezendő, 
onnan visszatérve, Otto tábornokot fölkereste, s a további 
előnyomúlás megszüntetésére bírta.2 Ügy látszik azon
ban, hogy a fegyverszünet csakis a keleti tájakra vonat
kozott, mert Otto tábornok csakhamar hírét vette, hogy 
egy török csapat Nis felől jőve, az ottan állomásozó ön
kénteseket fenyegeti. A tábornok sietve visszatért a 
Moravához; az önkéntesek kapitánya, Sztojkovics, azon
ban, ekkor már visszanyomta volt a törököket. Pár heti 
nyugalom követte e csatározásokat, mígnem február 
12-ikén egy hatszáz főnyi török csapat Nisből Paratyin 
felé tartva, >̂ z utóbbi várost megtámadta. A már említett 
Sztojkovics kapitánynak sikerült négyszáz ötven önkén
tesével ezúttal is hátrálásra kényszeríteni az ellenséget. 
Ez idő tájban a múlt év őszén Mihajlovics által elfoglalt

1 Die freiw illige Theilnahm e stb. 323—326. 1.
2 U. o. 308. 1.
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Karanováczot is megtámadták a törökök. Sziinics kapi
tány azonban, ki ekkor Karanováczban parancsnokolt, 
nemcsak visszaverte a támadást, hanem követve a déli 
irányban visszavonuló törököket, az Ibár mellett fekvő 
ősrégi Sztudenicza kolostorból is kiűzte őket, s aztán 
ismét visszatért Karanováczba. 1 Ez alkalommal a sztu- 
deniczai szerzetesek, számra mintegy 30-an, tartva a tö
rökök boszújától, elhagyták kolostorukat s követték 
Szimics kapitányt; utóbb pedig Magyarországba köl
töztek. 2

Április elején Mihajlovics hírét vette, hogy az Ale- 
xinacz mellett táborozó ellenséges csapat erősítéseket 
szándékozik Bánya felől magához vonni s ekkép megtá
madni a Jagodinában állomásozó szerb önkénteseket, a 
míg egyidejűleg a novipazari vezér Uzsicza felől sietne a 
támadókat istápolni. E terv sikerülte nagy veszélylyel 
fenyegette volna az önkénteseket, mivel az egyesült török 
csapatok száma több ezer főre rúgván, jóval felűlhaladta 
volna amazokét. Mihajlovics ennélfogva gyorsan elhatá
rozta magát, be nem várni az ellenség központosítását Ja- 
godina körűi, hanem támadólag lépni föl az egyes csapa
tok, különösen pedig Alexinacz ellen. E végre április 
5-ike és G-ika között fölkerekedett Paratyinból s Bázsa- 
nyon át, gyorsan előrenyomult. Már jóval meghaladta 
volt ez utóbbi várost, midőn április 7-én Alexinacz köze
lében az ellenségre bukkant. A törökök némi segítséget 
nyervén Bányából, azonnal támadólag léptek föl; rövid 
harcz után azonban futni kényszerültek. Az üldözés Mi
hajlovics részéről oly erélylyel történt, hogy az ellenség

3 U. o. 327—328. 1.
4 Radoszavljevics arcliim andrita folyamodása az osztrák csá

szárhoz. N ovákovics: A dalék a szerb történethez stb. 55—57. 1.
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Alexináczban sem állapodhatott meg, hanem tovább foly
tatta futását Kis felé. Mihajlovics az Alexináczban zsák
mányul ejtett szarvarmarha közűi azon részt, mely a 
törökök által a lakosoktól vétetett volt el, visszaadta a 
tulajdonosoknak, s még ugyanaz nap visszaindúlt és 9-ikén 
már ismét Jagodinába érkezett.1

A. nyugati tájakon a tél folytán nem fordultak elő 
összeütközések az osztrák és török csapatok között. Kü
lönben Csérnél tábornok már a tél elején visszavonta se
regét az őszszel megszállott pontokról s a szabácsi őrség 
kivételével Szlavóniába helyezte át, az elpusztított vidé
kek nem nyújtván se kellő téli szállást, se elegendő élel
met a csapatok számára. Az osztrákok által elfoglalt vonal 
őrzése a szerbiai felkelőkre bizatott. A tavasz beálltával 
Szendrő vára is megerősíttetett, mert úgy látszik, az osz
trák főparancsnokság a Szerbiában elszórt összes csapato
kat Belgrád és Szendrő falai alá szándékozta visszavonni, 
részint a tartomány elpusztult állapota, részint a megvál
tozott viszonyok miatt, melyek nem engedték többé, hogy 
az osztrák sereg e vidékeken támadólag lépjen föl.2

A háború, habár nem csak békekötés, de még álta
lános fegyverszünet sem köttetett, tényleg bevégződött. 
Különösen Szerbiában nem fordúlt elő többé semmiféle 
hadi tény és művelet. Megszűnt tehát azon élénk tevé
kenység is, melyet eddig a szerb önkéntesek és felkelők 
kifejtettek. Mikép szervezkedett a rendetlen népfelkelés 
már a kitörendő háború hírére, s az országot bekalandozó 
titkos ügynökök biztatására — kerületenként, minden 
összefüggés és tervszerűség nélkül, — leginkább bizo
nyítják a valjevói események az 1787-ik év vége felé,

1 D ie freiw illige Theilnahm e stb. 328—330. 1.
2 U. o. 327. 1.
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melyekről fentebb szólottunk. Ezen időről-időre öszpon- 
tosuló, majd pedig egy-egy török helység felégetése és 
kizsákmányolása után ismét elszéledő felkelőknél sokka 1 
fontosabb szerepet játszottak az önkéntesek. Elbeszéltük 
azon nevezetesebb csatározásokat, melyekben az önkénte
sek részt vettek, hátra van még, hogy keletkezésökről 
mondjunk néhány szót. Miként már röviden említettük 
volt, a háborút megelőző évben, számos szerb követte a 
titkos ügynököket, az osztrák tartományokba, később pe
dig sok ezerre menő család menekült Szerbiából Ausz
triába. Úgy látszik, hogy ezen menekülők közül alakul
tak az első Önkéntes csapatok. Habár csak kevés adatunk 
van is az önkéntesek keletkezéséről, annyi bizonyosnak 
látszik, hogy rendezett csapatokat képeztek, osztrák tisz
tek által (többnyire a határőrvidéki ezredekből) begya
korolva, a rendes hadsereg taktikai egységeihez hasonló- 
lag oszolva föl századokra, zászlóaljakra és lovassági 
szakaszokra, egyenruhát viselve és zsoldot húzva, élelme- 
zésökről azonban önmaguk gondoskodva. A gyalog ön
kéntesek egyenruhája barna dolmányból és bő, a térden 
alól megkötött nadrágból állott; a lovasság alkalmasint 
a huszárokéhoz hasonló egyenruhát viselt. Minden ön
kéntesnek volt rendes katonafegyvere, két pisztolya, kése 
és buzogánya. Tisztjeiket többnyire az állandó sereg ezre
déiből, kivált a határ-őrvidékiekből nyerték, ez utóbbiak 
bírván a nyelvet, részint pedig saját soraikból neveztettek 
ki némelyek tisztekül. Ha mindjárt az első önkéntes szá
zadok létszámát leginkább a Szerbiából menekültek al
kották is, nem sokára az osztrák szerbek közül is sokan 
léptek e csapatok soraiba, sőt utóbb magyarokat, néme
teket és oláhokat is találunk közöttök meglehetős szám
mal ; túlnyomólag azonban mégis csak szerbekből, bős-
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nyákokból és horvátokból állottak az önkéntes századok. 
Az egész hosszú harczvonalon, az Adriától Orsováig ke- 
letkeztek ily önkéntes csapatok, melyek különböző elne
vezések alatt lettek ismeretesekké a háború folyama alatt. 
Horvátországban és Szlavóniában a Szent-György- és 
szlavón önkénteseket találjuk, amazokat többnyire szere- 
zsán név alatt; Zimony és Belgrád körűi Mihajlovics, a 
Bánátban pedig Branovacsky és Marian önkéntes csapatai 
küzdenek a rendes hadsereg zászlóaljai mellett. Nem 
szenved kétséget, hogy ezen szervezett önkéntes századok 
a különböző vidékeken működő osztrák hadtestek kiegé
szítő részeit képezték, részt vevén az azok által vívott 
csatákban is,_ de nagyobb mozgékonyságuk és helyisme- 
retök miatt leginkább előőrsi szolgálatot teljesítvén, vagy 
pedig kisebb meglepési vállalatokra alkalmaztatván. Ezért 
találjuk őket mindenütt magyar huszár-osztályokkal 
együtt működni. Az önkéntesek számát illetőleg csak 
gyér adataink vannak. Mihajlovics mindjárt a háború 
kezdetén két századot állított össze, melyek csakhamar 
egy zászlóaljra szaporodtak. Zabrezsnél már két zászlóalj 
gyalogsággal s egy eskadron lovassággal, összesen mint
egy kétezer ötszáz emberrel találjuk Mihajlovicsot. Az 
1789-ik év vége felé Mihajlovics csapata tizennyolcz szá
zad gyalogságból, négy század vadászból s egy eskadron 
lovasságból, összesen ötezer negyvenkilencz főből állott. 
A váljevói kerületben ezernyolczszáz főnyi önkéntes osz
tály szervezk&dett. Branovacsky csapata pedig némelyek 
szerint ezerhatszáz főt számlált. Mihajlovics, egykorúnk 
tanúsága szerint, a mint a szerb parti a lépett, részint to
borzás által iparkodott saját csapatát szaporítani, részint 
pedig megkísértette a terv nélkül szerte kalandozó ren
detlen szerb felkelő csapatokat is rendes önkéntesekké

Kállay B. A szerbek története. I. 19
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átalakítani. E czélra példáúl egy ízben a váljevói kerü
letből néhány száz ily felkelőt magához rendelt Jagodi- 
nába, ott önkéntesi egyenruhát és'katonai puskákat osztott 
ki köröttük, az értelmesebbeket tisztekké nevezte ki, s 
még néhányat saját tisztjei közűi melléjük rendelvén, 
visszaküldte őket a klicseváczi sánczokhoz, hogy ott gya
korolják magokat a szabályszerű hadi mozdulatokban. 
Egyszersmind föleskette őket hűségre a császár iránt. 
Mennyire sikerűit Mihajlovicsnak e rendszeresítés, arról 
hiányzanak az adatok, de annyit tudunk, hogy legalább 
pár ezer felkelőt rendes önkéntessé változtatott át, s hogy 
ennek következtében ez utóbbiak összege a háború vége 
felé alkalmasint jóval meghaladta a fentebb idézett szá
mot. A háború bevéo-eztével aztán, nem csak a rendes 
önkéntesek, hanem az ekként önkéntesekké átalakított 
felkelők tisztjei is elismertettek az osztrák kormány által 
olyanokul s tetszésók szerint vagy a rendes hadseregben 
találtak, alkalmazást rángj ok megtartásával, vagy ha a 
katonai szolgálatból kilépni óhajtottak, nyugdíjban ré
szesültek. 1

A részint Ausztriában, részint Szerbiában szervezett 
önkénteseken kívül, miként fentebb is láttuk, számos fel
kelő csapat kalandozta be az egyes kerületeket, megtá
madva a török falvakat és palánkokat, hol szétverve az 
ellenálló törököket, hol szétveretve általok. Egy szóval 
az egész ország egy nagy táborhoz hasonlított. Az összes 
lakosság talpon volt, egy rész a rendes hadsereghez be
osztott önkéntesek soraiban harczolva, a másik pedig ki
sebb csoportokban igyekezvén, annyit a mennyit lehetett, 
ártani nem annyira a török seregeknek, mint a török la-

1 Die freiwillige Theilnahm e stb. 274, 280, 283, 293, 294, 
298. 1. — Xenádovics: Memoári 12, 26, 27, 199. 1.
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kosságnak. Ez utóbbi részlete?, minden magasabb czélt 
nélkülöző mozgalom mellett, mely csak a kínálkozó alkal
mon kapott, bogy az oly régóta tűrt bántalmakért boszút 
állhasson, a nép nagy részében élénken nyilvánult a vágy, 
végkép szabadulni a százados elnyomatás alól, s mert 
ekkor már az összetartozás, az egység és önállóság érzete 
részint megsemmisült a hosszas idegen uralom alatt, ré- 
szint pedig nem juthatott érvényre az alacsony művelő
dési fok s a jobb módú és így függetlenebből gondolkodó 
osztályok teljes hiánya miatt, mindinkább előtérbe nyo
mult az óhajtás Ausztria védszárnyai alatt keresni mene
déket. A hol Szerbiában az osztrák csapatok s az önkén
tesek megjelentek, a nép mindenütt örömmel tette le a 
hűségi esküt s az osztrák császárt kezdte urának és feje
delmének tekinteni. Általában akkor még Ausztria volt 
az egyetlen hatalom, melytől a szerbek szabadulásukat 
remélték. Az 1788-ik évben kitört háborúkor még élt a 
szerbek közt a pozsareváczi (paszaroviczi) békétől a bel
grádi békéig több mint húsz éven át tartott osztrák meg
szállás emléke s így még az elődökről átszállóit hagyo
mány is csak növelte a nép vonzódását Ausztriához. És a 
szerbek nem is késtek, mint láttuk, az osztrák császár 
felhívását követni s fegyvert ragadva, híven és kitartással 
küzdöttek mindvégig Ausztria érdekeiért és saját felsza
badulásokért. A háború eredménye azonban nem felelt 
meg a szerb nép várakozásának, a hozzá kötött remények 
nem teljesültek. Szerbia ismét török uralom alá került. 
Mindazáltal nem hiában ontották vérüket a szerbek. Az 
1788—90-ki háborúban ébredtek a szerbek tulajdonkép 
nemzeti öntudatra. Az elnyomott rája, mely a török ura
lom alatt nem vétetvén fel a hadsereg soraiba, sőt még; 
fegyvert sem viselhetvén, lassankint minden harczias

19^
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szellemet nélkülöző, pusztán adófizető tömeggé vált, az 
utolsó pár év alatt egy európai hadsereg tisztjei által gya
korolva, megszokta a katonáskodást, sőt az ország minden 
pontján naponkint megújuló csatározásokban az önálló 
gyors tevékenységet is. E körülmény nagy befolyást 
gyakorolt Szerbia későbbi sorsára s bátran lehet mondani, 
hogy a későbbi forradalom és annak sikerülte csakis az 
által vált lehetségessé, mert a nép részt vett az utolsó 
osztrák-török háborúban. Természetes, hogy akkor még 
ezt az eredményt senki sem láthatta előre. A szerbek 
előtt csak két lehetőség mutatkozott, vagy az Ausztriához 
való csatoltatás, vagy pedig a régi állapotok visszaállítása. 
Az osztrák sereo- védelmi mao-atartása Belerád bevétele 
óta s némely, a békealkudozások felől keringő hírek 
miatt, nem csekély aggodalommal tekintettek a szerbek a 
reájok várakozó jövő elébe, midőn az 1790-ik év tavaszán 
az ellenségeskedések mintegy önmagoktól véget értek. 
A háború tényleges bevégződését nem követte azonnal a 
békekötés. Hosszas alkudozások előzték azt meg, melyek
ről legalább futólag meg kell emlékeznünk, hogy kellőleg 
megérthessük, mily okok befolyása alatt kényszerűit 
Ausztria oly békét kötni, mely által minden, a háború 
folyama alatt kivívott előnyről lemondott, a minek követ
keztében azután Szerbia is ismét a török birodalom tar
tományává lett.

József császár nem kereste a háborút, sőt, mint em
lítettük volt, sokáig vonakodott abban részt venni. Midőn 
végre a közötte s az orosz czárnő között fenálló szőversé<< 
alapján mégis kénytelen volt hadat izenni a portának, 
nagyratörő szelleme igen természetesen nem elégedhetett 
meg azzal, hogy birodalmának hadi erejét és pénzét csu
pán csak egy szerződési kötelezettség teljesítése végett
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áldozza fel. Miként a czárnő, úgy József császár is hasz
not óhajtott húzni e háborúból, melybe akarata ellen 
sodortatott. Katalin nagyravágyó tervei József lelkében 
is élénk viszhangra találtak s valóban azok megvalósítá- 
sára soha sem kínálkozott kedvezőbb alkalom, mint e 
háborúban, midőn az oly gyöngének vélt török birodalom, 
oly hatalmas két állammal keveredett harczba, mint Ausz
tria és Oroszország. Európában alig is kételkedett valaki 
a háború kimenetelén. Törökország megsemmisülése bizo
nyosnak látszott. A szerencse azonban az 1788-dik évben 
nem kedvezett se az osztrák, se az orosz fegyvereknek, 
legalább nem oly mértékben, mint azt mindenki várta. 
A törökök ugyan nem nyertek döntő ütközeteket, sőt 
több ízben érzékeny veszteségeket is szenvedtek, azonban 
a szövetségesek sem dicsekedhettek fényes eredmények
kel. József császár az 1788-dik év vége felé betegen és 
elkedvetlenedve tért vissza a Duna mellől Bécsbe s többé 
nem is jelent meg a harcz színhelyén. Senki sem örült 
annyira e nem várt fordúlatnak, mint II. Frigyes Vilmos 
porosz király és nagyravágyó ministere, gróf Herzberg. 
Ez utóbbi, Ausztriának esküdt ellensége s folyvást csak 
Poroszország nagyobbítására törekedve, hogy ez által 
saját dicsőségét növelje, régóta féltékeny szemekkel 
kisérte Ausztria tevékenységét. Az Oroszországgal egye
temben a porta ellen folytatott háborúból Ausztriára 
háromolható terület- és hatalomnövekedés mély aggoda
lommal töltötte el Herzberget. És ezért mindent elköve
tett, hogy a portát egy szerződés elfogadására bírja, a 
mely által kötelezte volna magát, egyedül Poroszország 
közvetítése mellett kötni békét a hadviselő felekkel. 
Poroszország ennek fejében a török birodalom határainak 
biztosítását Ígérte magára vállalni Angliával, Hollandiá-
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val és Svédországgal együtt; egyszersmind e jó szolgá
latai jutalmául Danzig és Thorn birtokát kötvén ki, me
lyek akkor még Lengyelországhoz tartoztak. Az alkudo
zások e szerződés fölött Konstantinápolyban, daczára 
Herzberg sürgetéseinek s a törökökre nézve nagy csapá
sokkal végződött 1789-dik évi hadjáratnak, a török 
ministerek halogatásai miatt, kik Poroszország tettleges 
fegyveres segélyét óhajtották volna megnyerni, sok ideig 
nem vezettek a kivánt eredményre, azonban nem is ma
radtak titokban. Bécsben is idejekorán értesültek azok
ról s József császár, hogy minden oldalról biztosítsa ma
gát, csapatokat kezdett Csehországban és Sziléziában 
öszpontosítani, elvonván a Duna mellett működő ezredéi
nek egy részét. Ezalatt a Sumlánál táborozó nagyvezér, 
Haszan, alkudozásokat kezdett titokban Laudonnal s az 
orosz sereg fővezérével, Potemkinnel, fegyverszünet 
végett, melyek ugyan visszautasíttattak, de Herzberget 
csak annál nagyobb tevékenységre serkentették, nehogy 
a porta nélküle kösse meg a békét s így Poroszoiszág 
elessék a reményeit birtoknagyobbodástól. Végre 1790. 
január 31-kén aláíratott a véd- és daczszövetség Porosz- 
ország és a porta között, mely szerint Poroszország kény
telen lett volna a török birodalmat fegyverrel is segíteni, 
hogy elvesztett tartományait visszaszerezhesse. 1 így áll
tak a dolgok, midőn József császár 1790. február 34-kén 
hosszú betegeskedés után meghalt. Nagy eszmékkel, 
erős akarattal s fáradhatatlan tevékenységgel lépett trón
jára a XVIII-ik század e legkiválóbb uralkodója s rövid, 
tíz évi uralkodás után, testben-lélekben megtörve szállott 
sírjába. Egy hatalmas, egységes s a mi több, egy megelé-

1 Z inkeisen : Geschichte des osmanischen Reiches. YI. k. 
671— 751. 1.
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gedett birodalom alkotása volt a czél, a melyre József 
császár törekedett s a melyre irányult minden tette úgy 
a bel-, mint a külpolitika terén. Es ha elfogulatlanul 
tekintünk végig a császár működésén, nem tagadhatjuk, 
hogy a czél, melyet maga elébe tűzött, szép és magasztos 
volt. Egységes belszervezetű állam képes csak hatálylyal 
fellépni kifelé, a míg más részről a külpolitikában kiví
vott tekintély és hatalom teszi egyedül lehetővé a rend
szeres háborítatlan belfejlődést. Nem feladatunk itt József 
császár eszméinek és tevékenységének birálgatásába 
bocsátkozni s így nem"fogjuk azt sem vizsgálni, vajon az 
eszközök, melyeket használt, nem voltak-e gyakran téve
sek, sőt károsak is. De talán nem csalódunk, azt állítván, 
hogy József császárnak, mint államférfinak legnagyobb, 
sót talán egyedüli hibája abban rejlett, hogy nehány évvel 
megelőzte korát. Ha tíz évvel később keid uralkodni, 
midőn a franczia forradalom által szült hatás már véo-io-O o
rezgeti Európa valamennyi nemzetén, új gondolkozásra 
ébresztvén azokat, új vágyakat, új nézeteket teremtvén 
közöttök, talán sok eszméjét megvalósíthatta volna; mert 
küzdelme kétségkívül a józan ész s az újkori egységesítő 
állameszme küzdelme volt, a tudatlanság, az elfogultság 
s a magokat az egész fölébe helyező hely i érdekek ellen, 
így azonban azon kétségbeejtő öntudatot vitte magával 
sírjába, hogy egész életén át haszontalanéi fáradott. És 
valóban a császár halálakor a birodalom minden országá
ban és tartományában mind élénkebben nyilvánult az 
ellenszenv az általa követett rendszer iránt, daczára annak, 
hogy intézményei és rendeletéi nagy részét még úgy szól
ván halálos ágyán visszavonta. Csehországban és az örö
kös osztrák tartományokban majdnem oly nagy volt az 
elégedetlenség, mint Magyarországon, a hol a forrongás
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valóban veszélyes alakot kezdett ölteni, a míg a német- 
alföldi tartományok már kitűzték a nyilt lázadás zászla
ját. 1 Francziaország, melynek barátságára Ausztria a 
két uralkodóház között létező közel rokonság folytán szá
míthatott volna, a mindent rombolással fenyegető nagy 
forradalom küszöbén állva, tehetetlenné vált. Poroszor
szág pedig használni óhajtván az alkalmat, seregeit moz
gósítani kezdé az osztrák határ felé. Anglia és Hollandia 
szintén Poroszország pártján állottak, támogatva Svédor
szágot a czárnő ellen kezdett háborújában. A porta ellen 
folytatott háború pedig két év óta annyi ember- és pénz- 
áldozatot követelt Ausztriától, hogy a birodalom népei 
már majdnem összeroskadtak a súlyos terhek alatt. Ily 
körülmények között kezdte meg az uralkodást II. Lipót. 
Barát és szövetséges nélkül, az egy Oroszországon kivűl, 
mely maga is eléggé el volt foglalva saját kettős háború
jával, a leghatalmasabb európai államokkal ellenséges 
viszonyban; hosszas kimerítő háborút folytatva évek óta; 
a birodalom minden részében forradalom által fenyegetve, 
— Lipót, kinek békés lelkűlete nem ismerte az emésztő 
nagyravágyást, mely József császár életén vörös fonal - 
kint vonul végig, egyedül gyors békekötés által vélte a 
minden oldalról tornyosuló vihart országairól elháríthatni. 
Ez okból már márczius 25-kén alkudozásokba bocsátko
zott II. Frigyes Vilmos porosz királylyal. Ez alkudozá
sok azonban még pár hónapig elhúzódtak s majdnem 
hajótörést szenvedtek Herzberg fejességén, ki csakis azon 
az áron óhajtotta a békét közvetíteni, ha Poroszország 
fáradozásainak jutalmáúl terűletnagyobbodast nyer vala. 
Végre azonban Anglia is erélyesen közbevetvén magát,

1 Springer : Geschichte Ö sterreichs. I. k. 2-ik fejezet.



1 7 8 0 — 1 8 0 6 . 2 9 7

junius 26-kán Reichenbachban egy értekezlet jött össze, 
a hol elhatároztatott, fegyverszünetet hozni létre Ausztria 
és a porta között, a háború előtt létezett status quo alap
ján. E határozat következtében Koburg herczeg, az osz
trák seregek akkori fővezére, és a nagy vezír, Serif Haszan 
pasa között, meg is köttetett a fegyverszünet Dzsurdzse- 
vóban szeptember 19-kén, kilencz hónapra. Csakhamar 
azután Sistovban gyűltek össze az érdeklett államok meg
hatalmazottjai, a hol is hosszas tanácskozás után, az 1791-ik 
év augusztus 4-én aláíratott a békeszerződés Ausztria és 
a porta között. Oroszország, mely már szintén fegyver 
szünetre lépett volt a törökökkel, hasonlókép békét kötött 
1792. január 9-én Jászvásárban.1

És így Ausztriának ez utolsó háborúja az ozmán 
birodalom ellen teljes véget ért. A sistovi békekötés által 
Ausztria kötelezte magát, minden a háború folyamában 
tett hódítását visszaadni s visszaállítani azon határokat, 
melyek a hadizenet előtt léteztek a két birodalom között. 
Egyedül O-Orsovának és kisded területének átengedé
sére volt a porta rábirható egy külön szerződésben. 2 Az 
oly vérmes reményekkel kezdett s majdnem három éven át 
dühöngött s tulajdonkép győzelmesen folytatott háború, a 
lehető legszomorúbb eredménynyel végződött. Az osztrák 
kormány sokáig mindent elkövetett, hogy legalább azon 
határokat nyerje vissza, a melyek a pozsareváczi (pasza- 
roviczi) békekötésben megállapíttattak s a mi által Bosznia 
és Szerbia egy részéne k s az Olt folyóig Oláhországnak 
birtokába jutott volna, e részeket 8 még sokkal többet is,

1 Zinkeisen: Geschichte des osm anischen Reiches VI. k. 
768-846. 1.

* N eum ann: Recueil des T raités e t Conventions conclus 
par l’A utriche aves les puissances étrangéres. I. k. 464. 1.
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már úgy is az osztrák seregek tartván megszállva a fegyver- 
szünet kihirdetésekor. A közvetítő hatalmak azonban csakis 
a szoros status quo antebellum alapján voltak hajlandók a 
békét létrehozni, Poroszország- ellenkező esetben még rög- 
tön háborúval is fenyegetvén. A császár tehát, hogy a tel
jesen kimerült, különben is a forradalom szélén álló biro
dalmat a kívülről fenyegető végmegsemmisűléstől meg
mentse, nem tehetett egyebet, mint elfogadni az elébe 
szabott föltételeket. A többi foglalásokkal együtt tehát 
Szerbia is visszajutott a porta fenhatósága alá. Nem szen
ved kétséget, hogy az osztrák kormány mindent megtett, 
a mit csak a szerencsétlen tartomány sorsának könnyíté
sére tenni lehetett, hiszen ezt maga Ausztria érdeke köve
telte leginkább. Azok kik Ausztriát hálátlansággal vádol- 
ják az annyi kitartással és önfeláldozással küzdött szerbek 
iránt és rósz néven veszik, hogy nem kötött ki részökre 
némi szabadalmakat, miként azt később Oroszország tette 
a bukaresti, akjermani és drinápolyi békekötések alkal
mával, elfelejtik, hogy Oroszország a fentebb említett 
esetekben tetszése szerint erőszakolhatott ki föltételeket 
a portától, a míg Ausztria 1791-ben, a szerencsétlen körül
mények súlya alatt, kénytelen volt a mások által eleve 
megszabott föltételeket egyszerűen elfogadni. A porta 
lázadó alattvalókul tekintette a szerbeket, és így termé
szetes, hogy nem igen lehetett hajlandó részökre kedvez
ményeket engedményezni, és pedig annál kevésbbé, mivel 
Anglia, Hollandia, de kivált Poroszország által hatható
san támogatva, könnyebben és sikeresebben ellenállhatott 
az osztrák meghatalmazottak követeléseinek. Mindazáltal 
sikerűit ez utóbiaknak a sistovi békeszerződésbe két pon
tot becsúsztatni, melyek eléggé tanúskodnak arról, hogy 
mennyire iparkodott az osztrák kormány, daczára a mos
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toha viszonyoknak, a porta keresztyén alattvalói felől 
gondoskodni, a kik a háborúban Ausztria pártjára állottak 
volt. Ide iktatjuk a békekötés említett két czikkét szó
szerinti fordításban :1

«I. czikk. A két hatalom, valamint alattvalóik és 
hűbéreseik között, szárazföldön, tengeren s a folyókon 
örökös és általános béke, úgy szintén valódi és őszinte 
barátság, tökéletes és szoros egyetértés fog uralkodni 
ezentúl, nemkülönben megszüntetése az ellenségeskedé
seknek igértetik, valamint bocsánat az erőszakoskodások- 
és sérelmekért, melyeket a két hatalom vagy egyiknek 
alattvalói és hűbéresei követtek el, a másik pártjára állván ; 
különösen pedig Montenegró, Bosznia, Szerbia, Oláhor
szág és Moldva minden rendű és rangú lakosai e bűnbo
csánat értelmében visszatérhetnek előbbi lakásaikba, bir
tokaikba és bármi nemű jogaikba és békében élvezhetik 
azokat a nélkül, hogy bántalomtól, üldöztetés- vagy bün
tetéstől kellene tartaniok azért, hogy saját uralkodójok 
ellen fordultak vagy hogy meghódoltak a császári és 
királyi udvarnak.

VIII. czikk. Mindazáltal az egyik fél alattvalói, kik 
a háború előtt vagy annak folyama alatt a másik fél terü
letére vonultak, uralmának magokat alávetették és jószán
tukból maradnak ottan, nem követeltethetnek vissza ter
mészetes uralkodójok által, hanem ezentúl úgy fognak 
tekintetni és oly bánásban részesűlendenek, mint azon 
hatalom alattvalói, a melynek magokat alávetették. Ellen
ben azon egyének, kik mind a két birodalomban javakat 
birnak, tetszésük szerint és a nélkül, hogy e részben aka
dályoztathatnának, az egyik vagy a másik részen választ-

2 9 9

1 N eum ann: Recueil des T raités stb. I. k. 456 és 459. 1.
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hatják lakásukat; azonban csak egy fenhatóságot választ
hatnak, eladván azon javaikat, melyeket a másik kor
mány területén bírnak.«

A békekötésekben rendesen foglaltatik egy czikk, 
mely általános bünbocsánatot biztosít a háborút viselt 
mindkét fél azon alattvalói számára, kik az ellenséggel 
tartottak. A sistovi béke fentebb idézett I. czikke azon
ban nem elégszik meg ily általános bűnbocsánat kiköté
sével, hanem név szerint elősorolja azon török tartomá
nyokat, melyeknek lakosai daczára annak, hogy «saját 
uralkodójok ellen fordultak vagy a császári és királyi 
udvarnak meghódoltak», nem szenvedhetnek bántódást a 
török hatóságoktól. E tartományok között találjuk Szer
biát is megnevezve. Ennél többet nem érhettek el akkor 
az osztrák meghatalmazottak s csak azt lehet csodálni, 
hogy a porta oly erősnek érezvén magát európai szövet
ségeseinek támogatása által, e pontnak fölvételébe bele
egyezett.

A békekötés VIII. czikke, mint láttuk, szabad ma- 
radhatást és megtelepedést biztosít azon alattvalók szá
mára, kik a háború előtt vagy alatt a másik fél terüle
tére menekültek. Alig szükséges említeni, hogy a mene
külés és kiköltözködés kizárólag a török uralom alatt 
álló tartományokból Ausztriába történt. Ugyanis a szerb 
felkelőknek még a háború kitörése előtt, utóbb pedig az 
önkéntesekkel együtt a törökök ellen intézett támadásai 
felbőszítették ez utóbbiakat s arra indították, hogy még 
szigorúbban bánjanak a néppel már csak azért is, hogy 
ekként megakadályozzák annak részvétét a felkelésben 
és a háborúban. Eleinte, az 1787-ik év második felében 
a Dunához vonuló török csapatok, kíméletesen bántak 
még a rájával. De később, midőn mindinkább bizonyossá
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lett, hogy Ausztria is támadólag fog fellépni, a törökök 
szigora is folyvást növekedett. Már azon rendelet, hogy 
az egész tartományban, a keresztyének tartoznak fegyve
reiket halálbüntetés terhe alatt a mahomedán hatóságok
nak kiszolgáltatni, félelemmel töltötte el, az életéért és 
vagyonáért különben is folyvást remegő ráját. Találkoz
tak ugyan egyes jóindulatú szpahik, kik mielőtt a hadse
reghez távoztak volna, birtokuk felügyeletével keresztyén 
alattvalóikat bízták meg, egyszersmind atyailag int
vén őket, hogy tartózkodjanak a háborúban való részvét
től. 1 Az ily esetek azonban csak felette ritkán fordultak 
elő. A viszonyok bonyolultával, a törökök is mind kimé- 
letlenebbiil léptek föl a rajával szemben. Az átvonuló 
fegyveres csapatok minden ok nélkül megtámadtak egyes 
falvakat, kirabolták, felégették azokat, a lakosokat pedig 
rabságba hurczolták. Az ekként sanyargatott nép nem is 
kételkedett, hogy a háború folyama alatt, bármiként vég
ződjék is az, ő lesz kénytelen a törökök boszújának 
egész súlyát viselni. A félelem végre arra indítá a szer- 
beket, hogy elhagyván falvaikat, a hegyek és rengeteg 
erdők rejtekeiben keressenek menedéket Egész helységek 
lakatlanokká lettek s a nép a hozzáférhetetlen sűrűsé
gekbe vonúlt, minden lehető ösvényt eltorlaszolván, hogy 
megtámadások ellen biztosítsa magát. Mindenfelé létez • 
tele akkor ily menhelyek Szerbiában, hol számos ezer 
család nyomorgott, éhséget, hideget tűrve hónapokon át.1 2 
Ez állapot tűrhetetlenné kezdett válni, midőn híre futott 
a nép között, hogy a szomszéd Ausztriában a kiköltözkö-

1 V idákovics: Ö néletrajza. A belgrádi t. t. Évkönyvében 
XXX. k. 104—105. és 114—117. 1.

2 V idákovics: Ö néletrajza 117- 125. 1.
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dők szívesen fogadtatnak. 1 És ekkor, a ki csak teheté, 
menekült Szerbiából, még a legtávolabbi vidékekről is, 
magával vivén családját és minden ingó vagyonát. Az 
1788-ik év junius végéről szóló hivatalos jelentések sze
rint, az egész határon nagy számú menekültek érkeztek 
Magyarországba és Szlavóniába, némelyek még Viddin 
és Nis környékéről is, esedezve a császári oltalomért.1 2 
Ivisebb-nagyobb csapatokban gyalog, lóháton vagy ökör
szekereken, többnyire csak éjjel utazva, nappal pedig az 
erdőkben tartózkodva, éhezve, szomjazva, fáradtan s 
folyvást remegve az üldözéstől, érkeztek e szerencsétlenek 
a Duna és Száva partjaihoz. Es itt gyakran napokig kel
lett rejtőzniük, a míg csolnakokra tehettek szert, melye
ken a túlpartra átkelhettek. 3 A törökök rósz szemmel 
nézték e tömeges kiköltözködést s a hol csak lehetett, 
meg is akadályozták azt, megtámadva a menekülőket s 
vagy visszaűzvén előbbi lakhelyeikre és rabszolgákéi 
eladván őket, vagy pedig lekaszabolván, ha ellenállani 
merészeltek. Később az önkéntesek, midőn már behatol
tak a szerb területre, fő goncljokat arra fordították, hogy 
a kivándorlókat megvédjék a törökök támadásaitól, a mi 
sok esetben sikerűit is. József császár értesülvén e szív
rázó nyomorról, rendeletet adott a határőrvidéki hatósá
goknak, hogy a menekülteket szívesen fogadják s adja
nak nekik lakást s élelmi szereket. Nem sokára azonban 
számuk annyira megszaporodott, hogy a különben is sze
gény és kevéssé népes határőrvidék, nem volt képes többé 
a mindennel szűkölködő menekülteket eltartani. E végre

1 Nenádovics : Memoári 19. 1.
2 Die freiwillige Theilnahm e stb. 274. 1.
3 Yidákovics : Ö néletrajza 125—127. — G-yurics : Szerb tö r

ténet K aragyorgye idejében, 93. 1.
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intézkedések tétettek, hogy a szomszédos megyék vegyék 
át azoknak egy részét, a hol azután e jövevények letele
píttettek, csak azok maradván vissza a határon, a kik 
hadiszolgálatot óhajtottak vállalni. így a péterváradi 
ezred Szerémmegyébe, a bródi Verőczemegyébe s a 
gradiskai Pozsegamegyébe szállította a szerb kiván
dorlók egy részét. Hasonló eljárás követtetett a hor- 
vát és a bánáti határőrvidéken, onnét a horvátországi, 
innét pedig a magyar megyék fogadván be a mene
külteket. 1 Igaz, hogy e telepitvények által az akkor 
még csekély népességgel bíró vidékek munkaereje 
szaporodott ugyan, de legtöbbet nyertek magok az új 
telepítvényesek, a kik új boldogabb hazát s elvesztett 
birtokaik helyett másokat kaptak, és pedig olyanokat, 
melyek termékenységre amazokat jóval felülmúlták. 
Természetes, hogy e megtelepítés nem történhetett meg 
azonnal s tagadhatatlan, hogy mielőtt ez intézkedés 
végrehajtatott volna, a minden szükségest nélkülöző sze
rencsétlen menekültek közül sokan nyomorultéi elpusz- 
túltak. 1 2 Az ekként Szerbiából, Boszniából, Bulgária és 
Oláhország egy részéből Ausztriába átköltözöttek összes 
száma nem ismeretes; a hivatalos tudósítások azonban föl
jegyeztek nehány adatot, melyekből már némi következte
tést lehet vonni a bevándorlottak nagy mennyiségére. így 
példáéi az 1788-ik év julius végéig magában Szerémme- 
gyében, a férfi- és nőnemből vegyesen 5732 főt számláló 
855 ily menekülő család helyeztetett el. Ezek 1300 lovat, 
5000 darab szarvasmarhát, 8000 juhot, 3000 kecskét és 
2000 sertést hoztak magokkal. Nem sokára azután még

1 Die freiw illige Theilnahm e stb. 274. 1.
2 Nenádovics : Memoári 19—20. 1.
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475 család telepíttetett meg ugyanazon megyében. 1 Még- 
sokkal többre rágott azok száma, a kik más nagyobb me
gyékben találtak menedéket. Az 1789-ik év márczius 
18-ig egy hivatalos tudósítás 11,859 re teszi a Bánátba 
bevándorlottak számát, a kik között kétségkívül oláhok 
és bulgárok is voltak.2 Ugyanazon év május havából két
ezer menekültről tesz egy tudósitás említést a Bánátban. 3 
E részletes tudósítások szerint is mintegy huszonöt ezerre 
tehető azok száma, a kik a török tartományokat elhagyva, 
Ausztriában kerestek menedéket. Az adatok hiányossága 
miatt még megközelítőleg sem állapíthatjuk meg a be
vándorlottak összes számát, azonban nem szenved kétsé
get, hogy jóval több volt az említett huszonöt ezernél. 
De bár mennyi lett légyen is azok száma, a kik futva a 
török üldözés elől, Ausztriában barátságos fogadtatást 
találtak s a hosszas nélkülözések és sanyaruságok után 
aránylagos jólétre tehettek szert, mégis csak kis részét 
tették Szerbia összes lakosságának. Midőn a háború 
lezajlott s az 1790-ik év ősz elején fegyverszünet is köt
tetett, a dunántúli szerbeknél a legnagyobb elcsüggedés 
váltotta fel az eddig uralkodott lelkesedést. Aggódva 
kérdezték a szegény falusiak egymástól: vajon Ausztria 
uralma alatt marad-e a tartomány vagy ismét visszakerül 
a törökök kezébe ? Sok jel látszott már akkor arra mutatni, 
hoo-y valószínűleg ez utóbbi eset fog bekövetkezni. A há
ború lanyha folyama az utolsó hónapokban, az osztrák se
regek visszavonulása a túlpartra s az Ausztriából erkező 
nyugtalanító hírek eléggé igazolták azon félelmet, hogy 
Szerbiának ismét török tartománynyá kell lennie. E szo-

1 Die freiwillige Theilnahine stb. 274.
2 U. o. 281. 1.
3 U. o. 283. 1.
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rongatott helyzetében a nép többnyire papok által készített 
folyamodásokban majd a császárhoz, majd a belgrádi vár- 
parancsnokhoz, majd pedig az akkortájt Temesvárt szé
kelő szerb egyházi gyülekezethez fordult, kérve segélyt, 
oltalmat és pártfogást. Nem lesz talán érdektelen, ha e 
folyamodások közül idézünk egy párt, leghívebben azok
ban tükrözvén vissza a nép hangulata, aggodalmai és 
vágyai.

Az egyik ily folyamodás gróf Wallis táborszernagy
hoz, Belgrád parancsnokához, van czímezve s Tronosa- 
kolostorban (nyugati Szerbiában) kelt 1790. január 22-én 
(február 3-án) aláírva nehány szerzetes, pap és lenéz által 
és következőkép hangzik:

«Kegyelmes úr!
A legnagyobb szükségtől kényszerítve, bátorkodunk 

alúlírottak Nagyméltóságodhoz folyamodni és legalázato
sabb panaszos kérelmünket a jadrai, ragyevinai, szabacsi 
és váljevói kerületeket lakó összes nép nevében a követ
kezőkben előadni. Négy hónapja már, hogy az említett 
vidékek az isteni gondviselés által a legfelségesebb csá- 
szár fenhatósága alá helyeztettek, a kinek fegyverei és 
népei bennünket ki is szabadítottak a mi ősi ellenségünk 
jármából. A háború kezdetekor kiadott legfelsőbb páten
sekben teljes oltalom és segély igértetett számunkra azon 
feltétel mellett, hogy a jelen háború folyama alatt a mi 
tartományainkba behatolt cs. kir. csapatokat minden 
kitelhető módon elősegítsük. E biztosításra számítva, nem 
csak a szükséges munkásokat, szekereket, vonómarhát s 
élelmi szereket előállítottuk, midőn múlt őszszel egy cs. 
kir. hadtest Csérnél tábornok vezetése alatt kerületünkbe 
bevonúlt, hanem végre még saját kormányunk ellen is

20Kállay 13. A szerbek története. I.
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fegyvert ragadtunk és harczoltunk, csakhogy magunkat 
és utódainkat megszabadítsuk a zsarnok uralom alól és 
ez által kegyelmet és védelmet nyerjünk a legfelségesebb 
császárnál, a kinek oltalma alatt örökre megmaradhatni, 
legforróbb kívánságunk. Most azonban minden remény 
és várakozás ellenére, minden reménytől meg vagyunk 
fosztva, mivel a csapatok, ágyúk s minden, a mi védel
münkre szolo’álhatott volna, visszavonattak s mi egészen 
magunkra hagyattunk; csak egy önkéntes csapat maradt 
hátra, a mieink közül összeállítva, e vidékek védelmére. 
Hogy mily szomorú jelen helyzetünk, Nagyméltóságod 
kegyesen önmaga is megítélheti; mert elhagyatva a keresz
tyén államtól s szemben egy felbőszült, boszúvágyó és 
sokkal erősebb ellenséggel, nem várhatunk egyebet, mint 
e vidékek összes lakosságának teljes és bizonyos megsem
misülését, vagyonunk elvesztését s szent templomaink és 
kolostoraink feldúlását. A jádrai és ragyevinai kerület, a 
szabácsin és váljevóin kívül, hatvan ezer keresztyén lakost 
számlál, a kik kétségkívül mind elpusztulnak és rabságra 
jutnak, ha O Felségétől, a kegyelmes császártól segély 
nem érkezik idejében. E szerencsétlenek keserű panaszai, 
kik egyedül bennünk (tudniillik a folyamodvány aláírói
ban) bíznak s kiknek megmenthetése végett Ö Felsége 
trónusához vagyunk kénytelenek könyörgésünkkeljárulni, 
kényszerítenek bennünket, NagyméltÓ3ágod előtt a leg
alázatosabban kijelenteni, hogy minden segédeimet nél
külöznünk kellvén, állapotunk a legszomorúbb, és pedig 
annyival inkább, mert csak négy órányi távolság választ 
el bennünket Zvornik- és Szokoltól s a Drina felől is, 
mely jelenleg helyenként meg is lábolható, több török 
város környez bennünket. Mi egyedül, cs. kir. segedelem 
nélkül, az alig ezerötszáz főt számláló gyakorlatlan önkén-
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tes csapatunkkal, annál kevésbbé vagyunk képesek a túl
nyomó ellenségtől magunkat megvédeni, mivel már gyer
mekkorunk óta megszoktuk azt rettegni. Mert hiszen ha 
nem így lenne, már rég leráztuk volna a súlyos igát, a 
helyett, hogy oly szívszakadva várnók a császáriak segé
lyét. A fentebb említett okokból könnyes szemekkel kérjük 
Nagyméltóságodat, kitől függ egyedül megmentésünk, 
méltóztassék szomorú helyzetünkön könyörülni és oltal
munkra cs. kir. csapatokat küldeni. E kegyes segélynek, 
ha nem többől, legalább ezer főnyi rendes gyalogságból, 
mintegy kétszáz főnyi magyar lovasságból és négy vagy 
öt ágyúból kellene állania, hogy az ellenség tényleg meg
győződjék arról, hogy segédcsapatok küldettek hozzánk ; 
mi pedig minden erőnket megfeszítve, úgy a magunk, 
mint e cs. kir. sereg védelmére utolsó csepp vérünket is 
készek leszünk feláldozni. Egyszersmind bátorkodunk 
alázatosan azon meggyőződést kifejezni, hogy egy ily 
csapat segélyével képesek leszünk fenyegetett vidé
künket a közelben tartózkodó ellenséo-től meo-oltal-o o
mazni.« 1

Egy másik ily folyamodás az akkoriban Temesvárt 
székelő szerb egyházi congressushoz van intézve, kelt 
1790. augusztus 24-én (szeptember 5-én), aláirva százhúsz 
szerzetes pap és knéz által Szerbia különböző kerületeiből. 
Ez érdekes, de sok ismétlést tartalmazó okiratot csak 
kivonatilag közöljük. A folyamodók, kik a temesvári egy
házi congrea^us »szerencsétlen szerb és bosnyák testvé
reinek« nevezik magokat, elmondván, miként ébresztették 
fel bennük a felszabadulás reményét azon Ígéretek, melye- 

* ' .

1 Novákovics : A dalék a szerb történethez stb. A belgrádi 
t. t. Évkönyvében XXX. k. 35. 1.

2 0 *
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két még a háború előtt hozzájok küldött császári tisztek 
tettek; a pátensek, melyeket a császári fővezér a háború 
kezdetekor mindenfelé szétküldött s melyekben felkelésre 
szólította fel a népet, s végre a bácsi püspök mint a csá
szár meghatalmazottja által hozzájok intézett biztatások, 
és miként vettek azután részt a hnrczokban, nem kiméivé 
semmi áldozatot, így folytatják: »Most azonban látjuk, 
hogy minden buzgalmunk liiában volt, mert nagy szeren
csétlenségünkre a legkegyelmesebb császár, a saját biro
dalmában kitört némely viszályok, nyugtalanságok és 
egyenetlenségek miatt kénytelen az oly sok vérrel és költ
séggel megszabadított és megszerzett tartományunkat a 
törököknek visszaadni s a mi végvesztünkre békét kötni. 
Hűségünk és buzgalmunk nem érdemelt ily büntetést.« 
Ezután kérik a szerb egyházi congressust, lenne közben
járó ügyökben O cs. kir. Felségénél, »a mi legkegyelme
sebb császárunknál,« így szólnak tovább, »a kinek erős 
hittel utolsó csepp vérünkig hűséget fogadtunk s a kinek 
megesküdtünk, hogy mindnyájan hű szolgái maradunk 
utódainkkal együtt, s nem kiméivé életünket, mindvégig 
harczolni fogunk a törökök ellen s készek vagyunk újból 
is fogadást tenni, hogy nemcsak a jelen körülmények 
között akarunk ily értelemben működni, hanem hogy e 
tartományt örökre a császár számára megszerezni, neki 
átadni s minden ellenségtől megvédeni óhajtjuk, hacsak 
szülőföldünket vissza nem adja a törököknek.« Kérik 
azután az egyházi congressust, eszközölné ki a császárnál, 
hogy fegyvert és hadi szereket kapjanak, vagy legalább, 
hogy az átadás pár hónappal később történjék, hogy ter
mésűket, mely ez évben rendkívül bő volt, még a törökök 
megérkezte előtt betakaríthassák, vagy hogy családjaik a 
túlpar;on élő hitrokonaik közé felvétessenek. Es azután
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így végzik: »Mindenképen végveszélyben forgunk, s jobb 
lenne reánk nézve az ellenség ellen harczolva hősiesen 
elesni, mintsem általa vágómarha gyanánt lemészároltatni. 
De ha ezen, az e^ész világ- előtt kiérdemlett császári 
kegyet, segélyt, oltalmat és védelmet nem nyerhetjük el, 
kénytelenek leszünk más valamely hatalom oltalma alá 
helyezkedni, e kérelmünk visszautasítását azonban se mi, 
se utódaink nem fogjuk elfelejteni, hadd szolgáljon az 
minden maradékunknak ízről ízre figyelmeztetésül és intő 
például.« 1

Csüggedés, kétségbeesés, de egyszersmind mélyen 
érzett keserűség is tükrözik vissza e folyamodványokban. 
A nép, mely bár vérét ontá, de a pár évi harcz alatt meg
ízlelte a szabadabb életet s tudta, hogy mi vár reá, ha 
ismét török uralom alá kerül, borzadás nélkül nem is 
tudott gondolni azon időre, midőn az osztrák fenhatósá- 
got ismét a mahomedán fogja felváltani. És mert nem 
ismerte a viszonyokat s mert nem volt és nem is lehetett 
tudomása arról, hogy mily hatalmas okok kényszeríték 
II. Lipótot az elfoglalt vidékeket ismét visszabocsátani a 
porta uralma alá, Ausztriát vádolta hálátlansággal és szív
telenséggel. Az utóbb idézett okirat szerzői pedig még 
egy lépéssel tovább Í3 mentek. Folyamodványuk végén elő
ször találjuk azon fenyegetést, hogy ha az osztrák kormány 
megtagadja a kért segélyt, egy más hatalomhoz fognak 
oltalomért fordulni. E fenyegetés csak később vált tetté, 
akkor még egyedül a kétségbeesésnek kifejezése volt az s a 
szerbekmég több mint egy évtizeden át minden nyomorúsá
gukban Ausztria felé fordultak reményeikkel. Nem csoda 
azonban, hogy közvetlenül a békekötés kihirdetése előtt

1 Novákovics : A dalék stb. 42—49. 1.
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és után, az általános levertség első pillanataiban az elke
seredettség néha élesebben is nyilvánult. Nagyon jellemző 
e tekintetben a már többször említett Nenádovics Alek- 
szának, ki 1787-ben Válj evőt elfoglalta s később mint 
főhadnagy szolgált az önkéntesek sorában, egy nyilat
kozata. Máté Aleksza fia, ekként idézi azt emlékira
taiban :

»Midőn végre a németek (tudniillik az osztrákok) és 
törökök között megköttetett a béke, a törökök visszatér
tek Szerbiába, a császári seregek visszavonultak, a szerb 
önkéntesek pedig hazaszéledtek s a szultán nevében fel
olvastatott a bünbocsánat, a szerb tisztek valamennyien 
Karloczán (Szerémségben) Mihajlovicsnál gyűltek össze, 
a kinek ott számot kellett adni a németeknek a hadi költ
ségekről. Mihajlovics minden tisztet felszólított, hogy 
lépjen császári szolgálatba, Ígérvén, hogy megmarad 
eddigi fizetésének élvezetében. Aleksza azonban így vála
szolt e felszólításra : én nem maradok itt, hanem vissza
megyek hazámba, ahol születtem. Mihajlovics, aki nagyra 
becsülte Alekszát, így szólt hozzá: de hát miért nem akarsz 
császárunk szolgálatában továbbra megmaradni, nem- 
sokára kapitány lesz belőled, különben úgy is már hűsé
get esküdtél császárunknak. Aleksza erre ekként felelt: 
igaz, hogy hűséget esküdtem a császárnak s megesküdtem 
arra is, hogy harczolni fogok a törökök ellen hazám sza
badságáért, azt pedig mindenki tudja, hogy én eskümet 
nem szegem meg, se a császárt el nem hagyom, se hűtlen 
hozzá nem leszek, de a császár hagyott el engem s az 
egész szerb népet, miként ősei elhagyták elődeinket. 
Ezért megyek én vissza Szerbiába. Nincs Írnokom, se 
semmiféle Írástudó emberem, hanem bejárom majd a 
kolostorokat s megmondom minden barátnak és papnak,
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jegyezzék fel jól, hogy soha többé egyetlenegy szerb se 
higyjen a németnek. — Hallgass Aleksza az istenért, ha 
meghallják, még főbe lőnek, kiáltott fel Mihajlovics. — 
Ezt szerbnek mondom és nem németnek, jegyzé meg 
Aleksza, különben épen így megmondanám a németnek s 
bárkinek is.«1

Habár kétségtelen is, hogy a kétségbeesés első per- 
izeiben nem Nenádovics Aleksza volt az egyedüli, a ki a 
szerbek között ekként gondolkozott, mégis sokan az 
önkéntes tisztek közül beléptek a rendes osztrák hadse
regbe. Sőt maga Aleksza is, úgy látszik, csak a békekö
tés leverő hatása alatt határozta el magát inkább Szer
biába visszatérni, mintsem az osztrák seregben szolgálatot 
vállalni, mert még 1790 végén úgy nyilatkozott, hogy 
■Szerémségben óhajt megtelepedni, miként ez kitűnik a 
Hofkriegsrath egy leiratából, melyben tudtára adatik, 
hogy a császár száznyolczvan forintnyi évi nyugdijat 
rendelt számára s egyszersmind megengedte, hogy tiszti 
rangjának jelvényeit viselhesse.1 2

Nem sokára a sistovi béke kihirdetése után, török 
biztosok jelentek meg Szerbiában, a kik átvették a vára
kat, városokat s az egész tartományt; az osztrák csapatok 
pedig végkép elhagyták ez oly sok vértől áztatott vidé
keket. Szerbia tehát ismét török pasalikká lett s rájává a 
keresztyén lakosság, mely egy pillanatig már szabadnak 
képzelte magát. A régi rendszerrel azonban nem tért 
vissza egyss^rsmind a régi szellem is s méltán sóhajtottak 
fel aggodalomteljesen a török biztosok az osztrák tisztek
hez fordulva, midőn valamelyik szerb vár átvételénél

1 Nenádovics : Memoári 27. 1.
2 U. o. 27—28. 1. és 285.1.
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y szerb önkéntes századot láttak abból kivonulni, in- 
bb hasonlítva egy rendes európai hadosztályhoz, mint 

egy felkelő csapathoz : Hej szomszédok, mivé tettétek a 
mi rájánkat! 1

1 R anke : Die serbische Revolution 81.1.



HARMADIK FEJEZET.

A forradalom előtt.

Síri csend követte a harczi zajt, melytől Szerbiában 
bárom éven át hegy és völgy viszhangozott. Az Ausz
triába kivándorlottak kezdtek visszaszállingózni s ismét 
fölkeresték elpusztított, fólégetett tűzhelyeiket. Sokan 
azonban a kiköltözöttek közűi az osztrák határőrvidéken 
vagy a magyar és horvát megyékben végkép megteleped
tek úgy, hogy a békekötés után azoknak alig fele tért 
vissza hazájába, kik azt a háború folyama alatt elhagy
ták. E hazatértek, valamint a honmaradottak, kiknek egy 
része a hegyek és völgyek rejtekeiben keresett volt me
nedéket s csak most kezdett ismét megjelenni az elha
gyott falvakban, csak remegve fogtak újra a mindennapi 
élet rendes foglalatosságaihoz; a bizonytalan jövő kínzó 
aggodalommal töltvén el az egész népet. A békekötés 
értelmében Szerbia ismét a porta uralma alá jutván, nem 
maradhatott kétség a felől sem, hogy a régi viszonyok 
újból visszafognak állíttatni. A kormányzó pa-a önkény - 
kedése, a kádi és a muszelim részrehajló igazságszolgál
tatása, a szpahik által követelt többé-kevésbbéterhes szol
gálatok, valamint a rája társadalmi elnyomatása, a régi 
szolgaság e szomorú emlékű intézményei most, midőn 
ismét életbe voltak léptetendők, egész összeségökben sem
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hatottak oly leverőleg a népve, mint az a gondolat, hogy 
a török uralom visszaállításával visszatérnek a rettegett 
janicsárok is s újra kezdik zsarolásaikat. A belgrádi vezir 
nem közlekedett közvetlenül a néppel s ha a harácsot és 
porezt p>ontosan megkapta, nem sokat törődött azzal, a 
mi a pasalikban történt; a kádi és a muszelim jó pénzért 
sokszor hajlandó volt a vádolt keresztyéneket fölmenteni 
vagy a már elfogottakat szabadon bocsátani; a szpahik sa
ját érdekékben nem zsarolták túlságosan a szegény váj át, 
sőt olykor még védelmezték is azt a török hatóságok 
ellenében; az oly annyira lealacsonyító társadalmi különb
ségek pedig kevésbbé voltak érezhetők, minthogy a 
keresztyén és a mahomedán lakosság egészen elkülönítve 
élt, amaz a fnü-akat, emez pedig a városokat lakván. 
Daczára tehát a nyomasztó viszonyoknak, a rája félrevo
nulva és tetemes pénzáldozatokkal még mindig tűrhető 
állapotot biztosíthatott volna magának. A janicsárok és 
hatalmaskodásaik ellen azonban nem volt se védelem, se 
biztosíték. E rakonczátlan a^ák, nem törődve se a tehe- 
tetlen török hatóságokkal, se a nép végpusztulásával, 
egyedül kapzsi vágyaikat követve, zsarolták és nyomor- 
gatták a teljesen védtelen keresztyéneket. Es ezért a 
szerbek semmitől sem irtóztak annyira, mint a janicsárok 
visszatértétől. A rája aggodalmai azonban egyelőre leg
alább alaptalanok voltak. A porta maga iparkodott a 
janicsárokat távol tartani a belgrádi pasaliktól, nem any- 
nyira a keresztyén rája, mint inkább saját érdekében, a 
szultán reformterveinek megvalósíthatása végett.

A gyönge Abdul-Hamid szultán, ki Oroszországnak 
hadat üzent volt s ez által Ausztriát is beavatkozásra 
kényszerítő, nem érte meg a nagy horderejű háború befe
jezését. Meghalt 1789, április 7-én hatvannégy éves ko
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rában. 1 Utána öcscse, az ifjú III. Szelim lépett Ozmán 
trónjára. A tehetséges és müveit Szelim, mély bánattal 
szemlélte a török uralom tagadhatatlan hanyatlását s 
czélúl tűzte ki, visszaszerezni az ozmánok birodalmának 
régi fényét és hatalmát. A fenkölt szellemű ifjú szultán 
csakhamar fölismerte az orvoslandó baj valódi okát s 
belátta, hogy a mahomedán állam részben vallásos, rész
ben pedig katonai intézményeinek megkövesűlésében és 
elfajulásában rejlik a minden józan haladást és fejlődést 
lehetetlenné tevő akadály. És ezért elhatározta nemzeté
nek és hazájának reformátorává lenni. Különben is a 
nyugatról jövő újítási szellem, a XVIII-ik század e 
hatalmas tényezője, nem riadt vissza a keleti élet moz
dulatlan formáitól sem s ellenállhatatlan erővel igyeke
zett azokon áttörni. Az es é̂sz török birodalomban senki 
sem érezte annyira a reformok szükségességét, mint 
maga a szultán, ki még trónralépte előtt élénk levelezést 
folytatott XVI. Lajossal s a legnagyobb vonzalmat táp
lálta a nagy forradalmat megelőző szellemi mozgalom 
iránt Francziaországban. Fájdalom, Szelim ragyogó 
tehetségei és lázas tevékenysége mellett, nem bírt egy
szersmind elegendő erélylyel és elszántsággal nagyszerű 
terveinek megvalósításához. 1 2 Határozatlansáo-án és této-O  O

vázásán megtört minden igyekezete s végre mint előtte 
és utána annyi más reformátornak életével kellett lakol- 
nia azért, hogy hazáját nagygyá óhajtotta tenni a nélkül, 
hogy képes>lett volna a kellő tetterőt kifejteni. Nem

1 Z in k e is e n  : G e s c h ic h te  d e s  o s m a n is c h e n  R e ic h e s  V I . k ö te t  
721. la p .

2 G e r v in u s : G e s c h ic h t e  d e s  X I X .  J a h r h u n d e r ts . V .  k ö te t  
4 0  la p . —  Z in k e is e n :  G e s c h ic h t e  d e s  o s m a n is c h e n  R e ic h e s  V I I .  
k ö te t  3 1 8 — 3 20 . 1.
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bocsátkozhatunk itt Szelim újításainak a Nizam-Dzsedid- 
nek (új rmdszer) méltánylásába, egyedül csak a janicsá
rok ellen tervezett intézkedéséről fogunk szólani, a mely 
nagy befolyást gyakorolt Szerbia sorsára is.

A janicsárok hatalmas testületé, mely egykor döntő 
szerepet játszott, az ozmán birodalom megalapítását és 
kiterjesztését illetőleg, idő folytával, miként már egyszer 
volt alkalmunk futólag jelezni, teljesen elfajult. Szelim 
trónralépte előtt a százkilenczvenhat orduba mintegy 
négyszázezer janicsár volt bejegyezve s ezek közűi körül
belül hatvanezer húzott még rendes zsoldot, háború ide
jén azonban a porta nem számolhatott többre huszonöt- 
ezernél. 1 Mióta megszűnt a keresztyén gyermekek erő
szakos besorolása a janicsár ordukba s egyszersmind 
megengedtetett a janicsároknak a házasodás, részint 
saját soraikból kezdték kiegészíteni a támadt hézagokat, 
részint pedig mindenféle kalandorok fölvétele által, kik
nek nem volt többé semmi veszteni valójuk s kik csak 
azért Íratták be magukat valamely orduba, hogy kivált
ságos, kényelmes életre tehessenek szert. E kiegészítési 
módozat következtében, a janicsárok testületé még inkább 
mao-ába zárkózott kaszttá vált, mintsem azelőtt volt.

f  ö  7
És ez idő óta a janicsárok nem is törődtek egyébbel, 
mint saját jólétükkel, ha mindjárt csak a birodalom vagy 
a többi lakossáo- érdekeinek rovására volt is az elérhető.O
Beíratták magokat a ezéhekbe s mindennemű mestersé
get kezdtek folytatni; sok helyütt kezökbe kerítették a 
vámokat, saját czéljaikra fordítván azok jövedeln eit a 
szultán kincstárának nem csekély kárára; a XVIII-ik 
század közepe táján pedig vámmentességet csikartak ki a

1 U . o . V I I .  k . 3 3 0 . 1.
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portától magok részére, ez által uraivá lévén némely tar
tományokban az összes kereskedésnek. 1 Természetes, 
hogy ily viszonyok között a hajdani harczias szellem 
végképen kihalt a janicsárok testületéből s az utolsó 
osztrák-orosz-török háborúban tisztjeik kénytelenek 
voltak a nagyvezirnek kijelenteni, hogy nem képe
sek többé embereiket csatába vezetni. Gyávaság a 
harczban, kapzsiság és erőszakoskodás a békében jel- 
lemzék a XVIII-ik század janicsárjait. A janicsár láza
dások olykor végromlással fenyegették magát Konstanti
nápolyi s nem egy szultán élete esett e felbőszült csapatok 
áldozatául. Ezért már korábban igyekeztek a szultánok, 
legalább a legrakonczátlanabbakat eltávolítani a főváros
ból, a birodalom ázsiai és európai távol eső tartományai
ban telepítvén meg őket. így történt, hogy a belgrádi 
janicsárok már az 1788-ki háború előtt a legvadabbak, a 
legerőszakoskodóbbak közé tartoztak. A sistovi és jászvá
sári békekötés után minden elfogulatlan török államférfi
nak arra a meggyőződésre kellett jutnia, hogy a janicsá
rok intézménye, nem csak nem képezte többé azon meg
dönthetetlen védfalat, melyen a múlt századok minden 
kültámadása eredmény nélkül megtört, hanem hogy épen 
az ozmán birodalom végromlásának csiráit hordta magá- 
ban és hogy ezentúl csakis egy európai módon szervezett 
mahomedán sereg lehet képes a nyugati keresztyén álla
mok hadseregeivel szembeszállani. E meggyőződéstől 
vezéreltetve>Szelim szultán mindenek előtt egy rendes, a 
hadtudomány legújabb vívmányainak megfelelőleg begya
korolt hadsereg teremtését tűzte ki feladatáúl. Csakha

1 G e r v in u s : G e s c h ic h t e  d e s  X I X . J a h r h u n d e r ts  V . k ö te t  
38 . la p .
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mar át kellett látnia azonban, hogy e törekvésében a jani
csárok kiváltságos testületének részéről a legnagyobb 
ellenszegülésre fog találni, a mely ellenszegülés meghiú
síthatná minden igyekezetét. Nem remélhetvén a janicsá
rokat tervének megnyerhetni, minden áron menekülni 
óhajtott tőlök.1 Ha Szelimnek elég bátorsága lett volna 
oly eszközöket alkalmazni, a milyeneket nehány évtized
del később utódja, II. Mahmud, használt, kétségkívül 
sikerült volna megtörnie a janicsárok ellenállását s vagy 
harmincz évvel előbb életbe léptetni a rendes hadsereg 
intézményét, a mi által Törökország sorsa más fordulatot 
vehetett volna. Szelim szultán azonban nem mert oly 
erélyes eszközökhez nyúlni. Lassanként és csak részlete
sen iparkodott szabadulni az alkalmatlan janicsároktól. 
Erre most jó alkalom kínálkozott a belgrádi pasalik átvé
telekor a török hatóságok által. A Szerbiában megtelepe
dett janicsárok, mint már említettük, különben is sok 
gondot okoztak a portának zsarolásaik és rakonczátlan- 
kodásaik által. A szultán tehát rendeletet adott az újon
nan kinevezett belgrádi vezirnek, Ebu Bekir pasának, ki 
egyszersmind a váraknak az osztrákoktól való átvételével 
bízatott volt meg, hogy a szerbiai janicsárokat kénysze
rítse a pasalik elhagyására. 1 2 A szultán valószinüleg azt 
remélette, hogy ha eddigi birtokaiktól és előjogaiktól 
megfosztja őket, máshol nem fognak menhelyet találni s 
okvetlenül elpusztulnak. E mellett ez intézkedés egyszers
mind alkalmat nyújtott a keresztyén rája bizalmát és jó 
indulatát megnyerni, minthogy, mint láttuk, a szerbek 
semmitől sem rettegtek annyira, mint a janicsárok ural

1 Z in k s e is e n  : G e s c h ic h te  d e s  o sm a n is c h e n  R e ic h e s  V I I .  k . 
3 2 4  é s  342 . 1.

2 V u k  S z t e fa n o v ic s  K a r a d z s ic s : D a n ic z a  1828. 137. 1.
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mának megújultátok Es valóban, alig hogy Bekir pasa a 
szerb határra, Nisbe, érkezett, a szerb knézek és kmétek 
nagy számmal jelentek meg előtte, kérve és esdekelve, 
hogyne engedje meg a janicsároknak, hogy a pasalikba 
visszatérhessenek. Bekir pasa, mintegy a hozzá intézett 
kérelmeknek engedve, megígérte a nép elöljáróinak, hogy 
a gyűlölt janicsárokat el fogja távolítani hazájokból. 1 
Hogy azonban e czélt elérhesse, cselhez kellett folya
modnia, különben oly ellenszegülést támasztott volna 
maga ellen, a mely könnyen életébe kerülhetett volna. 
Az osztrák csapatok nem az egész Szerbiát szállották volt 
meg a háború folyama alatt. Föntebb volt alkalmunk 
említeni, hogy nehány vár és kerület, különösen a déli 
tájakon, a törökök birtokában maradt. Itt vonták meg 
magokat a szpahik és janicsárok, kik Szerbia többi részei
ből kiszorittattak. A félénkebb és békésebb szpahik 
nem is merték jelenlegi lakásaikat elhagyni, a jani
csárok ellenben mindjárt az ellenségeskedések megszűn
tével s kivált a békekötés után, még mielőtt az átvé
telre kiszemelt török biztosok megjelentek volna, vissza
tértek a pasalikba s elfoglalták elhagyott birtokaikat. 
Nem lett volna tehát tanácsos, a már 'ismét megszilárdult 
janicsárokat egyszerűen kiutasítani. Egyedül az elretten
tés hathatott reájok és Bekir pasa épen ezen eszköz
höz nyúlt.

A háború előtt bizonyos Ahmet volt a janicsárok 
feje. E báto*> sőt vakmerő, de kegyetlen s vágyaiban 
határt s akadályt nem ismerő aga, a kit merészségéért 
közönségesen Deli-Ahmetnek neveztek, már 1788 előtt

1 G y u r ic s :  S zerb  tö r té n e t  K a r a g y o r g y e  id e jé b e n . A  b e lg r .  
t. t. É v k ö n y v é b e n  IV . k . 1 0 1 — 102. 1.
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nagy tekintélyre vergődött s rettegésben tartott keresz
tyént és mahomedánt. Ünkénykedése minden képzetet 
túlhaladott. Egy ízben megölette a mahomedán Ali-Zaj- 
movics Mehmed béget, és vele együtt még tizennégy más 
szpahit a nélkül, hogy e tettéért akáravezir, akár a többi 
szpahik feleletre merték volna vonni őt. Deli-Ahmet 
különben mindenütt nagyszámú jól fizetett és így hűséges 
zsoldos kíséretében jelent meg, kik biztosíték számára a 
bűntelenséget. A háború kitörtekor a porta nem gondol
hatott többé a hatalmas aga megfenyítésére, sőt örömmel 
fogadta őt, midőn szolgálatait a szultánnak felajánlá. 
Deli-Ahmet két lófarkú pasává neveztetett ki s reá bíza
tott Tyuprija védelme, melyet valószinüleg esak Mihaj - 
lovics önkénteseinek közeledtére hagyott el. Bekir pasa 
csakhamar belátta, hogy ha sikerülne e rettegett főnököt 
hatalmába keríteni és ártalmatlanná tenni, könnyen elbán
hatna a janicsárokkal, a kik megfosztatván fejőktől, nem 
lennének többé képesek tervszerű, erőteljes ellenállásra. 
E végre maga elibe idézte Nisbe a szomszédos kerületek- 
bői mindazon szpahikat, kik Szerbiában falvakat bírtak s 
ezentúl is a szultán hű szolgái óhajtottuk maradni. Meg- 
hítta egyszersmind Deli-Ahmetet is. Ez utóbbi semmi 
roszat sem gyanítva, nem késett megjelenni a vezir előtt, 
régi szokásához képest nagyszámú kísérettel. Bekir pasa 
látva ezt, nem mert azonnal titkos tervének kiviteléhez 
fogni, hanem hogy még inkább megnyerje a hatalmas 
aga bizalmát, a legszívesebben fogadta őt. Deli-Ahmet 
már most teljes biztosságban érezvén magát, költséges 
kíséretének nagy részét elbocsátotta. Bekir erre magához 
hivatá Deli-Ahmetet, s midőn ez utóbbi a lépcsőn fel
ment, az olt elrejtett szolgák lelőtték őt, fejét utóbb, az
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akkori szokás szerint, levágván. 1 A pasa most már az 
összegyűlt szpahik és knézek előtt felolvasta a szultáni 
fermant, mely bűnbocsánatot hirdetett a békekötés értel
mében mindazon keresztyén alattvalóknak, kik a háború
ban a török seregek ellen harczoltak s egyszersmind szi
gorúan megtiltotta a janicsároknak a belgrádi pasalikba 
visszatérni és ott megtelepedni. Megkönnyebbült szívvel 
tértek vissza a knézek kerületeikbe és a szpahik, kik nem 
kevésbé rettegték a janicsárokat mint a keresztyén rája, 
birtokaikba. A janicsárok pedig értesülvén a pasa által 
felolvasott ferman tartalmáról és főnökük meggyilkolta
tásáról, megfélemlettek s részint Boszniában, részint Albá
niában kerestek menedéket ottani társaiknál; némelyek 
meg nem költöztek el ugyan, de megvonván magokat, a 
legbékésebb és szerényebb magaviselet által iparkodtak 
jelenlétüket eltitkolni.1 2

Bekir pasa bevégezvén feladatát Nisben, tovább foly
tatta útját a Morava völgyében, s miután átvette a vára
kat az osztrák parancsnokoktól, Belgrádon telepedett 
meg, mint a pasalikot kormányzó vezirek székhelyén. 
Az új vezir híven igyekezett teljesíteni a béke föltételeit 
és mindent elkövetett, hogy a megállapított bűnbocsánat 
értelmében a szerbeknek bántódásuk ne legyen. Kormány
zóságának ideje alatt nem is volt a keresztyén rájának 
különös panaszra oka. 3

Csak lassan szervezkedtek a törökök a visszanyert 
tartományban, s elmúlt egy év, mielőtt újólag berendez-

1 K a r a d z s ic s  : D a n ic z a  1828 . 137. 1. —  G y u r ic s  : S zerb  tö r 
t é n e t  s tb . 102. 1.

3 U .  o. 102. 1. —  K a r a d z s ic s  : D a n ic z a  1 8 2 8 . 138 . 1.
3 G y u r ic s  : S zerb  t ö r té n e t  s tb . 102. 1. —  K a r a d z s ic s : D a 

n ic z a  1828 . 138. 1.
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tettek a mahomedán hatóságok. Nem volt akkor Szerbiá
ban se egy kádi, se egy muszelim. A míg ez utóbbiak 
ismét elfoglalták állomásaikat, a nép önmagát korín á- 
nyozá a knézek és kmétek által. Es e részben Bekir pasa 
nem is gördített akadályokat a szerbek útjába, sőt meg
engedte, hogy olyanok is választassanak knézekűl, kik a 
háború alatt a szerb önkéntesek sorában harczoltak. így 
lett Nenádovícs Aleksza ismét knézzé a váljevói nahiá- 
ban, Grbovics Miklós a Kolubara túlsó partján s mások 
más vidékeken. Midőn aztán végre kádik és muszelimek 
neveztettek ki a városokba, a kettős, tudniillik a maho
medan és keresztyén igazságszolgáltatás és közigazgatás 
szépen megfért egymás mellett. Azok, kik a szerbek közűi 
az utolsó három év alatt többször megfordúltak az osztrák 
határőrvidéken, s ott hosszasabban időztek is — mint 
például Nenádovics Aleksza — most hazájukban igye
keztek érvényesíteni azt, a mit a határőrvidéki községek
ben, azok szervezetét s a közigazgatást illetőleg, előnyöst 
és hasznavehetőt láttak és tanúltak. És ha a viszonyok 
különbsége miatt, nem is lehetett a túlparti intézménye
ket egész terjedelműkben meghonosítani a belgrádi pasa- 
lik kerületeiben, de mégis azoknak befolyása alatt, min
denütt nagyobb rendet s a régi szokásjog helyesebb alkal
mazását látjuk életbe lépni. Nenádovics itt is jó példával 
ment elő s rövid idő múlva nem csak saját kerületében 
helyreállította a háború kitörése előtt gyakorolt tekinté
lyét, hanem mégaszomszéd kerületek bizalmát is annyira 
megnyerte, hogy azok olykor őt kérték fel knézet jelölni 
ki számokra. 1

Törökországban már akkor is gyorsan váltakoztak a 
különböző tartományok kormányzói, s így Bekir pasát is 

1 N e n á d o v ic s  : M em o á r i 28 . 1.
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két év múlva 1 Sasln pasa váltotta fel. Ez utóbbi barátja 
volt a janicsároknak s ezért eltűrte, hogy azok lassanként 
visszaszállingózzanak a tartományba, a szultán határozott 
rendeletének ellenére s a keresztyén rája nem csekély 
rémületére. Az 1793-ik november elején, midőn a knézek 
elhozták a porezt Belgrádra, megkisérték könyörgéseikkel 
a vezirt rábirni, hogy akadályozná meg a janicsárok beto
lakodását a pasalikba. Sasin pasa azonban azt válaszolá, 
hogy a szultán megkegyelmezett a janicsároknak, vissza
adván nekik régi előjogaikat, s ezért ő is azt tanácsolja a 
knézeknek, hogy menjenek békével haza, intsék a népet 
engedelmességre s teljesítsék az agák akaratát. Belgrád 
ostroma következtében sok javítás vált szükségessé a vár 
kaszárnyáin s egyéb köziépületeken. Ez építkezéseket 
bizonyos Hadzsi-Musztafa vezette. Nenádovics Aleksza, 
ki nagy mennyiségű épitkezési anyagot fuvarozott volt a 
várba, szoros viszonyban állott az említett Hadzsi-Musz- 
tafával, s ismervén szelíd, igazságos jellemét, elpanaszolta 
a nép baját s a veszedelmet, mely a pasától nyert felelet 
következtében az összes ráját fenyegette. Hadzsi-Musztafa 
azt a tanácsot adta Alekszának, hogy készíttessen folya
modást a szultánhoz, elmondván abban mindazt, a mit 
Sasin pasa a nép nagy kárára a janicsárok érdekében tesz, 
s írassa azt alá minél több knézzel és kméttel, Ígérvén, 
hogy ő majd eljuttatja e folyamodást Konstantinápolyba. 
Hadzsi-Musztafa erősen biztatta Alekszát, hogy a válasz 
nem s o k á ig ;  fog késni, s ezért fel is szólította ez utóbbit, 
hogy többi knéztársaival várja be azt Belgrádon. Sasin 
pasának, ki természetesen semmit sem tudott az 
ellene szőtt cselszövényről, nem tetszett, hogy a knézek 
mind csak késtek az elútazással, s ezért meghagyta nekik, 

1 G ryurics : S zerb  t ö r té n e t  s t b .  102 . 1.
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hogy mielőbb széledjenek el kerületeikbe Aleksza azzal 
igazolta maradását, hogy még nem végezte be számadá
sait a fuvarozott építkezési anyagot illetőleg Hadzsi- 
Musztafával, a többiek azonban nem bírván ily jó ment
séggel, elrejtőztek, részint a városban, részint a környéken. 
Szelim szultáu, ki épen akkor a rendes hadsereg teremté
sével foglalkozott, nem örömest látta a janicsárok elhatal- 
maskodását s igy szívesen és gyorsan teljesíté a knézeknek, 
kétségkívül Hadzsi-Musztafa által is pártolt kérelmét. És 
valóoan pár hétre a folyamodás elküldése után, megér 
kezett Konstantinápolyból az új ferman, a mely által 
Hadzsi-Musztafa neveztetett ki a pasalik kormányzójává, 
Sasin pasa helyébe. Mondják, hogy a tatár1, ki a fermant 
hozta, midőn Belgrádra belovagolt, folyvást hangosan igy 
kiáltott: Maazul Sasin pasa, maazul! Haszil Hadzsi- 
Musztafa pasa haszil! haszil! 1 2 Az új pasa kinevezési 
fermánján kívül ugyanazon időben még egy szultáni 
hatti-serif is érkezett Belgrádra, mely a rája által teljesí
tendő adózásra nézve tartalmazott némi intézkedéseket, 
megszabván azon összegeket, melyeket a keresztyének 
ezentúl, a különféle adók czímén, fizetendők voltak. 
E hatti-serif szerint, mely az 1793-ik év végéről kelt, a 
házas férfiak vagyis az adófizetők száma egész Szerbiában 
20,000-ben, a porez összege pedig fejenkint húsz piasz- 
terben állapíttatott meg. A knézek e reájok nézve neve
zetes okiratot, a Belgrádon székelő görög nem-egye
sült metropolitának, Metódnak, mint a szerb egyház 
fejének, adták át megőrzés végett. 3

1 T a tá r o k n a k  n e v e z ik  T ö r ö k o r s z á g b a n  a  p o s ta - fu tá r o k a t .
2 K ö r ü lb e lü l  a z  a z  é r te lm e , b o g y  S a s in  p a s a  l e t é t e t e t t  s h e 

ly e t t e  H a d z s i  M u sz ta fa  l e t t  p a s á v á . N e n á d o v ic s : M em o á r i 1 4 — 16Jjl.
8 N e n á d o v ic s  : M em o á r i 35 . 1.
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Hadzsi-Musztafa pasa, ki az 1794-ik év elején lépett 
új hivatalába, még nagyobb ellensége volt a janicsárok
nak, mint Bekir pasa. Alig hogy kissé megszilárdult új 
állásában, azonnal hozzá fogott, a Sasin pasa alatt ismét 
némi hatalomra vergődött janicsárok megfékezéséhez. Ez 
utóbbiak között bizonyos Kara-Izmail bírt akkortájt a 
legnagyobb tekintélylyel, a ki minden áron janicsár-agává 
óhajtott volna lenni a belgrádi pasalikban. Musztafa 
követve Bekir példáját és a török birodalomban akkor 
általánosan uralkodó szokást, erőszakot alkalmazott s 
orozva meggyilkoltatá Kara-Izmailt. A nehány hónap 
előtt a tartományba betolakodott janicsárok rémülve hagy
ták el azt ismét, de boszút forralva úgy Musztafa pasa, 
mint a szerbek ellen. A kiköltözködő janicsárok Viddinben 
kerestek menedéket, a hova gyűltek nem sokára azon tár
saik közűi is sokan, kik pár év előtt Boszniába és Albá
niába széledtek el, s azóta ott is maradtak. Paszvan-oglu, 
Yiddin ura, ki már ekkor kitűzte volt a lázadás zászlaját a 
szultán ellen, szivesen fogadta e menekülteket, segélyük
kel reménylvén Szerbiát is meghódíthatni.1 A míg Vid
dinben ily vészteljes tervek voltak készülőben a belgrádi 
pasalik ellen, az alatt a szelíd lelkületű, igazságszerető 
Hadzsi-Musztafa pasa kineveztetésével egy szebb kor vir
radt fel a sokat zaklatott tartományra. A knézek ismervén 
őt, örömmel siettek üdvözletére, s általa a legszivélyesebben 
fogadtatván, azon biztatással bocsáttattak el, hogy őrköd
jenek a né^felett, akadályozzanak meg minden zsarolást, 
különben pedig forduljanak mindenkor bizalommal hozzá 
s benne védőre fognak találni. Es ez nem volt puszta 
szólásforma, Musztafa pasa meg is tartotta, a mit Ígért. 
A tartomány kormányzatát teljesen a knézekre bízta, a

1 U . o. 16. 1. —  G y u r ic s  : S zerb  tö r té n e t  stb . 102. 1.
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kiket mindenkor a legszivesebb bánásmódban részesített. 
Midőn a knézek előtte megjelentek, csak rövid ideig 
hagyta őket állani, hogy így a török szokásnak eleget 
tegyen, aztán leültette őket, kávét adatott nekik s a leg
nyájasabban beszélgetett velők, meghallgatván panaszaikat 
és segítve, a hol csak lehetett. 1 Nagy gondja volt arra is, 
hogy a török hatóságok ne zsarolják a népet s tiszteletben 
tartsák annak elöljáróit. A váljevói muszelim, bizonyos 
Haszan-aga Szrebrniczából (Boszniából), nem tudván a 
dolgok ez új rendjéhez alkalmazkodni, a megszokott 
módon kezdte zsarolni a keresztyéneket. Nenádovics 
Aleksza, azon kerület knéze, nem tűrte ezt s e felett ösz- 
szeveszett a muszelimmal. Ez utóbbi megboszúlandó magát 
Alekszán, megvesztegetett négy törököt, hogy öljék meg 
a knézt. Midőn egy ízben Aleksza szolgájával Yáljevóba 
jött, a négy orgyilkos egy erdő szélén lesből puskalövé
sekkel meg is támadta őket. Alekszát elhibázták, de szol
gája halva maradt ott. Hadzsi-Musztafa pasa megtud
ván, hogy e merénylet Haszan agától származott, azonnal 
kiküldte egyik hivatalnokát Váljevóba, hogy kisérné a 
bűnöst Belgrádra. Megijedt erre Haszan aga s Aleksza 
nagylelkűségéhez folyamodott, a ki aztán titokban segéd
kezet is nyújtott neki, hogy Boszniába menekülhessen a 
bizonyos büntetés elől.1 2 Ily tények csak növelték Musz- 
tafa pasa népszerűségét, a ki különben nem csak igazsá
gos volt a keresztyének iránt, hanem még anyagi és szel
lemi szükségleteikről is gondoskodott. Szabad kereskedést 
engedett az egész tartományban s a szegény rája akadály 
nélkül adhatta el terményeit s vásárolhatott be ott, a hol

1 K a r a d z s ic s : D a n ic z a  1828 . 1 3 8 — 139. 1. —  N e n á d o v ic s  : 
M em o á r i 17.

2 N e n á d o v ic s : M em o á r i 4 2  é s  44 . 1.
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legelőnyösebbnek vélte. Nem ellenezte a templomok és 
kolostorok építését és kijavítását sem; csak minden új 
építkezés előtt 500 piasztert kellett fizetni az engedélyért. 
Kormányzása alatt épült Krivaja kolostor a szakácsi nahiá- 
ban, talán az egyetlen századok óta. Hadzsi-Musztafa bírta 
is teljes mértékben a szerbek bizalmát és ragaszkodását s a 
hálás nép szrbszka majka (szerb anya) névvel tisztelte meg
üt. Nem sokára a Viddin felől fenyegető veszély még szoro
sabbra fűzte a jó viszonyt, mely a vezir s a keresztyén rája 
között létezett.1

Az ozmán birodalom bel- és külerejének hanyatlá
sával, a központi kormányzat tehetetlenségének napról 
napra való növekedtével, a kötelékek, melyek a főváros ■ 
tói távolabb eső tartományok kormányzóit még a portához 
csatolták, mindinkább meglazultak. A kormány, a hadse
reg harczias szellemének elenyészte és a kincstár folytonos 
üressége következtében, nem bírt többé semmi eszközzel, 
hogy fennsőségét kellően gyakorolhatta volna a nagy 
kiterjedésű birodalom távolabb részeiben. Minden vezir 
korlátlan úr volt saját vilajetjében s majdnem tetszésétől 
függött a portának engedelmeskedni vagy a hűséget meg
tagadni. Tágas tér nyílt ily körülmények között az egyéni 
nagyravágyás előtt, s hogy a török birodalom, a hatalmas 
ko rmányzók Önállóságra czélzó törekvései mellett, már 
akkor nem bomlott fel több kisebb független államra, azt 
talán egyedül azon körülménynek lehet tulajdonítani, 
hogy az il-ĵ  nagy rátörő vezirek vagy pasák a porta irá
nyában ugyan lázadók, de egyszersmind jó mahomedánok 
is voltak. E hatalmas oligarchák, hogy úgy fejezzük ki 
magunkat, tartományaikban iparkodtak ugyan a porta

1 U . o . 18. 1. —  K a r a d z s ic s : D a n ic z a  1828 . 139. 1.
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fennhatóságát tényleg* megsemmisíteni és saját uralmokat 
nem csak megszilárdítani, hanem még a szomszéd tartó- 
mányokra is kiterjeszteni; elvben azonban óvakodtak a 
birodalom egységét megtámadni, mintegy öntudatlanul 
érezvén, hogy a birodalomtól elszakadhatnak ugyan, de 
aztán nem lesznek képesek aránylag mindig csak csekély 
terjedelmű birtokaikat a szomszédos keresztyén államok 
támadásai ellen megvédeni. A legmerészebbek titkos 
vágyai a szultánok trónjáig terjedtek, de mindég csak 
azon feltétel alatt, hogy azon mahomedán birodalom 
uraivá lehessenek, mely felett eddig Ozmán utódai ural
kodtak. Noha tehát az ily lázadó vezirek, névleg minden
kor elismerték a szultán fennhatóságát, sőt rendesen a 
szultán nevében mint a «szultán hű rabszolgái» ragadtak 
fegyvert annak «gonosz tanácsadói» ellen, e független
ségi törekvések mindamellett nagy veszélylyel fenyeget
ték a birodalmat. Mert ha sikerűi vala a nagyravágyó 
kormányzóknak, ha nem is névleg, de tettleg önálló álla- 
mocskákat alkotni, a birodalom egysége és ellenállási 
képessége végkép lerontatván, csakhamar bekövetkezett 
volna a teljes szétmállás is. Erezték ezt Konstantinápoly
ban s ezért részint fegyverrel, részint ármánynyal s lát
szólag nagylelkű engedékenységgel igyekeztek a török 
államférfiak, az oly annyira alkalmatlan lázadókat ártal
matlanná tenni. A porta törekvései azonban e részben 
nagy nehézségekbe ütköztek, mert a mint egy nagyravá
gyó pasa kitűzte a lázadás zászlaját, azonnal ezrével 
özönlöttek hozzá a harczedzett martalóczok. Mióta meg- 
lazúlt a fegyelem a török hadseregben, a háborúk befe
jezte után elbocsátott csapatok nem tértek vissza tűzhe
lyeikhez, hanem kisebb-nagyobb csoportokká alakúlván, 
rabolva kalandozták be a tartományokat, vagy pedig
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valamely hatalmas pasa zsoldjába szegődtek, ki a porta 
ellen felkelési terveket forralt. Különösen a XVIII-ik 
század utolsó tizedében, az osztrák-orosz-török háború 
után, oly nagy mértékben elszaporodtak e martalócz csa
patok, főkép Bulgáriában és Rumeliában, hogy végre 
egész hadseregeket képeztek, melyek nem egyszer győ
zelmes harczokat vívtak a szultán által ellenök küldött 
pasákkal s olykor Drinápolyt, sőt még Konstantinápoly 
külvárosait is fenyegették. Majd ismét szétoszlottak s 
kisebb, nehány száz főt számláló csapatokban járták be 
mindazon tájakat, a hol gazdag zsákmányra véltek szert 
tehetni, megtámadván s feldúlván még nagyobb városo
kat is. Többnyire török és albán elbocsátott katonákból 
állottak e martalócz csapatok, melyek közönségesen 
krdzsal név alatt lettek ismeretesekké (talán Krdzsevagy 
Kirza várostól nyervén ez elnevezést), de felvettek soraik 
közé más nyelvű és vallású kalandorokat is. Minden csa
patnak külön főnöke volt. A sok közűi itt csak egy ily 
ily krdzsal főnököt említünk meg, Gusancz Alit, ki, mint 
nem sokára látni fogjuk, nem jelentéktelen szerepet já t
szott Szerbia történetében. A krdzsálok nagy száma és 
készségűk minden ügynek szolgálni zsoldért és zsákmány 
fejében, igen megkönnyíté a hatalmassá lett pasák láza
dását a központi kormány ellen.1 Két ily nagyravágyó 
nevétől viszhangzott ez időben az egész birodalom. Az 
egyik janinai Ali pasa, a másik a viddini Paszvan-oglu. 
Amannak cselekvési köre távol esett Szerbiától s így 
nem gyakorolhatott közvetlen befolyást az események 
fejlődésére a belgrádi pasalikban, Paszvan oglu azonban

1 Z in k e i s e n : G e s c h ic h te  d e s  o sm a n is c h e n  R e ic h e s  V I I .  k . 
2 2 2 — 2 3 2 . —  K a r a d z s ic s :  D a n ic z a  1827. 9 4 — 96. 1.
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tényleg beavatkozott a szerb viszonyokba s ezért ben
nünket az ő sorsa érdekel kiválólag.

Ozmán Paszvan-oglu egy előkelő, egykor keresztyén, 
utóbb a mahomedán bitre áttért bosnyák családból szár
mazott. Nagyatyja kitűnt mint csapatvezér a háborúkban, 
mint rablófőnök a békében. Végre azonban ellenségei 
kézrekeritették őt s ekkor nyársra húzatott. Ennek fia 
Omár, Ozmán Paszvan-oglu atyja, egy önkéntes csapattal 
vett részt a porta harczaiban Ausztria ellen a XYIII-ik 
század első évtizedeiben, s e jó szolgálatai jutalmául Bur- 
sza és Kirza falvakat kapta hűbérül Viddin közelében. 
Itt aztán mind nagyobb hatalomra iparkodott szert tenni, 
a mi annyira felizgatá a viddini vezir, Melek pasa félté
kenységét, hogy egy ízben orgyilkos által kisértette meg 
tőle szabadulni. A merénylet nem sikerűit s Omár napról 
napra fennhéjázóbban viselte magát s most már a Kon
stantinápolyból jött parancsnak sem engedelmeskedett, 
mely szerint Viddint el kellett volna hagynia. Sőt elég- 
merész volt, saját palotájában elsánczolni magát s fegyve
resen ellenállni a pasa csapatainak. Végre azonban palo
tája felgyújtatván, fiával együtt futásban keresett mene
déket, de elfogatott és azonnal ki is végeztetett. Fia, 
Ozmán Paszvan-oglu, megmenekült s egy albán törzsnél 
vonta meg magát. Itt egy ideig a vad albánok rabló ka- 
landjaiban vett részt, majd pedig az ipeki pasa szolgála
tába állott. Később 1787- és 1788-ban az osztrák-orosz- 
török háború kitörtekor egy szabad csapatot toborzott s 
részt vett az Oláhországban kifejlődött harczokban. Már 
ekkor kitűnt vakmerő bátorsága által. Egy ízben Temes
várig, máskor Szebenig nyomúlt elő csapatával. A háború 
után a porta megkegyelmezett, sőt 1792-ben atyai birto
kai egy részét is visszaadta neki. Paszvan-oglu-t a portától
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nyert jutalom nem elégíthette ki. Nagyravágyása sokkal 
magasabbra tört. Viddint hatalmába keríteni, aztán ural
mát a szomszéd tartományokra kiterjeszteni s végre a 
szultánok trónjára lépni, volt a czél, mely Paszvan-oglu 
leghőbb vágyainak összeségét képezte. E tervek megvaló
sításához mindenekelőtt elszánt, megbízható seregre kel
lett szert tennie. A török birodalom akkori viszonyai 
között oly vakmerő főnöknek, mint Paszvan-oglu, nem 
volt ez nehéz feladat. Első felhívására minden oldalról 
nagy számmal sereglettek táborába a szerte kalandozó 
krdzsálok, a kiknek hűségére feltétlenül számíthatott, 
mert szabad zsákmányolást engedett nekik. E csapatok 
segítségével csakhamar hatalmába kerítette Viddint és 
környékét s első gondja volt, a várost minden megtáma
dás és ostrom ellen lehetőle«' megerősíteni. Megszilárdít- 
ván ekként uralmát Viddinben, a szultánnak fizetett 
adókat az egész tartományban hivatalnokai által saját 
kincstárának javára szedette be, s nyiltan kijelenté, hogy 
mint a szultán hű alattvalója kénytelen a Konstantiná
polyban tervezett újítások ellen fegyverrel kezében fel
lépni. Serege ekkor már 80,000 főre szaporodott. E 
harczedzett csapatokkal aztán bekalandozta Bulgáriát és 
Iiumelit, hatalmába kerítette Nikápolyt, Sistovot, Kist, 
Szófiát s benyomult több ízben Oláhországba is, pusztítva 
és rabolva, vas kézzel igyekezett az elfoglalt helységeket 
és vidékeket saját fennhatóságának alávetni. E foglalások 
nem voltak u^yan állandóak, s úgy a törököknek mint az 
oláhoknak több ízben sikerűit az elvesztett városokat 
visszafoglalni s Paszvan-oglu krdzsalpiit szétverni; ez 
azonban nem akadályozta a hatalmas lázadót, hogy csak
hamar ismét nagyobb erővel ne jelenjen meg a küzdté-
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ren.1 E közben, mint láttuk, a szerbiai janicsárok, kik a bel
grádi pasalikot elhagyni kényszerűitek, Paszvan-ogluhoz 
menekültek, s nála a legszívesebb fogadtatásra találtak. 
Paszvan-oglu felvétette magát ajanicsárok ordujába, hogy 
így annálinkább magához fűzze őket. A menekültek híven 
szolgálták Paszvan-oglut harczaiban, de azért nem feled
keztek meg szerbiai birtokaikról s a kényelmes életről 
sem, melyet elüzetésük következtében elvesztettek. Tekin
tetük folyvást Szerbia felé volt irányozva s biztatásaik és 
nógatásaik által sikerűit is Paszvan-oglut rávenniük, hogy 
fordítsa fegyvereit a belgrádi pasalik ellen, melyet az ő 
segítségükkel könnyen hatalmába keríthet. Úgy látszik, 
hogy az 1795-ik évben indítá meg Paszvan-oglu első had
járatát Szerbia ellen . 2

Hadzsi-Musztafa pasa, kinek nem volt oka a keresz
tyén rajától tartani, csak csekély számú zsoldos csapatok
kal vette körűi magát. Most tehát, Paszvan-oglu táma
dási szándékának hírére, gyorsan sereget kellett gyűjtenie. 
Krdzsal- csapatok ajánlkoztak is a pasa szolgálatába lépni, 
de természetesen csak nagy fizetés mellett. Musztafának 
azonban, nem zsarolván a népet, pénztára üres volt, s így 
nem maradt egyéb teendője, mint felemelni a porezt. A 
nép csak nehezen bírta fizetni a megszaporodott adót, 
ezért a knézek összejöttek a különböző nahiákból s elha
tározták, hogy Belgrádra mennek, előkérik a metropoli- 
tától az 1793-iki hatti-serifet, a melyben az adó mennyisége 
egyszer-mindenkorra meg volt állapítva, s felmutatván 
azt a vezirnek, igyekezni fognak őt rábírni, hogy ahoz

1 Z in k e i s e n : G e s c h ic h te  d e s  o sm a n isc h e n  R e ic h e s . V H . k . 
2 3 0 — 2 34 . 1. —  G y ú r ic s :  S zerb  t ö r té n e t  s tb . 9 9 — 100. 1.

* N e n á d o v ic s  : M em o á r i 46 . 1.



1 7 8 0 — 1 8 0 6 . 3 3 3

képest vesse ki az adót ezentúl is. Musztafa pasa szokása 
szerint szivesen fogadta a knézeket, leültette őket s hosz- 
szasan beszélgetett velők, de azok ez alkalommal nem 
mertek szólni a hatti-serifről, s miután a pasa sem kér
dezte tőlök jövetelök okát, a nélkül, hogy valamit végez
tek volna, ismét eltávoztak. Ezután Metódot, a metropo- 
litát keresték fel, elmondván, hogy mi járatban vannak s 
kérvén, hogy adná át nekik az általa őrzött hatti-serifet, 
hogy azt a pasának megmutathassák s így az adó leszál
lítására bírhassák. Az örmény eredetű Metód, ki, valamint 
akkori időben a püspökök nagy része, inkább a törökök
höz, mint saját híveihez szított, másnapra biztatta a 
knézeket, a közben pedig sietett a vezirt a knézek szán
dékáról értesíteni. Másnap a knézek ismét megjelentek a 
metropolitánál, ki azzal a tanácscsal bocsátotta el őket, 
hogy menjenek még egyszer Musztafa pasához, ígérvén, 
hogy ha onnét visszatérnek, kiadja nekik a kívánt hatti- 
serifet. A knézek tehát ismét a pasa palotájában gyűltek 
össze. Most azonban sokáig kellett várakozniok, s midőn 
végre bebocsáttattak s a szokásos üdvözletét, tudniillik a 
pasa ruhaszegélyének megcsókolását teljesítették, sorba 
állottak a vezir előtt, várva, hogy ez utóbbi megszólítsa 
őket. Musztafa pasa azonban két egész óráig hallgatagon 
ült divánján, a legnagyobb nyugalommal szíván nargilejét 
s egyszer sem tekintve a knézekre. A hosszas állásban 
kifáradt knézek már türelmetlenkedni kezdtek, nem győz
vén eléggé í^odálkozni a különben oly jó indulatú és 
barátságos pasa megváltozott magaviseletén, midőn Musz
tafa egyszerre csak hozzájok fordulva így szólott: «No, 
knézek, hát miért nem mondjátok, hogy mit kívántok 
tőlem?» Nenádovícs Aleksza beszélni akart, a pasa azon- 
bak közbevágván, így folytatá: «tudom jól, hogy miért
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jöttetek. Azt óhajtjátok, “hogy ne szedessek több adót, 
mint a mennyi a hatti-serifben meg van határozva. En is 
ezt óhajtom. Hiszen jól tudjátok, hogy én a szultán pa
rancsa szerint, csak azért szedek tőletek adót, hogy ben
neteket minden bajtól megvédhesselek s hogy csak azért 
tartok fegyveres csapatokat, hogy a janicsároktól megol
talmazhassalak. Ezért kellett most is seregeim számát 
növelni. Ha azonban ti másként akarjátok, én nem bánom, 
nekem nem nagy fáradságomba kerül a viddini vezirrel, 
Paszvan-ogluval, megbékélni, s ez esetben majd vissza
vonulok a várba, seregem nagy részét elbocsátom s egy 
aszperrel 1 sem fogok tőletek több adót követelni, mint a 
mennyit a hatti-serif rendel; hanem aztán ne csodálkoz
zatok, ha visszatérnek a janicsár agák, magatok akartátok 
így.» A pasa szavai mély benyomást gyakoroltak a kné- 
zekre. Belátták, hoaty Musztafának igaza van ; már pedig 
a szerbek bármit inkább hajlandók voltak eltűrni, csak 
nem a janicsárok garázdálkodásának megújulását. Más 
részről azonban tudták azt is, hogy a nép valóban nem 
képes több adót fizetni és ezért csak azt kérték a pasától, 
engedné meg, hogy még egyszer tanácskozhassanak egy
más között; a mire a pasa szivesen rá is állott. A lenézek 
még az nap este összegyűltek Aleksza szállásán s elkezd
tek tanácskozni, hogy mitevők legyenek most, mert abban 
mindnyájan egyetértettek, hogy a janicsárok visszatértét 
minden áron meg kellene akadályozni, meg lévén győ
ződve, hogy az agáknak majd még sokkal többet kell 
fizetniük, mint a mennyit a vezir követel tőlök. \régre 
Nenádovic3 Aleksza azzal a javaslattal állott elő, hogy 
jelentsék ki Musztafa pasának, hogy több adót ugyan 
nem képesek adni, de készek sereget gyűjteni saját költ-

1 I g e n  k ic s in y  tö r ö k  p é n z .
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ségökön a nép között, melynek segítségével a vezir visz- 
szaverheti a viddiniek támadását; ígérvén, hogy ha ez 
sikerül, ismét elszélednek falvaikba. E javaslatot az egész 
gyülekezet egyhangúlag s lelkesedéssel elfogadta. Másnap 
aztán ismét valamennyien megjelentek a vezir előtt s 
Aleksza előadta a tegnapi tanácskozás eredményét. Musz- 
tafa nagy örömmel fogadta a knézek elhatározását. «Nos, 
knézek, akarjátok-e ezt mindnyájan?» kérdezte aztán 
tőlök. «Akarjuk, feleltek azok egyhangúlag, éjjel-nappal 
szolgálatodra állunk s ígérjük, hogy mihelyt parancsolod 
s a hová csak rendeled, annyi fegyveres népet fogunk 
segítségedre vezetni, a mennyit itt veled együtt megálla
pítunk.» Földerűit Musztafa arcza ez ünnepélyes Ígéret 
hallatára s visszanyerte előbbi barátságos modorát is. 
Leültette a knézeket s kávét adatott, miként az előbbi 
időkben szokása volt. Azután pedig egy Írnokot hívatott 
elő, a ki a knézek bemondása szerint feljegyezte, hogy 
minden náhia hány embert képes állítani. így a váljevói 
1800, a belgrádi 750, a többiek kiterjedésük s a lakosság 
számához képest több-kevesebb harclzost vállalkoztak a 
pasa segítségére küldeni. Miután még Musztafa pasa 
figyelmeztette a knézeket, hogy embereik jól felfegyver
kezve és minden szükséglettel felszerelve jelenjenek meg, 
fej vesztés terhe alatt felelősekké tévén őket, ha elmarad
nának, a legbarátságosabban vált meg tőlök. A knézek 
hálálkodások között vettek búcsút a vezirtől, örülve, hogy 
Musztafa pas^nem fordítá el tőlök régi jóindulatát, mint 
ezt egy perczig hitték volt h

A knézek távozta után Musztafa az egész tarto
mányban kihirdetteté, hogy minden szerb férfi készítse 1

1 N e n á d o v ic s : M em o á r i 3 5 — 39. 1.
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elő fegyvereit, a kinek pedig nem volna, az inkább adjon 
el egy tehenet s annak az árán vegyen puskát, pisztolyo
kat és handzsárt, a vonakodók ötven botütéssel talpukra 
fenyíttetvén meg. A knézek pedig hazaérkezvén, azonnal 
elrendelték, hogy annyi legény, a mennyit a pasának 
ígértek, minden kerületben készen legyen az első felszó
lításra táborba szállani. 1

Ez alatt a Viddin felől közelgő sereg átlépte a bel
grádi pasalik határát, s két részre oszolva, Pozsarevácz és 
Tyuprija felé nyomult előre. Az utóbbi csapat bizonyos 
Toszun-aga vezérlete alatt állott, s csakhamar hatalmába 
is kerítette Tyupriát. A másik csapat ellen Musztafa 
saját zsoldosait, s a keleti kerületekből gyűjtött szerb se
gédhadat küldé. A törököket Musztafa pasa fia, Dervis 
bég és Balota aga vezérelték, a szerbek főparancsnoka 
pedig a bátor és elszánt Arambasics Sztanko, egy híressé 
vált hajdú fia volt. A szerbek között harczolt akkor Ka- 
ragyorgye is. A Viddin felől közelgő sereg már elfoglalta 
Kladovót, s Porecset és Pozsareváczot is fenyegette. 
Több apró csatározás után nagyobb ütközetre került a 
dolog Pozsarevácz körül 2 A viddiniek győztek, s most 
gyorsan előre nyomulván, egész Belgrádig hatoltak s a 
várost is hatalmukba ejtették. Musztafa a várba vonult 
vissza és ott elzárkózott. Ezalatt Nenádovics Aleksza, 
Bircsanin és Grbovics knéz társaival, tetemes sereget 
gyűjtött a nyugoti kerületekben, s már a Belgrádtól ne
hány órányira, nem messze a Szávától, fekvő Grabovacz 
kolostornál táborozott, midőn hírét vette, hogy a viddi
niek elfoglalták Belgrád városát. Nem lehetvén az ellen-

1 U . o. 3 9 — 40 . 1.
2 G y u r i s : S z e r b  t ö r té n e t  s tb . 1 0 2 — 103. 1. —  N e n á d o v ic s  : 

M em o á r i 40 . 1.
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ség miatt szárazon közeledni Belgrádhoz, Aleksza és a 
többi knézek csapataikat csolnakokon szállították a Szá
ván éjnek idején a vár alá, a hová Musztafa pasa azonnal 
be is bocsátotta őket. Rövid pihenés ntán a várba beju
tott szerbek, s a már ott lévő szpahik és krdzsálok a ka
puk mellett foglaltak állást, s azokat ugyanazon pillanat
ban feltárván, oly erővel rohantak több oldalról az 
ellenségre, hogy az kénytelen volt a várost elhagyni és 
visszavonúlni. Bircsanin egy csapattal üldözésökre indúlt 
s valószínűleg egyesülve Arambasicsnak ezalatt ismét 
szervezkedett embereivel, Szendrőig űzte a megfutotta
kat, a hol ezek a várban véltek menedéket találhatni; de 
nem sokáig volt itt sem maradások. A szerbek körülvet
ték a várat, s midőn Musztafa pasa ágyúkat is küldött 
segítségökre, az ellenséges csapatokat a vár elhagyására 
kényszerítők, egész Yiddinig üldözvén azokat. Ezalatt 
Péter és Jakovljevics knézek szerb csapataikkal megtá
madták 'Pyupriát, s heves harczok után legyőzvén a 
Üorentini Toszun-agát, 1 kiűzték őt a tartományból. 
A győzelmes csapatok százanként küldték az ellenség 
közűi elesettek fejeit Belgrádra, hol azok a pasa lakása 
előtt karókra tűzve, hirdették a kivívott diadalt. A míg 
az egyesült török és szerb seregeknek sikerűit ekként a 
viddiniek támadását visszaverni, s a janicsárok esetleges 
győzelméből következhető veszélyt a tartományról elhá
rítani, Nenádovics Aleksza Belgrád őrzése végett a vár
ban maradt^embereivel. Musztafa pasa igyekezett jól 
tartani a szerb őrséget, bort, pálinkát osztogattatván, s 
gondoskodván kellő elszállásolásról is. Két-három hóna
pon át tartották a szerbek Belgrád várát megszállva,

1 P a n t e l ic s  ( fa j a  e lb e s z é lé s e i .  A  b e lg r á d i  t. t . É v k ö n y v é b e n  
I I . k . 242 . 1.
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azonban inkább ellenségekül mint szövetségesekül visel
ték magokat. Aleksza fia, Máté, említi emlékirataiban, 
l^ogy a vár olyan volt, mint egy prédának átadott hely ; 
a szerbek, a hol csak egy darab vasat vagy szöget talál
tak, mind leszaggatták, még az ablakokról is, és haza 
küldték falvaikba. Musztafa pasának nem tetszett ugyan 
e gazdálkodás, de mégis szó nélkül tűrte, nem akarván 
viszályt kezdeni szövetségeseivel. Végre, midőn az üldö
zésre küldött csapatok is visszatértek Yiddin felől, a 
szerbek békésen elszéledtek kerületeikbe. 1

A Paszvan-oglu ellen folytatott harczok, a mellett 
hogy megakadályozták a gyűlölt janicsárok megtelepe
dését Szerbiában, nagy mértékben előmozdították a nem
zeti öntudat megszilárdulását a szerbek között. Fegy
verrel kezökben, ismét futni láttak magok előtt török 
csapatokat. Hogy most nem csak saját jólétökért, hanem 
a pasa érdekeiért is harczoltak, a pasa zsoldosaival 
együtt, nem csökkenté a jótékony hatást, melyet a had
járat előidézett. Elnyomott népeknél minden alkalom, 
mely a fegyver használatát lehetővé teszi, ha mindjárt az 
elnyomók javára történik is az, közelébb hozza a felsza
badulás óráját. Musztafa pasa küzdelme Paszvan-ogluval, 
nem hagyta kialudni a szerbekben a még fejletlen, de 
itt-ott már észrevehetőleg nyilvánuló önbizalmat, melyet 
az osztrák-török háború teremtett volt. E körülmény 
nagy fontosságú volt Szerbia jövőjére. A keresztyén 
rája még mindig uraiúl tekinté ugyan a törököket, de 
oly urakul, kikről tapasztalásból tudta, hogy nem meg- 
győzhetetlenek.

Paszvan-oglu csapatai és a szövetkezett janicsárok
1 N e n á d o v ic s : M em o á r i 4 0 — 42. 1. —  K a r a d z s ic s :  D a n ic z a  

1828. 139. 1.
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elűzése után, minden ismét visszatért a régi állapotba, s a 
szerbek Musztafa jóindulatú, szelid kormányzata alatt, 
rövid ideig még élvezhették a béke és az aránylagos 
személy- és vagyonbiztosság jótéteményeit. E közben 
azonban Szelim szultán is megsokallta Paszvan-oglu ga
rázdálkodását. Már előbb folytak volt alkudozások a 
porta és a hatalmas lázadó között, de nem vezettek ered
ményre. A porta három lófarkú pasává és főadószedővé 
Ígérte Paszvan-oglut kinevezni, ha meghódol, a mivel ez 
eleinte megelégedni látszott. Csakhamar kiderült azon- 
ban, hogy egyik fél sem volt őszinte Ígéreteiben, s így az 
ellenségeskedések újra megkezdődtek. Az 1798-ik év 
tavaszán a szultán oly nagy sereget indított Yiddin felé, 
hogy sokan azt hitték, hogy a porta tulajdonképen Ausz
triát vagy Oroszországot szándékozik megtámadni, a 
lázadó megfenyitését csak ürügyül használván titkos ter
vei elpalástolására. A kapudan-pasa, Husszein, vezérlete 
alatt álló seregnek azonban nem volt más rendeltetése, 
mint Paszvan-oglut megsemmisíteni. Husszein már ápri
lis közepén körűlzárolta 120,000 főnyi seregével Viddint, 
a hová Paszvan-oglu 12,000 embert számláló őrségével 
vonúlt, lehetőleg jó védelmi karba helyezvén a várat 
nehány lengyel mérnök segítségével. A kapudan-pasa 
azonnal erélyesen megkezdé az ostromot, de hónapokon 
át minden eredmény nélkül. A nyár vége felé sikerűit 
Paszvan-oglunak az ostromlók általános tárpadását is 
nagy veszteséggel visszaverni. Ez után az ostrom körűl- 
zárolássá változott. Betegségek azonban és szökések any- 
nyira megapasztották Husszein seregét, hogy végre is 
visszavonulásra kellett gondolnia. Nem valószínűtlen, 
hogy Paszvan-oglu vesztegetési kisérletei sem maradtak 
hatás nélkül, s oly egyenetlenséget támasztottak az

22*
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ostromló sereg vezérei között, hogy a kapudan-pasa 
végre is kénytelen volt Viddin bevételéről lemondani. 
Paszvan-oglu jól ismervén ellenségeinek szomorú hely
zetét, kirontott az elvonuló sereg után s majdnem az 
egész podgyászt hatalmába kerítette. Husszein is csak 
nagy bajjal menekült el Ruscsukba. A porta, melynek 
figyelmét most az egyiptomi bonyodalmak vették külö
nösen igénybe, nem volt képes egy második sereget kül
deni Paszvan-oglu ellen, ki hatalmának érzetében külön
ben is még fenhéjázóbban kezdte magát viselni, s újra 
megszállott az elvesztett városok közül nehányat. Ily 
körülmények között a porta legtanácsosabbnak vélte, 
ismét alkudozásokra lépni a megtörhetetlen lázadóval s 
végre 1799-ben ki is nevezte három lófarkú pasává. Ez 
egyezkedés következtében Paszvan-oglu felhagyott a 
közvetlen török tartományok háborgatásával s Oláhor
szágot szemelte ki íabló kalandjai színhelyéül. Mene
külnie kellett azonban a szerbiai janicsároktól, a kik nem 
szűntek meg tőle visszahelyezésüket régi birtokaikba 
követelni. És ezért a portával folytatott alkudozásaiban, 
megbékélésének egyik feltételéül azt kötötte ki, hogy a 
janicsárok szabadon visszatérhessenek a belgrádi pasa- 
likba. Bármennyire gyűlölte is Szelim szultán a janicsá
rokat, kénytelen volt e feltételt elfogadni. Különben is a 
vakbuzgó nép Konstantinápolyban már zúgolódni kez
dett a miatt, hogy igazhívő mahomedánok birtokaiktól 
megfosztva, a rájának voltak kénytelenek azokat áten
gedni, s hogy ez utóbbi még fegyverre is szólíttatott 
amazok ellen, a szultánnak egy helytartója által. A mufti 
is nyilatkozott, törvénytelennek állítván igazhívő maho
medánok elűzetését birtokaikból. A szultánnak nem lehe
tett haboznia a konstantinápolyi csőcselék fenyegető ma



1 7 8 0 — 1 8 0 6 . 3 4 1

gatartásával szemben, és így végre rendeletet küldött 
Hadzsi-Musztafa pasának, hogy fogadja be a tartományba 
a janicsárokat. Musztafa pasa meghajolt a szultán pa
rancsa előtt, a janicsárok pedig visszatértek Szerbiába. 1

A janicsárok ismervén az ellenszenvet, melylyel 
irántok nem csak a keresztyén rája, de a török lakosság 
többi része s maga a vezir is viseltetett, nem vélték taná- 
csosnak, azonnal megkegyelmezésök után, követelőleg 
lépni fel. Eleinte valóban szerényen és békésen viselték 
magokat, sőt még régi birtokaikat sem iparkodtak visz- 
szaszerezni. Meg-eléo-edtek alárendelt állomásokkal a 
vámnál és a vezir udvartartásában.2 Musztafa pasa nem 
is tűrt meg semmi kihágást s minden előforduló alkalom- 
nál nyiltan kimutatta gyűlöletét és bizalmatlanságát a 
janicsárok iránt Az utóbbiak csakhamar meggyőződhettek, 
hogy a inig Musztafa marad a belgrádi pasalik kormány
zója, nem remélhetik régi zsarolásaik újból való kezdését. 
A görög Rigas kivégeztetése és a szabácsi Bégo Novlya- 
nin erélyes megfenyítése, még nagyobb óvatosságra intet
ték a janicsárokat.

A franczia forradalom nem maradhatott visszhatás 
nélkül a görögökre sem. Az ott nyilvánuló szabadság
eszmék nem hagyták nyugodni a különben is folyvást 
csak hazájok függetlenségére gondoló helléneket. Midőn 
Napoleon egyiptomi hadjáratára készült, s egyszersmind 
egy nagy keleti birodalom alkotásáról álmodozott, s e ter
veinek kivitelére a keresztyén rája s különösen a görögök 
fellázitását is czélba vette, ez utóbbiak megszabadítójo- 
kat vélték látni benne. Természetes, hogy ily hangulat

1 Z in k e is e n  : G e s c h ic h t e  d e s  o s m a n is c h e n  R e ic h e s  V I I .  k . 
2 3 6 — 240. 1. —  K a r a d z s ic s  : D a n ic z a  1828. 14 0 — 141. 1.

2 N e n á d o v ic s :  M em o á r i. 44 . ].
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mellett némely, a szabadságért lelkesülő görögök nem 
maradhattak a kor rohamos eseményeinek tétlen szemlé
lői, s elérkezettnek hitték az időt, midőn Görögország 
klasszikus földe lerázhatja magáról a századok óta reá 
nehezülő idegen jármot. A lánglelkű Rigas Konstantin 
volt az első, a ki a görögök álmait egy szabad nagy hazá
ról tettleo- megvalósítani törekedett. Bukarestben kezdte 
először terjeszteni eszméit. Oláhország akkor teljesen 
görög befolyás alatt állott s Rigas fáradhatatlan működésé
nek sikerűit is az általa oly lelkesedéssel felkarolt ügynek 
csakhamar számos hívet szerezni. Innét a mozgalom 
kiterjedt a török birodalom mindazon tartományaira, a 
hol görögök laktak, s lassanként mind többen csatlakoz- 
tak a titkos társulathoz. Úgy látszik, hogy Rigas Paszvan- 
ogluval is összeköttetésben állott, kinek ellenségeskedését 
a porta ellen saját czéljaira óhajtotta kizsákmányolni. 
Később Bécsbe költözött, s itt az akkori franczia követ, 
Bernadotte által is támogatva, majdnem nyilvánosan űzte 
a török uralom megsemmisítésére irányzott törekvéseit, a 
mi által csakhamar az osztrák rendőrség figyelmét is 
magára vonta. Az 1798-ik év tavaszán Rigas Triesztbe 
utazott, hogy közelebb legyen az események színhelyéhez, 
melyek véleménye szerint Napoleon egyiptomi hadjárata 
folytán bekövetkezendők voltak. Mielőtt Bécset elhagyd, 
nehány ládát küldött Triesztbe, telve hazafias költemé
nyekkel és egy csomó, Napóleonhoz intézett levéllel. E kül
demény barátjához, Ivorónioszhoz volt czímezve. Ez 
utóbbi szerencsétlenségre nem volt otthon a ládák meg
érkezésekor, megbízottja pedig, Ikonómos Demeter, az 
egész dolgot elárulta az osztrák kormányzónak. A ható
ság tehát már résen állott, lesve Rigas megérkeztét. Ez 
utóbbi a helyett, hogy elrejtőzött volna, oly feltűnően
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viselte magát, hogy a rendőrségnek nem nagy fáradságába 
került lakását kipuhatolni s őt több társával együtt elfogni. 
Triesztből Rigas Becsbe szállíttatott, miután még hasz- 
talanúl kisérlé meg- életének véget vetni. Az osztrák kor- 
mány kezdettől fogva aggodalmas figyelemmel kisérte a 
franczia forradalmi eszmék terjedését, ezenfelül a portá
val barátságos viszonyban állván, nem helyeselhetett oly 
törekvéseket, melyek amaz eszmék befolyása alatt, egy 
barátságos szomszéd államban zavarokat czéloztak elői
dézni. Nem akarván azonban ez ügyben biróúl fellépni, 
Rigast és társait átadatta Hadzsi-Musztafa pasának, a 
belgrádi vezirnek, ki aztán kivégezteté őket, Rigast agyon
lövetvén, a többieket pedig a Dunába dobatván.1 Nem 
hihető, hogy a szelíd lelkületű Musztafa, kit saját keresz
tyén alattvalói atyjok gyanánt tiszteltek, s ki még fegy
vert is adott kezükbe igazhitű mahomedánok ellen, csak 
azért követte el e kegyetlenséget, mert Rigas és társai 
felkelést terveztek a távol görög tartományokban. Had
zsi-Musztafa kétség kivűl bírt tudomással Paszvan-oglu 
és Rigas összeköttetéséről s midőn ez utóbbit megöleté, 
valószínűleg csak amaz irányában óhajtotta magát bizto
sítani, előre látván, és nem helytelenül, hogy minden 
mozgalom a török birodalom bármely tartományában, 
mely a porta erejét gyöngíti, csak a viddini lázadó hatal
mát és vakmerőségét növelné. Már pedig Musztafának 
legveszélyesebb ellensége Paszvan-oglu volt. Rigas kivé
geztetése egyszersmind a visszatért janicsároknak is intő 
például szolgálhatott, hogy mily kegyetlen tud lenni a 
különben jóindulatú belgrádi vezir azok iránt, kik Pasz-

1 M e n d e ls s o h n  B a r t h o ld y : G e s c h ic h t e  G r ie c h e n la n d s  I .  k . 
7 2 — 74. 1. —  G e r v in u s :  G e s c h ic h t e  d e s  X I X .  J a h r h u n d e r ts . I . 
k . 7 5 — 76. 1.
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van-ogluval szövetségben állanak. Ügy látszik, bogy a 
példa nem is maradt hatás nélkül, mert a janicsárok min
dent elkövettek, hogy a pasa bizalmát megnyerhessék. Ez 
azonban, daczára szinlelt szerénységeknek, nem sikerűit 
s Musztafa nem sokára tettleg bebizonyítá, hogy nem ret
ten vissza a legkérlelhetetlenebb szigortól sem, midőn 
valamely janicsár erőszakoskodást mer elkövetni.

Midőn nehány évvel előbb, Musztafa erélyes fellé
pése következtében, a janicsárok kényteleníttettek végkép 
elhagyni Szerbiát, két Boszniából származó janicsár, Bégo 
Novlyanin és Tyurt-oglu elrejtőztek Szabácsban s mind 
végig ott maradtak, csendesen megvonva magokat. Most, 
hogy a janicsárok szabadon visszatérhettek, Novlyanin 
és társa sem tartották többé szükségesnek rejtőzni, sőt 
azt hivék, hogy távol Belgrádiéi, újra kezdhetik zsarolá
saikat a nélkül, hogy Musztafa pasa haragjától kellene 
tartaniok. Első áldozatukul a tamnavai kerület knézét, 
Lázáré vies Jankót Szvileuvából szemelték ki. Egy ízben, 
midőn Lazárevics Szabácsba jött s a Novlyanin és Tyurt- 
oglu által jogtalanúl követelt adófelemelést megtagadta, 
ez utóbbiak fényes nappal sajátkezűleg megölték őt. 
A meggyilkoltnak rokona, Lukács pap, sietve megvitte ez 
esemény hírét Nenádovics Alekszának, ki szoros barátság
ban élt volt Lazárevicscsal. Aleksza azonnal levelet Íra
tott fia, Máté, által Hadzsi-Musztafa pasának, a melyben 
elmondta, miként rejtőzött el Szabácsban a két janicsár
aga s miként ölték meg a tamnavai knézt, azután pedig 
így folytatá: «ha mi knézek már a városok utczáin sem 
vagyunk biztosak a gonosztevőktől, ezt az állapotot tovább 
nem tűrhetjük s azért pasa, gondoskodjál más knézről a 
váljevói kerület számára, mert én ugyan többé nem 
teszem be lábamat a városba, s annál kevésbbé akarok
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knéz maradni, hanem idehagyom ezt az országot s elbuj
dosok Ausztriába, hogy legalább életemet megmentsem.» 
Nem sokára e levél elküldése után a vezirnek egy szol
gája érkezett Brankovinába Alekszához, azon üzenettel, 
hogy készítsen Palezsben szállást a sereg számára, melyet 
Musztafa pasa küld Belgrádból Szabács ellen, Lazárevics 
megboszulására. Aleksza azonnal Palezsbe sietett s csak- 
hamar meg is érkezett egy 800 főnyi krdzsal csapat, két 
ágyúval, s gyorsan tovább folytatta útját Szabács felé. 
Ez alatt Bégo Novlyanin és Tyurt-oglu megfélemlítvén a 
békés törököket, hatalmokba kerítették a várat s társaik
kal együtt bezárkóztak. A vezir krdzsaljai azonnal hozzá 
fogtak az ostromhoz. A gyenge vár nem soká állhatott 
ellen. Látváu ezt Novlyanin és Tyurt-oglu, egy éjjelen 
keresztül törték a falat a Száva felé s a nyíláson át elhagy
ták a várat és csolnakon elmenekültek Boszniába. A vár 
ezután megadta magát s az elfutott janicsárok társai a 
krdzsálok kezeibe jutottak. Musztafa pasa parancsára 27, 
mások szerint 36 török fojtatott meg a szabácsi nagy 
téren azok közül, kik a janicsárok pártjára állottak. 
E gyors és erélyes megfenyítés rémülettel töltötte el a jani
csárokat s most még inkább igyekeztek a vezirnek ked
vében járni, mint azelőtt. De a szabácsi kivégeztetéseket 
nem bocsátották meg Musztafa pasának, s e pillanattól 
fogva boszút forraltak ellene.1

Az 1801. évben Paszvan-oglu ismét fenyegetni kezdé 
a belgrádi ps^alikot. Úgy látszik azonban, hogy ez alka
lommal Paszvan-oglunak nem volt komoly szándéka Szer
biát megtámadni, hanem valószinűleg csak a belgrádi 
janicsárok bujtogatására szinlelt ellenségeskedést, igy

1 N enádovies: Memoári 33—34. 1. — K aradzsics: D anicza 
1828. 141 — 142. 1.
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remélvén azok, a Musztafa megrontására szőtt terveik 
sikerültét. A viddini csapatok közeledtének hírére, Musz
tafa pasa Összegyűjtő krdzsaljait s felszólította ismét a 
knézeket, hogy jelenjenek meg szintén saját fegyvereikkel. 
Az ekként alakult török-szerb sereg vezérletét a vezir 
fiára, Dervis bégre bízta, a ki azzal meg is indult Viddin 
felé. A janicsárok épen erre számítottak, s már előbb titok
ban utasították a tartomány különböző részeiben lakó 
társaikat, hogy egyenként és feltűnés nélkül jöjjenek Bel- 
grádra,ahol aztán saját házaikban elrejtették őket.Musz- 
tafa pasával szemben pedig, a legnagyobb készséget szín
lelték Paszvan-oglu ellen harczolni, sőt midőn Dervis bég- 
seregével kivonult, a belgrádi janicsárok szintén mind vele 
mentek. Pár órányira azonban a várostól, Borecs falunál, 
elhagyták a tábort és sietve visszatértek. A városon kívül 
pedig az úgynevezett batal-dzsami közelében, szénával 
úgy megrakták lovaikat, hogy a lovagok egészen befödet- 
tek s a lovak valóban csak szénát látszottak vinni. A kapu
hoz érve az őr kérdésére : kik vagytok ? a menet vezetője 
ártatlan arczczal azt válaszolá : teherszállítók. Alig hogy 
a kapu kinyilt, ledobták magokról a szénát, fegyvert 
ragadtak, s a házakban rejtőzködő társaik segélyével, kik 
most szinte előrohantak, az egész várost hatalmukba kerí
tették. Musztafa pasa amégkorülöttemaradt csekély számú 
őrséggel (majdnem az összes fegyveres erő Dervis béggel 
eltávozván), a felső várba vonult vissza. A janicsárok nem 
voltak képesek ostromolni a várat s így Musztafa pasa biz
ton remélte, hogy addig tarthatja magát, a míg fia visszatér 
a sereggel, s kiszabadítja őt kellemetlen helyzetéből. Der
vis bég, a belgrádi események első hírére, visszafordult 
seregrével s a knézek is különböző oldalról a főváros felé 
siettek csapataikkal, segítségére a mindnyájok által sze
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retett Musztafa pasának. A janicsárokat most nagy veszély 
fenyegeté. Ha a mindenfelől közeledő torök-szerb csapa
tok idejében megérkeznek vala, a janicsárok két tűz közé 
szorulnak s azt már tudták, hogy Musztafa pasa kegyel
mére nem számíthatnak. Sikerűit azonban a vezir krdzsal- 
jai közűi egyet megvesztegetniök, s ez egy födött vízve
zetéki csatornát mutatott nekik, a melyen a felső várba 
lehetett jutni. A janicsárok e csatornán át mászva beju
tottak a várba s itt fegyvereiket a pasa lakására szegez
vén , Musztafát megadásra kényszerítők. Ekkor aztán 
Musztafával levelet Írattak Dervis bégnek, hogy a szer- 
beket küldje haza, ő maga pedig török csapatjaival hagyja 
el azonnal a pasalikot, különben atyját megölik a janicsá
rok. Dervis bég már Groczkáig érkezett volt, midőn e 
levelet megkapta, s hogy atyja életét megmentse, enge
delmeskedett. Dervis, miután parancsa következtében a 
szerbek szétoszlottak, seregét Nis felé elvezette. A jani
csárok értesülvén, hogy az egész tartományban egyetlen 
fegyveres csapat sem létezik már, a melytől tarthatnának, 
nem vélték többé szükségesnek Musztafa pasát kimélni, 
hanem egy ízben barátságot színlelve, hozzá mentek s a 
védtelent megölték. Ez 1801. deczember 27-ikén történt.1

Szomorú idők következtek most Szerbiára. A mire 
régen áhitoztak, azt most teljesen elérték a janicsárok. 
Uraivá lettek az egész tartománynak s tetszésük szerint 
zsarolhatták a népet. Sokáig kellett várniok a kedvező 
alkalomra, m^st elérkezett az, s az annyi éven át vissza
fojtott gonosz szenvedélyek annál nagyobb erővel törtek 
elő. Önkény és kegyetlenség, erőszak és zsarolás váltot-

1 Nenádovics : Memoári 44—46. 1. — K aradzsics : D anicza 
1828. 143—144. 1. — Peics zimonyi p ró talevele  Sztratirnirovicslioz. 
A belgrádi t. t. kéziratgyüjtem ényében 363. sz.
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ták fel Musztafa pasa szelid kormányzatát. A janicsárok 
prédául látszot'ak tekinteni a pasalikot, s mintha érezték 
volna, hogy uralmok tartós nem lehet, minden módot 
jónak találtak, mely ragadozó vágyaik kielégítésére ve
zetett. Négy janicsár-főnök: Focsics-Mehmed-aga, Kü- 
csük-Ali, Aganli és Molla-Juszuf osztozott meg egymás 
között a tartomány uralmán, a tizenkét nahiából mind- 
egyikök hármat választván ki magának. E négy főnök 
közül azonban, egyik sem tekinté magát osztályrésze 
kormányzójáúl, hanem valóságos tulajdonosául, szabad 
rendelkezést igényelvén magának úgy a föld és termé
nyei, mint a lakosság munkája és élete fölött. Nem volt 
titok e bitorlók előtt azon mély ellenszenv, melyet Sze- 
lim szultán a janicsárok iránt táplált s ezért, nehogy a 
szultánt még inkább felingereljék magok ellen, azonnal 
Musztafa pasa meggyilkoltatása után jelentést tettek 
Konstantinápolyba, hogy Musztafát csak azért ölték meg, 
mert hitehagyott muzulmán volt, a ki inkább kedvezett a 
szerbeknek, mint az igazhivő törököknek, s hogy önzet
lenségüket még inkább bebizonyítsák, egyszersmind kér
ték a szultánt, küldene egy új kormányzó pasát Bel- 
grádra. És hogy állításaik nagyobb erővel bírjanak, 
kényszerítették a knézeket, egy feliratot intézni a szul
tánhoz , melyben ezek elpanaszolják, hogy Musztafa 
mennyire nyomta és kínozta a népet, hogy e miatt a 
rájának legalább fele már is Ausztriába menekült, a hon
maradottaknak pedig nem volna mit enniök, ha a janicsár
agák nem könyörültek volna rajtok, és nem segítették 
volna őket. Szelim szultán, ki akkor birodalma többi 
részeiben fontosabb ügyekkel volt elfoglalva s ezért nem 
vélte tanácsosnak erélyesen fellépni az erőszakoskodo 
belgrádi janicsárok ellen, a kik különben a divánban is
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tudtak hatalmas pártfogókat szerezni megvesztegetéseik 
által, teljesítő kérelmüket s Aga-Aszan pasát küldé Szer
biába vezirűl. Az új kormányzó azonban csak névleg 
viselte hivatalát, s ismervén a janicsárokat, csak hogy 
nyugodtan maradhasson, mindenben szabad kezet enge
dett nekik. így történt, hogy a porta egy főtisztviselőjé
nek szeme láttára, tehát mintegy a porta szentesítésével 
követhették el a janicsárok büntetlenül hallatlan garáz
dálkodásaikat. 1

Biztosítván ekként magokat az említett janicsár- 
főnökök a szultán közvetlen haragja ellen, gyorsan hozzá 
fogtak személyes uralmok megszilárdításához. Mindenek 
előtt ismét felvették a da’hi nevet, mely már az osztrák
török háború előtt is használtatott egyes janicsárok által 
s e czím alatt kezdték gyakorolni hatalmokat. Úgy a 
szultánnak mint a pasának fizetendő adókat magoknak 
tulajdonították, legfeljebb csak megvesztegetésekre kiild- 
vén Konstantinápolyba a janicsárok főagájának és egyéb 
hivatalnokoknak nagyobb összegeket. Megszűntették 
aztán a knézek és kmétek bíráskodását, a mely Musztafa 
pasa idejében majdnem önálló közigazgatási rendszerré 
fejlődött volt. A dahik alatt is léteztek ugyan knézek, de 
tisztjük alig szorítkozott többre, mint az adó beszedésére; 
a falusiak természetesen még mindig saját, knézeikhez 
folyamodtak ügyeikben, de azt, a mi a népre nézve leg
fontosabb volt, a közvetítést a török hatóságok előtt többé 
nem gyakoroltatták. A dahik azonban nem elégedtek 
meg a keresztyének teljes elnyomásával, a mahomedánok 
fölött is korlátlan uralomra törekedtek. A kádi, ki Kon
stantinápolyból s a muszelim, ki a vezirtől nyerte kine-

1 Nenádovics: Memoári 46—48. 1. — K aradzsics: D anicza 
1828. 144—145. 1.
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veztetését, talán nem mindenkor engedelmeskedtek volna 
a dahik parancsainak, s ezért ez utóbbiak minden hatal
mat kiragadtak e török tisztviselők kezeiből, meghagy
ván őket mindazonáltal legalább névleg állomásaikon. 
Miként Belgrádban s az egész pasalik fölött a dahik, úgy 
a nahiákban a kabadahik gyakorolták a hatalmat; jani
csárok voltak ezek is, a dahik által az egyes városokba 
küldve, akaratjoknak és rendeleteiknek érvényt szerzen- 
dők. A kabadahik húsz-harmincz fegyveres kíséretében 
jelentek meg a kerületek fővárosaiban s aztán szubasákat 
küldtek a falvakba, mint alsóbbrangú tisztviselőket, majd 
minden helységben, sőt az útak mellett is hánokat (őrhá
zakat) építtetvén, hogy annál inkább lehetetlenné tegye
nek minden felkelési kísérletet. A dahik tehát csakhamar 
egy egészen új közigazgatási rendszert teremtettek. A fő- 
hatalmat magok gyakorolták, végrehajtókul a kabadahi- 
kat és szubasákat alkalmazván.1 E szerint tényleg meg- 
semmisíttetett Szerbiában a szultán fenhatósága; a bel
grádi vezir s a kádik és muszlimek a kerületekben teljes 
tétlenségre voltak kárhoztatva s nem csak hogy nem mer
tek a dahik által életbe léptetett új kormányzati rendszer
nek ellenszegülni, de még szerencséseknek mondhatták 
magokat, ha nem űzettek el végkéj) a tartományból. 
Az összes közigazgatás és igazságszolgáltatás a dahiknak 
feltétlenül engedelmeskedő kabadahik és szubasák kezei
ben összpontosúlt, ha ugyan igazgatásról és igazságszol
gáltatásról lehet szó ott, a hol egyedül az önkény s a sze
mélyes érdek volt mérvadó. Természetes, hogy ily körül
mények között, a rája nem csak kiméletre nem számít
hatott, hanem még a legborzasztóbb erőszakoskodást is

1 G yúrics: Szerb tö rténet K aragyorgye idejében 105. 1. — 
Karadzsics : D anicza 1828. 148. 1.

ELSŐ KÖNYV.
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volt kénytelen tűrni. Kényök kedvűk szerint bírságolták, 
botozták és kínozták a dabik és kabadahik a keresztyé- 
neket, s fosztották meg őket minden ingó vagyonuktól ; 
sőt olvkor a legkisebb vétségért, de a legtöbb esetben 
minden vétség nélkül is kérlelhetlenűl lelőtték vagy 
agyonverték a védtelen váj át. Természetes, hogy a nők 
sem maradtak mentek e zsarnokok buja vágyaitól. Külö
nösen kitűnt erőszakoskodásai által, bizonyos Száli-aga 
kabadahi a rudniki nahiában s a Belgrádon székelő 
Kücsük-Ali dalii fivére. Száli-agát vadsága és kicsapon
gásai miatt «rudniki bikának» nevezte el a nép. Nagy
számú kísérettel járta be kerületét a rudniki bika faluról- 
falura s midőn eleget zsákmányolt, kínzott és öldökölt, 
megtelepedett valamely patak vagy forrás mellett s a 
falu szerb asszonyait és leányait kényszerűé, hogy kísé
retének törökjeivel lakmározáshoz üljenek, a keresztyén 
férfiak által teljesítetvén a szolgálatot. Majd parancsára 
tánczolni kellett a nőknek, utóbb pedig a szerencsétlen
nek, kire választása esett, szállására kisérni őt. És nem 
mindenkor elégedett meg egy áldozattal, néha két-három 
nővel zárkózott be egyszerre. Ekként cselekedtek a többi 
kabadahik is, majdnem kivétel nélkül. 1 Mily kétségbe
eséssel szemlélhették a szegény falusiak vagyonuk elpusz
tulását, társaik szenvedését s nejeik és leányaik megfer- 
tőztetését! S kétszeres kétségbeeséssel tölthette el lelkű
ket azon öntudat, hogy e vad erőszakoskodásokat meg 
nem akadályozhatták. A dahik látván, hogy a Szerbiába 
visszatért janicsárok egyedül nem képesek a tartomány
ban hatalmokat fentartani, szívesen fogadták a Musztafa 
pasa halálának hírére, a szomszéd tartományokból, külö
nösen Boszniából és Albániából, Belgrádra Özönlő doloo-- 

1 Gyúrics: Szerb történet stb. 106. 1.
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tálán vér- és prédaszomjas csőcseléket. Ily jövevényekből, 
kik többnyire kiéhezve s félig meztelenül érkeztek a 
pasalikba, nem sokára pedig selyembe és bársonyba bur
kolva, aranytól, ezüsttől csillogva arab méneken lovagol
tak uraik után, alakítottak a dahik hű és megbízható 
őrséget, részint, hogy azon esetre, ha a szultán, miként 
előbb Paszvan-oo-lu ellen, ellenök is sereget küldene» 
védhessék magokat, részint, és főkép, hogy a keresztyén 
ráját s a többi törököket féken tarthassák. 1 Mert a dahik 
nem csak a keresztyén rája ellen dühöngtek, hanem a 
szpahik s a többi mahomedánok ellen is, kik nem akar
tak az ő pártjokra állani s nekik mindenben engedelmes
kedni. A dahik és társaik, mint már említettük, magán 
birtokokul tekintették az egész tartományt s most nagy
ban felelevenítették a csiftlik-szahibik rendszerét, a mely 
szórványosan már az osztrák-török háború előtt is léte
zett. Természetes, hogy a szpahik, a szultáni beráttal 
biró egyedül jogosított birtokosok, nem nézhették jó 
szemmel e bitorlásokat s ellenezték a janicsárok betola
kodását. Ezek azonban nem tűrvén sehol és semmiben 
kapzsi vágyaik korlátozását, erővel elűzték a szpahikat, 
nem csak ősi birtokaikról, hanem még a tartományból is, 
és aztán megosztozkodtak a falvakon. A szpahik korlátolt 
hűbérrendszere helyébe, a csiftlik-szahibik korlátlan föl
desúri hatalma lépett. A rája most már nem tizedet, de 
kilenczedet adott (nem számítva ide a mindennap előfor
duló zsarolásokat) és robotot is kényszerült teljesíteni, s a 
mitől a szpahik mindenkor óvakodtak, az új birtokosok 
sok helyt a falvakba helyezték át lakásaikat, mintegy szó 
szerint nyakára ülvén a szerencsétlen rájának.2 Nem

1 K aradzsics: D anicza 1828. 147. 1.
2 K aradzsics: D anicza 1827. 80. 1. és D anicza 1828. 147. 1.
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csoda, hogy ily viszonyok között a hajdúk száma tete
mesen megszaporodott. Musztafa pasa idejében alig mu
tatkozott itt-ott egynéhány hajdú, akkor valódi rabló; most 
a férfilakosság jó része az erdőkbe s hegyek közé menekült 
s ott a hajdúk módjára tengette életét, olykor-olykor 
véres boszút állva valamely erős kiséret nélkül utazó 
kabadahin vagy janicsáron. Majdnem minden knezsiná- 
ban tartózkodott egy harambasa néhány hajdúval s azt 
lehet mondani, hogy a lakosságnak legalább egy tizede 
bujdokolt akkortájt a rengetegekben. 1

A dahik kegyetlen erőszakoskodásai, melyek néma 
kétségbeeséssel töltötték el a keresztyén ráját, mély elke
seredést idéztek elő az elűzött szpahiknál és egyéb törö
köknél. Ily viszonyok hatása alatt bizonyos érdekközösség 
fejlődött ki a keresztyének és az elnyomott mahomedánok 
között, közös zsarnokuk ellen irányulva. Bizonyos Mula 
szpahi, nem sokára Musztafa halála után, intette Nenádo- 
vics Alekszát, hogy hagyja el a tartományt, mert élete 
nincs biztosságban. «Látod knéz, így szólott Mula, mit 
követ el az a négy kutya (a négy dahi) a rája s a becsü
letes törökök ellen; én is velők tartottam egyszer, s én 
másztam be a várba a csatornán át legelőször, és mégis 
most ha mernék, az én falumat is szeretnék elragadni, de 
én nem hagyom magamat oly könnyen kifosztani. Nem 
is tarthat ez így sokáig, én elzarándokolok Mekkába, 
nem mintha épen a szent helyeket óhajtanám látni, hanem 
hogy ne kelljen nekem is szenvednem, majd ha elérkezik 
a büntetés órája. Te azonban knéz, hallgasd meg tanácso
mat, szedd össze minden ingóságodat s családoddal együtt 
vándorolj ki Ausztriába, én ebben neked szivesen segítsé
gedre leszek; mert tudd meg, hogy a dahik előbb-utóbb 

1 K aradzsics: D anicza 1827. 94. 1.
Kállay B. A szerbek története. I. 23



354 ELSŐ KÖNYV.

életedre fognak törni.» Aleksza azonban nem fogadta meg* 
a jóindulatú Mula tanácsát. «Ha én most Ausztriába 
menekülök, felelte, azt fogják mondani, hogy az osztrá
kokat akarom háborúra izgatni, s e miatt csak a honn- 
máradt knézek és a szegény nép sorsa válnék még súlyo
sabbá ; a hol születtem, ott akarok élni, különben pedig a 
hogy az isten rendeli.» 1 A szpahik azonban nem eléged
tek meg azzal, hogy jó tanácsokat osztogassanak a rá já 
nak, tettleg is megkísértették lerázni a dahik tűrhetetlen 
zsarnokságát. Musztafa pasa megöletése után, két híve, 
Aszan-bég és Konyali Mehmed-aga, Ausztriába mene
kült s ott lőport és fegyvert gyűjtvén, érintkezésbe lépett 
a túlparti knézekkel s hadi készletei egy részét szétosz
totta a nép között, másik részét pedig a Belgrádtól pár 
órányira emelkedő Avala begyen,egy barlangban rejtette 
el, így készítvén elő mindent a felkeléshez. Aszan-bég 
bátyja azonban meggondolatlanúl idő előtt megkezdte a 
támadást Pozsareváczon ; a többiek még nem lévén 
készen, e mozgalom elszigetelten maradt s a dahik könnyű 
szerrel elfojtották azt, megölvén Aszan-bég bátyját. Erre 
azután az egész felkelési terv meghiúsult. 2 Aszan-bég és 
Konyali O-Szerbián és Makedónián át Konstantinápolyba 
menekültek. Szerbiában pedig kettőzött kegyetlenséggel 
dühöngtek a dahik a meghiusúlt kisérlet után. Uralmok 
erőszakon alapult s egyedül erőszak által vélték azt fen- 
tarthatni. A dahik példája e zavaros időkben, midőn a 
porta tekintélye a végtartományokban majdnem teljeser» 
megsemmisült, a belgrádi pasalik határain túl is talált 
követőkre. Vidaics Ali-bég Zvornikban (Boszniában) lát-

1 Nenádovics : Memoári 46—47. 1.
2 Gryúrics : Szerb tö rténet stb. 105—106. 1. — Karadzsics : 

Danicza 1828. 146. 1.
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van a sikert, mely a dahik vakmerőségét követé, a bel
grádi pasalikban életbe léptetett állapotokhoz hasonlókat 
óhajtott saját kerületében is létesíteni. Nem bízván azon
ban saját erejében, Belgrádba ment, ott a dahikkal barát
ságra lépett s a janicsárok sorába is felvéteté magát. Ez 
által biztosította magának a dahik támogatását. Vissza- 
térvén Zvornikba, ő is kezdte a ráját zsarolni, a szpahi- 
birtokokat pedig csiftlikekké változtatni. Rokonai, Ibra- 
him-aga,Mehmed kapitány ésBegzadics Szmail-bég, nem 
érezvén többé biztosságban magokat Ali-bég kapzsisága 
miatt, feltámadtak ellene, nehány bosnyák béggel szö
vetkezve. Vidaics erre a belgrádi dahikhoz folyamodott, 
a kik nem is késtek Belgrádból és Szabácsból, e méltó tár
suknak segítségére sietni. Az ekként egyesült janicsárok
nak sikerűit a felkelőket leverniök; Szmail-bég fogságba 
került és megfőjtatott, a többiek szétüzettek; Ibrahim- 
aga és Mehmed kapitány azonban szerencsésen eljutottak 
Konstantinápolyba, a hol aztán a Szerbiából menekült 
szpahikkal mindent elkövettek, hogy a szultánt s a por
tát az erőszakoskodó janicsárok ellen felingereljék.1 Egy
általában a dahik, ha érdekeik kívánták, többször megkí
sértették a szomszéd Boszniába is betörni. Aganli, kinek 
többek között a szokoli náhia is osztályrészül jutott, egy 
ízben a Drina közelében fekvő Bukovicza helységbe küldé 
szubasáit, beszedni a harácsot. Bukovicza azonban a bos
nyák Szreberniczában lakó Malityan Hadzsi-bég tulaj
dona volt, s^ez már előbb beszedette ott saját emberei 
által az adót. Felbőszült e miatt Aganli s azonnal paran
csot adott, hogy a kragujeváczi, uzsiczai, szokoli és vál- 
jevói törökök fegyveresen gyülekezzenek össze. Ezután 
pedig magához hivatá Nenádovics Alekszát. «Tudom 

1 Karadzsics : D anicza 1828. 143—148. 1.
2 3 *
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ugyan, így szólott, de tőled is akarom hallani, hogy mek
kora volt az a szerb sereg, melyet Hadzsi-Musztafa segít
ségére vezettél, midőn ellenünk, janicsárok ellen, harczol- 
tatok.» Aleksza kénytelen volt megvallani, hogy az ő 
csapata 1800 főből állott. Aganli erre meghagyta Alek- 
szának, hogy épen ekkora sereget gyűjtsön s csatlakozzék 
a városokból elősiető törökökhöz, a kikkel együtt át fog
nak kelni a Drinán, megfenyítik Hadzsi-béget, a miért a 
bukoviczai harácsot eltulajdonította s feldúlják Szreber- 
niczát. Alekszának engedelmeskednie kellett. A kitűzött 
napon csakugyan meg is jelent csapatával a Drina mel
lett, a hol a törökök is összegyülekeztek. Aganli paran
csot' adott Alekszának, hogy embereivel gázoljon át a 
Drinán, a törökök pedig lóháton követni fogják őket. 
Hadzsi-bég azonban a túlsó parton sánczot hányatott s 
megrakta azt puskásokkal. Átlátta Aleksza, hogy ha tel
jesíti a dahi parancsát, a szerbek egytől egyig oda vesz
nek, a sebes folyó közepén érvén őket a sáncz által fedett 
túlparti törökök golyózápora. E válságos helyzetben 
Aleksza cselhez folyamodott. A támadásra kitűzött nap 
előestéjén megjelent ő is a tűz körűi beszélgető törökök 
között, s dicsekedve említé előttök, hogy holnap már a 
túlparton lesznek s mily örömmel fogják ő és szerbjei, 
nem csak Hadzsi-bég lakását felgyújtani, hanem a többi 
törököket is, férfiakat és asszonyokat egyaránt, gyilkolni 
és fosztogatni. «Ez pedig nem lesz kedves dolog, tévé 
hozzá, se isten, se emberek előtt. Már a szultánt magunkra 
haragítottuk, most meg Boszniával is bajba keveredünk. 
Gondoljátok meg csak, majd ha újra megperdűl az osztrák 
dob a Száva partjain, s ti gyermekeitekkel Boszniába 
akartok menekülni, Hadzsi-bég pedig ismét fegyveresek
kel tölti meg sánczait s nem bocsát át benneteket a vízen,
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— mit tévők lesztek majd akkor ? Nekem mindegy, nekem 
nem kell, hogy meneküljek.» Ez ügyes fordulattal sike
rült Alekszának a törökök részvétét felébreszteni túl- 
parti hitsorsosaik iránt, s egyszersmind megfélemlíteni 
őket. Nem is titkolták el előtte, hogy mennyire óhaj
tanák ha e hadjárat abban maradna, de kérni a bősz 
Aganlit nem merték. Aleksza ajánlkozott, hogy majd 
előterjeszti ő az egész sereg óhajtását, ha aztán mind
nyájan támogatják őt. Ezt a törökök megígérték. Alek
sza, valamint előbb a többi törökök, úgy most Aganli 
előtt is, nem a szerbeket fenyegető veszélyről beszélt, 
hanem csak azon végpusztulásról, mely a bosnyák törö
köket érné, ha a szerb sereg a Drinán átkelne s egyedül 
azok érdekében kért kegyelmet Aganlitól. Ez utóbbi 
hajthatatlan maradt. Nem sokára azonban magához hívatá 
Alekszát, megvallotta neki, hogy belátja észrevételei igaz
ságát, s megbízta őt, hogy még egyszer újítsa meg kérel
mét a törökökkel együtt, s akkor ő, mintegy a kénysze
rűségnek engedve, teljesítendi azt. így is történt. Aganli 
kinyilatkoztatá, hogy felhagy a Hadzsi-bég ellen terve
zett támadással, ha ez utóbbi visszaadja neki a 30 
erszényt1 tevő bukoviczai harácsot. Aleksza ennek követ
keztében másnap átment Hadzsibéghez, a kivel régibb 
idő óta barátságos viszonyban élt, s nagy bajjal rávette, 
hogy a követelt összegnek legalább felét, 15 erszényt, 
visszaadja. A még hiányzó tizenöt erszényt Aleksza kive
tette a nahiára s összegyűjtvén, Aganlinak beszolgáltatta. 
Ekként sikerűit Nenádovics ügyességének és erélyének 
majdnem kétezer szerbet megmenteni a bizonyos halál
tól. 2 De nem mindenkor találkozott oly furfangos knéz,

1 Egy erszény =  500 piaszter.
2 N enádovics: Memoári 4 8 —51. 1.
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ki a hitsorsosait fenyegető veszélyt ily szép módjával tudta 
volna elháritani. Maga azon körülmény, hogy a dahik 
önző vágyaik kielégítésére, készek voltak ezrével felál
dozni a szegény ráját, eléggé bizonyítja, hogy mennyit 
kellett az utóbbinak tűrnie és szenvednie.

Nenádovics Aleksza látván, hogy a keresztyének 
sorsa napról napra roszabbra fordul, s hogy Konstantiná
polyból a dahik erőszakoskodásának megszűntetését nem 
lehet reményleni, ismét Ausztria felé fordította tekintetét, 
Az 1803. év elején levelet írt Zimonyba, az ott állomá
sozó őrnagynak Mitessernek, régi ismerősének ; felszólít
ván, hogy ha csak lehetséges, szerezzen lőport s golyót és 
küldjön át egynéhány tisztet, mert a nép már nem tűr
heti a dahik zsarnokságát s kész tömegesen felkelni, csak 
legyen a ki vezesse. E levél szerencsétlen véletlen által 
Fócsics Mehmed-aga kabadahijának, a Szabácsban szé
kelő Fócsics Musz-agának kezébe került. Csakhamar 
értesült Aleksza is, hogy mily rósz helyre jutott levele, 
s azonnal elküldte öcscsét, Nenádovics Jakabot, Fócsics 
Musz-agához, panaszt emelvén, hogy bizonyos levélről 
hallott beszélni, melyet tévesen neki tulajdonítanak, mely
ről ő azonban semmit sem tud. Sőt úgy látszik, hogy 
Aleksza, csak hogy a fenyegető veszélyt elháríthassa 
magáról, bizonyos Hadzsi-Ruvim szerzetesre igyekezett 
a kérdéses levél szerzőségét hárítani, a ki kevéssel előbb 
elköltözvén a vidékről, nem tarthatott a dahik üldözésé
től. Nenádovics Jakab panaszára azt felelte Fócsics Musz- 
aga, hogy ők ismerik a levelet, s tudják, hogy azt nem 
Aleksza irta, azért nem is tulajdonítanak annak semmi 
fontosságot. De a dahik nem felejtették el ez esetet.1 Nem

1 K aradzsics: D anicza 1828. 149—150. 1. — N enádovics: 
Memoári 54—55. 1.
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sokára ezután Aleksza Belgrádra ment, valami ügy miatt, 
Móllá-Juazuf dahihoz, a kinek osztályrészéhez tartozott 
Aleksza faluja, Brankovina, is. A dahi színlelt szivesség- 
gel fogadta a knézt, leültette s kávét is hozatott. A kávé
ban azonban méreg volt. Szerencsére Aleksza nem itta 
meg az egészet s azonnal lakására sietvén, gyorsan alkal
mazott segély által megmentetett. Ily merényletek, ha 
mindjárt meghiúsultak is, csak növelték a keresztyén rája 
elkeseredését. 1

A szerbek több ízben panaszkodtak régi földesuraik
nak, a szpahiknak, a dahik erőszakoskodásai miatt, oltal
mat kérvén tőlök. A szpahik azonban, kik már többször 
emeltek panaszt a portánál a dahik ellen, de mindeddig 
meg nem hallgattattak, azt tanácsolták most a keresztyé
neknek, hogy forduljanak egyenesen a szultánhoz, az ő 
kérelmüknek talán több eredménye lesz. A knézek meg
fogadták e tanácsot s egy kolostorban gyűltek össze 
titokban. A folyamodványban, melyet itt készítettek, 
elpanaszolták mindazt a nyomort és zsarolást, melyet a 
dahiktól kellett szenvedniük, elmondták, hogy a kaba- 
dahik s a szubasák nem csak mindenökből kifosztották 
őket, de még a nők erényét és vallásukat is szentségtelen 
kezekkel érintik, a férj nem ura többé nejének, az atya 
leányának, a fivér nővérének; nincs biztosságban sem 
pap, sem szerzetes, sem templom, sem kolostor; ha tehát 
még az ő császároknak tekinti magát a szultán, segítsen 
rajtok, ha j^edig nem, legalább tudassa velők, hogy a 
hegyek közé meneküljenek vagy a vízbe öljék magokat. 
E folyamodványt a szpahik, megtoldván saját panaszaik
kal, Konstantinápolyba küldték, a hol aztán ott tartóz
kodó társaik mindent elkövettek, hogy az kedvezőleg 

1 U. o. 51. 1.



3 6 0 ELSŐ KÖNYV.

intéztessék el. Szelim, ki, mint tudjuk, épen nem volt 
barátja a janicsároknak, s csak fontos bonyodalmak által 
akadályozva, tűrte mindeddig garázdálkodásaikat, most 
legalább megfélemlíteni szándékozott őket, nem küldhet- 
vén azonnal sereget ellenük. Egy fermánt intézett a bel
grádi pasához, a melyben hivatkozván arra, hogy már 
többször intette a janicsárokat, hogy békésen viseljék 
magokat, kerülve minden erőszakoskodást, kinyilatkoz
tatja, hogy utoljára ir nekik, s ha még ezután sem szűn
nének meg zsarnokoskodni s nem engedelmeskednek az ő 
(a szultán) parancsainak, sereget fog ellenük küldeni, de 
nem török sereget, mert a török kíméli a törököt, hanem 
más vallásé, s más nemzetiségű sereget, a mely majd úgy 
elbánik velők, a mint még soha törökökkel el nem bán
tak. E fermán hallatára nem kis aggodalom szállotta meg 
a dahikat. Micsoda nemzetről és vallásról szólhat a szul
tán, töprenkedtek magok között. Nem folyamodhatik az 
osztrákokhoz, ez szégyen volna reá nézve, s még nagyobb, 
ha a muszkát híná segítségül. Ekként okoskodván a dahik, 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy a szultán a keresz
tyén ráját akarja ellenük harczra szólítani; azt pedig még 
Aganli hadjárata idejéből Szrebernicza ellen tudták, hogy 
a keresztyének még most is néhány ezer fegyverest vol
nának képesek kiállítani. A szultán vélt szándékának 
meghiúsítására egy irtózatos módot gondoltak ki. Elha
tározták ugyan is, hogy az ismertebb knézeket s a nép 
előtt tekintélylyel bíró egyéneket, meggyilkoltatják, s új 
knézeket neveznek ki, a kik nekik köszönhetvén hivatalu
kat, velük fognak tartani s így megakadályozzák a nép 
felkelését h Alig, hogy e terv megállapíttatott, azonnal

1 Karadzsics : D anicza 1828. 151 —154. 1. — N enádovics: 
Memoári 51 — 52. 1.
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hozzá is fogtak a kivitelhez. Az 1804. év elején, a kaba- 
dahik s a szubasák titkos parancsot kaptak a dahiktól, 
hogy az adandó jelre mindegyik gyilkoltassa meg a kerü
letében levő knézeket és tekintélyesebb szerzeteseket vagy 
papokat. Hogy a nép fegyvert ne ragadhasson a külön
böző vidékeken, körülbelül ugyanazon időben kellett a 
knézeknek mindenütt kivégeztetniok. Január vége felé 
vette kezdetét az iszonyú mészárlás. Legelőször is a grócz- 
kai knéz, Palalija István, esett áldozatul, majd követték 
őt Csarapics Márkó Bélipotokból, Gagics Jankó a bolecsi 
pandúrvezető, a szendrői náhia knéze Teofan, amoraviczi 
kolostor főnöke Hadzsi-Gyeró szerzetes és a reszavai knéz 
Péter, Raicza knéz a pozsarevaczi nahiában és számtalan 
mások. De nem mindenütt történhetett a mészárlás ellen
szegülés, sőt megtorlás nélkül. A zeokei knézhez, Mihaj- 
lovics Stanojéhoz, egy napon néhány török tértbe, mond
ván, hogy Belgrádra utaznak s nála ebédelni óhajtanak. 
E törököket a dahik küldék oda, a knézt meggyilkolandók. 
Ez utóbbi mit sem gyanítva, elkészíté a kívánt ebédet. 
Mielőtt azonban hozzá fogtak volna az evéshez, az egyik 
török hirtelen a házigazda felé fordult s keresztüllőtte őt 
és azután kihúzván handzsárját, a meggyilkolt fejét ké
szült levágni. Stanoje öcscse azonban, az alig húsz éves 
Miklós, előkapván puskáját, lelőtte a gyilkost. A másik 
két török bezárkózott a házba s mind azt kiabálta : az 
aga parancsolta! az aga parancsolta! Miklós ezeket is 
megölte volna, ha az összecsődült falusiak meg nem men
tik őket, nehogy utóbb mindnyájoknak lakolniok kelljen 
e tettért. Hadzsi Ruvim, a bogovágyi archimandrita, kiről 
fentebb emlékeztünk meg, s ki megunván a kóborlást 
idegen földön, szerencsétlenségére pár hónap előtt haza 
tért, a mint hírét vette ez üldözéseknek, azonnal lóra ült
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s Belgrádra sietett, remélvén, hogy ott biztosságban lesz, 
mivel öcscse Péter, a szobafestő, Kücsük-Ali dahi házá
ban dolgozott. Kücsük-Ali azonban maga elébe sem bo
csátotta őt, hanem átadta Aganlinak, a ki nehány nap 
múlva a legborzasztóbb kínok között megölette őt h

Úgy látszik, hogy Nenádovics Aleksza, Bircsanin 
Hij a és Grbovics Miklós a váljevói hírneves és befolyásos 
knézek meggyilkoltatását nem merték a dahik helytar
tóikra bízni. Az első dahi, Fócsics Mehmed-aga, vállalta 
ezt magára. Ugyanazon időben, midőn a tervezett mészár
lásoknak az egész tartományban megtörténni kellett, ize- 
netet küldött a váljevói kerületbe, hogy vadászatra jön 
kétszáz főnyi kísérettel, a knézek tehát készítsenek elő 
mindent fogadtatására. Aleksza, Bircsanin és Grbovics 
fia Nikola (maga Grbovics beteg lévén) Yáljevó előtt fo
gadták Fócsicsot, a ki ekkor még barátságot színlelt 
irántok, de alig hogy a városba értek, lánczra vereté és 
tömlöczbe dobatá őket. A mint az elfogatásnak híre futa- 
modott, Aleksza öcscse Jakab, több szomszédos kméttel 
együtt Váljevóba sietett, s itt még az oda való törökök 
nehánya által is támogatva, kik szintén nagyra becsülték 
a knézeket, kérni kezdte Fócsicsot, hogy bocsátaná sza
badon őket. Fócsics teljesíteni ígérte e kérelmet, de vált- 
ságúl száz erszényt követelt. Nenádovics Jakab sietett a 
kívánt összeget előteremteni s úgy a kereskedők, mint 
a váljevói törökök között össze is gyűjté annak egy részét. 
Ez utóbbiak megígérték volt, hogy ez összeget ki fogják 
egészíteni, de megtudván kéz alatt, hogy Fócsics a pénzt 1

1 K aradzsics: D anicza 1828. 154—155. 1. és D anicza 1829. 
8—11. 1.— G y ú rics : Szerb tö rténet stb. 110. 1. — Nenádovics: 
Memoári 52. 1. és 55—56. 1. — Peics próta jegyzetei. A belgr. 
t. t. kztgyiijtem ényében 367. sz.
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elfogadja ugyan, de azért a knézeket is meg akarja öletni, 
mentegetni kezdték magokat Nenádovics Jakab előtt, 
biztatván őt, hogy nehány nap múlva megszerzik a 
hiányzó összeget. Ez alatt az elfogottak családjai min
dent, a mit csak lehetett, pénzzé tettek, a nők még azt az 
apró értéktelen pénzecskéket is összegyűjtötték, melyeket 
ékességül szoktak használni. Bircsanin és az ifjú Grbovics 
folyvást kikiabáltak a tömlöcz ablakán, hogy csak adja
nak annyi pénzt Fócsicsnak, a mennyit követel, csak 
életöket mentsék meg. Aleksza ellenben azt kiáltotta 
öcsesének, hogy ne adjon egy párát se, mert Fócsics úgy 
sem bocsátja el élve, inkább tegye azt félre gyermekei 
számára, nehogy koldusokká legyenek. Aleksza fia Máté, 
a pap, belopódzott Váljevóba; megtudta ezt atyja s 
azonnal szigorúan meghagyta Máténak, hogy rögtön 
távozzék a városból, minthogy rajta úgy sem segíthet s 
csak magát is veszélybe döntené. Nem sokára, február 
4-én a foglyok kivégeztettek. Fócsics a vesztőhelyen egy 
szerbül írt levelet olvastatott fel, állítólag azt, melyet 
egy év előtt Aleksza Zimonyba írt volt s hangosan kihir- 
detteté, hogy e levél miatt kell Alekszának, mint áruló
nak meghalnia, A kivégzettek fejei a Kolubara folyó 
partján hosszú póznákra tűzettek az egybesereglett, úgy 
szerb, mint török lakosság elrettentésére. Utóbb Aleksza 
testét és fejét családja megszerzé s Brankovinában el is 
temetteté. Fócsics azonnal új knézeket nevezett ki s 
aztán Szabásba ment, a hol hasonló vérontást szándé
kozott véghez vinni. De testvére, a szabácsi kabadahi, 
Fócsics Musz-aga, nem engedte ezt, mondván : e knézek- 
ért jót állok én. És így Szabács volt talán az egyetlen

3 6 3
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nagyobb helység Szerbiában, a hol akkor senki sem esett 
a dahik dühének áldozatáúl a szerbek közül.1

A kivégzendők között volt Kara Györgye is. A meg- 
öletésére kiküldött törökök azonban nem találták meg őt. 
A rudniki kerület őserdői között nem volt nehéz elrej
tőzni. Kara Györgye tehát megmenekült.2 A knézek 
lemészárolásának híre villámgyorsasággal járta be a tar
tományt; rettegés és kétségbeesés fogta el az egész 
népet; a ki csak teheté, a hegyek közé, s az erdőkbe 
menekült. Minden kerületben létezett egy-egy hozzáfér
hetetlen zug, a hol a nők és gyermekek elhelyeztettek. 
Nappal a férfiak is ott tartózkodtak s csak éjjel tértek 
vissza falvaikba, a szükségeseket beszerezni családjaik 
számára. Az elkeseredettség s a félelem nem sülyeszté a 
szerb népet meghunyászkodó tétlenségbe, sőt inkább 
minden férfi égett a vágytól boszút állani kegyetlen el
nyomóikon s lerázni végre az elviselhetetlen igát. Csak 
egy bátor, tevékeny, erélyes vezérre volt szükség, ki a 
minden egyes keblében lángoló harcz- és boszúvágyat az 
egységes mozgalom javára öszpontosítani lett volna képes. 
E vezért utóbb Kara Gyorgyéban találták fel a szerbek.

1 Nenáclovics : Memoári 52—55. 1. és 56—58. f.
2 K aradzsics: D anicza 1828. 156. 1. — G y ú rics : Szerb tö r

ténet K aragyorgye idejében stb. 111— 112. 1.



NEGYEDIK FEJEZET.

A loyalis felkelés.

1 .

A dahik zsarnoksága a knézek s az elöljárók meg
gyilkolásával elérte azon határt, a melynél meg kellett 
szűnnie az annyi idő óta sanyargatott keresztyén rája 
türelmének. Az önkényes hatalom átka, hogy erősza
koskodásaiban nem tud mértékletes lenni, s vagy meg
semmisíti az elnyomottakat vagy végre megsemmisít- 
tetik általok. A forradalom nem természetes állapota 
az emberi társadalomnak, melynek czélját a létező 
viszonyok fentartása, nem pedig azok folytonos fel
forgatása képezi. Csak a hol e czél elérhetése lehetet
lenné vált, a hol a rendet erőszak, a jogot önkény, a tör
vényt zsarolás, a természetszerű fejlődést önérdek vezé
relte korlátozás váltja fel, ott folyamodik a végenyészet
tel fenyegetett társadalom a forradalomhoz, mint utolsó 
mentőeszközhöz. Oly hatalmas azonban a társulási ösz
tön, mely az embereket nem csak a társadalom, de az 
államok alkotására is vezérlé, hogy daczára a hosszú évek 
során, sőt századokon át tűrt szenvedéseknek, minden 
nép csak tartózkodva alkalmaz erőszakot erőszak ellen. 
A történet tanúskodik arról, hogy kezdetben egy fórra-
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dalom sem czélozta a fennálló hatalom megdöntését, bár
mily gyüiölt lett légyen is az, hanem megelégedett volna 
bizonyos engedményekkel. Hogy utóbb miért s mily 
okok behatása alatt ölt majdnem minden ily mozgalom 
nagyobb mérveket, vajon az emberi természetben rejlő 
túlhajtási ösztön befolyása alatt-e, avagy mert a hatalom, 
bízva saját erejében, nem tudta vagy nem akarta kellő 
időben életbe léptetett reformokkal lecsillapítani a kedé
lyeket, — ezt kipuhatolni kétségkívül egyik legérdeke
sebb, legszebb feladata a történelemnek. Valóban azt 
lehet mondani, hogy minden forradalom kezdetben csakis 
az önvédelemre szorítkozik s csak később, a siker által 
felbátorítva, válik követelőbbé, olykor a régi rend helyett 
egészen újat teremtve s megtörve végkép azon hatalmat, 
melynek engedményeivel eleinte oly szívesen megelége
dett volna. így történt ez Szerbiában is e század első 
éveiben.

Midőn a szerbek, mint azonnal látni fogjuk, a dahik 
ellen fegyvert ragadtak, nem az államalkotás eszméje, 
nem elszakadási és függetlenségi vágyak által vezéreltet
tek. Az említett kivéo-eztetések nélkül a dahik valószínű-

<D

leg még sokáig gyakorolhatták volna önkényes uralmo- 
kat a tartományban. A knézek megöletését azonban a 
megrémült nép, nem ismerve a dahik terveit, az összes 
rája kiirtásának kezdetéül tekintette. Az önfentartás 
érzete volt az, mely a szerbeket ellenállásra ösztönzé. 
Ha már meg kellett halniok, legalább drágán óhajtották 
eladni életöket. Minden egyes fegyverfogható férfi szemé
lyes harcza volt ez, a saját és családja életéért. Ezért látjuk, 
hogy a felkelés minden összhangzó terv nélkül tört ki a 
pasalik különböző kerületeiben s hogy az egyes felkelő 
csapatok jó ideig alig tudtak valamit egymás felől. És a
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felkelők folyvást a szultán «leghűségesebb rájájának» 
nevezték magokat, sőt még később is, midőn a szerb 
sereg már sok ezer főt számlált s mint a következés meg- 
mutatá, képes volt a rendes török seregeket is diadalma
san visszaverni, a szerbek még mindig a szultán nevében 
folytatták harczukat a dahik ellen. Bár öntudatlanúl, de 
mély igazság rejlett e felfogásban; mert a dahik — e 
janicsárfőnökök — ép oly ellenségei voltak a birodalom 
újjáalakulásának és megszilárdulásának, mint a rájának. 
Tényleg tehát a szerb felkelés kezdetekor, a keresztyének 
voltak a szultán tekintélyének védői, a mahomedán jani
csárok ellenében. Ha a török államférfiak képesek lettek 
volna a kellő időben megalkudni a körülményekkel s fel
használni a kedvező alkalmat, mely a szerb mozgalom 
mérsékelt irányában önként kinálkozott, az ozmán biro - 
dalom — a mennyire meg nem történt események lehető 
következményei felett Ítéletet mondhatunk — valószínűleg 
magára a mahomedán elemre nézve is sokkal előnyösebb 
átalakulásnak lett volna színhelyévé. Ez azonban nem 
történt, a szultán nevében kezdett felkelés forradalommá 
vált a szultán ellen ; s a mozgalom, mely hivatva lett 
volna közelebb hozni egymáshoz a vallásos különbsége
ken alapuló nemzetiségi ellentéteket, még inkább növelé 
azokat, egy majdnem független országot teremtvén a 
birodalom kebelében.

Említettük fentebb, hogy a borzasztó kivégeztetések 
hírére, a ki q^ak teheté, elhagyá a falvakat s az erdőbo
rította hegységek rejtekeibe menekült. E menekültekhez 
csatlakoztak sok helyt a dahik uralkodása alatt nagy 
számmal szerte kalandozó hajdúk is. Az egész tarto
mányra nehezült csapás súlya alatt, elenyészett a különb
ség, mely azelőtt legalább még némi részben, a békés és
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munkás falusiak s a hajdúk (a szegény-legények) között 
létezett. Most mindnyájan egyaránt földönfutókká vál
tak, egyenlő veszély fenyegette mindnyájokat. Az önvé
delem szüksége egyesíté a bujdosókat, bármi lett légyen 
is azelőtt foglalkozások. Különben is az erdők- s hegyekbe 
menekülők a hajdúk között számos régi barátot és rokont 
találtak; s a többnyire jól felfegyverkezett, elszánt haj
dúk most nagy segítségére voltak a megrémült népnek. 
A boszú, de még inkább az önfentartás érzete vezette a 
szerbeket, midőn a knézek lemészárolása után nem elé
gedtek meg azzal, hogy családjaikkal együtt a rengete
gekben elrejtődzenek, hanem kisebb-nagyobb csapatokká 
tömörülve, a különböző kerületekben minden előleges 
összebeszélés nélkül majdnem egyszerre támadták meg a 
szubasákat, kabadahikat és híveiket, felégetve a hánokat, 
leölve minden törököt, a ki kezökbe került, így akarván 
elkerülni azt, hogy ők magok is a dahik dühének áldo- 
zatáúl essenek. Az első támadást Kara-Gyorgye kezdte 
néhány társával. E pillanattól fogva, majdnem tíz éven 
át, Kara-Gyorgye neve elválaszthatatlan a szerb mozga
lomtól, melynek csakhamar ő vált főtényezőjévé, központ
jává. Szükséges ennélfogva, hogy az újkori szerb történet 
e nevezetes alakjáról, Szerbia függetlenségének első meg
alapítójáról, bővebben megemlékezzünk.

A kragujevaczi kerületVisévczi falujában, élt a múlt 
század közepe táján egy szegény, Petroni nevű paraszt, 
méhtenyésztéssel foglalkozva, hol szerbek, hol pedig törö
kök szolgálatában.1 Petroninak több gyermeke született 
Visé.vcziben; legidősebb fia György nevet kapott a kereszt- 
ségben, s aztán szerb szokás szerint atyja neve után Petro-

1 G yúrics: Szerb történet K ara-G yorgye idejében. A bel
grádi t. t. Évkönyvében. IV. k. 83. 1.
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vies Györgynek1 hívták, később pedig sötét arezszíne 
miatt ezrni vagy kara melléknevet kapott, mely rajta is 
maradt és így lett belőle Kara-Gyorgye.1 2 Születési évét 
nem ismerjük pontosan3 s ifjúságáról is csak gyér és 
bizonytalan adatokat bírunk. Miként más nemzetek nép
szerű hősei, úgy Kara-Gyorgye körűi is egy egész mon
dakör támadt. Számtalan dalban emlékezik meg a nép 
mai napig is a szabadságharcz első főnökéről. Es miként 
ez máskép alig is lehetne, nem hiányzanak a regényes 
mondák sem. Azon éjjelen, midőn Petroni neje, Maricza, 
György fiát szülte, így szól e regék egyike, egy török 
hált a paraszt házánál. Csodálatos álma volt e töröknek. 
Rettenetes oroszlán tépte őt éles körmeivel; a félelem s a 
gyermek sírása felébresztő őt, remegve futott ki a sza
badba, snoha még nem hajnalodott, délről éjszak felé ter
jedő vakító fényt látott az égen, mely megvilágítá az 
egész tájat. Még inkább megrémülve visszatért a házba, 
a hol Maricza már gyermekét gondozta. Megtudván a 
török, hogy a gazda neje fiút szült, elmondá álmát s azt 
akként fejté meg, hogy e gyermek hires emberré leend és 
sok nép felett fog uralkodni. Szüléi szegényes házánál 
nőtt fel György, az akkori viszonyokhoz képest, minden

1 Petrovics tulajdonkép a Péter- név származéka, Kai’a- 
Gyorgye a ty já t pedig Petron inak  hívták, de ez utóbbi név szo
katlan  lévén a szerbek között, a P é te r névvel azonosították azt 
s így a fiú is Petrovicsnak neveztetett, azaz P é te r fiának vagy 
Péterfinek. Lfesd: K aradzsics : Obrenovics Milos stb. 2. lap 
jegyzet.

2 Czrni szerbül, kara pedig törökül feketét je len t, K ara- 
G-yorgye tehá t annyit tesz, m int fekete György, m iután szerbül 
G yörgyöt G yorgyénak mondják.

3 V alószinüleg a m últ század második felének első két 
tizedébe helyezhető az.

Kállay B. A szerbek története. I. 24
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oktatás nélkül. 1 Később az egész család a közel Topola 
helységbe költözött s ennek környékén töltött György is 
néhány évet, mint szolga rokonainál, utóbb pedig egy 
szpabinál. Némi vagyonra tévén szert, megházasodott. Az 
osztrák-török háborút megelőzött, mozgalom következté- 
ben, Kara-Györgye is, mint annyi más szerb, tanácsosabb
nak vélte Ausztriába menekülni. Tartva a törökök kegyet
lenségétől, egész családját s szüleit is magával vitte, 
kisérve még néhány kiköltözködő által. Az öreg Petroni, 
a kivel elhitették, hogy csak a hegyek közé menekülnek 
a törökök elől, csak útközben, már közel a Szávához vette 
észre, hogy fia idegen országba szándékozik vezetni mind- 
nyájokat, mire kijelenté, hogy házát és birtokát nem 
akarja odahagyni, sőt azzal fenyegetődzött, hogy felje
lenti őket a törököknek, ha nem engedelmeskednek s nem 
térnek vissza hazájokba. György nem lévén képes atyját 
engedékenységre bírni, nehogy övéi mind a törökök 
boszújának áldozatául essenek, lelőtte vagy mint mások 
beszélik, egy társa által lelövette őt, eltemetetlenűl hagy
ván hátra a holttestet. Később, midőn Kara-Gyorgye visz- 
szatért Ausztriából, a blagovesteniji kolostorban engesz
telő isteni szolgálatot tartatott elkövetett bűnéért. 2

Kara-Gyorgye Ausztriába menekült, de nem sokáig 
tartózkodott ott, s már a jövő évben visszatért Mihajlo- 
vics önkénteseivel. Említettük volt, hogy részt vett

1 G-yúrics : Szerb története stb. 83—84. 1.
2 K ara-G yorgye titk á ra  Gyúrics, ki annyi éven á t híven 

szolgálta őt s rövid életrajzát is megírta, m elyet többször volt 
és lesz még alkalm unk idézni, akként beszéli el ez eseményt, 
hogy Kara-G-yorgyét anyja ösztönözte, iszonyú átkokkal fenye
getőzvén, az öreg Petroni megölésére, midőn hallotta, hogy ez 
u tóbbi a törököknek szándékozott őket kiszolgáltatni. Lásd : 
G yúrics : Szerb tö rténet Kara-G yorgye idejében 92—93. 1.
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Szabács ostromában, de csakhamar megvált az önkénte
sektől s egy csapat hajdúval barangolta be a tartományt. 
A háború után ismét osztrák földön keresett menedéket s 
egy szlavóniai kolostor birtokán mint erdőkerülő szolgált. 
— Musztafa pasa szelid kormányzata alatt ismét vissza
tért családjával együtt Szerbiába s Topola faluban tele
pedett meg. Ekkor sertésekkel kezdett kereskedni, a mi 
által szép vagyonra és kerületében nagy tekintélyre tett 
szert. Régi társaival, a hajdúkkal azonban mindvégig 
fenntartotta a barátságot. Ezek gyakran fel is keresték őt 
s Kara-Gyorgye mindenkor segítette, vagy legalább jó 
tanácscsal éltette őket, de kalandozásaikban nem vett 
többé részt. 1 Rendkívül magas, szikár termet, hosszú 
karok és lábak s nagy testi erő által tűnt ki Kara-Gyor
gye. Fáradhatatlan volt a munkában s ügyes a fegyverfor
gatásban ; szerbek és törökök egyaránt tudták, hogy 
golyója sohasem hibázta el a czélt. Nem sokat beszélt, de 
ha szólott, természetes józan eszével rendesen eltalálta a 
leghelyesebbet. Daczára komor szótlanságának, kedvelte 
a tánczot s a vígság-ot. Nem is mehetett végbe nélküle 
egy mulatság sem az egész kerületben. Csakhogy a hol ő 
megjelent, ott senki sem mert volna se veszekedést kez
deni, se részeggé lenni; ezt Kara-Gyorgye nem tűrte 
volna s már akkor is annyira tisztelték és féltek tőle, hogy 
nem merészeltek nyíltan ellenkezni vele. Erély, bátorság, 
gyors elhatározás a veszély pillanataiban s hirtelen fel
lobbanó sfcfcnvedélyesség jellemezték őt. Ha megsértették 
vagy felboszantották, haragja nem ismert határt s gyak
ran kegyetlenségekre ragadta. Láttuk, miként ölte vagy 
ölette meg saját atyját is. Nem volt ez első gyilkossága. Már 
előbb, midőn még sertéseit őrzé a hegyek között, megölt 

2 U. o. 94. 1.
24*
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néhány törököt, kik őt megtámadták vagy gúnyos sza
vakkal ingerelték. Mindazáltal felindulás nélkül nem 
volt kegyetlen, és utóbb, midőn kedélye lecsillapult, 
többször őszintén megbánta a felhevülés első pillanatában 
elkövetett tettét. Oseredeti jellem volt a Kara-Györgyéé, 
melyből nem hiányzott ugyan sem az egyenesség, sem az 
igazságosság érzete, de mely a műveltség teljes hiánya 
mellett, féket s korlátozást nem tűrve, legtöbb esetben 
szenvedélyessége által vezetteté magát. Ajóésrosz tulaj
donok, melyek Kara-Gyorgye jellemének összeségét alko- 
ták, kiválóiag képesítők őt, egy oly megtorlási népies 
mozgalom vezérévé lenni, a milyen most Szerbiában kez
detét vette. Ellenben túlságos hiszékenysége s a kellő 
itélőtehetség hiánya, politikai tekintetben több ízben alkal
matlanná tevék őt, a harczban kivívott előnyök érvénye
sítésére. Kara-Gyorgye, ki oly hősiesen forgatta a fegy
vert, nem volt egyszersmind rendkívüli politikai tehet
ség is. 1

Kara-Gyorgye rettenthetetlen bátorsága, tekintélye 
a nép előtt és népszerűsége a hajdúknál, régóta nem volt 
ínyére a dahiknak. És ezért az ő nevével első sorban talál
kozunk a kivégzendők között. Több ízben küldtek adahik 
kisebb csapatokat Topolába, azon meghagyással, hogy 
Kara-Gyorgyét megöljék s fejét Belgrádra hozzák. Az 
orasaczi hán őre azonban, bizonyos Ibrahim, barátságban 
élt Kara- Gyorgyéval, sőt pobratim 2 Í3 volt vele s min-

1 Arszenijevics : Kara-Gyorgye jellem zése (K arakterisztika 
Czrnog Gyorgya.) A belgr. t. t. Évkönyvében IV. k. 150—152. 
lap. — Pantelics : Elbeszélései stb. 237—238. 1.

2 Szerbiában ősidőktől létezik a szokás, hogy két férfi szoros 
barátságot, hogy úgy mondjuk testvériséget köt egymással, s az 
ilyenek, kiket pobratim eknek neveznek, kötelesek egymást m in
denben segélni, védeni. E kötelék gyakran sokkal erősebb,
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denkor tudósította őt az életét fenyegető merényletekről. 
Kara-Gyorgye tehát mindannyiszor idejében elmenekül
hetett az ellene küldött gyilkosok elől. A knézek általános 
lemészárlásának idejében, Uzun-Mehmed|kabadahi bízatott 
meg Kara-Gyorgye megöletésével, ez utóbbi azonban ér
tesülvén e szándékról, gyorsan elhagyta lakását s a hegyek 
között Koplyara faluban Karatosics ismerősénél vonta 
meg magát h Csakhamar mintegy negyven menekült 
gyűlt itt egybe, köztök a hírneves Glavas Sztankó hajdú- 
harambasa. A rémület és kétségbeesés hatása alatt elha
tározták : megtámadni ahánokats leölni azok mahomedán 
őreit s a szubasákat, s inkább harczolva elesni, de nem 
tűrni tovább a borzasztó kegyetlenségeket. Mily elszánt
sággal fogtak a szerbek e tervök kiviteléhez, eléggé bizo
nyítja azon válasz, melyet bizonyos Gyorgyevics adott 
Kara-Gyorgye azon kérdésére, hogy akar-e ő is velők 
tartani s van-e elegendő lőszere? Gyorgyevics így felelt: 
«Veletek megyek én is ; van töltött puskám s még egy 
lövésem, de majd meghúzom magamat az erdőben, lelö
vök egy törököt s akkor lesz elég töltényem.» A koplyarai 
rejtekből bizalmas embereket küldtek a közelfekvő fal
vakba, felszólítván a knézekel, hogy gyülekezzenek Ora- 
saczban az ottani knéznél, Márkánál, mindegyik annyi 
fegyveres legénynyel, a mennyit hamarjában össze tud 
szedni. Oly készséggel engedtek e felszólításnak a falu
siak, hogy mire Kara-Gyorgye kis csapata Orasaczba ért, 
már 300 £őre szaporodott az, s megjelent közöttök a bu

mint az, mely ugyauazon család tag ja it fűzi együvé. K eresz
tyének és mahomedánok is léptek több ízben ily szövetségre.

1 Hadzsics : Szerb felkelés K ara-G yorgye a la tt (U sztanak 
szrbszki pod Czinim Gyorgyem ) Újvidék 1862. 14—15. 1. — Gyú- 
rics: Szerb tö rténet stb. 112.1. — P autelics: Elbeszélései stb. 258. 1.
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kovinai pap, Atanáz, is. Ez az 1804i-k év február 14-én 
történt. Erezték az Orasacznál összesereglett szerbek, 
h°gy csak úgy számíthatnak sikerre, ha egy akarat által 
vezérelve, közös erővel rohanják meg a törököket. Eré
lyes, elszánt főnökre volt tehát szükség, a ki képes legyen 
nem csak a támadásokat vezetni, de a minden oldalról 
egybesereglett csapatban is a fegyelmet fentartani. Mind
nyájok előtt kétségtelenül Kara-Gyorgye látszott legal
kalmasabbnak e szerepre. Egyakaratúlag fel is szólították, 
hogy vállalja el az Orasaczban alakúit csapat vezetését. 
Kara-Gyorgye eleinte vonakodott. «Válaszszatok mást, 
csak engemet ne, így szólott társaihoz. íme ittvanGlavas 
vagy Márko a knéz, vagy Teodóz a kereskedő; bár ki 
legyen is a vezér, Ígérem : hogy mindenben engedelmes
kedni fogok neki. En azonban nem lehetek, mert ismerem 
szigorú s hirtelen természetemet s tudom, ha valaki kö- 
zületek nem engedelmeskednék, vagy elhagyná a csapatot, 
vagy viszálkodni kezdene, én azt azonnal meglövetném, 
ez pedig meglehet hogy nem tetszenék nektek s megha- 
sonlást szülne közöttünk, a mi okvetlenül végvesztünket 
idézné elő.» Kara-Gyorgye szavai azonban csak arra indí
tották a többieket, hogy még inkább óhajtsák őt vezérökül 
s egyhangúlag kinyilatkoztatták, hogy épen olyan vezérre 
van szükségök, a ki minden kímélet nélkül tudjon bün
tetni s képes legyen szigorú rendet fentartani, ígérvén, 
hogy feltétlenül engedelmeskedni fognak akaratának s 
mindenben segítségére lesznek 1. — Kara-Gyorgye végre 
tehát elvállalta a főparancsnokságot az orasaczi csapat 
felett, s ezután mindnyájan Atanáz pap jelenlétében, köl
csönösen hűséget esküdtek egymásnak, megcsókolva a

1 Karadzsics : D anicza 1828. 157 és 163—166. 1. — G yúrics: 
Szerb tö rténet stb . 113—115. 1.
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keresztet s az evangéliumot. Még az nap felkerekedett az 
egész csapat, hogy felgyújtsa az orasaczi bánt és legyil
kolja az ott tartózkodó néhány törököt. Ez utóbbiak között 
volt Ibrahim is, Kara-Gyorgye pobratimje, a ki már két 
ízben megmentette életét. Hálából és pobratimje kedvéért, 
Kara-Gyorgye bántatlanúl elbocsátotta a bekerített törö
köket, csak lőkészletöket kellett a felkelőknek átadniok. 
A hán azonban a lángok martalékává lett. Innét üzenetet 
küldött ezután Kara-Gyorgye, most már a távolabb eső 
kerületekbe is, a knézekhez és tehetősebb gazdákhoz vagy 
kereskedőkhöz, tudtokra adván a történteket s felszólít
ván őket, hogy ragadjanak fegyvert s csatlakozzanak 
hozzá, vagy hogy saját falvaikban támadják meg s gyújt
sák fel a bánokat s gyilkolják le a szubasákat. Orasaczból 
Ralenovitye faluba sietett Kara-Gyorgye csapatával, s itt 
is fellázítván a népet, minden házból egy, sőt két és három 
férfit is vett fel seregébe ; a kik pedig nem akartak jósze
rével csatlakozni hozzá, azokat emberei erővel kényszerí
tők, azzal fenyegetvén, hogy a vonakodókat kivégzik s 
házaikat felgyújtják h Voltak ugyanis sokan a falusiak 
között, kik a mozgalom első időszakában csak hajdúkúl 
tekintették a felkelőket, s tudván tapasztalásból, hogy 
még a nagyobb mérvű hajdú vállalatok sem igen sikerűi
tek, s hogy azok miatt rendesen a békés népnek kellett 
szenvednie, nem akartak velők egyesülni. A felkelők azon
ban, nehogy némelyeknek ez óvatossága és kishitűsége a 
többiekre i  ̂ elcsüggesztőleg hasson, a legnagyobb szigor
ral bántak az olyanokkal, kik azonnal nem mentek velők, 
kérlelhetetlenül besorolván, sőt olykor súlyosabb bünte
tésekkel is illetvén őket. Majd Rogacsába jött Kara-Gyor
gye, a hol Kátics Márko csatlakozott hozzá, Jankónak 

2 Karadzsics : D anicza 1828. 158—159. 1.
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testvére, ki nem sokára szintén egyesült vele s hőstettei 
által tűnt ki a szabadságbarczban. — Minden faluban, 
melyen áthaladt a felkelő csapat, új fegyveresekkel sza
porodott. Az útba eső hánok felgyújtattak, a török őrök 
pedig legyilkoltattak ü — Mindez, legalább látszólag, 
még nem volt egyéb, mint egy nagyobb hajdúcsapat ga
rázdálkodása. Ily színben óhajtották a dahik is e mozgal
mat feltüntetni s meglehet, hogy elbizakodottságukban 
magok sem tartották azt egyébnek, legalább ezt látszik 
bizonyítani azon körülmény, hogy most a történtek hírére 
harminczöt fegyverest küldöttek Belgrádról a rudniki 
Száli agához, azon meghagyással, hogy gyűjtsön 2—300 
főnyi csapatot s rendelje ki a keresztyén ráját is botokkal 
és így üldözze és semmisítse meg a hajdúkat. Kara- 
Gyorgye értesült a Belgrádból elindult csapat közeledté- 
ről s Szibnicza helység mellett, a belgrádi kerületben, 
lesbe csalván azt, egy részét levágta, más részét foglyúl 
ejtette 2. Ezzel a koczka el volt vetve. Most már nem 
lehetett többé szó csupán hajdúkról, a mozgalom jellege 
tisztán előtérbe nyomúlt. A rája lázadt fel urai ellen ; a 
hánok elpusztítása, a szubasák megöletése és elüzetése, a 
támadó csapat gyors szaporodása, a mint a falukon átha
ladt, nem hagyhattak többé kétséget az iránt, hogy itt 
nem nagyobb mérvű rablókalandozásokkal, hanem való
ságos népfelkeléssel állottak szemben a hatalmokban elbi
zakodott dahik. És csakis ez utóbbiak s zsarnokságuk 
ellen irányult a mozgalom. Kara-Gyorgye és társai nem 
gondoltak egyébre, mint megszabadúlni közvetlen elnyo
móiktól, vagy legalább boszút állani rajtok. Még az a 
gondolat is csak lassan tört magának útat a felkelők kö-

1 U. o. 115—118. 1. 
a U. o. 119—121. 1.
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zott, hogy ha sikerülne a dahik elviselhetetlen hatalmát 
megtörniük, a szultánhoz forduljanak egy igazságos, mér
sékelt jellemű vezir kineveztetése végett, ki aztán vissza
állítaná a Musztafa pasa alatt létezett állapotot. Ez volt 
akkor a legmerészebbek vágyainak netovábbja.

Szibniczából több falun keresztül, melyeknek ke
resztyén lakói részint önként, részint az erőszaknak en
gedve, csatlakoztak a felkelőkhöz, Kara-Gyorgye Ven- 
csanába ért, a hol már 3000 fegyvere-« felett rendelkezett, 
de itt sem állapodott meg soká, hanem tovább folytatta 
pusztító körjáratát. E mozgalom leginkább a rudniki, 
kragujeváczi s a belgrádi kerületre terjedt ki, átcsapva a 
szomszéd kerületek falvaiba is. Az egész tájat, mely a 
tartomány közepét foglalja el, több kerület között oszol
ván meg, Sumadiának nevezik. E név 1 az áthatatlan ős
erdőktől származik, melyek akkor még a Rudnik, mint 
központ körül emelkedő hegy és völgy tömkeleget borí
tották, majdnem bevehetetlen természetes erősséget al
kotván. Itt terjeszkedett ki a felkelés először, s nem 
sokára majdnem az egész Sumadiát ellepte. A hánok 
csekély számú őrei s a szubasák sehol sem állhatták 
ellen a túlnyomó számnak, s vagy elfutottak, vagy kér- 
lelhetlenül lemészároltattak.2 Valóságos csatára nem 
került a dolog, mert a dahik ekkor még nem állítottak 
sereget a naponként szaporodó felkelők ellen, még min
dig remélvén, hogy jó módjával s Ígéretekkel a fegyver 
letételére bírhatják a szerbeket. Valóban a dahiknak fe
lettébb érdekükben állott, hogy a nyugalom minél előbb 
ismét helyreálljon. A rája napról napra hatalmasabbá 
lett. Kara-Gyorgye már fenyegetőzni is kezdett, s a törö-

1 Súma szerbül erdőt jelen t.
1 Karadzsics : D anicza 1828. 158—159. 1.
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kök kénytelenek voltak olykor e fenyegetéseket figye
lembe venni. így sikerűit neki például Milovanovics 
Mládent a fogságból kiszabadítani. Midőn a knézek le- 
gyilkoltattak, a gazdag Mládent is hatalmába kerítette a 
kragujeváczi kabadahi s börtönbe vetette, remélvén, 
hogy váltság fejében nagy összeget csikarhat ki tőle, s 
aztán majd mégis kivégezteti. Értesült erről Kara-Gyor- 
gye s a Szibniczánál elfogott törökök egyikét Kraguje- 
váczra küldte, azon üzenettel, hogy kész a kezében lévő 
húsz törököt cserébe átadni Mládenért, ellenben azonnal 
megtámadja Kragujeváczot, s az egész mahomedán lakos
ságot kiírtja. A megrettent törökök elfogadták az ajánla
tot és szabadon bocsátották Mládent.1 Még nem telt el 
két hét azon nap óta, hogy Kara-Gyorgye és társai az 
orasaczi hánt felgyújtották, s már ily fenyegetőleg mertek 
fellépni! Érezték a dahik, hogy nem volt szabad késniük. 
A mozgalom első hírére Focsics Mehmed aga dahi, ki, 
mint láttuk, Yáljevóból Szabácsba ment volt, nem mer
vén többé a fellázadt kerületeken át visszatérni, csolna- 
kon evezett le a Száván Belgrádig. Az itt összegyűlt 
négy dahi elhatározta : azonnal megkísérteni a rája meg- 
békéltetését. 2 E végre négy öreg törököt küldöttek egy 
Máté nevű szerb szerzetes kíséretében Topolába, a hol 
akkor Kara-Gyorgye tartózkodott. A törökök 500 er
szényt Ígértek Kara-Gyorgyénak, ha leteszi a fegyvert s 
csapatait hazabocsátja. Máté, a szerzetes, azonban titok
ban intette őt, hogy ne higyen az ígéreteknek, s csak 
folytassa a megkezdett munkát. Kara-Gyorgye nem is 
nagy kedvet érzett megbékűlni, hanem ha oly biztosítá
sokat nyerhet vala, melyek jövőre lehetetlenné tették

1 G yurics : Szerb tö rténet stb. 127. 1.
2 K aradzsics : D anicza 1828. 160. 1.
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volna a dahik zsarnokságának megújulását. És ezcrt azt 
válaszolá a követeknek, hogy ő kész megbékélni, de 
előbb tudni óhajtaná, hogy miként szándékoznak bánni a 
dahik ezentúl a néppel, mert a szerbek nem hajlandók 
többé falvaikban hánokat és szubasákat, valamint álta
lában az eddigi zsarolást és kegyetlenkedést tűrni; nem 
bízván azonban az ígéretekben, csak azon esetre tennék 
le a fegyvert, ha a dahik jövendő magokviselete iránt 
kellő biztosítékot nyújtanának; ez pedig nem lehet egyéb 
mint az osztrák kormány jótállása; ha tehát a dahik 
ráállanak arra, hogy a köztök és a szerbek között meg
állapítandó szerződés az osztrák kormány biztosának 
jelenlétében köttessék meg, úgy Kara-Gyorgye és táljai 
készek az ellenségeskedést felfüggeszteni.1 Vajon Kara- 
Gyorgye komolyan óhajtotta-e Ausztria közvetítését, 
vagy ezen, a dahikra nézve majdnem lehetetlen feltétel 
követelésével talán csak időt akart nyerni, remélvén, 
hogy a tavasz közeledtével serege még inkább fog szapo
rodni, ezt most már nem határozhatjuk meg pontosan, 
de bármint legyen is, annyi tény, hogy a szerbek még 
akkor is Ausztriát tekintették természetes pártfogójokúl.

A török küldöttek visszasiettek Kara-Gyorgye vá
laszával Belgrádra, s közölték azt a dahikkal, elmondván 
egyszersmind, hogy mily számosán vannak már a felke
lők, s mint szaporodik naponkint seregök. Látván a dahik, 
hogy a veszély nagyobb, mintsem eleinte vélték, egyik 
társokat, A^anlit, bízták meg, hogy minden áron békél
tesse meg a felkelőket, elfogadván az általok szabott 
feltételeket, s ha kell, pénzt is adván a főnököknek. 
Aganli azonnal el is indúlt pár száz zsoldos kíséretében s 
a belgrádi nahia kolubarai kerületében lakó szerbeket, 

1 Gyúrics : Szerb történet stb. 126. 1.
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kik még- nem csatlakoztak volt a felkeléshez, rávette, 
hogy menjenek vele, s igyekezzenek együtt szétoszlásra 
bírni a lázadókat, Ígérvén, hogy kész Kara-Gyorgyénak 
minden kívánságát teljesíteni. Drlup helységben szál
lott táborba Aganli szerb-török csapatával és azonnal 
értesítette Kara-Gyorgyét, ki ezalatt seregével a kö
zel Rogacsa helységbe érkezett, hogy értekezni óhaj
tana vele. Kara-Gyorgye erre reá állott azon feltétel 
alatt, hogy a találkozás nem a helységben, hanem 
a két falu közt elterülő térségen fog végbemenni. 
Más nap mindegyik sereg saját faluja előtt sorako
zott, Kara-Gyorgye pedig néhány válogatott legény
nyel előre ment, — hasonlókép Aganli is, és ekként 
találkozott a dahi, s a szerb felkelők vezére. Egyik 
sem volt azonban egy puskalovésnyivel távolabb saját 
csapatától. Aganli előadta, hogy a dahik készek mindazt 
megadni, a mit a szerbek követelnek, csak térjenek béké
ben haza. Kara-Gyorgye keserűen szemére hányta Agan- 
linak a dahik zsarolásait és kegyetlenkedéseit s végre 
azon meggyőződését fejezte ki, hogy ha most megbékél
nének is, pár év múlva ismét újra kezdődnék a régi zsar- 
nokoskodás. Aganli mindenképen igyekezett Kara-Gyor
gyét a dahik őszintesége felől meggyőzni 8 végre, miként 
már előbb a küldöttség által, ötszáz erszényt ajánlott 
neki, biztosítván őt, hogy ha nem bízik bennök, szabadon 
kivándorolhat Ausztriába, a hol aztán sokkal kényelme
sebben élhet, mint Szerbiában. Kara-Gyorgye azonban 
hajthatatlan maradt s az osztrák kormány jótállása nél
kül semmit sem akart tudni a megbékélésről. A míg 
Aganli az okokat iparkodott elősorolni, melyek ily idegen 
közvetítést lehetetlenné tettek, egyszerre csak egy lövés 
dördült el, mire mindkét csapat árulást gyanítva, egy
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másra kezdett lövöldözni. Mind a két részről történtek 
sebesülések, Aganli kezét is horzsolta egy golyó; végre 
azonban a vezéreknek sikerűit embereiket lecsendesíteni 
s ez alatt beállván az est, a csapatok a falukba vonultak. 
Aganli még az éjjel gyorsan elhagyta Drlupot törökjei
vel, a vele volt szerbek pedig elszéledtek. 1 Kara-Gyor- 
gye ezután kelet felé fordult seregével. Néhány nap 
múlva azonban új követség érkezett. A legtekintélyesebb 
belgrádi törökökből állott, élőkön a szerb metropolitával, 
a görög eredetű Leontival, a ki a dahik parancsa követ
keztében kénytelen volt a békéltető szerepét elvállalni. 
Palánkában, a pozsareváczi kerületben találták Kara- 
Gyorgyét február végén vagy márczius elején, ki most 
már négyezer emberrel táborozott a falu mellett. A me- 
tropolita Máté szerzetes által titokban előre értesítette 
Kara-Gyorgyét a küldöttség jöttéről s egyszersmind 
intette, hogy ne engedjen még az ő rábeszéléseinek sem, 
mert ő kénytelen a törökök érdekében szólani, de volta- 
kép nem helyeselné a kibékülést., Nem volt szükség a 
metropolita intésére. Kara-Gyorgye, ki naponként érezte 
erejét növekedni s valószínűleg a dahik tétlensége által 
is kitartásra ösztönöztetett, nem volt hajlandó az ajánla
tokat elfogadni. A török követek, támogatva nyíltan a 
metropolita által, egész ékesszólásokat felhasználták, hogy 
a szerbeket a fegyver letételére bírják, ígérvén, hogy ezen
túl a dahik se kabadahikat, se szubasákat nem fognak tar
tani, hogy a^ája ügyeinek intézését kizárólag a knézekre 
fogják bízni s jövőre tartózkodnak minden zsarolástól; 
végre pedig kinyilatkoztatták küldőik nevében, hogy ké
szek Kara Györgyét az egész pasalik obor-knézéűl elis-

1 U. o. 128—132. 1. — Karaclzsics: D anicza 1828. 161 — 
162. lap.
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merni s neki évenkint ötszáz erszényt adni. Kara-Gyorgye, 
a szerbek költői természetéhez képest, állítólag egy mesével 
válaszolt: «Egyszer egy mérges kigyó megharapott egy 
fiút, s a fiú meghalt. Az atyja elősietett, hogy a kigyót 
agyonverje, de az már majdnem egészen bebújt rejtekébe; 
az atya még csak a kigyó farkát ragadhatta meg s azt le 
is vágta, ezután pedig eltemette fiát a kigyó laka mellett. 
Egy ízben az ember arra menvén s a kigyó is kidugván 
fejét így szólt ez utóbbihoz: .jöszte elő kigyó, béküljünk 
meg4; a kigyó azonban ekként felelt: ,a míg te meg nem 
szűnöl fiad sírját nézni, én pedig levágott farkamat, addig 
közöttünk békéről szó sem lehet4. És így mi sem békűl- 
hetünk meg, folytató Kara-Gyorgye, a míg mi magunk 
előtt látjuk legyilkolt knézeink sírhantjait, ti pedig meg 
nem ölhettek engem.» 1 A Kara-Gyorgye által mondott 
parabola leghívebben kifejezte a viszonyt, mely akkor a 
dahik és a keresztyén rája között létezett. Oly borzasztó 
kegyetlenségek vitettek véghez egy részről, oly mély gyű
lölet, oly kiolthatatlan boszúvágy halmozódott össze a 
másik fél lelkűletében, hogy az ellenséges két elem 
között, az őszinte és tartós kiengesztelődés teljesen lehe
tetlenné vált. Miután még Kara-Gyorgye kinyilatkoztatá, 
hogy egy idegen fejedelem biztosítása s a nép meghall
gatása nélkül nem hajlandó alkudozásokba sem bocsát
kozni, a török követek s a metropolita a nélkül, hogy 
czélt érhettek volna, visszatértek Belgrádra.

2.

Ennyi meghiúsúlt kisérlet után s Kara-Gyorgye 
csapatjának gyors szaporodtával, a dahiknak komolyan 

1 G y ú rics: Szerb tö rténet stb. 133—136. 1.
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kellett ellenállásról gondolkozniok és pedig annyival 
inkább, mert a felkelés, a Sumadián kívül, a tartomány 
többi vidékeire is kezdett kiterjedni. Keleten, túl a 
Moraván, a Mláva és a Pék folyóktól átszelt kerületek
ben Momir, Lucsiczából, Sztojkovics Milenko Klicse- 
váczból és Teodorovics Péter Dobrinyából (ki aztán 
születési helye után Dobrinyácz név alatt lett ismere
tessé) állottak az erdőkbe menekültek s a hajdúk élére s 
miként a Sümadiában Kara-Györgye, úgy ők is faluról- 
falura jártak csapatjaikkal, pusztítva a hánokat s öldö
kölve a szubasákat.1 A nyugati tájak, a Kolubara és a 
Diána között, tehát a váljevói és szabácsi kerületek, sem 
maradhattak sokáig; mentek az általános mozgalomtól.

Nenádovics Aleksza kivégeztetése után, öcscse Jakab 
és fia Máté, a pap, egész családjokkal a hegyek közé 
menekültek, a hová a megrémült falusiak közül is sokan 
követték őket. I tt hallották nem sokára, hogy Kara- 
Gyorgye fegyvert ragadott, s felégette az orasaczi hánt. 
A sumadiai felkelés hírére megszeppentek a váljevói tö
rökök is és az ottani muszelim,Porecs Ali, összeszedvén a 
kisded Ub városban lakó török nőket és gyermekeket, 
Yáljevóba szállította őket; a váljevói törökök ellenben 
mindjárt a knézek meggyilkoltatása után Szokol és Uzsi- 
cza várakban helyezték el családjaikat. Nenádovics Jakab 
és Máté, égve a boszútól, azonnal Aleksza halála után 
óhajtották volna megtámadni a törököket, de akkor még 
nem tudtál^biztosan : vajon számíthatnak-e a nép támo
gatására, a mely szerette és tisztelte ugyan knézeit, de 
ezek kimúltával megfosztatott vezetőitől, kiknek szavát

2 K aradzsics: D anicza 1828. 159. 1. — M édovics: A pozsa- 
revaczi kerület (Okruzsie pozsarevacsko) A belgr. t. t. É vköny
vében IY. k. 203. 1.
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fogadni megszokta volt. A két Fenádovics most, midőn a 
törököket a megerősített városokba látta vonúlni, s felbá
torítva a Kara-Gyorgye felől érkező hírek által is, elér
kezettnek hitte az időt, midőn felkelésre bírhatja a kör
nyék népét. Rögtön biztos embereket küldtek szét a 
közelfekvő falvakba, s felszólították a fegyverfogható 
férfiakat, hogy minél nagyobb számmal jelenjenek meg a 
brankovinai magaslaton. Máté a brankovinai templomból 
egy kék-veres-fehér zászlót is szerzett, s ezt február 
27-én a hegytetőn kitűzte, hogy ezen jelvény korul sere- 
geljenek az érkezendők. Már másnap mintegy hétszáz 
fegyveres gyűlt össze a Nenádovicsok által megjelölt he
lyen. Fegyvere ugyan volt mindnyájának, de lőporban és 
golyóban nagy hiányt szenvedtek. Máté azonnal késznek 
nyilatkozott átmenni Ausztriába, s ott még atyja idejéből 
több jó ismerőse lévén, a szükséges lőszert beszerezni. 
Február 29-én ért Máté a Száva partjához Zabrezsnél, s 
itt összegyűjtvén a főbbeket, közölte velők, hogy Bran- 
kovinánál már egy tekintélyes csapat alakúit a közel fal
vak lakosaiból, s rábírta őket, hogy addig, míg ő oda jár, 
előkészítsék a népet a felkelésre a poszavinai kerületben. 
Máté csolnakon jutott el Zabrezsből Zimonyba, éjjel ha
józván el Belgrád alatt, nehogy az ottani törökök feltar
tóztassák őt. Zimonybnn atyjának régi jó barátját, 
Mitesser őrnagyot kereste fel, s miután elmondott neki 
mindent, a mi Szerbiában történt, tanácsot kért tőle, hogy 
mit tévők legyenek. Az őrnagy azt javasolta, hogy jöjje
nek családjaikkal a Száva közelébe, s majd átszállíttatja 
őket az osztrák partra, egyéb segítségre Ausztria részéről 
jelenleg nem számíthatnak. Máté erre azt válaszolta, 
hogy most már nem csak az ő és rokonai családjairól van 
szó, mert az összes népnek legalább is fele fellázadt a tő-
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rökök ellen, annyian pedig át nem jöhetnek, de nincs is 
egyébre szükségük, mint lőszerre, s azért ezt kér az őrnagy
tól. Mitesser természetesen ezt sem adhatott, hanem meg
ismertette Őt egy Zsivkovics István nevű kereskedővel, a 
ki Belgrádról a dahik elől menekült Zimonvba, s ki aztán 
szerzett is néhány font puskaport és vagy háromszáz töl
tényt. Sokkal fontosabb volt azonban egy másik ismeret
ség, melyhez Máté szintén az őrnagy közvetítése által 
jutott. Musztafa pasa megöletése után fiának, Dervis 
bégnek, egy hű embere, Del-Ahmet, Zimonyban keresett 
menedéket a dahik dühe elől, s azóta ott tartózkodott. 
Mitesser jó viszonyban élt e törökkel s gondolván, 
hogy talán segítségére lehetne valamiben a szerbeknek, 
megismertette őt Mátéval. Nenádovics Máté, e bátor és el
szánt, de egyszersmind találékony és ravasz pap, azonnal 
átlátta, hogy mily előnyére lenne a felkelésnek e török 
jelenléte a szerbek között. Del-Ahmed, ki a szultán hű 
emberének, tehát a janicsárok ellenségének vallotta ma
gát, készséggel fogadta el Máté ajánlatát, hogy menjenek 
együtt Szerbiába, s ott működjenek közre a dahik ellen. 
Máté nem is kívánt egyebet új barátjától, mint hogy 
mindazt, a mit a népnek mondani fog, ő (Del-Ahmed) is 
a maga részéről bizonyítsa. Másnap már ismét szerb föl
dön voltak Zábrezsnél. Máté barátjai csakugyan nem 
maradtak tétlen, s háromszáz fegyveressel várták őt; e 
szám ötszázra szaporodott, a míg a grabováczi kolostor
hoz értek. itt összegyűlt néphez Nenádovics Máté a 
következőkép s ólott: «Tudjátok mindnyájan, hogy Had- 
zsi-Musztafát a dahik megölték. Hadzsi-Musztafának 
azonban volt egy fia, Dervis bég, a kit a szultán atyja 
helyébe vezirré nevezett ki. Ez a Dervis bég atyja halála 
óta nem szűnt meg a szultánt kérni, hogy hatalmazná

25Kállay B A szerbek története. I.
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fel őt egy fermánnal sereget gyűjteni, s megboszúlni 
magát atyja haláláért a dahikon. Végre a szultán meg
adta a kért fermánt; s most Dervis bég elküldte hozzánk, 
Ausztrián keresztül, bimbasáját, az itt jelenlévő Del- 
Ahmedet a szultán fermánjával, a mely megengedi, hogy 
a szerbeket fegyverre szólítsa, s a szubasákat és egyéb 
zsarnokokat mind a várakba űzze; midőn pedig már 
eléggé nagy sereget gyűjtendett, meg fog jelenni Dervis 
bég is, ágyúkat hozván magával, elkergeti a dahikar s 
megtisztítandja az egész pasalikot a gonosz nyomorga- 
tóktól s ő lesz aztán, miként volt egykor atyja, belgrádi 
vezir; arra pedig még bizonyosan emlékeztek, hogy 
Hadzsi-Musztafa idejében milyen jó sorsunk volt, s mily 
szabadságban éltünk.» Del-Ahmed folyvást bizonyítgatá: 
úgy van, valóban úgy van! Nenádovics emlékirataiban 
őszintén bevallja, hogy mindabból, a mit ő Grabovácznál 
a falusiak előtt mondott, egy szó sem volt igaz, s csak a 
nép felbátorítására gondolta ki azt. 1 Ez idő óta azután 
magok a szerbek között is gyökeret vert azon vélemény, 
hogy ők a szultán engedelmével, s a szultán nevében har- 
czolnak a dahik, mint bitorlók ellen. E felfogás egy rész
ről előmozdította a felkelés terjedését, mert nem szenved 
kétséget, hogy a nép, mely még eleinte így is sok helyt 
vonakodott fegyvert ragadni, teljesen tartózkodott volna 
a felkelésben való részvéttől, ha azt gyaníthatta volna, 
hogy a szultán seregeivel kell szembeszállania, de más 
részről a tartomány végleges megbékéltetése is lehetőbbé 
vált ez által. .

Máté csapata Grabováczból Brankovina felé tartott,
hogy ott azon sereggel egyesüljön, melyet Máté, bátyja'
Nenádovics Jakab vezérlete alatt, a brankovinai magasla-«

*
1 Nenádovics: Memoári 58—64. 1.
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4on hagyott. Lyubinics faluban azonban megdöbbentő 
bírt közölt az ottani knéz Mátéval. A brankovinai sereg 
nem létezett többé. Néhány knéz és kmét jelent volt meg 
ott, s megfélemlíté a népet, rávevén, hogy haza széledjen, 
sőt hogy élelmi szereket is szállítson Váljevóba Porecs- 
Alinak, s hogy ismét meghódoljon. Nenádovics Jakab 
«ĉ ak hevesed magával maradt az elhagyott táborban. 
Bármily leverőleg hatott is e hír Mátéra, erélyes jelleme 
nem tudott sokáig elcsüggedni. Megigértette a lyubinicsi 
k nézzél, hogy az egész dologról senkinek sem fog szólni, 
maga pedig azonnal lóra ült s azon ürügy alatt, hogy előre 
megy, a két sereg egyesülését megbeszélendő, Jakab 
■bátyjához sietett Brankovinába. A lyubinicsi knéz való
ban igazat mondott. Nenádovics Jakab már csak tíz
tizenöt fegyveres fölött rendelkezett. Máté megtudván 
bátyjától, hogy bizonyos Péja knéz, néhány kméttel volt 
n sereg elszéledésének tulajdonképeni oka, azonnal értök 
küldött, s midőn megjelentek, részint jó szóval, részint 
fenyegetésekkel oda vitte a dolgot, hogy az elpártoltak 
ismét készeknek nyilatkoztak a Lyubinicsnél táborozó 
sereghez csatlakozni. Ekként sikerűit Máté erélyének a 
felkelésre oly veszélyessé válható meghasonlást csirájá
ban elfojtani. A felkelők több csapatra oszolva, különböző 
irányokban működtek. Az egyik Nenádovics Jakab vezér
lete alatt Szvileuvával szemben, a szabácsi nahiában fog
lalt állomást, a többiek Nenádovics Máté, az öreg Grbo- 
vics, Kédic^és mások által vezetve, Váljevót igyekeztek 
bekeríteni. A szabácsi törökök nem érezvén magokat elég 
•erőseknek, zvorniki Vidaics Ali béghez folyamodtak 
segítségért, s ez nem is késett jóbarátjainak, a janicsárok
nak kérését teljesíteni. Összeszedvén szubasáit s néhány 
száz törököt, átkelt a Drinán s a jadari szerbeket kény-

S>5*
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szeríté szintén vele menni; ezeket azonban csakhamar haza 
bocsátotta, attól tartván, hogy hitsorsosaik ellen nem fog
nak harczolni, sőt még török uraik ellen is fordúlhatná- 
nak. A szabácsiak sem maradtak tétlen ez alatt, hanem 
kivonulván, Szvileuvánál várták be a Boszniából remélt 
segítséget, apró csatározásokat folytatva addig is Nenádo- 
vics Jakab emberei ellen. Az erélyes Máté nagy tevékeny
séget fejtett ki. A felkelők serege, miként azelőtt, úgy 
jelenleg is, még mindig nagy szükséget látott lőszerben^ 
Máté tehát mindenek előtt Del-Ahmeddel levelet íratott 
törökül Hadzsi-bégnek Szreberniczába, Aleksza knéz egy
kori barátjának, ki ellen, mint fentebb láttuk, pár év előtt 
Aganli dahi hadjáratot folytatott. A levélben Máté 
elmondá az általa kigondolt mesét Del-Ahmed küldetésé
ről és Dervis bég várható megérkezéséről s felszólítá őt, 
hogy, mint a szultán hű embere, küldjön lőport a szer- 
beknek, kik a szultán küldöttjének vezetése alatt feltá
madtak a dahik ellen. Hadzsi bég, ki különben is gyű
lölte a dahikat, elhitte e mesét és teljesíté Máté kívánsá
gát. A szerb felkelők tehát, legalább részben, török lőport 
használtak első harczaikban. Mindez azonban nem volt 
elég. Máté tehát ismét lóra ült s a Szávához sietett, a hol 
is a zimonyi Zsivkovics mintegy másfél mázsa lőport 
adott át neki zsákokban. Alig volt képes Máté Zsivkovi- 
csot kifizetni, de azért mégis felszólította, hogy küldjön a 
mennyit csak szerezhet, Ígérvén hogy pontosan meg fogja 
kapni az árát. A zsákokat azután Máté kísérői hátára 
kötözvén, velők együtt gyorsan mint jött, lóháton vissza
tért azon csapathoz, mely akkor már egy órányira Válje- 
vótól táborozott s innét kétszáz legényt rögtön bátyjához 
Jakabhoz küldött, kinek helyzete a megérkezett bosnyá- 
kok nagy száma miatt nem volt egészen veszélytelen.
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Márczius 11-én értekezletre hívta meg Nenádovics Máté, 
a váljevói törököket. Száli szpahi vezetése mellett, öt 
<jreg mahomedán jelent meg. Ezeknek is elmondta Máté 
hogy ő és társai egy szultáni ferman által vannak fölha
talmazva a janicsárokat megtámadni és elkergetni; s az
után felszólítá őket, hogy Porecs-Alit, adahik hi vét, űzzék 
el Váljevóból, a mely esetben a szerbek készek békében 
hazatérni, ellenben meg fogják támadni Válj evőt, mert 
Porecs-Alit élve vagy halva kézre akarják keríteni. Öt 
napot adott Máté a törököknek gondolkodásra, a mely 
határidő után a támadás okvetetlenűl bekövetkezendő 
volt, ha addig a gyűlölt janicsár aga el nem hagyja a 
várost; Ígérte azonban, hogy a becsületes törököknek, a 
kik a szultán hű alattvalói, még ez esetben sem lesz bán- 
tódások. Az értekezlet után Máté visszatért a táborba s 
■embereinek egy részét haza bocsátotta pihenni, azt hivén, 
hogy csak öt nap múlva lesz szüksége reájok. Kifáradva, 
mélyen elaludt, midőn egyszerre az őr fölkelté őt, jelent
vén, hogy Yáljevó ég; egyszersmind puskatüzelés is volt 
hallható a város felől. A támadást Kédics és Milivoj 
knézek intézték, kiknek nem volt tudomások a törökök
nek tett Ígéretről. Máté egy ideig tusakodott magában, 
hogy a váljevói mahomedánoknak adott szavát tartsa-e 
meg s bevárja az öt napot, vagy pedig társainak segítsé
gére siessen, a kik csekély számuk miatt vereséget is 
szenvedhetnének. Végre is ez utóbbira határozta el ma
gát s összeszedvén embereit, a hazabocsátottakért pedig, 
legalább a közelebbi falvakba, futárokat küldvén, azonnal 
megindult Váljevó felé. Az éj beállta előtt elérték a 
várost, még nehány házat fölgyújtottak s a törököket 
"végre egy erős kőfallal bekerített udvarba szorították, 
melynek ostromával azonban föl kellett hagyniok, nem
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lévén ágyújok s már lőporuk is fogyatékán volt. Porecs- 
Ali azonban nem várta be, míg- az éhség miatt meo- kel-7 o  O  ö

lett volna adnia magát, hanem a legközelebbi éjjel meg
szökött egész környezetével.1

Márczius 11-dike nevezetes nap volt a szerb felke
lésre nézve. Nenádovics Jakab is fényes győzelmet ara
tott Szvileuvánál e napon az egyesült szabáesi ésbosnyák 
törökök fölött. Jakab sövénykerítéssel vette körűi tábo
rát, a törökök közeledtére azonban elhagyta az ekként 
megerősített helyet s amazoknak engedte át, a kik 
nem is késtek azt elfoglalni. Mihelyt Jakab megkapta 
öcscsétől Mátétól a kért kétszáz főnyi segítséget, úgy 
körülvette a sövénykerítést, hogy a törökök abban mint
egy foglyaivá lettek. Eleségök elfogyván, de a szerbek 
folytonos tüzelése is mind alkalmatlanabbá válván, a bos- 
nyákok alkudozni kezdtek a felkelőkkel, állítván, hogy 
ők nem ellenök harczolni, hanem őket békéltetni jöttek. 
Jakab erre azt válaszolta, hogy a bosnyákok szabadon 
haza mehetnek, a belgrádi pasalikból való törököknek 
azonban maradniok kell, ezekkel majd végeznek a szer- 
bek magok. A bosnyákok kaptak az alkalmon s márczius 
11-én elhagyták a sövénykerítést, a szabácsiak azonbaií 
félve a szerbek boszújától, szintén velők mentek. Nená
dovics Jakab ezalatt csapatait az úton lesbe állította s a 
gyorsan clvonulókat megtámadván, oly annyira megverte, 
hogy az életben maradottak vad futásban kerestek mene
déket s csak a Drina túlsó partján, bosnyák földön álla 
podtak meg. Oly félelem szállta meg é vereség hírére a 
lozniczai, lipniczai és lyesniczai törököket is innen a Drinán, 
hogy nejeiket és gyermekeiket azonnal átszállították a

1 Nenádovics: Memoári 64—73. 1. — K aradzsics: Danicza. 
1828. 168—170. 1.



1 7 8 0 — 1806. 391

folyón. Mondják, hogy kétszázhetven török holtteste borí
totta a szvileuvai csatatért.1

E kettős diadalon kívül még egy harmadik is emlé
kezetessé tévé e napot a szerbekre nézve. Azon éjjelen, 
midőn Nenádovics Máté és társai Váljevóban küzdöttek, 
kelet felé veresleni látták az eget. Kara-Györgye gyúj
totta volt föl Rudnikot. És most ismét vissza kell térnünk 
a sumadiai eseményekhez. A metropolitával Palánkán 
folytatott alkudozások meghiúsulta után hírét vevén 
Kara-Gyorgye, hogy Rudnikban Száli aga, a rudniki 
bika, védelmére már néhány száz török gyűlt össze Uzsi- 
czából és Karanováczból Plyákics és Dzsávics-Ali kaba- 
dahik vezérlete alatt, megindúlt Rudnik felé. A város 
alá érvén, miként majdnem ugyanazon időben Nenádovics 
Máté Yáljevónál, felszólította a békés törököket, hogy 
jelenjenek meg nála értekezletre. Ez alkalommal Kara- 
Gyorgye azt kívánta a küldöttség fejétől, az ősz Tokat- 
licstól, hogy vagy űzzék ki a három kabadahit és kisére- 
töket a városból, a mely esetben ő kész visszavonúlni, 
vagy pedig szolgáltassák ki azokat neki. A küldöttség- 
nem mervén Kara-Gy orgy énak határozott Ígéretet tenni, 
visszatért a városba, de másnap ismét megjelent a szerb 
táborban, Plyákics kabadahival. Szerencséje volt ez 
utóbbinak, hogy egyedül jött, mert Kara-Gy orgy énak 
szándéka volt a kabadahikat, ha együtt jelentek volna 
meg az értekezleten, megöletni. így azonban csak egy 
kabadahi halálával nem vélvén czélját elérhetni, míg a 
más kettő a várost hatalmában tartá, alkudozásba bocsát
kozott Plyákicscsal s megegyeztek, hogy a kabadahik 
kiséretökkel elhagyják Rudnikot, a visszamaradó békés

1 K aradzsics: D anicza 1828. 171 —174. 1. — N enádovics: 
Meinoári 73. 1.
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törököknek ellenben nem lesz bántódásuk a szerbek részé
ről. A kabadahik azonban nem tárták meg szavukat, 
mert hírét vevék, hogy Kücsük-Ali dahi egy csapattal 
kiindult Belgrádról s tőle segélyt reménylettek. Kücsük- 
Ali azonban nem érkezett meg oly gyorsan, mint várták, 
s élelemben is szükséget látván, a békés törökök ismét 
kérelemmel fordultak Kara-Gyorgyéhez, hogy engedné 
meg a kabadahiknak eltávozni. Kara-Gyorgye ebbe bele
egyezett, de seregét a város körűi lesbe állította s az éjjel 
elvonúló kabadahikat és kiséretöket megtámadván, szét- 
verte, a mely alkalommal Plyákics és Dzsávics-Ali kaba
dahik elestek, Száli aga, a rudniki bika ellenben, néhá- 
nyad magával megmenekült. Kara-Gyorgye azonnal 
bevonult a városba, a kabadahik lakásait felgyújtatá, 
ellenben a békés törököknek teljes személy- és vagyon- 
biztosságot s szabad vallásgyakorlatot ígért, sőt Obréno- 
vics Milánnak, kit Rudnik őrizetével bízott meg, szigo
rúan meghagyta, hogy ne engedjen meg a szerb csapatok 
részéről semmi kihágást a török lakosság; ellen. 1 A moz- 
galom természetéből folyt, hogy a felkelés a különböző 
kerületekben a nélkül, hogy a főnökök egymás között elő- 
legesen értekeztek volna, hasonló jelenségeket mutatott 
fel. Látjuk, hogy a nép vezetői mindenütt nem csak szó
val, de tettleg is bizonyították, hogy különbséget tesznek 
a janicsárok és a békés mahomedánok között, egyedül 
amazok ellen harczolván, emezeket pedig mint a szultán 
hü alattvalóit kimélvén. Mindenütt előtérbe nyomult azon 
felfogás, hogy a rája nem egyedül a dahik zsarnokságától 
való szabadúlhatása miatt, hanem egyszersmind a többi 
törökök, sőt a szultán érdekében is fogott fegyvert, mert

1 G yúrics: Szerb tö rténet K ara-G yorgye idejében stb. 137— 
141. lap.
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Riszen a janicsárok a portával szemben kétségkívül láza
dókul voltak tekinthetők. Igaz, hogy ezen felfogás nagy 
hasznára vált a felkelésnek, mert inegkönnyíté annak ter
jedését, kevésbbé veszélyesekké válván ez által a követ
kezmények, és ezért a főnökök minden kitelhető módon 
terjesztették is a nép között azon hitet, hogy szultáni fer- 
mán által vannak felhatalmazva a janicsárok uralma ellen 
síkra szállani. Téves volna azonban azt gondolni, hogy a 
mozgalom ezen jellege egyedül a főnökök ravasz számí
tásából származott. A nép elhitte a szultán meghatalmazó 
fermánjáról szóló regét, mert az teljesen megfelelt vágyai
nak és törekvéseinek. Nem puszta ámítás volt az, midőn 
a szerbek fegyverrel kezökben s győzelmes csaták után is 
hangosan hirdették, hogy nem óhaj ottak egyebet, mint a 
janicsárok elűzetése után, a Musztafa pasa idejében léte
zett állapotok helyreállítását. Akkor még senki sem gon
dolt Szerbiában törésre a portával, vagy épen elszaka
dásra a török birodalomtól. Mint kezdetben minden for
radalom, úgy a szerbeké is, eleinte csak a közvetlen 
visszaélések megszüntetésére irányúit, a nélkül, hogy a 
birodalom egységét megtámadta, vagy a törvényes hata
lomnak a tartozó hűséget megtagadta volna. Nem első és 
valószínűleg nem utolsó eset ez, midőn egy loyalis nép
mozgalom, melyet a hatalom kellő időben tett engedmé
nyekkel csakhamar lecsillapíthatott volna, utóbb forra
dalommá nőtte ki magát. Elbeszélésünk folyamában nem 
fogjuk elmulasztani, megjelölni azon nevezetes forduló
pontot, melynél a szultán nevében kezdett loyalis szerb 
felkelés a porta ellen irányzott forradalomba ment át.

Rudnik bevétele után Kara-Gyoi-gye hazabocsátotta 
seregét néhány napra, azon meghagyással, hogy a kitűzött 
időben mindnyájan gyűljenek össze ismét Vrbicza falunál.
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Maga pedig rendes kíséretével, mely mintegy testőrségét 
képezte s melytől ezentúl nem vált meg, pár napot Topó
iéban pihenvén, Vrbiczába sietett, bevárandó itt a szét
oszlottak megérkezését.1

Ezalatt Kücsük-Ali nehány száz lovassal kiindult 
voltBelgrádból, s dél felé vette útját, remélvén, hogy a 
határon albán krdzsálokat találand, a kiknek segélyével 
leverheti majd a felkelést. EgyMakszim nevű szerb knézr 
kinek tudomása volt arról, hogy Kara-Gyorgye nehányad 
magával Vrbiczánál tartózkodik, besúgta ezt Kücsük- 
Alinak s mellékútakon a szerb vezér rejtekéhez vezette a 
törököket. Kara-Gyorgye, daczára az ellenség túlnyomó 
számának, bátran szembeszállt azzal, de nem sokára futás
ban kellett menedéket keresnie. -Ez alkalommal Kara- 
Gyorgye prémes ködmöne is a törökök kezébe jutott, kik 
aztán annak felmutatásával igyekeztek a szerbeket, a mint 
a falukon átvonúltak, a felől meggyőzni, hogy Kara- 
Gyorgye elesett s ez által rábírni, hogy ne támogassák a 
felkelést, — de hiában, Kara-Gyorgye csakhamar fénye
sen bebizonyítá, hogy él s hogy erélye nem lankadt a törö
kök üldözésében. Makszim később a szerbek kezeibe 
került s árulásáért életével kellett lakolnia.2 Kücsük- 
Ali nem üldözte a Vrbiczánál megvert kis csapatot, hanem 
Rudnik felé vette útját Száli agának segítségére sietendő. 
Útközben értesült azonban, hogy Rudnik elesett s hogy 
Száli aga Kragujeváczra menekült. Kücsük-Ali is ide 
vezette tehát csapatát. E közben Kara-Gyorgye a belgrádi 
nahiába nyomúlt s itt, majdnem a fővárosig hatolván előre, 
ismét 3000 főnyi sereget gyűjtött és ezzel felkerekedett

1 G yúrics : Szerb tö rténet stb. 142. 1.
2 Nenádovics : Memoári 81—82. 1. — Hadzsics : Szerb felke

lés stb. 19. 1.
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Kragujevácz ellen. Kücsük-Ali és a többi törökök azon
ban, a szerbek közeledtének hírére, elhagyták Kraguje- 
váczot s a pár órányira keletre, nem messze a Moravától 
fekvő sokkal erősebb Jagodinába vonultak»1 Itt meg
találta a dahi a segélyt, melynek keresésére indúlt volt. 
Egy merész albán krdzsalfőnök, Gusancz-Ali, érkezett 
nehány száz emberével a Moravához. A Szerbiában kiütött 
zavarok hírére sietett elő e martalócz vezér, remélvén, 
hogy az egyik vagy a másik rész elfogadja szolgálatait. 
A krdzsalok, mint tudjuk, nem voltak válogatósak szö- 
vetségök felajánlásában; nem törődtek az ügygyei, mely
ért harczolniok kellett, egyedül a zsákmány s a zsold nagy
sága által vezéreltettek. Gusancz-Ali először a szerb 
felkelőkhöz szándékozott csatlakozni, kétségkívül azon 
reményben, hogy a szerbekkel egyesülve többet rabolhat 
a gazdag törököktől, mint ezekkel a szegény rájától. 
A szerbek azonban nem bízván ily kétes szövetségesben, 
nem fogadták el az ajánlatot. Erre Gusancz-Ali minden 
tétovázás nélkül a dahikhoz fordult. Épen jókor érkezett 
Jagodinába, Kücsük-Ali fel lévén hatalmazva dahi társai 
által segédcsapatokat toborzani. Hallván azonban a krd- 
zsal-főnök feltételeit, a dahi csakhamar meggyőződött, 
hogy most oly veszedelmes rabló kezeibe került, a ki túl
tesz a legrettegettebb hajdún is. Nem lehetett azonban 
sokáig haboznia, mert Gusancz-Ali minden perczben kész 
volt Kara-Gyorgyéhoz átcsapni. Kücsük-Ali tehát a 
körülményeké által kényszerítve, megígérte a zsoldot, 
melyet a krdzsal-főnök követelt s megbiztaőt, hogy sies
sen Belgrádraazottmaradtdahik védelmére,mertKücsük- 
Ali is hallotta már, hogy Kara-Gyorgye a főváros köze
lében czirkált csapataival. A szerb sereg azonban ekkor 

1 G yúrics: Szerb tö rténet stb. 142—143. 1.
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már nem messze Jagoilinától ütött tábort. Gusancz-Ali 
szándéka Belgrádig áthatolni, nem maradhatott titok 
Kara Györgye előtt sem, a ki aztán embereit az orasaczi 
Teodóz parancsnoksága alatt az úton lesbe állította. Teo- 
dóz azonban elhagyta kijelölt állomását s tovább vonúlt 
a hegyek közé, minek következtében Gusancznak sikerűit 
bántatlanúl elhaladni a pusztán maradt leshely mellett. 
Kara-Gyorgye még jókor észrevette Gusancz-Ali mene
külését s azonnal egy csapatot utána küldött, mely egy 
folyónál a krdzsalok egy részét elérte és szétverte. A töb
biekkel Gusancz Belgrádra sietett, a hol a dahik mege
rősítették a Kücsük-Alival kötött egy ességet, de tartván 
e martalóczok rabló ösztöneitől, nem eresztették be őket 
a városba, hanem a Belgrádtól délnyugotra húzódó Vra- 
csár nevű dombháton helyezték el. 1

Kara-Gyorgye nem késett Jagodinát bekeríteni. 
Terve az volt, hogy ő maga serege egy részével megje
lenvén a város alatt, kicsalja a törököket, a másik rész 
pedig, Milanovics Mláden és Obrénovics Milán vezérlete 
alatt, hátulról támadja meg az ellenséget, a mely így 
két tűz közé kerülvén, kétségkívül hátrálni lett volna 
kénytelen. A terv jól volt kifőzve, de nemsikerűit. A törö
kök csakugyan megtámadták Kara-Gyorgye csapatát, de 
Mláden és Milán nem érkeztek meg idejében, s midőn 
állomásaikból előjöttek, Kara-Gyorgye serege már szét
veretett volt s csakhamar azok is hasonló sorsban része
sültek. A szerbek vesztesége meghaladta a kétszázat. 
E vereség nagy csapás volt a felkelésre, de Kara-Gyor
gye nem csüggedt el. Új csapatokat gyűjtött s azonnal 
biztos ember által üzenetet küldött Csarapics Yászának

2 K aradzsics : Danicza 1828. 166—167. 1. — G yúrics: Szerb 
tö rténe t stb. 14-4—146.
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Ripanyba (Belgrádtól pár órányira), hogy a mennyi fegy
verest csak bír, szedjen össze, rejtőzzék el az Avala hegyen 
s az átvonulandó Kücsük-Alit támadja meg. Ez utóbbi a 
szerbeken kivívott diadala után csakhamar elhagyta Jago- 
dinát, s gyorsan Belgrád felé vette útját seregével. Kara- 
Györgye nyomban követte őt, de nem bírta utolérni. 
Csarapicsnak azonban sikerűit leshelyéből mintegy száz 
törököt lelőni, a többiek azonban Kücsük-Alival baj nél
kül érkeztek meg a Vracsárra, hol a csekély számú szer- 
bek nem merték őket megtámadni.1

A míg Kara-Györgye ekkéntBelgrádig jutott, aNená- 
dovicsok is folyvást nagy tevékenységet fejtettek ki nyugo- 
ton.Yálj evó bevétele után Nenádovies Mát é ismét Zábrezsbe 
sietett, remélvén, hogy már ott találandja Zsivkovicsot az 
Ígért puskaporral. Zsivkovics azonban nem érkezett meg s 
Máté átkelt az osztrák partra, ott szándékozván, ha csak le
het, lőszert szerezni. Az osztrák őrháznál találkozott a pa
rancsnokló főhadnagygyal, ki, mint Máté megjegyzi, «ka- 
tholikus ugyan, de azért igazságos,emberszerető férfi volt.» 
A főhadnagy kérdésére, hoyy miért harczolnak a törö
kökkel, Máté elmondta, hogy mennyit kellett a dahik 
zsarnokoskodása miatt szenvedniük, miként gyilkoltalak 
le a knézek s a nép előbbkelői, hogyan menekültek ezu
tán mindnyájan a hegyek közé, s mint kényszeríté őket a 
kétségbeesés fegyvert ragadni. Hozzátette azonban, hogy 
nem maga a szultán, sem pedig a szultán hű török alatt
valói, hanenJ*egyedül a dahik és szubasák ellen küzde
nek, remélvén, hogy a szultán végre értesülvén a dolgok 
állásáról, valamely jó vezirt fog küldeni, segítendő a nép 
nyomorán; de készek inkább mindannyian elvérzeni s 
még a szerb nevet is magokkal a sírba vinni, mintsem a 

1 G yúrics: Szerb történet stb. 146—149. 1.



398 ELSŐ KÖNYV.

dahiknak újból meghódolni! Kérte aztán a főhadnagyot, 
adjon tanácsot, hogy kihez fordúljanak e szomorú hely
zetükben oltalomért s a nyugalom helyreállítása végett. 
A főhadnagy a karlóczai metropolitát, Sztratimirovicsot, 
nevezte meg, kit az osztrák szerbek fejedelmük gyanánt 
tisztelnek s a ki nagy barátságban él Károly főherczeggel, 
az osztrák seregek fővezérével; ajánlotta tehát, hogy for
duljon kérelmével Írásban Sztratimirovicshoz és Károly 
főherczeghez, vagy a péterváradi főparancsnoksághoz. 
Megszeppent e tanácsra Máté, hiszen még egy közönsé
ges papnak is alig tudott levelet írni, hogy írna most a 
metropolitának s a főherczegnek. «De tudsz mégis annyira 
írni, hogy a szavakat el lehet olvasni ?» kérdé a főhad
nagy. «Annyit csak tudok, felelt Máté, mint gyermek 
tanultam egy keveset a Szerémségben, hanem itt politi
kusán kellene írni, meg olyan czímeket használni, a melye
ket nem ismerek és nem is vagyok képes leírni.» »Hadd 
el te a czímezést meg a politizálást, válaszolta a főhad
nagy, ha te politikus módon írsz nekik, ők is úgy felelnek 
majd, s nem fogod tudni, hogy mihez tartsd magad; írj 
le mindent úgy, a mint nekem elbeszélted s én majd elkül
döm a levelet.» Nenádovics azonban nem mert e nagrv 
munkába vágni s átment a szerb partra Zábrezsbe, hogy 
ott bevárja Zsivkovicsot. Itt értesült a törökök megfutamo- 
dásáról Yáljevóból s a bátyja, Jakab által Szvileuváná! 
kivívott diadalról. Ez örvendetes hírrel Máté ismét az 
osztrák partra sietett s közölte azt főhadnagy barátjával, 
kérve őt, hogy szerezzen a felkelőknek lőszert, fegyvert, 
ágyúkat, s küldjön át nehány tisztet, a kiknek segélyével 
könnyen kiűzhetnék a törököket a várakból is. A főhad
nagy azonban csak előbbi -tanácsát ismételte, hogy t. i. 
írjon azoknak, a kiket már előtte való nap említett. Máté
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most már hajlandó is volt erre, csak még attól tartott, 
hogy ha netalán már Kara-Gyorgye is küldött volna előbb 
leveleket, melyeknek tartalmát nem ismeri, ellenmondásba 
jöhetne véle. A főhadnagy azonban megnyugtatta őt, 
állítván, hogy a mozgalom kezdete óta semmiféle levél 
sem küldetett át Szerbiából a határon. Máté tehát még 
papirost, tentát s tollat kérvén a főhadnagytól, átment 
Zábrezsbe s ott éjjel egy ismerőse házánál, alacsony asz
tal mellett térdelve, a házigazda által tartott gyertyavi
lágnál írt két folyamodást, Sztratimirovicsnak és a péter- 
váradi főparancsnokságnak. Hosszabban ecsetelvén a nyo
mort s a zsarnokságot, melyet a szerb népnek nehány év 
<5ta kellett tűrnie, megemlíté, hogy a dahik a már meg
gyilkoltakon kívül még mindazokat is kivégeztetni szán
dékoznak, a kik az 1788-iki osztrák-török háború idejé
ben az önkéntes csapatokban tisztekül, káplárokul vagy 
közkatonákul szolgáltak s könyörög Ausztria oltalmáért, 
hogy ez ártatlanul szenvedő nép megmentessék a vég- 
enyészettől, végre pedig tiszteket, lőszert és ágyúkat kért, 
hozzá tévén még naivúl, hogy ha az osztrák kormány 
egyébként nem segíthetné a szerbeket, legalább annyi 
sereget küldjön át hozzájok, a mennyi szerb önkéntes 
vett részt az utolsó háborúban. Később, mint Nenádovics 
mondja, maga is kénytelen volt mosolyogni e naivitása 
felett. Elkészülvén a folyamodások, elvitte a főhadnagy
nak, ki átolvasván azokat, helyeselte egyszerű szerkeze
tüket s bepecsételvén, magára vállalta elküldésüket1.

E közben egyik üzenet a másik után jött Nenádovics 
Jakabtól öcscséhez, sürgetvén a lőszer megszerzését, miu
tán a sereg már készen állott Szabács ellen indulni. Zsiv- 
kovics azonban nem érkezvén meg, Jakab nem várhatott 

1 Nenádovics : Memoári 73—77 1.
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tovább s seregét Szabács alá vezette. Az iit kifejlődött 
harczokról alább lesz alkalmunk szólani. Végre megjött 
Zsivkovics Zábrezsbe, nagymennyiségű lőszert hozván 
magával, de pénz nélkül nem akarta odaadni, Máté pedig 
nem tudott fizetni. Két napig a közelfekvő falukat járta 
be Máté, de a gazdák, a kik kölcsönözhettek volna, mind 
a hadseregnél voltak s így nem szerezhette meg a szük
séges összeget. Szerencséjére épen akkor hajtott két szerb
kereskedő háromszáz hízott sertést a Szávához, az osztrák 
partra szándékozván azokat átterelni, eladás végett. Máté 
ismerte őket s tudta azt is, hogy Jakab bátyjával társa
ságban állanak. Felszólította tehát őket, hogy adjanak 
neki utalványt hatszáz forintról (ennyit követelt Zsivko
vics) egy mitroviczai kereskedőhöz. A sertéshajcsárok 
azonban ezt kereken megtagadták, sőt intették Mátét,, 
hogy ne verje magát adósságba, mert ha ma-holnap majd 
menekülnie kell, nem lesz miből élnie. Nenádovics Máté 
azonban kész volt a felkelés ügyéért mindenét feláldozni, 
s most már követelte a kereskedőktől, hogy a bátyja szíz 
sertését válaszszák külön, mert ezekkel fogja a lőszert 
kifizetni, fenyegetvén őket, hogy ha nem engednek, fegy
veres kísérői által erővel is elhajtatja azokat. A kereske. 
dők erre kiszolgáltatták az utalványt s Máté végre a 
lőszer birtokába jutott. Zsivkovics drágán fizettette meĝ  
árúját, de Máté ezzel nem törődött s csak annak örült, 
hogy ily nagy mennyiségű lőport, ólmot és töltényt sze
rezhetett. Mindezt azonnal el is szállította Szabács alá. 
Utóbb más osztrák szerbek is hoztak lőport s egyéb hadi - 
szereket a felkelők táborába, spt az újvidéki görög nem- 
egyesűlt püspök, Jovanovics, az ottani templomnak egy 
kicsiny vaságyúját nekik ajándékozván, azt Péterváradon 
kéz alatt kiigazították s a klenaki állomásnál titokban
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átszállították Szabács alá. Most tehát ágyújok is volt 
a felkelőknek. A vezérek aztán a Szabács körűi ösz- 
szegyűlt sereggel elhitették, hogy ez ágyút az osztrák 
császár küldte, a kitől egyéb segítség is fog érkezni. 
E körülmény is eléggé bizonyítja, hogy a szerbek akkor 
még saját erejökön kívül, egyedül Ausztriától várták 
megszabadulásokat. Később még egy ágyút kaptak az 
újvidéki püspöktől. 1

Április közepén kapta meg Máté Szabács előtt, Kar- 
lóczára és Péterváradra küldött leveleire a választ Sztra- 
timirovicstól és a főparancsnokságtól. Ez utóbbi felsőbb 
meghagyás következtében, hivatkozott feleletében azon 
barátságra, mely Ausztria és a porta között létezett, a 
mely miatt jelenleg semmiféle segélyt nem küldhet a 
szerbeknek, s csak azt ígérte, hogy mind a felkelőket, 
mind a dahikat értekezletre fogja meghívni, megkísér
tendő a kibékítést. Hasonló értelemben válaszolt Sztrati- 
mirovics is. Biztosította Mátét, hogy a péterváradi főpa
rancsnokság megjelentette a Száván túl élő szerbek szo
morú helyzetét úgy a császári udvarnak, mint az osztrák 
követnek Konstantinápolyban. De, tévé hozzá Sztratimi- 
rovics, a porta jelenleg Ausztriával, Oroszországgal s a 
többi keresztyén államokkal is békében és barátságban 
é l; mindezen udvarok óhajtanák tehát, ha a szerbek hívek 
maradnának a szultánhoz, uralkodójokhoz, s ezért a 
keresztyén kormányoktól nem is remélhetnek egyéb 
segélyt, m inthogy azok pártolólag szóljanak mellettök 
a szultánnál. Inti ennélfogva őket, hogy kérelmüket és 
kívánságaikat terjeszszék magok is a porta elibe s ne 
feledjék, hogy török alattvalók s hogy a most kitört 
viszály lecsillapúlta után, ismét a porta fenhatósága alá

1 U. o. 77—79. 1.

Kállay B. A szerbek története. I. 26
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kell jutniok. Egyedül csak némi könnyebbítéseket és 
biztonságot kérhetnek a jövőre saját uralkodójoktól s 
csak ennek megnyerhetése végett fordulhatnak a többi 
udvarokhoz. Ajánlva végre nekik, hogy azon legyenek, 
hogy a békés törököket csapataik ne háborgassák, a dzsá- 
miákat, háremeket és sírokat meg ne szentségtelenítsék, 
nehogy a jóindulatú mahomedánok ellenük fordúljanak s 
a szultánt haragra ingereljék, és hogy saját embereik 
életét is, a mennyire csak lehet, kíméljék.1 Máté csak 
bátyjával és még néhány főnökkel közölte e leverő tar
talmú leveleket, szentül megigértetvén velők, hogy senki
nek sem szólanak azokról, sőt ellenkezőleg azt fogják 
hirdetni, hogy biztosan várható Ausztria segélye, nehogy 
a nép elcsüggedvén, hazaszéledjen. Kevéssel előbb Kara- 
Gyorgyénak egy küldötte jelent volt meg a szabácsi tábor
ban, megtudandó, hogy mi történik e vidéken s hogy 
mikép jutottak a Nenádovicsok az ágyú birtokába, mely
nek híre csakhamar elterjedt a különböző felkelő csapatok 
között, és még valószínűleg, hogy kitartásra buzdítsa a 
küzdőket. Úgy látszik, hogy előbb nem létezett egyenes 
összeköttetés a sumadiai s a váljevói mozgalom között s 
csak a kósza hír által értesültek az amott és itt harczoló 
szerbek egymás tetteiről. Most, miután a két tábor már 
biztos tudomással birt egymás felől, Máté is felkereke
dett tizennyolcz legény kíséretében, hogy felkeresse Kara- 
Gyorgyét s közölje vele az Ausztriából kapott levelek 
tartalmát. Már a többször említett Orasaczba ért, midőn 
a hegyen Teodóz és Markovics knézekkel találkozott. 
Kérdéseikre elmondta Máté, hogy mit tettek eddig s hogy 
most Kara-Gyorgyéhez indúlt, vele egy közös harczi 
terv megállapítása felett értekezendő, s hogy leveleket is 

1 Nenádovies ; Memoári 286—2S7. 1.
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visz neki, a melyekre együtt kell hogy meghatározzák a 
választ. A leveleket pedig felolvasta a knézeknek. Teo- 
doz erre azt tanácsolta neki, hogy csak válaszoljon ő maga, 
Kara-Gyorgye nem tud írni, csak a törökökkel harczolni, 
jobb tehát ha Máté nem is folytatja útját; különben is 
azon a vidéken, a hová szándékozik, törökök is vannak s 
nem ismervén az utakat, könnyen kezeikbe kerülhetne. 
Midőn azonban a knézek látták, hogy Máté nem hagyta 
magát szándékáról lebeszélni, félre hívták őt, kissé távo
labb kíséretétől s közölték vele, hogy két nap előtt meg
támadták Kara-Gyorgye vezetése alatt Jagodinát, Kücsük- 
Ali azonban a hozzá szegődött krdzsálok segélyével szét
verte őket s hogy Kara-Gyorgye most ismét új sereget 
gyűjt. Megijedt Máté e hírre s azonnal visszatért, a legkö
zelebbi faluban pedig lemásolván a leveleket, a másola
tokat átadta Teodóznak és Markovicsnak azon megbízás
sal, hogy kézbesítsék azokat Kara-Gyorgyénak, midőn 
majd ismét találkoznak vele, maga pedig sietett a szabácsi 
táborba. 1

Nenádovics Jakab, mint láttuk, azonnal aSzvileuvá- 
nál kivívott győzelem után Szabács alá vonúlt, a válj evői 
nahiából kiállított csapattal. Itt csatlakoztak hozzá a 
tamnavaiak Sztankó knéz, a poszavinaiak Teodor knéz 
alatt; bizonyos Osztója Szpúzs vezette a szabácsiakat. 
később Lazárevics Luka pap, a Bégó Novlyanin által 
megölt Lazárevics Rankó testvére, is megjelent egy csa
pattal. Csakli mácsvai járás nem mutatott kellő részvétet 
a felkelés iránt. A Mácsvában és a Czer hegységben bizo
nyos Tyurcsija György hajdú-főnök tartózkodott embe
reivel, olykor megjelenvén a szabácsi táborban is, de 
többnyire függetlenül s minden terv nélkül kalandozván

1 U. o. 79—81. 1.
26*
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be a közel vidékeket. Nenádovics Jakab megérkezvén 
Szabács alá, hol, mint tudjuk, Musz aga, az egyik dahi 
testvére parancsnokolt, rögtön megtámadta a várost, né
hány török házat felgyújtott s a törököket a várba vonulni 
kényszerítette. Szabács nem volt ugyan erős vár, de a 
felkelők nélkülözték az ostromhoz szükséges eszközöket 
s különben nem is voltak még jártasak az efféle hadmű
veletekben. Midőn aztán az újvidéki püspök által ajándé
kozott ágyú megérkezett, lövöldözni kezdték a várfalakat, 
de természetesen csak kevés kárt okozhattak az egyetlen 
kis ágyúval az ellenségnek h Majdnem másfél hónapon 
át tartott Szabács ostroma, melyet inkább körűlzárolásnak 
lehetne nevezni. Az első eset volt ez a felkelés kezdete 
óta, hogy a szerbek egy valóságos várat mertek megtá
madni. Eddig a hánok, sőt a városok feldúlásánál is 
ügyeltek arra, hogy a békés törökök birtokai bántatlanúl 
maradjanak s némi joggal mondhatták, hogy csak a jani
csárokat, azok tulajdonát akarják elpusztítani. A vár 
azonban már nem volt magánbirtoknak nevezhető, a szul
táné volt az. Erezni látszottak a szerbek, hogy Szabács 
megtámadásával sikamlós térre léptek és ezért nem is 
szűntek meg fennen hirdetni, hogy nem a szultán várát 
vívták, hanem Musz agát, a kabadahit, és vele a bitorló 
zsarnokságot. Az ostrom, mint említettük, csak lassan 
haladt. Musz aga tehát látván, hogy az eleség fogyatékán 
van s hogy ha nem is az ellenség golyói, de előbb-utóbb 
az éhség által kényszeríttethetik megadni magát, ismét 
Yidaics-Alihoz fordúlt, ki eközben pasává léptettetett 
elő. Yidaics, daczára a Szvileuvánál szenvedett vereség
nek, nem késett a szabácsiak felhívásának engedni s bizo-

1 K a r a d z s ic s :  D a n ic z a  1828 . 1 76. 1. —  N e n á d o v ic s : M e-
m o á r i 77 é s  82 . 1.
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nyos Molla-Nozsina aga társával azonnal sereget gyűjtött 
Zvornik körűi s átkelvén a Diánán, Lyesniczáig nyomúlt 
már, midőn a szerbek értesültek kozeledtéről. A szerb 
főnökök meghagyták Mihály, mác9vai knéznek és Tyur- 
csija harambasának, hogy csapataikkal vonuljanak a Czer 
hegység alá, Csokesina kolostorhoz, s várjanak ott, a míg 
a segítség Szabács mellől megérkezik. Nenádovics Jakab 
pedig, noha maga sem rendelkezett nagy sereg felett, 
négyszáz emberrel sietett amazok támogatására. Csokesi- 
nánál azonban csak Tyurcsiját találta hajdúival, Mihály 
knéz nem érkezett meg. Jakab elhatározta a kolostort 
védeni s legalább feltartóztatni a törököket, remélvén, 
hogy a közben Szabács megadja magát. Nem tetszett < z 
a rakonczátlan Tyurcsijának, a ki nem volt hajlandó a 
csekélyszámú csapattal a törököknek ellenállni, azon véle
ményben lévén, hogy egy elpusztított kolostort könnyű 
felépíteni, az elesetteknek életét visszaadni azonban többé 
nem lehet; Jakab ellenben a fentebb említett okból min
den áron védeni óhajtotta az elfoglalt állomást. E miatt 
közte és Tyurcsija között heves szóváltásra került a dolog, 
s Jakab gyávának nevezvén a harambasát, ez annyira 
dühbejött, hogy felkapván fegyverét, elhagyta a kolostort, 
magával híván hajdúit is. Ezek eltávozta után a kis csa
pat még inkább egybe olvadt. Jakab a kolostor körűi, 
legalább némileg megerősített helyzetben szándékozott 
bevárni a törököket. Két testvér, a Nédicsek, hajdúk 
szintéu, bobtól felhevűlve, kissé előbbre mentek s lövöl
dözni kezdtek a törökökre, a kik ez által figyelmetesekké 
lévén a szerbek által elfoglalt állomásra, bekerítették azt 
s nagy erővel kezdték a felkelőket megtámadni. Ez utób
biak hősiesen védelmezték magokat, de végre elfogyván 
puskaporuk s a támadóknak segítségök is érkezvén, egy
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végső küzdelemben, melyben már a puskatus s a kés 
játszotta a főszerepet, majdnem mindnyájan lekaszabol- 
tattak. Csak kevesen menekülhettek meg e vérfürdőből. 
Ez utóbbiak között volt Nenádovics Jakab is néhányad 
magával. Több mint kétszáz szerb esett el Csokesinánál 
és pedig a szabácsi sereg java. A törökök győzelme azon
ban csak látszólagos volt. A szerbek oly nagy pusztítást 
vittek véghez soraikban, hogy az életben maradottak 
tanácsosabbnak vélték visszatérni Lyesniczába. Nozsina 
aga Jadárba vonult s innét, restelvén Zvornikban mutat
kozni, Szrebernicza felé vette útját; Hadzsi bég azonban, 
Szrebernicza ura, ki, mint tudjuk, a szerbek barátja volt, 
útját állotta embereivel Szokol körűi s úgy szétverte csa
patát, hogy Nozsina csak ötöd magával bírt a Drinán 
átmenekülni 1.

Midőn Nenádovics Jakab Csokesina védelmére volt 
kénytelen távozni, a Szabácsot ostromló sereg vezérletét 
öcscsére, Mátéra bízta. Mind a szerbek, mind a békés 
szabácsi törökök gyakran átjártak Klenaknál az osztrák 
partra egyet-mást beszerzendő, s itt találkoztak is egy
mással. A szerbek felhasználták ez alkalmat s mind bíz
tatták amazokat, hogy ne tűrjék Musz agát magok 
között, űzzék el őt a várból, mert ha ezt megteszik, 
keresztyének és mahomedánok jövőre a legszebb bé
kében élhetnek egymás mellett. De nemcsak a szerbek, 
hanem az osztrák határőr-tisztek, Sztojcsevics ezredes 
és Jovanovics kapitány is hasonló tanácscsal éltették 
a törököket. Ez utóbbiak, kik épen nem voltak barát- 
jai a janicsároknak s már meg is unták az ostromot, 
átlátták a tanács helyességét és végre is reá bírták

1 K a r a d z s ic s : D a n ic z a  1828 . 1 7 8 — 184. 1. N e n á d o v ic s :  M e-
m o á r i 8 2 — 83. ].
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Musz agát, hogy adja meg magát. Az egyesség meg 
is köttetett egy részről ez utóbbinak meghatalma
zottjai, másrészről pedig néhány szerb főnök között, az 
osztrák határőrvidéki ezredes mint tanú előtt. A kölcsö
nösen elfogadott feltételekhez képest, Musz aga kötelezte 
magát, Szabácsot hiveivel elhagyni s Belgrádba menni, 
háremét és gyermekeit pedig Boszniába küldeni. Az 
ezredes vállalkozott Musz aga háremének hajón tovább
szállítására, őt magát és társait pedig a határőrök által 
Zimonyig kisértetni. A szerbek ellenben kötelezték ma
gokat, hogy a hátramaradó törökökkel barátságban és 
békében fognak élni, mint azelőtt. A várbeliek még nem 
tudtak semmit az április 30-án Csokesinánál történt 
ütközetről s a szerbek sem kaptak még hírt annak kime
neteléről. Máté, nehogy bátyját valami baj érje a Lyes- 
nicza felől előnyomulók részéről, felszólította a szabácsi 
törököket, hogy küldjenek úgy ők, mint a szerbek is két- 
két biztos embert, a kik a Lvesnicza körűi táborozó 
török és szerb csapatoknak megvigyék a hírt a vár 
átadásáról s azokat felszólítsák, hogy már most szintén 
béküljenek meg. A küldöttek azonnal el is indúltak, de 
már ugyanazon éjjel megjött Nenádovics Jakab, csekély 
számú még épségben maradt kíséretével. A csokesinai 
vereség után jól esett hallania öcscsének eredmény
teljes alkudozásait. Nehogy azonban a várban is értesül
jenek a lyesniczai törökök győzelméről s ez által talán a 
szerződés megszegésére indíttassanak, Máté kettőzött őrök
kel véteté körűi a várat, hogy így minden kivűlről jövő hír 
bejuthatását megakadályozza. Másnap, május 2-án Musz 
aga háromszázfőnyi kíséretével átlépett az osztrák partra 
Klenaknál s szárazon Zimonyig kísértetett, innét pedig 
Belgrádra kellett átmennie. Háznépe két hajón Bosznia
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felé indíttatott a Száván. Alig hogy Musz aga éa emberei 
elhagyták Szakácsot, a szerbek bevonultak a városba és a 
várba, barátságosan és tiszteletteljesen bántak a törökökkel, 
miként Máté mondja Emlékirataiban: «a szpahit szpahi- 
nak, az effendit effendinek czímezvén» ; majd viszszatér- 
tek a táborba, a honnét aztán a sereo* haza bocsáttatott. 
A várban őrizetül húsz szerb legény maradt. 1

3.

Alig telt el még pár hónap azon nap óta, a midőn 
Kara-Gyorgye Orasaeznál az első török hánt felgyúj
totta, s a felkelés már is nagy eredményeket tudott fel
mutatni. A rája bebizonyította, hogy saját erejéből is 
képes elnyomóival megküzdeni. A mozgalom már nem 
csak a hánok feldúlására s az elszórva iakó szubasák és 
a dahik egyéb híveinek kivégzésére vagy elűzésére szo
rítkozott; csaták is vívattak, melyekben mind két részről 
valóságos seregek vettek részt. A Sumadia-, a belgrádi 
nahiában s a Duna és Száva mentében elterülő keleti és 
nyugoti kerületekben diadalmaskodott a felkelés és a 
janicsárok s hiveik, a nagyobb megerősített városokban s 
várakban kerestek menedéket.

De már ezek sem nyújtottak elegendő biztonságot. 
Szabács elesett, a felkelőknek már ágyúik is voltak. 
Minden kerületben támadtak egyes főnökök, kik körül a 
nép sorakozott s kik erélylyel és ügyességgel vezették a 
támadásokat. E főnökök nem sokára nagy hatalomra 
tettek szert azon vidékeken, a hol parancsnokoltak. Yoj-

1 N e n á d o v ic s  : M em o á r i 8 3 — 85. 1.
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vodáknak 1 nevezték magokat a így neveztettek mások 
által is, s rendesen több-kevesebb jól fegyverzett s álta- 
lok kitartott legénynyel jelentek meg mindenütt, kik 
mintegy testőrséget képeztek. Noha a mozgalom a külön
böző vidékeken ugyanazon okok hatása alatt, önállóan 
kezdődött, a nélkül, hogy az egyes csapatok működése 
között eleinte összefüggés létezett volna, most már azok 
érintkezésbe léptek egymással s tetteik híre hamar elter
jedt az egész tartományban. A felkelő vezérek között 
legtekintélyesebb volt kétségkívül Kara-Gyorgye. O kez
dette az első támadást a dahik uralma ellen; az ő pél
dája és bíztatásai bátorítottak fel másokat is fegyvert 
ragadni; tőle féltek leginkább a dahik s vele alkudoztak; 
az ő serege volt a legszámosabb; az ő csatározásai voltak 
tulajdonképen döntők, mert, mint láttuk, a tartomány 
kellő közepét, a természettől annyira megerősített Suma- 
diát lázította fel először, s már Belgrádot, a dahik 
székhelyét is fenyegette. így történt, hogy nem össze
beszélés, nemelőleges megállapodás alapján ugyan, hanem 
a dolgok természetéből folyólag, nem csak azok, kik Kara- 
Gyorgyét Orasacznál vezérökűl kiáltották ki, hanem a 
távolabb vidékeken harczolók is, őt kezdték az összes 
mozgalom főnökéül tekinteni. Láttuk, hogy Nenádovics 
Máté osztrák főhadnagy barátja tanácsát, Írásban folya
modni Sztratimirovicshoz és a péterváradi főparancsnok
sághoz, csak akkor fogadta meg, midőn bizonyosságot 
szerzett a fel£l, hogy Kara-Gyorgye még senkinek sem 
írt, s hogy utóbb megkísérté a kapott válaszokat szemé
lyesen közölni vele, s kikérni véleményét. Kücsük-Ali 
megfutamodása után Jagodinából és Szabács megadásá-

1 Yojvoda, mint tud jak , régi szerb kifejezés; szóról-szóra 
annyit tesz m int hadvezér.
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nak idejében, tényleg Kara-Gyorgye volt a felkelés feje. 
Es valóban tőle eredt minden kezdeményezés, az összes 
mozgalmat illető ügyekben, noha meghallgatta, sőt ke
reste a nevezetesebb főnökök, mint Nenádovics Jakab, 
Kátics Jankó, Markovics Simon s mások véleményét és 
tanácsát is. 1

Szerbia egykori függetlenségének idejéből maradt 
fenn a szkupstinák intézménye. Szkupstina szó szerint 
gyülekezetei jelent, épen úgy mint a hajdan használt 
szábor szó, mely utóbbi, később már csak egyházi gyűlé
sekre alkalmaztatott. A török uralom alatt mesdbsztat- 
ván a szerb nép minden politikai tevékenységtől, a szkup
stinák is elvesztették politikai jellegöket és fontosságukat. 
Fenmaradván azonban, mint láttuk, az elöljáróknak sza
bad választhatása, a nép ez önválasztotta elöljárókat to
vábbra is a közönség meghatalmazottjai gyanánt tekin
tette, a kik csak addig viselhették hivatalukat, a míg 
bírták választóik bizalmát. Érdekében állott tehát úgy a 
népnek, mint az elöljáróknak, hogy minden az egész kö
zönségre vonatkozó ügy az érdeklettek jelenlétében tár- 
gyaltassék. Midőn utóbb a knézek és kmétek hatásköre 
nem terjedt ki már egyébre, mint a pasa által megszabott 
adók kivetésére és beszedésére, legalább ez, az összes nép 
hozzájárultával e czélra egybegyűlt szkupstinákon tör
tént, miként ezt az első fejezetben volt alkalmunk bőveb
ben leírni. Századokon át inkább szokásnak, mint intéz
ménynek nevezhetjük a szkupstinákat; de mint olyanok, 
s bár mily csekély lett légyen is hatáskörük, minden 
esetre eredményezték azt az előnyt, hogy a nép saját 
ügyeit illetőleg, csak azoknak volt hajlandó önként enge
delmeskedni, a kik azokat vele együtt ily gyülekezeteken 

1 Hadzsics : Szerb felkelés stb. 27—28. 1.
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megbeszélték. A főnökökre nézve pedig szintén nagy 
könnyebbség volt, hogy a felelősséget épen azokkal oszt
hatták meg, a kik őket utóbb számadásra vonhatták 
volna.

Ily okok indították Kara-Gyorgyét arra, hogy az 
1804. évi május 2-ára szkupstinát hívjon egybe, a Száva 
mentében, Belgrádtól mintegy két órányira fekvő Osz- 
trúzsnicza helységbe. 1

E végre leveleket íratott titkára Gyúrics által a kü
lönböző csapatvezetőknek, felszólítván őket, hogy minél 
nagyobb számmal jelenjenek meg a kijelölt helyen és na
pon. Nenádovics Máté is sietett e felhívásnak engedni, s 
azonnal útnak indúlt, bátyja Jakab maradván ezalatt a 
seregnél. Alig érkeztek azonban néhányan a főbbek kö
zűi Osztrúzsniczára, midőn Kara-Gyorgye meghívást 
kapott Geneyne osztrák tábornoktól Zimonyba, a tábor
nok a péterváradi főparancsnokságnak Nenádovies Má
téhoz intézett levelében kifejezett ígéretéhez képest, meg
bízatást nyervén, hogy kisértse meg a szerb felkelőket és 
a dahikat kibékíteni.2 Kara-Gyorgye elfogadta e meghí
vást, előbb azonban társaival megállapította, hogy mit 
fognak a dahiktól követelni a béke feltételeiül. Kilencz 
pontban foglalták a szerbek kívánságaikat, melyek a követ
kezők voltak: 1. a dahik hagyják oda Belgrádot, s jövőre 
se dahik meg ne telepedhessenek, se csiftlikek ne létezhes
senek apasalikban; 2. ezerötszáz szerb pandúr rendeltessék 
mint őrség % vezir és a nép oltalmára, mindaddig, míg 
meg nem érkezik a szultán serege, a mikor is a pandúrok 
elbocsátandók; 3. a szultán adjon általános bűnbocsána
tot és egy fermánt, a mely megtiltsa a törököknek, akár

1 Gyúrics : Szerb tö rténet stb. 149. 1.
2 N enádovics: Memoári 85. ].
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nyíltan, akár titokban boszút állni a ráján, vagy pedig 
hűtlenséggel vádolni azt, miután a rája nem a szultán, 
hanem csakis gonosz elnyomói ellen támadt fel; 4. min
den vezir vagy parancsnok, a ki ezentúl a pasalikba 
fog küldetni, az 1793-ik évi hatti-serif értelmében 
kormányozza a ráját, a melyben az utóbbi által fize
tendő adók mind elő vannak sorolva; a rája pedig ígéri, 
hogy az említett adókat a vezirnek, a szpahiknak és a 
kádiknak minden ellenmondás nélkül pontosan fizetni 
fogja, pótlékot azonban vagy új adókat nem fogad 
e l ; 5. óhajtja a rája, hogy minden nahiában bíróság 
állíttassék fel, s hogy az a törvények szerint ítéljen, 
különösen, hogy senki elitéltetése előtt se büntetést, 
se bebörtönzést ne szenvedjen, továbbá, hogy a kádik 
(bírók) értelmes, istenfélő férfiak legyenek, s ne zsarol
ják a ráját; 6. óhajtja a rája, hogy az összedűlt vagy le
égett egyházakat és kolostorokat felépíthesse és kijavít
hassa és hogy vallásos szokásainak gyakorlásában, melyek 
felett egyedül a szerb érsek határozhat, ne akadályoztas
sák a kádik, a szpahik s egyéb előkelő törökök által, külö
nösen hogy a törökök ne zavarják megjelenésekkel a 
keresztyének lakodalmait s ne avatkozzanak a házassá
gok kötésébe, azaz hogy ne kényszerítsék a leány szüleit 
és a papot, azzal esketni meg a leányt, a kit ők előre 
kiszemeltek; továbbá, hogy a papok és szerzetesek felett 
a török bíróságok ne ítélhessenek, hanem egyedül a szerb 
érsek; 7. a rája tetszése szerint adhassa el terményeit 
annak, a ki nagyobb árt kínál, s a kereskedők szabadon 
járhassák be a nahiákat; 8. a raja választhassa szabadon 
knézeit, ezeket a vezir ismerje el a nép elöljáróiul s a 
kádik mindenkor vegyék figyelembe tanácsaikat; ezen 
felül óhajtja a rája, hogy az összes keresztyén szerb nép



1 7 8 0 — 1806. 4 13

választhasson magának egy főnököt, a ki folyvást a vezir 
mellett tartózkodjék s hogy a vezir minden oly ügyet, 
mely a ráját illeti, e főnök közbenjárásával intézzen el, az 
adók is az ő közvetítésével osztassanak fel anahiák között, 
a knézek pedig általa juttassák a behajtott adóösszegeket 
a vezirhez; továbbá, hogy minden török hivatalnok, ki a 
tartományba küldetik, előbb nála jelentkezzék s csak az 
ő jóváhagyásával kezdhesse meg működését; végre hogy 
a szerb nép ezen főnöke fermán által erősíttessék meg 
állomásában, miként ez Moreában (Görögországban) szo
kás; 9. a rája Ígéri, hogy ha mindezen kívánságai meg
hallgattatnak, kész életét áldozni a szultánért s minden
kor engedelmesen teljesítendi parancsait.1

Terjedelmesen közöltük a szerbek követeléseit tar
talmazó pontokat, mert azok híven tükrözik vissza a nép 
bajait, a melyektől szabadulni óhajtott. Elfogulatlanul 
tekintvén végig a feltételeken, melyek alatt a rája késznek 
nyilatkozott letenni a fegyvert, valóban nem találhatjuk 
azokat túlságosaknak. Többnyire csak régi visszaélések 
megszüntetésére irányultak azok, melyek nem is magok
ban a török intézményekben rejlettek, hanem csak lassan- 
kint az uralkodó mahomedán elem elhatalmasodásával s 
a központi kormány meggyöngülésével váltak oly elvisel
hetetlenekké. Egyedül a 8. pontban foglalt követelés, 
t. i. egy szerb főnök választhatása, ki a rája és a vezir 
között mintegy a közvetítő szerepét játszotta volna, tanús
kodik némileg az önálló nemzeti szellem ébredéséről, ám
bár e kívánság is még meglehetősen szerény alakban 
jelentkezik itt s nem is tulajdonítható egészen a szerbek
nek, ha meggondoljuk, hogy már a dahik magok ajánlot

1 N e n á d o v ic s  : M em o á r i 2 8 8 — 290 . 1.



4 1 4 ELSŐ KÖNYV.

tak ilyesmit Kara-Gyorgyénak az utolsó küldöttség által, 
mely Palánkán találkozott volt vele. Kétségtelen, hogy a 
szerbek akkor még megelégedtek volna az általok köve
telt kilencz pont megerősítésével, de természetesen csak 
azon esetre, ha a portától a kivitelt illetőleg kellő bizto
sítékot nyerhettek volna. Mindaddig azonban, míg a 
dahik Belgrádon parancsnokoltak, jól tudták, hogy őszinte 
kibékülésről szó sem lehet. Nem bíztak pedig a porta 
erélyében sem, úgy látszik kételkedtek abban, hogy képes 
legyen a hatalmas bitorlókat megfenyíteni. Ezen okoknál 
fogva s a siker által felbátorítva, a szerbek magok sem 
voltak hajlandók a békűlésre, remélvén, hogy előbb-utóbb 
elűzhetik a dahikat, a mely esetben helyzetök minden
esetre kedvezőbb leendett az alkudozásokra nézve. Hogy 
azonban ne ők látszassanak a békét ellenezni, hanem a 
törököket okozhassák, a következő cselt gondolták ki. 
Topcsiderben, nem messze Belgrádtól, volt tíz szalmafo- 
deles kunyhó, melyeknek bolgár lakói a harczi zajra elfu
tottak. A szerbek tehát egy osztrúzsniczai lakost e tiz 
üres viskó mellé állítottak, meghagyván neki, hogy bizo
nyos előre meghatározott időben gyújtsa fel azokat. 1

így minden el lévén készítve, Kara Györgye magá
hoz vévé a pontozatokat, s 16 társának kíséretében, kik 
között voltak régi barátja és egykori hajdúpajtása, Kátics 
Jankó, Nenádovics Máté, Lazárevics Lúka, Milovanovics 
Mladen és a fővezérnek hü legénye Plyákics Antal, átkelt 
a Száván s szekérre ülve Zimonyba hajtatott, hol már 
vagy tíz-tizenkét belgrádi török, mint a dahik küldöttei, 
előbb megjelent volt, magok a dahik azonban Belgrádon 
maradtak. Geneyne tábornok először a törököket fogadta.

1 N e n á d o v ic s  : M em o á r i 86 . 1.
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Kiemelte előttök, hogy azon barátságos viszony követ
keztében, mely Ausztria s a porta között létezik, ő szíve
sen elvállalta a közvetítést s mérsékletre intette a törökö
ket. Ezután a szerbek is bebocsáttattak az udvarra, hol 
az értekezlet tartatott s a tábornok ezekhez is intézvén 
nehány békítő szót, eltávozott, tisztjeire bízván a felügye
letet. Miután mindnyájan helyet foglaltak, jobbra a 
törökök, balra az osztrák tisztek s középen a szerbek, a 
ragyogó öltözetet viselő Plyákics hosszú puskájával állva 
maradván Kara-Gyorgye mögött, a szerbek részletesen 
elpanaszolták mindazt, a mit a dahik elkövettek, a nők 
megfertőztetését, birtokaik elpusztítását, a knézek és az 
elöljárók kivégeztetését s hogy az egész felnőtt lakosságot 
kiirtani szándékoztak. A török küldöttek közűi két hiva
talnok e kifakadásokra és vádakra azt feleié, hogy a mi 
megtörtént, azt már úgy sem lehet jóvá tenni, azért leg
okosabb, ha mindkét részről fátyolt vetnek a múltra s 
biztosították ellenfeleiket, hogy az agák nem fognak többé 
semmi méltánytalanságot elkövetni. A hevesvérű Kátics 
nem hagyhatta szó nélkül a törökök válaszát. «Ti a szul
tán emberei vagytok, mi nem ellenetek s nem a szultán 
ellen támadtunk fel, hanem a dahik ellen, a kikkel szem
ben majd a fegyver fog dönteni.» Az osztrák tisztek meg- 
akadályozandók, hogy a szóváltás veszekedéssé ne fejlőd
jék, felszólították mind a két félt, hogy adják elő kölc ö- 
nösen kívánságaikat. A szerbek .felolvasták a fentebb 
idézett kileftcz pontot. Hosszú vita támadt a szerbek 
kívánságai felett. A törökök Ígérték, hogy azon feltétele
ket, melyeket már Palánkén ők magok ajánlottak, telje
síteni fogják, hogy a dahik ezentúl tartózkodni fognak 
minden zsarolástól és kegyetlenségtől, sőt végre hajlan
dóknak nyilatkoztak oda hatni, hogy az Ígért engedmé
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nyék egy szultáni fermán által megerősíttessenek. A szer- 
bek erre azt válaszolták, hogy a törökök a pasával együtt 
a dahik hatalmában lévén, ezek nevében alkura nem lép
hetnek, ha csak előleges biztosítékokat nem nyújtanak. 
Ily biztosítékok gyanánt követelték a dahik eltávozását 
s Belgrád körül egy semleges vonal kitűzését, melyet 
egyik félnek sem lenne szabad átlépnie, míg a ferman 
meg nem érkezik. A tábornok, ki e közben ismét megje
lent, pártolta ezen követeléseket, de a törökök nem akar
ták azokat elfogadni. A szerbek szándékosan húzták az 
alkudozásokat, folyvást Topcsider felé tekintgetve. Végre 
füstöt láttak emelkedni a halmok mögött. Tudták már, 
hogy az üres kunyhók égnek ott s most Kátics bőszükén 
felugorva helyéről, el kezdett kiabálni: hogy a törökök 
felgyújtják a házakat s a szegény ráját rabságra hurczol- 
ják. Erre a vita oly elkeseredett hangon folytattatott 
mindkét részről, a szerbek végre azzal fenyegetőzvén, 
hogy Belgrádot ostromolni fogják, hogy a tábornok, 
miután minden békéltetési kísérlete meghiúsult, czélsze- 
rűbbnek vélte az értekezletet berekeszteni. A törökök 
gyorsan felkeltek és távoztak. A bősz Kátics Jankó pedig ily 
kihívást kiáltott a tova sietők után, méltót Homer hősei
hez : «Halljátok ti törökök, legyetek bár a dahik vagy a 
szultán hívei, menjetek s mondjátok meg Kücsük-Alinak, 
a kuraíinak : azt üzeni neki Kátics Jankó Bogácsából, 
hogy ha férfi, jöjjön holnap korán reggel a Deda halmára 
vagy a Vracsárra és lovon ő, lovon én ; pisztolylyal ő, 
pisztolylval én ; kópjával ő, kópjával én ; karddal ő, kard
dal én, — a hogy neki tetszik, vívjunk meg ott mi ketten 
s maradjon békében a szegény nép.» Végre Kara-Gyor- 
gye is felkelt s azzal vált meg a tábornoktól, hogy ily 
körülmények között a megbékélésről szó sem lehet, a

410
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harcznak újra kel] kezdődnie. A szerbek tehát ismét 
visszatértek Osztrúzsniczába. 1

A békéltetési kísérletek meghiúsulván, a szerb főnö
köknek a háború minél erélyesebb folytatásáról kellett 
gondoskodniok. A legnagyobb szükséget, mint eddig, 
úgy most is a hadiszerekben látták. Kara-Gyorgye tehát 
meghitt Osztrúzsniczába hármat az ismertebb kereskedők 
közűi s felszólítá őket, hogy alakítsanak társaságot és 
szerezzenek meg a szerb sereg számára minden szükséges 
hadi készletet, ígérvén, hogy mindent kész pénzzel fizet 
és tetemes nyereséghez juttatja őket. A kereskedők elfo
gadták az ajánlatot, sőt arra is vállalkoztak, hogy magá
ból a péterváradi várból fognak kéz alatt hadi készletet 
szerezni s titokban Osztrúzsniczára szállítani, csak arra 
kérték Kara-Gyorgyét, hogy engedje meg a Duna és a 
Száva mentében parancsnokló szerb csapat-főnököknek 
szintén egyességre léphetni a kereskedőkkel s azoktól a 
szállítandó lőport és egyéb készletet, utóbb Kara-Gyor
gye által fizetendő nyugták mellett, átvenni; könnyebb 
lévén Ausztriából különböző pontokon kisebb mennyi
ségben átcsempészni a kívánt anyagot, mint egy helyütt 
nagyobb tömegben. Kara-Gyorgye erre szívesen reá állott, 
csakhogy biztosítsa a harcz folytathatásának lehetőségét. 2

Egy fontos ügy várt még elintézésre az osztrúzsniczai 
szkupstinán, mielőtt az összegyűlt főnökök kerületeikbe 
távoztak volna, újra sereget gyűjtendők. A törökök a tar- 

>
1 Nenádovics : Memoári 85—87. 1. — A belgrádi t. t. kéz- 

iratgyüjtem ényében 371. sz. a. az értekezlet folyamáról a jelen 
volt osztrák tisztek á lta l fe lvett jegyzőkönyv német nyelven. 
Ebből k itűnik  az is, hogy az értekezlet 1801. Május 10-ikén 
ta r ta to tt  meg.

2 G y ú ric s : Szerb tö rténet K ara-G yorgye idejében stb. 150. 1.
27Kállay B. A szerbek története. I.
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tomány nagy részéből elűzettek s mint láttuk, a várakba 
vonultak. A mahomedán lakosság eltávoztával megszűnt 
a kádik és a muszelimek bíráskodása is s egyáltalában az 
összes török igazságszolgáltatás. A knézek és kmétek, 
kiket a nép már azelőtt is természetes biráiúl tekintett s 
kik most tényleg is az elűzött török tisztviselők helyébe 
léphettek volna, nagyobbára a felkelő csapatokat vezérel
ték ; a nép tehát minden igazságszolgáltatást nélkülözött. 
Erezték a szerb főnökök ez állapot tarthatatlanságát s 
Kara-Cfyorgyénak, midőn a szkupstinát Osztrúzsniczára 
egybehívta, a háború folytatására vonatkozó tanácskozá
sokon kívül egyik főczélja volt, birákat nevezni ki a hon 
maradt nép számára. A szkupstina helyeslőleg fogadta a 
tervet s elhatározta, hogy a kerületek azonnal lássanak 
hozzá a birák választásához, némelyek pedig mindjárt 
Osztrúzsniczán jelöltettek ki olyanokul. Ez utóbbiak közt 
volt Teodóz, az orasaczi vagyonos kereskedő, kinek nevét 
már többször volt alkalmunk említeni. Öt a kragujeváczi 
nahia számára szándékoztak kinevezni. Teodóz azonban 
ezzel nem elégedett meg. Már több idő óta irigy szem
mel nézte Kara-Gyorgye növekvő hatalmát, vagy mert o 
maga óhajtott volna vezérré lenni, vagy pedig mert azon 
nagy összegekre vágyott, melyeket a dahikKara-Gyorgyé 
nak ígértek volt, ha leteszi a fegyvert. Úgy látszik, hogy 
Teodóz már Jagodinánál alkudozott volt Kücsük-Alival 
8 hogy ez utóbbival egyetértve, hagyta Gusancz krdzsal- 
jait elmenekülni. Most Osztrúzsniczában nem bírta tovább 
elfojtani bosszúságát és irigységét s nyíltan gyalázni 
kezdte Kara-Gyorgyét. Ez utóbbi nem maradt adós a fele
lettel. A vita mind elkeseredettebbé válván, Teodóz végre 
puskát ragadt Kara-Gyorgyére, de elhibázta őt, Kara- 
Gyorgye azonban keresztűllőtte Teodózt, kit emberei
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Orasaczba szállítottak, a liol pár nap múlva meghalt. 
A büntetés, mely a fondorkodó Teodózt érte, kemény 
volt, de igazságos, s az egybegyúrt szerbek nem is zúgo
lódtak a miatt, sőt még inkább tisztelték szigorú, de eré
lyes főnöküket. 1

Biztosítván a lőszerek beszerzését s intézkedvén a 
kerületekben felállítandó bíróságok iránt is, a szkupstina 
végre abban állapodott meg, hogy mindnyájan oszoljanak 
szét s otthon végezzék el a választásokat, továbbá készül
jenek új harczra, gyűjtsenek seregeket s május 21-én 
jelenjenek meg valamennyien csapataikkal Topcsidernél, 
Belgrád mellett. Kara-Gyorgye és Kátics a belgrádi és 
kragujeváczi, Nenádovics Máté pedig a váljevói és sza- 
bácsi kerületekbe siettek, teljesíteni az osztrúzsniczai 
határozatokat. 2

Nenádovics Máté haza érkezvén Brankovinába, közié 
bátyjával, Jakabbal, a mit a szkupstinán végeztek s azon
nal megbízták a knézeket, hogy minden faluból a legte
hetősebb négy-öt gazdát küldjék a Rélya mezőre tanács
kozás végett. Csakhamar egybegyűlt a kijelölt helyen a 
kerületi szkupstina s itt elhatározták, hogy a két [Nená- 
dovics a fegyveres csapatokkal Topcsiderbe menjen, 
távollétök alatt pedig Grbovics és Kédics knézek őriz
zék a nahiát, a törökök által bírt Szokol és Uzsicza várak 
felől. A knézek és kmétek eddigelé csak kisebb ügyeket 
intézhetvén el, a fontosabbak a kádi elibe vitetvén, a 
fennállott szokásjog most, midőn az újonnan választandó 
biráknak az összes igazságszolgáltatásra ki kellett terjesz
teni figyelmöket, nem volt többé elegendő s a birák vá
lasztása előtt, törvény vált szükségessé, a melyet itéle-

1 Hadzsics ; Szerb felkelés stb. 29—30. 1.
2 Nenádovics : Memoári 88. 1.

27*
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teikben követhettek. E hiányt Máté pótolta ki. Olvasta 
valaha Justinián törvényeinek egynémelyikét, emlékezett 
még- Mózes szigorú rendeletéire s ismerte a görög nem 
egyesült vallás egyházi szabványait. Mindezekből, külö
nösen az utóbbiakból, hozzáadván még, a mit a körülmé
nyekhez képest szükségesnek látott, összeállított nehány 
paragrafust, melyek a bíráknak zsinórmértékűi voltak 
szolgálandók, s melyek közül a következőket említjük 
meg: 1. a ki embert öl, végeztessék ki, teste pedig ke
rékre feszítessék; 2. a ki leányt rabol, vesszőt fusson;
3. a ki ökröt, lovat, sertést, juhot lop, fizesse meg az ello
pott tárgy kétszeres értékét s aztán botoztassék meg;
4. a ki a sereget engedély nélkül elhagyja, fusson vesz- 
szőt; 5. az őr, ha helyéről távozik, végeztessék ki; 
6. a hamisan esküvő s a hamis tanú fizesse meg az egész 
kárt, melyet hamis tanúságával okoz, botoztassék meg s 
aztán örökre hazugnak s tanúságtételre képtelennek nyil- 
váníttassék; 7. a ki veszekedés vagy szitkozódás közben 
fegyvert ragad, fusson vesszőt stb.1 Szigorúak, sőt oly
kor kegyetlenek voltak a Nenádovics Máté által szerkesz
tett törvények, de megfeleltek a nép műveltségi fokának 
és századok óta megállapodott jogérzékének. Nenádovics 
Máté szabványainak némelyike tagadhatatlanúl élénken 
emlékeztet Dúsan császár büntető törvényeire. Máté fel- 
o vasta azokat a kerületi szkupstinán, mely helyesléssel 
fogadta; megbizván azután a főbbek ajánlására rögtön 
választott két bírót, hogy szigorúan az elfogadott ponto- 
zatokhoz tartsák magokat, oly esetekben pedig, midőn 
nem tudnának Ítéletet hozni, folyamodjanak a Topcsi- 
derbe induló főnökökhöz. Utóbb a többi nahia is elfo
gadta Nenádovics Máté pontozatait, ekként némileg ren-

1 Nenádovics : Memoári 88—89. 1.
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dezett állapotokat teremtvén a folytonos harczi zaj köze
pette. 1

A váljevói és szabácsi csapatok május 18-án indultak 
meg a két Nenádovics, Dábics Zsivko, Péja knéz, Osz
tója Szpúzs s több más főnök vezérlete alatt. Lazárevics 
Lúka, a pap, a Szávánál várakozott az újvidéki püspök 
által ajándékozott második ágyúra. Kara-Gyorgye már 
pár nappal előbb Topcsiderbe vezette volt a kraguje- 
váczi és rudniki nahiák csapatait s most Dubokóba jött a 
váljevóiak elibe. Énekelve érkeztek meg ez utóbbiak s 
midőn Kara-Gyorgye által e szavakkal fogadtattak: 
Isten hozott bajtársak, ti szerb sólymok !1 2 oly lelkesült 
újjongásba törtek ki, hogy az egész rengeteg megelevé
nülni látszott s nem egy öreg szerb hullatott örömkönye- 
ket. Május 20-ikán a Nenádovicsok serege is Topcsi
derbe ért. 3

Eközben a törökök észrevevén a belgrádi várból 
Kara-Gyorgye csapatainak elhelyezkedését a topcsideri 
völgyben s a körülfekvő magaslatokon, május 21-ikén 
megtámadták a rudniki és kragujeváczi hadosztályokat s 
visszavetvén azokat, benyomúltak a topcsideri völgybe is. 
Epen közeledtek már Zsárkovo felől a váljevóiak, kik 
hallván a puskatüzet s Kara-Gyorgye egy legénye által is 
értesíttetvén a veszélyről, a legnagyobb gyorsasággal siet
tek honfitársaik segítségére. A török gyalogság bekerített 
egy házat, a melyben vagy 15 szerb védte magát, köz
tök egy pap* is; a lovasság pedig űzte a felkelőket a 
völgyben. Az előrohanó váljevóiak nélkül kétségkívül

1 U. o. 89. 1.
2 A szerbeknél a sólyom a vitézség és bátorság jelképe. 

A nemzeti dalok is sólymoknak nevezik a bősöket.
8 N enádovics: Memoári 89—90. 1.
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súlyos vereséget szenvedett volna Kara-Györgye serege. 
Legtöbbet használt azonban az ágyú, melyet a Nenádo- 
vicsok vonszoltak magokkal s melynek jól irányzott lövé
sei előbb az ellenséges lovasságot hozták zavarba, majd 
pedig a gyalogságot is visszavonulásra bírták.1

Szerencsésen visszavervén a szerbek az első táma
dást, elhelyezkedtek a Száva mellett, a topcsideri völgy
ben 8 a Vracsár magaslatain, a konstantinápolyi úton 
egész le a Dunáig, úgy hogy Belgrádot teljesen körül
zárták. Minden nahia külön táborban tanyázott: a Szá
vánál Szima knéz embereivel, a topcsideri mélyedésben 
Kara-Gyorgye és Kátics, tovább a két Nenádovics a vál- 
jevóiakkal, majd Milovanovics Mláden, lejebb Obrénovics 
Milan s végre Csarapics Vásza. A törökök több ízben 
kitörtek a városból s Topcsider és a Vracsár körűi majd
nem minden nap folytak apróbb csatározások 1 2.

Néhány nappal Belgrád körűlzárolása után Sztojko- 
vics Milenko értesíté Kara-Gyorgyét, hogy már több idő 
óta Pozsarevacz mellett táborozik és segítséget kért, hogy 
a várost megadásra bírhassa. Kara-Gyorgye azonnal fel- 
kerekedett a sereg egy részével, magával vivén többek 
között Káticsot, Nenádovics Jakabot, Szímát; Tyurcsiját, 
a hajdút, a ki a Csokesinánál történtek óta ismét meg
békélt s eljött legényeivel részt venni a harczokban. Junius 
elején ért Kara-Gyorgye Pozsarevacz alá. Mint fentebb 
említettük, a Sumadiában kitört felkelés hírére a keleti 
részek is fegyvert ragadtak. Sztojkovics Milenko, Momir 
knéz és Dobrinyacz Péter voltak e vidéken a mozgalom 
vezérei, ez utóbbi délen, a más kettő inkább a Morava

1 N enádovics: Memoári 90—92. 1.
2 U. o. 92. 1.
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torkolata körűi lázítván fel a népet. Pozsarevacz volt 
akkor (miként jelenleg is) a legfontosabb hely a Moraván 
innen. A felkelők tehát, miután egy csomó liánt felgyúj
tottak s a szubasákat, kik el nem menekültek, leöldösték, 
Pozsarevacz ellen irányozták támadásaikat s Milenko és 
Momir már márczius 11-ikén (ugyanazon nap, midőn 
Váljevó és Pudnik elestek) bekerítették a várost. A jól 
felfegyverkezett törököknek azonban nem igen kellett 
ostromtól tartaniok, mivel a szerb csapatok csak kevéssé 
számosak voltak és se ágyúval, se fegyverekkel a szüksé
ges mennyiségben nem bírtak. A felkelők mégis eléged
tek azzal, hogy az eleségszerzés végett a városból ki
kijövő törököket nyugtalanítsák. Két hónapot töltött 
Milenkó ekként Pozsarevacz mellett. Átlátta azonban, 
hogy e hosszas tétlenség csüggesztőleg hat a népre s 
érezte, hogy okvetetlenűl kézre kell keríteni Pozsareva- 
czot, ha csak a felkelés ügyét nem akarja veszélyeztetni 
e tájakon. Nem bízván azonban saját erejében, mint emlí
tettük, Kara-Gyorgyéhez folyamodott. Ez utóbb az ágyút 
is magával hozta, hogy szükségeseién lövethesse a várost. 
Erre azonban nem került a sor. A már különben is kiéhe
zett törökök, látva a tetemes erősítéseket, melyeket a 
szerbek nyertek, minden ellenállás nélkül megadták ma
gokat május 24-ikén. Kénytelenek voltak a törökök a 
győzőknek legszebb lovaikat és fegyvereiket átadni, me
lyek aztán a főbbek között osztattak szét, úgy szinte a 
juhnyájak, n*elyek ez alkalommal a szerbek kezébe kerül
tek. A várost a felkelők szállották meg, a törököknek 
pedig el kellett hagyniok azt s Yiddinbe költözniük, csak 
a legbékésebbeknek engedtetett meg, Gradistyében a 
Duna mellett, hat órányira Pozsarevacztól megtelepedni. 
Kara Györgye Milenkót nevezvén ki Pozsarevacz parancs-
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nokáúl, visszaindult Belgrádira \  Útközben Szendrő mel
lett haladván el, készületeket tőn a vár ostromához. Ész- 
revevén ezt az ottani törökök, azonnal alkudozásokba 
bocsátkoztak vele, kérvén őt, hogy ne ostromolja őket s 
Ígérvén, hogy mind azt eleve elfogadják, a mire a bel
grádiak reá fognak állani. Kara-Gyorgye beleegyezett s 
még csak azt kötötte ki, hogy a szendrőiek nyugodtan 
várják be Belgrád sorsának eldőltét s addig ne mutat
kozzanak a váron és a városon kívül, a minek megakadá
lyozására különben hátrahagyott egy figyelő csapatot 1 2.

A míg Kara-Gyorgye Pozsarevacznál járt, a Bel- 
grádot bekerítő seregnél Nenádovics Máté, a pap, pa
rancsnokolt. A törökök, a felkelő vezér távoztával, neki
bátorodtak s többször megtámadták a szerb tábort. A 
fáradhatatlan és erélyes Máté azonban, mindannyiszor 
visszaűzte őket, sőt egy ízben üldözvén a futókat, benyo
mult a Száva partján elterülő külvárosba is s itt vagy 
50—60 házat felgyújtott 3.

A szerencse tehát mindenütt mosolyogni látszott a 
felkelők fegyvereinek. Kicsiben múlt azonban, hogy egy 
félreértésen alapuló belviszály következtében az egész 
mozgalom már ekkor végkép meg nem hiúsult. A Nená
dovics Jakabbal jöttek között volt bizonyos Dábics Zsiván 
is. Hű társa volt ez Nenádovics Alekszának, adahik által 
kivégzett obor-knéznek. De még előbb, az osztrák-török 
háború idejében, midőn Kara-Gyorgye mint harambasa

1 M édovics: A pozsarevaczi kerület stb. 205—207. 1. — 
Peics zimonyi p ró ta  jegyzetei. A belgr. t. t. kztgyüjtem ényé- 
ben 575. sz. — N enádovics. Memoári 92—93. 1.

2 N enádovics: Memoári 93—94. 1. — K aradzsies: Danicza 
1828. 186. 1.

3 Nenádovics : Memoári 92. 1.
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kalandozta be a tartományt hajdúival, Dábics is jelen volt 
azon összeütközésnél, midőn az Aleksza által vezetett 
parasztok Kara-Gyorgye hajdúit kiszorították a váljevói 
nahiából s Kara-Gyorgyét magát, mint láttuk, kezén 
súlyosan megsebesítették. Zsiván azt képzelte, hogy Kara- 
Gyorgye e tettéért még most is bosszút forral s ezért 
folyvást rejtőzött előle. Részint a lőpor szűke, részint 
pedig a szerbek közt oly könnyen támadó czivódások 
elkerülése miatt, Kara-Gyorgye szigorú büntetés terhe 
alatt megtiltotta a táborban a lövöldözést, kivévén az 
ellenséggel szemben. Mindjárt a pozsareváczi hadjárat 
után történt egy napon, hogy bizonyos Mitar csapatve
zető a váljevóiak táborában kisütötte puskáját, vagy hogy 
az magától elsült. Kara-Gyorgye hallván a lövést, azonnal 
kiküldte legényeit a tettes elővezetésére. Látván ezt Zsi
ván, megijedt, hogy őt, ki valaha magára Kara-Gyor- 
gyéra lőtt, még súlyosabb büntetés érendi s azt hivén, 
hogy Kara-Gyorgye az ifjú Mitár elfogatásával csak arról 
óhajt bizonyosságot szerezni, hogy vajon számíthat-e a 
váljevóiak feltétlen engedelmességére, felbujtogatta az 
egész tábort, hogy ne engedjék társukat megbüntetni, s a 
főbbek közűi épen senki sem lévén jelen, az egész válje
vói sereget csatarendbe állítá, az ágyúkat (megérkezett 
t. i. a második ágyú is Újvidékről) a súmadiaiak felé irá
nyozván. Nenádovics Máté, ki egy fa árnyékában aludt, a 
zajra s a dobpergésre felébredvén s értesülvén, hogy e 
készületek nö*n a törökök ellen, mint első pillanatban 
hitte, hanem saját társai ellen tétetnek, megígérte a feliz
gatott népnek, hogy Mit árt magával fogja hozni s aztán 
Kara-Gyorgyéhoz sietett. Elmondta neki a veszélyt, mely 
nem csak őt, hanem az ügyet is fenyegeti, a melyért har- 
czolnak, ha soraikban meghasonlás törne ki, s engedé
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kenységre birta őt. Kara-Gyorgye megfogadta a jó taná
csot s szabadon bocsátá Mitárt, a ki különben is váltig 
állítá, hogy puskája magától sült el. Máté aztán a kisza
badítottál visszatért saját seregéhez s itt hosszasan magya- 
rázá embereinek, hogy egyedül összetartás és testvéri 
egyetértés által érhetik el a czélt, a melyért fegyvert 
ragadtak t. i. a megszabadulást a török zsarnokságtól. 
Kara-Gyorgye sem mulasztá el, nemcsak Zsivánt, hanem 
a többieket is biztosítani, hogy ő elfelejtett a maga részé
ről minden régi sértést és megbántást s egyedül a nép 
jóvoltáért küzd, de épen azért nem is tűr meg czivódást 
vagy magánboszút. Az egyetértés ekként helyreállt és 
Zsivánt később igen megszerette Kara-Gyorgye, de ez 
alkalommal, ha Nenádovics Máté nem intézkedik oly eré
lyesen, nagy csapás érhette volna a felkelés ügyét, vég- 
zetteljesebb következményeiben, mint a törökök által 
kivívott némely győzelem. 1

Kara-Gyorgye visszatérte után ismét elfoglalta előbbi 
táborát Topcsidernél. A belgrádi várat nem ostromolhat
ták a szerbek, de reményelték, hogy [szoros kürűlzárolás- 
sal előbb-utóbb megadásra kényszeríthetik s hogy ekkor a 
dahik is élve kezökbe jutnak. Egyes kisebb csapatokat 
kivéve, melyek, mint láttuk, a Drina mellett s a Száva 
mentében, Pozsarevacznál és Szendrőnél és a délre fekvő 
várak ellenében a megszabadított terület határait őrizték, 
majdnem az összes fegyveres erő, mely felett a szerbek 
rendelkeztek, Belgrád körűi központosíttatott.-Tíz nahia 
csatlakozott ekkor már a felkeléshez, u. m. a belgrádi, 
szabácsi, váljevói, rudniki, kragujeváczi, jagodinai, csá- 
csaki, szendrői, tyupriai és pozsarevaczi. Minden nahiá- 
nak megvolt most már főnöke vagy vojvodája. Többeket 

1 Nenádovics : Memoári 206—210. 1.
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ismerünk már közűlök, de, mert majdnem mindnyájan 
fontos szerepet játszottak a forradalom történetében, nem 
lesz talán érdektelen, ha elősoroljuk őket névszerint. 
Kara-Gyorgyét mint fővezért mellőzve, a következő voj- 
vodákat említhetjük meg: Kátics Jankót a belgrádi 
nahiából; a két Nenádovicsot a váljevóiból; Csai-apics 
Yássát a csácsakiból; Obrénovics Milánt a rudnikiból; 
Sztojkovics Milenkót és Dobrinyacz Pétert a pozsarevá- 
cziból; Vulicsevics Gyúsát és Obradot a szendrőiből; 
Jakóvlyevics Istvánt a jagodinaiból s a szabácsiból Lazá- 
revics Lukát és Osztója Szpúzst. A két harambasa Glavas 
Sztanoje és Tyurcsija György nem vezéreltek egy nahiát 
sem, hanem néhány hajdúval, amaz Kara-Gyorgye, emez 
pedig többnyire Nenádovics Jakab társaságában, harczol- 
tak, olykor egészen függetlenül, sőt a kapott rendeletek 
ellenére is küzdvén apró csatározásokat.1

A sereg, mely a fentebb említett tíz nahiából az 
imént elősorolt főnökök vezetése alatt Belorád körűi ősz-o

szegyűlt, már többre rúgott 10.000 nél. Ezenfelül a hatá
rokat mindenütt erős csapatok őrizték.1 2 Kara-Gyorgyét 
mindnyájan elismerték fővezérül, habár még akkor e 
részben se közös határozat, se okirat nem létezett is. És ő 
fenn is tudta tartani az események folyamában szerzett 
tekintélyét. Erélyének, tevékenységének és szigorának 
köszönhető, hogy a rendhez nem szokott, gyakorlatlan fel
kelők között, nem sokára a legüdvösebb fegyelem hono- 
súlt meg. Minden nahia jutaléka külön hadosztályt képe • 
zett, az osztályok mindegyike pedig bulyukokra vagy 
századokra oszlott, mely utóbbiak felett bulyukbasák pa

1 K aradzsics: D anicza 1828. 213—214. 1.
2 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényében 373. sz. okirat.
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rancsnokoltak. A felkelés kezdetekor csakis a leo-tehető-o

sebb gazdák, knézek s kereskedők lettek főnökökké, a 
kik képesek voltak nem csak magokat, hanem még 
10—15 legényt is saját költségökön élelmezni. Ezek aztán 
igyekeztek ismét csak oly legényekkel venni körűi ma
gokat, a kiknek mindegyike tudott magáról gondoskodni. 
Később a felkelő csapatok számának növekedtével, midőn 
minden fegyverfogható férfira szükség volt, s a szegé
nyebbek is és pedig ezek a legnagyobb számmal, kato
náskodni kényszerűitek, más élelmezési rendszer vált 
szükségessé. Kész pénz az egész tartományban alig léte
zett, s a mi kevés volt is, az egyesek tulajdona; mert 
még közpénztárt nem alakítottak. Természetben szolgál
tatott adományokkal kellett tehát a sereget élelmezni. 
Hogy azonban a harczolók élelem dolgában soha szüksé
get ne szenvedjenek, közmegegyezéssel a következő élel
mezési rendszerben állapodtak meg. Mindazok, kik falu- 
jokból harczba indultak, kötelesek voltak tarisz nyáj okban 
két-három napra való kenyeret magokkal vinni. A kmét 
pedig a faluban, minden hét harczosra két lovat és egy 
pár embert rendelt ki a harczképtelenek közűi, ezek 
szállítván aztán a sereg után az eleséget. Minden ko- 
mordzsija (így nevezték az élelemszállítókat a kamara 
szótól) ismervén saját hét emberét, nagyobb csapatok 
ellátása is gyorsan és zavar nélkül történhetett. A mint 
valamely faluból elvonultak a harczosok, a komordzsiják, 
kik eleve értesítve voltak, hogy mely napon és hol jelen
jenek meg az eleséggel, bejárták a házakat, s a mi csak 
enni való volt, összeszedték, különösen lisztet, tengerit, 
búzát, hagymát, sót, szárított húst stb., sőt ruhaneműket 
is. A falusiak szívesen adakoztak, mert hiszen fiaik, test
véreik és férjeik javáért tették azt. A kinek semmije sem



1 7 8 0 — 1806. 4 2 9

volt, az kölcsön kért a vagyonosabbaktól, s tartozásán 
utóbb ledolgozta. Az ekként gyűjtött élelmiszereket és 
öltözékeket minden komordzsija egyik lovára rakta, s 
aztán csapatostul elindultak, felkeresendők a sereget, a 
melynél az övéik voltak. Bizonyos idő múlva, midőn az 
elszállított eleség már fogyatékán lehetett, hasonló módon 
a faluban maradt másik komordzsija-ló is megterhelte- 
tett s a sereghez küldetett, a míg a már odaértek ismét 
visszatértek a faluba. így váltották fel egymást a ko- 
mordzsiák, folyvást járva a harczoló csapatok és a fal
vak között. A komoulzsiák halállal lakoltak, ha idejében 
meg nem érkeztek, s ha mégis valamelyik előre nem lát
ható akadályok következtében nem jött meg, az ő hét 
embere addig*, míg'a falu utánok nem küldte a szükséges 
eleséget, a többiektől kapott kölcsön. E szigorúan kezelt, 
egyszerű rendszer mellett a szerb felkelők, még később 
is, midőn már számuk tetemesen megszaporodott, soha 
sem láttak szükséget. A főnökök mindvégig saját költsé- 
gökön fedezték szükségleteiket, hazulról hozatván min
dent, a mi a tábori élethez megkívántatott. 1

Nagyobb nehézségekkel járt a hadiszerek megszer
zése. Eleinte, mint láttuk, úgy Kara-Gyorgye, mint a 
Nenádovicsok, zimonyi ismerős kereskedőktől kaptak 
némi puskaport és ólmot; de csak jó pénzért, s mind 
Kara-Gyorgye, mind a Nenádovicsok saját vagyonukból 
fizették ki a kívánt összegeket. A szükséglet azonban 
napról napra ̂ növekedett, s azt már egyesek nem lettek 
volna képesek fedezni. Midőn tehát a sereg Belgrad kö
rűi táborozott, gyűjtések rendeztettek a nép között, s az 
így nyert összegek hadiszükségletek beszerzésére fordít- 
tattak. Mindez azonban nem lévén elegendő, a szerbek 

1 Nenáclovics: Memoári 280—282. 1.
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egy folyamodást intéztek május vége felé a zimonyi ke
reskedőkhöz, kérvén őket, mint hitsorsosaikat, hogy köl- 
csönözzönek 50.000 piasztert, Ígérvén, hogy később, ha 
sikerűi elnyomóiktól megszabadúlniok, tartozásukat pon
tosan vissza fogják fizetni. A folyamodást aláírták az 
előbbkelőek minden nahiából. 1 És a zitnonyi kereskedők, 
ha talán nem is egész terjedelmében, de mégis teljesítet
ték a szerbek kérelmét. Hasonló kéréssel fordúlt Kara- 
Gyorgye az újvidéki (Magyarországban) magistratushoz, 
esdekelvén, hogy vagy maga a városi hatóság adjon 
10,000 forintot három hónapra kölcsön a felkelőknek, 
vagy pedig ez összeg kölcsönzésére bírja reá az ottani 
kereskedőket. 1 2 A már általunk is ismert Zsivkovics fel
ügyelete mellett, hatvan zsidó dolgozott Zimonyban töl
tények készítésén és Zsivkovics minden harmadik-negye
dik nap hét-nyolcz hordócska töltényt szállított éjjelen
ként a szerb partra. Az osztrák hatóságoknak volt ugyan 
tudomásuk minderről, de rokonszenvvel viseltetvén a 
felkelők iránt, nem akadályozták ez üzletet.3 Az osztrák 
szerbek közül találkoztak többen, kik ajándékokkal 
siettek túlparti hitsorsosaik segítségére. Említettük, hogy 
az újvidéki püspök két ágyút szállíttatott a felkelők 
táborába, ezenkívül a Triestben megtelepedett szerbek 
egy ízben 2000 forintot küldöttek, Obradovics pedig 
(a szerb irodalom megalapítója) összes ingó vagyo
nának felét; 4 Sztratimirovics metropolita egy tábori 
kápolnával lepte meg a szerbeket, mely minden, az

1 B folyamodás m egjelent a  «Golubicza» czimü folyóirat
ban. B elgrad, 1843 és 1844. V. k. 293—297. 1.

a K ara-G yorgye levele. A belgr. 1.1. kztgyüjtem énye 380. sz.
3 N enádovics: Memoári 94. 1.
4 H adzsics: Szerb felkelés stb. 33. 1.
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isteni tisztelethez szükséges kelléket tartalmazván, Top- 
csiderben a ‘tábor közepén állíttatott fel sátor alatt. 1 
De az osztrák szerbek közűi többen át is jöttek 
a Száván, s személyesen részt vettek a harczokban. 
Ezek között többen voltak olyanok, kik Szerbiából szár
mazván, az utolsó török háború alkalmával Mihajlovics 
önkéntesei sorában szolgáltak, s a béke megkötése után az 
osztrák seregbe léptek át, hol a hosszas küzdelmekben a 
franczia köztársaság ellen, tisztségre is emelkedtek. így 
példáúl Petrovics Rádiós kapitány, ki lemondott Ausztriá
ban élvezett nyugdíjáról, csakhogy hitsorsosaival együtt 
küzdhessen, a Zsikics testvérek, szintén kapitányok, a két 
Csardaklija, kik közül egyik lovassági kapitány volt az 
osztrák seregben, Szimics György hadnagy, Jevtics Ist
ván, ki titkári teendőket végzett a topcsideri táborban, 
és még többen mások.2 Ahhoz értők nagy elismeréssel 
szólanak Kara-Gyorgye hadműveleteiről és különösen 
sánczairól, melyek egészen a katonai tudomány akkori 
fejlettségének megfelelőleg építtettek. Az Ausztriából át
jött tisztek jártasságának tulajdonítható ez eredmény. így 
tudva van, hogy a deligrádi sánczot, melynél először 
ütköztek meg a felkelők 1805-ben a szultán seregeivel, s 
mely utóbb még több ízben vált véres csaták színhelyévé, 
a fentebb említett Zsikicsek egyikének útmutatása szerint 
készítették a szerbek.3 A zimonyiak rokonszenve a fel
kelők iránt, más irányban is használt ez utóbbiaknak. 

>
1 A belgr. t. t. kztgyüjtem ényében 375. sz. ok irat és Nená- 

dovics E m lékirataiban több helyt.
a Hadzsics : Szerb felkelés stb . 32. 1.
3 Sztojanovics: A dalékok K ara-G yorgye idejének tö rtén e

téhez (Podatczi za szrbszku povesztniczu vrem ena K ara Gyor- 
gyevog) A belgr. t. t. Évkönyvében III. k. 154—155. 1.
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Ugyanis a szerbeknek fizetett kémeik voltakZimonyban, a 
kik mindenkor eleve hírűi adták, ha a dahik kirohanást 
terveztek a várból. Ezt pedig nem volt nehéz megtudniok, 
mert a dahik, a vár körűlzároltatásának következtében, 
csakis Zimonyból szerezhették be a szükséges élelmi sze
reket s ezért kénytelenek voltak a zimonyi kereskedőket 
naponkint beereszteni a várba. A mint ezek megtudták, 
hogy a törökök támadásra készülnek a szerb tábor ellen, 
az osztrák parton azonnal magasan föllobogó tüzet gyúj
tottak, mely a túlparti szerbeknek intőjelűl szolgált, hogy 
másnap meg fognak támadtatni. Ily módon mindenkor 
sikerűit a szerbeknek a dahik s krdzsáljaik kirohanásait 
visszaverni. 1

Minden nevezetesebb esemény közbejötté nélkül egész 
júniuson át s mégjulius egy részében is tartott Belgrád 
körűlzárolása. Ekkor azonban egy nagy fontosságú körül
mény merült fel, mely lényeges befolyást gyakorolt a moz
galom további fejlődésére, s melyről itt bővebben kell 
megemlékeznünk.

4.

A Kara-Gyorgye és a dahik meghatalmazottjai között 
Zimonyban, az osztrák tábornok közvetítésével végbe
ment értekezlet után, a szerbek az ott felolvasott kilencz 
pontot, melyek a megbékélés feltételeit tartalmazták, 
Ausztrián keresztül Konstantinápolyba is elküldötték.1 2 
Azon szpahik, kiket a dahik, uralmuk kezdetekor, birto
kaikról elűztek, mint láttuk, részint O-Szerbiában és 
Boszniában ottani társaiknál, részint pedig Konstantiná-

1 N enádovics: Memoári 94. 1.
2 Nenádovics : Memoári 95. 1.
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polyban kerestek menedéket. Ez utóbbiak nem szűntek 
meg a portát a bitorló janicsárok ellen ingerelni, mint 
lázadókat tüntetvén fel őket, a keresztyén ráját pedig, mint 
a szultán bű alattvalóját, mely saját élete mellett egy
szersmind a porta jogait is védte. A szpahiknak épen úgy 
érdekükben állott, mint a szerbeknek, hogy a dahik zsar- 
nokoskodása minél előbb véget érjen, mert csak így remél
hették a régi állapotok helyreálltát, a midőn ők voltak a 
föld urai s ők húztak hasznot a rája munkájából. Kétség
telen, hogy a szpahik őszinték voltak, midőn a ráját még 
mindig a szultán hű alattvalójának állították; hogyan is 
képzelhették volna, hogy a keresztyének még az ő (a szpa
hik) fenhatóságától is szabadulni óhajtottak volna, hiszen 
bánásmódjuk a janicsárok zsarnokoskodásával szemben 
valóban szelídnek volt mondható. Különben, miként több 
ízben volt már alkalmunk kiemelni, a szerbek maguk sem 
gondoltak akkor még egyébre, mint a gyűlölt dahik és 
zsoldosaik kiirtására. Hogy azonban már követelőbben 
léptek fel, ezt még nem czélzatos tervszerűségnek, mint 
inkább az erő és siker önérzetének lehet tulajdonítani. Es 
a szpahik oly kevéssé kételkedtek azon, hogy saját ügyök 
azonos a keresztyének ügyével, hogy minden módon még 
segítették is a felkelőket. Említettük volt, hogy a szre>- 
berniczai bég, Nenádovics Máté felszólítására sietett 
lőszereket küldeni a szerbek táborába. Több más török is 
hasonlókép cselekedett, küldvén lőport és ólmot a felke
lőknek, részini ajándékban, részint pénzért. Sőt néhányan 
a mahomedánok közűi, főkép eleinte, a felkelők soraiban 
is harczoltak, látván, hogy ez utóbbiak mindenütt a leg
nagyobb kímélettel bántak a békés törökökkel. A szerbek 
nem szívesen fogadták e szövetségeseket, kik megszokták 
volt mindig és mindenütt urakul viselni magukat s igye-

28Kállay B. A szerbek története. I.
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keztek is szép szerével nvelőbb szabadulni tőlük, any- 
nyival is inkább, mert mégsem bíztak teljesen bennük 
a hitsorsosaik ellen folytatott harczban. Később, midőn a 
szerbek mindinkább elkeseredve, nem kímélték többé se 
a dzsámiákat, se a békés törökök házait, ez utóbbiak is 
teljesen odahagyták a felkelés ügyét. Belgrád körűlzáro- 
lásának idejében azonban, még mindkét részen általáno
san el volt terjedve azon felfogás, hogy a rája, urának, a 
szultánnak érdekében küzd a lázadó janicsárok ellen. 1 

A Konstantinápolyban tartózkodó szpahiknak és 
társaiknak, úgy látszik, sikerűit a porta tudomására ju t
tatni a szerbek által küldött kilencz pontozatot. Egyszers
mind a belgrádi vezír jelentéseiből is, k' névleg legalább 
még mindig, mint a szultán helytartója szerepelt Szer
biában, értesült a porta a felkelés eredményeiről. Végre 
az osztrák kormány sem mulasztotta el Konstantinápoly
ban követe által figyelmeztetni a török államférfiakat azon 
veszélyre, mely a dahik és a keresztyének között kitört 
viszály tovább terjedéséből az egész birodalmat fenyeget
hetné. 2 Habár e különböző tudósítások közűi, egynéme- 
lyik felköltötte a porta bizalmatlanságát, a miről alább 
bővebben lesz alkalmunk szólani, mindazáltal tény, hogy 
Konstantinápolyban is teljesen megelégelték már a dahik 
rakonczátlankodásait s készek voltak őket feláldozni, ha 
mindjárt a rája által kivívott rendkívüli sikert sem nézték 
némi aggodalom nélkül. Ily befolyások alatt támadt 
török kormánykörökben az eszme, egy pasát küldeni 
Szerbiába, ki a szultán nevében helyreállítsa a békét a 
keresztyének és a dahik között, ha mindjárt ez utóbbiak

1 K arad zsics: D anicza 1828. 186—189, 1.
2 Sztratim irovics levele a szerb klérushoz és néphez 1804. 

május 30-káról. A belgr. t. t. kztgyüjtem ényében 372. sz.
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telj es feláldozásával is. 1 Remélték egyszersmind Kon
stantinápolyban, hogy az ezen alkalommal, a rájának nyúj
tandó engedmények a felkelés tovább terjedését is meg
akadályozhatják. Csakhamar hozzá is fogtak e terv meg
valósításához. Bekír pasa, a boszniai vezír, ki, mint tud
juk, évekkel azelőtt az osztrák-török háború bevégezte 
után a belgrádi pasalik átvételével bízatott volt meg, 
parancsot kapott sereget gyűjteni, azonnal Szerbiába 
indúlni s ott a rendet helyreállítani.

Mielőtt Bekír átlépte a Drinát, egy biztos emberét 
Belgrádba küldte a szerb táborba, tudósítandó a főnököket 
jöttéről és küldetésének czéljáról; egyszersmind pedig 
alkudozás végett a dahikkal, ha netalán ezek hajlandók 
lettek volna még a pasa megérkezése előtt megbékélni, 
felszólítván mindkét félt, hogy szüntessék meg az ellensé- 
geskedéseket.1 2 A dahik azonban, bízva abban, hogy 
Bekír pasa, a szultán meghatalmazottja, nem fog ellenök, 
mint igazhívő mahomedánok ellen szigorral fellépni a 
keresztyén rája javára, szóba sem bocsátkoztak Bekír kül
döttével, hanem a helyett megtámadták a szerb tábort, 
remélvén, hogy a felkelők a szultáni sereg közeledtének 
hírére már annyira megrémültek, hogy könnyen győzel
met arathatnak felettök. A szerbek azonban, mint már 
annyiszor, úgy ez esetben is diadalmasan visszaverték a 
várból kirohanókat. 3 A dalaiktól, tehát egy időre ismét

1 U. o. >
a N enádovics: Memoári 95. 1. — K aradzsics: D anicza 1828. 

189. 1. — B ekír pasa rendelete a szerbekhez. G olubicza 1843 és 
1844. Y. k. 131—134. 1.

3 A Szerbiában 1804—1812-ig lefo ly t események története. 
A szerb m aticza Évkönyvében 1826. II . rész 36. 1. (E mii az 
«Oesterreichische m ilitärische Zeitschrift» 1821. évi folyamából

28*
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nem volt mit tartamok, de azért Bekír pa^a jöttének sem 
néztek nyugalommal elébe. A pasának, miként a küldött 
jelenté, feladata volt a küzdő feleket megbékéltetni. 
A szerbek azonban már a felkelés kezdetekor azon elha
tározással ragadtak fegy vert, hogy vagy mindnyájan elvér- 
zenek, vagy megsemmisítik a dahikat. És ha akkor úgy 
gondolkodtak, most, a kivívott eredmények után még* 
inkább lehetetlennek kellett tartaniok a megbékülést régi 
engesztelhetetlen elnyomóikkal. De még attól is tartot
tak, hogy bármennyire felingerletc legyen is a szultán a 
dahik ellen, nem fogja őket megbüntetni merni, s hogy a 
megbékélés nem jelent majd egyebet, mint azon tűrhe
tetlen állapotok visszatértét, melyeknek lerombolásáértmár 
annyi vér folyt. Ez aggodalmak közepette a szerb főnö
kök ismét régi barátjukhoz, a szreberniczai Hadzsi béghez 
fordultak felvilágosításért és tanácsért. A bég azonnal 
felelt s válaszában elmondta, hogy : Bekír pasa valóban 
parancsot kapott a szultántól Szerbiába menni s ott a 
küzdő felek között a békét helyreállítani, e végre fel is 
szólította a bosnyák szpahikat, hogy csatlakozzanak sere
géhez, a mely összesen mintegy 7600 főből és nehány 
ágyúból fog állani. 1 Ajánlá azután Hadzsi bég a szerbek-

fo rd itta to tt szerbi-e. K étségkívül határőrvidéki közvetlen tudó
sítások alapján íra to tt, de daczára ennek vagy ta lán  épen azért, 
felette m egbízhatatlan és zavaros adatokat tartalm az, melyek 
közül legfeljebb csak a Zimony közvetlen szom szédságában 
végbement esem ényekre vonatkozók b írnak némi értékkel. — 
L ásd továbbá a belgr. t. t. kztgyüjtem ényében a 379. számú 
okiratot, mely szerint ez ütközet jun ius 27-ikén történt.

1 E nnyit ír t Hadzsics bég, de Bekír serege alig szám lált 
többet pár ezer embernél. A belgr. t. t. kztgyüjtem ényében 
378 és 379. sz. okiratok.
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nek, hogy illendően fogadják a pasát, küldjék a legtekin
télyesebb knézeket üdvözletére, viseljék magukat békésen 
s ne csak ne ellenkezzenek vele, hanem mindenben igye
kezzenek rendeletéit híven és pontosan teljesíteni, mert a 
mit a pasa parancsol, azt a szultán nevében parancsolja.1 
E levél vétele után a főnökök azonnal elrendelték, hogy 
a mácsvai knézek siessenek a Diánához s ott fogadják 
Bekír pasát; ezenkívül Grbovics Milovant 50 lovassal 
Szakácsba, Nenádovics Jakabot, Szima Knézt és Ivátics 
Jankót pedig 600 lovassal Pálezsre küldték a pasa üdvöz
letére, meghagyván egyúttal e küldötteknek, hogy ne csak 
tiszteletteljesen fogadják a pasát, hanem gondoskodjanak 
egyszersmind az ő és serege kellő élelmezéséről, s ha szük
séges, fuvarokról is. 1 2 Bekír átkelvén a Drinán Zvornik- 
nál, csak lassan haladt előre seregével, Szabácson3 és 
Pálezsnél is meg-megállapodván. Ezalatt meghitt em
bere, ki által jövetelét tudatta volt a szerbekkel, folytatta 
alkudozásait. Egv ízben ismét Zimonyban jöttek össze az 
ottani osztrák hatóságok közvetítésével, de eredmény nél
kül, mert a szerbek hallani sem akartak a fegyver leté
teléről, a míg a dahik életben vannak, s ezenfelül, mint 
egykor ez utóbbiakkal szemben, úgy most Bekír pasa 
meghatalmazottjától is azt kívánták, hogy a létesítendő 
kibékülés az osztrák kormány jótállása alá helyeztessék. 4 
E feltételt a török küldött természetesen el nem fogad-

1 H adzsi 1)£g levele. Golubicza. 1843 és 1844. V. k. 129— 
131. 1. — N enádovics: Memoári 95—96. 1.

2 K aradzsics: D anicza 1828. 190. 1. N enádovics: Memoári 
95. lap.

3 Szabács alá junius 26-ikán érkezett B ekír pasa. A belgr. 
t. t. kztgyüjtem ényében 378. sz. okirat.

4 H adzsics: Szerb felkelés stb. 34. 1.
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háttá, de valószínűleg úgy gondolkodván, hogy ez nem is 
komoly kívánságuk a szerbeknek, s hogy a főakadályt 
folyvást csak a dahik képezik, összeköttetésbe lépett ez 
utóbbiak zsoldosával, a vad kvdzsal főnökkel, Gusancz- 
Alival, s ennek segélyével annyira megfélemlítette a 
dahikat, hogy ezek ugyanazon éjjelen, midőn Bekír pasa 
a Belgrádtól már csak két órányira fekvő Béli-Potokba 
érkezett, titkon elhagyták a várat s egy sajkára ülvén, a 
Dunán elhajóztak. A megfutamodott dahik folytonosan 
evezve, csak Ada-Kalénál, az Orsovával szemben fekvő 
szigetvárnál állapodtak meg, s az ottani török parancsnok
nál, Redzsep pasánál kerestek menedéket.1 A dahik eltávo
zása már másnap reggel tudomására jutott a szerb főnökök
nek, kik ezen kedvező hír hatása alatt most már követelőb- 
ben véltek felléphetni, Bekír pasa irányában is. Kara- 
Gyorgye mindjárt a pasa megérkezését követő napon, maga 
mellé vevén 2000 válogatott lovas legényt s a főnökök 
közűi többeket, Béli-Potokra indúlt Bekír üdvözletére, a 
ki kétségkívül nem a legkellemetesebb meglepetéssel 
szemlélhette e nagyszámú, jól fegyverzett küldöttséget, 
mely, mint nem sokára meggyőződött, csak egy kis részét 
képezé az összes szerb seregnek. Béli-Potokra érkezvén 
a szerb lovasok, körben állottak fel, Kara-Gyorgye pedig 
s a főnökök a pasa sátorába léptek. Bekír igen szívesen 
fogadta vendégeit, intette őket, hogy most már békűlje- 
nek meg, biztosította a szultán kegyelméről és Ígérte, 
hogy jövőre minden jogtalanság és zsarnokság megszűnik 
s a rája oly rendezett és békés állapotokat fog élvezni, mint 
eddig még soha. Bekír pasa fényes Ígéretei nem voltak

1 Nenádovics : Memoár! 96. 1. — Karadzsics : Danicza 1828. 
208—209. 1. — H adzsics: Szerb felkelés stb. 35. 1.
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képesek a szerbek bizalmatlanságát eloszlatni. Most, hogy 
a dahik elhagyták a várat, s a szerb sereg vált a bosnyák 
csapatok csekély száma mellett a helyzet tulajdonképeni 
urává, a fölkelők a szultán meghatalmazottjának is csak 
azon esetben voltak készek meghódolni, ha a kötendő 
egyességet illetőleg, kellő biztosításokat nyerhettek volna. 
A bizalmatlanság minden iránt, a mi török volt, oly mély 
gyökeret vert már a szerbek lelkében, hogy daczára 
Bekír szép szavainak, semmi kedvet sem mutattak letenni a 
fegyvert, ez egyedüli biztosítékukat. Időt nyerni volt 
most a fődolog. Minden nap újabb erősítéseket hozhatott a 
szerb táborba, míg az aránylag csekély török csapat, távol 
hazájától s nélkülözve minden segédforrást, naponkint 
gyengébbé vált és így a halogatás által mind kedve
zőbben alakultak a megbékűlés esélyei. Erezték a szerbek 
helyzetük előnyösségét s ezért Kara-Gyorgye köszönetét 
mondván Bekír pasának, tanúsított jószándokáért s a tett 
Ígéretekért, kinyilatkoztatá, hogy mindaddig, míg a négy 
dahit nekik (a szerbeknek) ki nem szolgáltatja, megbé
kélésről szó sem lehet, mert a dahik elhagyták ugyan 
Belgrádot, de azért Yiddinben ismét menedéket találhat
nak, s ki áll jót, hogy nem fogják-e a tartományt ismét 
megtámadni, miként ezt Hadzsi-Musztafa idejében tették 
volt? A ravasz pasa azonnal átlátta, hogy a felkelő vezér 
kívánságával szemben nem lehetett haboznia. A dahik 
mahomedánok voltak ugyan s mint ilyeneket talán nem 
örömest áldozta fel Bekír a keresztyén rájának. De más
részről e rája, mely ugyan még folyvást hűséget és enge
delmességet hangoztatott a szultán iránt, könnyű szerrel 
megsemmisíthető vala a pasát egész seregével együtt. 
A mozgalom, melynek lecsilapítására Bekír küldetett, 
miként a hely színén maga meggyőződött, oly mérveket
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öltött már, hogy épen a szultán s a mahomedán elem 
érdekében, minden áron meg kellett akadályozni annak 
tovább terjedését. A szultán nevében kezdett felkelés, 
könnyen forradalommá változhatott volna, ha ellenke
zésre talál épen azon pasánál, ki, mint maga állítá, a szer- 
bek érdekében jött a tartományba, hogy őket elnyomó
iktól megszabadítsa s a rendet helyreállítsa. Ily körül
mények között, Bekír tanácsosabbnak tartotta engedni 
Kara-Gyorgye kívánságának s a különben is alkalmatlan 
dahikat feláldozni. E végre felszólította Kara Györgyét, 
jelölné ki egyik biztos emberét, a kit Ada-Kaléra lehetne 
küldeni Redzsep pasához azon utasítással, hogy a dahi
kat végeztesse ki. Kara-Gy’orgye Sztojkovics Milenkót 
nevezte meg, mint a legalkalmasabb egyéniséget e kül
detésre. Bekír pasa levelet írt Redzsepnek, meghagyván 
neki, hogy a dahikat minden bizonynyal ölesse meg, 
különben ő maga fogván fejével lakolni. Milenkó magá
hoz véve a pasa iratát, nehány legény kíséretében azon
nal Ada-Ivaléba hajózott. Redzsep pasa megértvén a vezír 
parancsát, estére rendelte magához Milenkót s ekkor 
elvezeté őt a házhoz, melyben a dahik tartózkodtak s meg
mutató őket az ablakon át a szerb küldöttnek, ez utóbbira 
bízván, hogy tegyen a mit jónak lát. Ezalatt egészen 
besötétedvén s a dahik is már eloltván gyertyájukat, 
Milenkó és társai nagymennyiségű égő rongyot dobtak 
be az ablakon s ennek világa mellett kívülről belövöldöz- 
vén, mind a négy dahit megölték; azután pedig fejeiket 
levágván, Belgrádba vitték magukkal. 1

Majdnem négy éven át uralkodtak a dahik korlát-

1 Nenádovics: Memoári 96—97. 1. — K aradszics: Danicza 
1828. 210—212. 1.
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lanúl a tartomány fölött; kivégeztetésök a szultán paran
csára az annyira elkínzott szerbek által, méltó bűnhödés 
volt mindazon kegyetlenségekért, melyeket a keresztyén 
raján elkövettek s a lázadó vakmerőségért, melyet uruk 
a szultán iránt tanúsítottak. Pár évvel előbb, ujongva 
fogadta volna az összes szerb nép a dahik halálának hírét, 
s az magában elegendő lett volna, teljesen helyreállítani 
a nyugalmat a pasalikban. Most azonban a viszonyok 
lényegesen megváltoztak. A felkelés sok ezer főt számláló 
győzelmes sereg fölött rendelkezett, mely már nehány 
vár bevételével is dicsekedhetett. Nem csoda tehát, hogy 
ily körülmények között a szerbek a dahiktól való meg
szabadulást nem tekintették többé elegendő oknak a fegy
verletételre s hogy egyéb, erősebb biztosítékokat köve
teltek, a melyek képesek lettek volna a hasonló állapotok 
visszatértét megakadályozni.

A míg Milenkó Ada-Kalén a dalukkal végzett (au
gusztus elején történt ez), Bekír pasa is kiindult táborából 
Béli-Potok mellett, a hol nehány napot töltött volt és 
seregét Belgrádba vezette. Az út a szerb táboron vitt 
kérész űl, mely, mint tudjuk, Belgrádot teljesen körűl- 
övedzte. A szerb főnökök az összes sereget két hadoszlop
ban állították fel, egymással szemben mintegy 12 öl távol
ságra, úgy hogy Bekírnek csapataival a szerb hadosztályok 
által képezett két élőfal között kellett áthaladnia. A szerb 
csatasorok egyik és másik végén a két ágyú volt felállítva. 
Ezek, a mint^a vezír seregével a tisztelkedő szerb csa
patok közé ért, szintén megszólaltak, üdvlövéseket váltván 
egymással a szultán küldöttének tiszteletére. Bekír pasa 
és kisérete némán s halványan haladt el a szerb sorok 
között. E jól fegyverzett, nagyszámú rája sereg látása s 
az ágyú moraja, bánattal és félelemmel tölté el a törökök
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lelkét. Vajon a felkelők, kik most oly szívesen s oly tisz
teletteljesen fogadnak bennünket, nem fognak-e utóbb 
majd ellenünk fordúlni, hanem teljesítjük minden kíván
ságukat, s vajon képesek lennénk-e ily tömegnek ellent- 
állni ? kérdezgethették egymástól aggodalommal a Bosz
niából jött szpahik, sBekír maga is mily szemmel nézhette 
a rája hosszan elnyúló harczsorait, melyekkel ő maga már 
nem lett volna képes megmérkőzni. Ily nem épen kelle
mes érzelmek nyugtalanító hatása alatt vonult be Bekír 
és serege az alsó várba;1 a tulajdonképi felső várnak, 
mint azonnal látandjuk, a dahik eltávozta óta már akadt 
más ura, ki nem volt hajlandó többé a vezírnek engedel
meskedni.

A Bekír bevonulását követő napon, már korán reggel 
megjelentek előtte Nenádovics Jakab, Kátics, Szima és 
Grbovics knézek több más társukkal egyetemben s átadák 
a vezírnek azon kilencz pontot vagy föltételt, melyeket 
a Zimonyban véghezment tanácskozás alkalmával, mint 
említettük volt, az osztrák tábornok elibe terjesztettek, 
később pedig Konstantinápolyba is elküldőitek. Felolvas
ván a szerbek az ismert kilencz pontot, kijelentették, hogy 
ha az abban foglalt kívánságaik teljesíttetnek, készek 
őszintén békélni. «Jól van, jól, válaszoló Bekír, minden 
még sokkal jobbra fog fordúlni, mintsem gondoljátok,, 
mindent meg fogtok kapni.» A Bekír pasánál járt knézek 
visszatérvén a szerb táborba, itt az oltár sátora körűi talál
ták a főnököket, köztük Kara-Gyorgyét is egybegyűlve, 
miként ez szokásuk volt e helyütt tanácskozni a közügyek 
fölött. A küldöttség örömmel tudatta a gyülekezettel, 
hogy Bekír pasa nemcsak a kilencz pontba foglalt kér

1 Nenádovics: Memoári 97. L
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vényt hagyta jóvá, hanem még több kedvezményt is ígért. 
A főnökök azonban nem elégedtek meg ez üres Ígéretek- 
kel s kérdést intéztek a visszajött küldöttekhez, vajon 
kérték-e a pasától azt is, hogy a közte s a szerbek közt 
kötendő egyesség egy osztrák főhivatalnok megerősítésé
vel és biztosítása mellett jöjjön létre? A küldöttség szé
gyenkezve vallotta meg, hogy e feltételről egészen meg
feledkezett. E mulasztás pótlása végett, mindjárt másnap 
Nenádovics Mátét küldték a vezírhez, a ki aztán még 
Novákovics Pétert vette maga mellé. A két követ min
denekelőtt szreberniczai Hadzsi béget kereste föl, aNená- 
dovicsok régi barátját s a szerbek pártfogóját s közölte 
vele küldetése cz^lját. Hadzsi bég teljes mértékben he
lyeselte a szerbek kívánságát, megjegyezvén, hogy az 
osztrák udvar jótállása nélkül a megbékülés úgy sem 
lehetne tartós s aztán tolmácsul is ajánlkozott avezírelőtt. 
Bekír szívesen fogadta a küldötteket s midőn a ravasz 
Máté elmondotta neki, hogy a szerbek értesülvén a vezír 
Ígéreteiről és barátságos jó szándékáról, miként kiáltottak 
fel lelkesülten : éljen Szelim szultán, éljen vezírünk Bekír 
pasa! arcza földerült s nagy megelégedéssel simogatta 
hosszú ősz szakállát. Máté látván a vezír jó hangulatát, 
azonnal áttért küldetése valódi czéljára s előadta, hogy a 
szerbek azt óhajtanák, hogy vagy ők, vagy a vezír kérjék 
fel az osztrák udvart, hogy küldené Szerbiába egy biztos 
emberét, a ki tanú lenne a kötendő szerződéseknél, s ki, 
akár a szerbek, akár a törökök szegik azt meg először, 
jelentést tegyén Konstantinápolyba, első esetben szívesen 
alávetvén magukat annak, hogy a szultán által küldendő 
sereg az egész szerb népet kiirtsa, az utóbbiban pedig csak 
azt kívánván, hogy a szultán csapatai óvják meg őket a 
zsarolásoktól. Hadzsi bég híven lefordító Máté szavait.
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Bek ír arczát a harag pírja önté el arája merész követelé
sének hallatára s zord hangon kiáltá: «Olmaz! olmaz ! 1 
és harmadszor is, még hangosabban : Olmaz ! a mi szül- 
tánunk nem tűrhet beavatkozást birodalma ügyeibe, van 
neki elég hű török szolgája, a kik meg fogják mondani, 
hogy ki a hibás s ki nem tartotta meg a szerződést.» Ez 
erélyes nyilatkozatra minden ellenvetés lehetetlenné vál
ván, a követek visszatértek a táborba. A sátor mellett 
tanyázó gyülekezethez érvén, Kara-Györgye e kérdést 
intézte Nenádovics Mátéhoz: «Nos, mi jót hozasz?» — 
«Hozok három olmazt, válaszolá Máté, a pasának nem 
kell tanú.» Midőn Ivara-Gyorgye az egész kihallgatás 
lefolyásáról értesült: «Csalódtok, mondá, ha azt vélitek, 
hogy ily módon megbékűlhetünk; nem lehet szó békéről 
s csak most fognak kezdődni a valódi harczok.» 1 2

E szavak azt látszanak bizonyítani, hogy Kara- 
Gyorgye lelkében már akkor megvillant egy általános, 
valóságos forradalom eszméje. Mindazáltal a szerbek még 
sokáig óvatosan igyekeztek mindent kerülni, a mi magá
val a szultánnal vagy képviselőivel hozhatta volna őket 
összeütközésbe. Habár tehát úgy Bekír pasa, mint a szer- 
bek, könnyen megfogható bizalmatlansággal tekintetlek is 
egymásra, a látszólagos jó viszony, daczára a vezír hatá
rozott elutasító válaszának, nem bomlott meg közöttük, 
sőt a szerbek, miként eddig, úgy ezentúl is, nagy kész
séggel gondoskodtak Bekír szükségleteinek beszerzéséről. 
A dahik megsemmisítéséből és a vezír megérkeztéből

1 Nem lehet! nem le h e t!
2 N enádovics: Memoári 97—99. 1. M iként napjainkban, úgy 

<3 század elején is a fellázadt rá ja  és a porta között folyt a lk u 
dozásoknál, a garanczia kérdése képezte a főnehézséget. Es e 
kérdés 70 év a la tt egy lépést sem halad t előre.
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mindenesetre legalább az az előny háramlott a felkelőkre, 
hogy a tényleges ellenségeskedések, legalább ideigle
nesen, az egész pasalikban megszűntek s így lehetővé 
vált a szerb sereg egy részét haza bocsátani. 1

A hazatérők közt volt Nenádovics Máté is, kiBran- 
kovinában övéit óhajtotta meglátogatni, különösen pedig 
előkészületeket tenni egy hosszú útra, melyről alább lesz 
alkalmunk körülményesebben szólani. Alig ért azonban 
Brankovinába, már hírét vette, hogy egy török csapat a 
Drinán átjött s gyorsan éjszak felé haladva, benyomult a 
szabácsi várba is. A legközelebbi környékből gyűlt ugyan 
össze egy kis szerb csapat, de ez nem volt képes a törö
kök előnyomulását megakadályozni. Ez esemény egy más 
körűlménynyel állott szoros kapcsolatban, melyről itt 
bővebben kell megemlékeznünk. Tyurcsija, a vitéz, de 
önfejű hajdú, ki mint tudjuk, Csokesinánál a veszély pil
lanatában oly rútul elhagyta Nenádovics Jakabot, később 
kibékült ez utóbbival s Belgrád alá követte őt, majd pedig 
Pozsarevacz átadásánál is megjelent Kara-Gyorgyéval. 
A belgrádi táborba visszatérve azonban vagy mert a 
Pozsarevácznál szerzett zsákmány felosztásával nem volt 
megelégedve, vagy mivel a Kara-Györgye által életbe 
léptetett szigorú fegyelem nem volt ínyére, összeveszett 
ismét a fővezérrel s Nenádovics Jakabbal is s maga körűi 
gyűjtvén hajdúit, elhagyta a tábort. Útját a váljevói és 
szabácsi nahiák felé vévé s ott a Nenádovics Jakab által 
kinevezett elöljárókat és tisztviselőket letévén, helyükbe 
másokat nevezett ki, különösen sietett Mitroviczánál a 
szávai révvámot hatalmába keríteni, saját öcscsét bízván 
meg a vámszedéssel, a befolyt összegeket pedig magának

N enádovics: Memoári 99. 1.
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tulajdonítván. Egy szóval az egész vidéken akként kez
dett gazdálkodni, mintha ő lenne e kerületek korlátlan 
ura. Kara-Gyorgye egy párszor megintette ő t , hogy 
hagyjon fel garázdálkodásával s térjen vissza a Vracsárra; 
Tyurcsija azonban mindannyiszor azt felelte, hogy a ha 
tárt őrzi a törökök ellen s a vámot azért szedi, hogy lőport 
vehessen. A törököktől azonban akkor nem volt mit tar
tani, mert épen midőn Tyurcsija Szabácsban felütötte 
zászlóját, vonult át a városon Bekír pasa Boszniából, 
Belgrád felé tartva s a törökök, kik észrevették a hajdú 
büszkén lobogó zászlaját s kik kétségkívül nem szívesen 
szemlélték azt, mindazáltal háborítlanúl hagyták Tyur- 
csiját és társait. Az elbizakodott hajdú harambasa, ki 
most már hatalmas vezérnek képzelte magát, nem akart 
harczi tettekben sem hátra maradni a felkelés többi főnö
kei mögött. Sereget gyűjtött a szertekóborló hajdúkból 
s a falusiakból s megtámadta a jadári ésragyevinai kerü
leteket s a népet felkelésre izgatta. E két kerület, noha a 
Drinán innen terűi el, a boszniai pasalikhoz tartozott s 
ezért mind a Nenádovicsok, mind később Kara-Gyorgye, 
óvakodtak azok lakóit belevonni a felkelésbe, mert mint 
tudjuk, mindeddig a belgrádi pasalik janicsárjaitól való 
megszabadúlást hirdették a mozgalom valódi és egyedüli 
czéljáúl és ezért, miként ezt több esetben volt alkalmunk 
megemlíteni, a Boszniából betört törököket hajlandók 
voltak bántatlanúl hazabocsátani. A szerb felkelésre 
nézve nagy hiba lett volna, mindjárt kezdettől fogva a 
szomszéd pasalikba is átplántálni a mozgalmat, kétszeres 
hiba volt pedig az épen most, midőn a boszniai vezír, 
Bekír pasa, békéltető szándékkal közeledett Belgrád 
felé. Tyurcsija e hibát elkövette, a Yracsáron táborozó 
szerb főnökök nagy boszúságára, a nélkül azonban hogy



1 7 8 0 — 1 8 0 6 . 4 4 7

fegyelmeden s mindjárt-mindjárt hazaszéledő csapataival 
néhány török ház és birtok elpusztításán s nehány maho- 
medán megületésén kívül egyéb eredményt tudott volna 
felmutatni. A. túlparti törökök látván a hajdúk által elkö
vetett pusztításokat, Yidaics és Musz-aga (ugyanaz, ki a 
tavaszon Szabács várát átadta s Belgrádra kísértetett, 
onnét azonban Boszniába tért vissza) vezérlete alatt, 
nagyobb számú csapattal átkeltek a Drinán, megfenyí- 
tendők a garázdálkodókat. Tyurcsija emberei azonban 
értesülvén a törökök közeledtéről, nagyobbrészt elszéled- 
tek, a hegyek között keresvén menedéket, úgy hogy a 
hajdú harambasa körűi alig maradtak kétszázan. Őrültség- 
lett volna e csekély számú csapatot ütközetre vezetni s 
ezért Tyurcsija félrevonúlt egy magaslatra. Musz-aga 
pedig nem találván ellenállásra, Szabácsnak vette út
ját. Ez eseményekről értesült Máté Brankovinába érkez- 
tekor. *

Máté e hírre azonnal üzenetet küldött bátyjának a 
Vracsárra, hogy siessen Szabács alá segédcsapatokkal, 
maga pedig négy századot gyorsan összeszedve, fölkere
kedett az elfoglalt vár felé. De már útközben értesült, 
hogy a törökök csak két órát töltöttek Szabácsban, s 
Musz-aga elásott kincseit felszedvén, ismét Boszniába 
távoztak. Két órai ottmulatásuk alatt azonban még- hetven 
szerbet lefejeztettek. Mindez augusztus második fele
ben történt.1

NenádoviQS Máté az ismét felszabadúlt Szabács 
alól a Diánához vonúlt, hogy netalán új betöréseket 
megakadályozhasson. Itt találták őt bátyja Jakab és

1 Nenádovics: Memoári 99—100. 1. — K aradzsics : D anicza 
1828. 190—204. 1.
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Szima knéz, kik hívására azonnal elhagyták Belgrádot s 
egy csapattal segítségére siettek. A veszély elhárulván, 
Nenádovics Jakab öcscsét, Mátét, kire fontos küldetés 
várt, a Vracsárra a főtáborba küldte, maga pedig még a 
szabácsi nahiában maradt, helyreállítandó a Tyurcsija 
által megzavart rendet. Tudta azt Jakab, hogy az önfejű, 
gőgös hajdút semmi módon sem térítheti az engedelmes
ség útjára s azért Kara-Gyorgye beleegyezésével, inkább 
megöletésére határozta el magát, már azért is, hogy e 
szigorú büntetés által jövőre mások elrettenjenek hasonló 
pártoskodástól. Hogy azonban Tyurcsija, ki különben is 
ellenséges indúlattal viseltetett iranta, gyanúra ne ébred
jen, barátságot színlelt iránta s felszólította, hogy jönne 
hozzá tanácskozandó a törökök betöréseit megakadályoz
ható eszközökről. Tyurcsija semmi roszat sem sejtve, csak 
három hajdú által kisérve, megjelent Nenádovics táborá
ban. A szíves fogadtatás még inkább elámítottá s csak a 
midőn ebéd után sátrában álomba merült s az egyik hajdú 
jajveszékelésére felébredt, ki látta miként végezték ki 
társát Jakab emberei, vette észre Tyurcsija is a kelep* 
czét, melybe jutott. Puskáját kezébe ragadva, gyors  ̂
futással egy gunyhó felé iramodott, remélvén, hogy onnét 
könnyebben védheti magát. Több golyó által találva, 
érhette el csak a vélt menhelyet, hol azonban a kapott 
sebekhez még újabbak is járúlván, nemsokára kimúlt- 
Kísérői szinte megölettek s pár nap alatt még vagy bar- 
minczan a környéken Tyurcsija leghívebb társai közűi, 
többek között öcscse, a mitroviczai vámszedő is. A fékez- 
hetetlen harambasa halálával véget ért e részletes, a fel
kelésre nézve fölötte veszélyessé válható mozgalom. Nená
dovics visszahelyezvén a Tyurcsija által elűzött elől-
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járókat és tisztviselőket, seregével visszatért a belgrádi 
táborba.1

Bekír, miként említettük volt, bevonult a belgrádi 
alsó várba, a felsőbe azonban, melyet előbb a dahik tar
tottak megszállva, nem juthatott. Itt még névleg mindig 
Asszan-aga pasa parancsnokolt a szultán nevében, mint a 
pasalik kormányzója; a valódi urak azonban, mint tudjuk 
a dahik voltak, a kik a pasával inkább csak mint tisztes
séges fogolylyal bántak. Eltávoztuk után az általuk segít
ségül hívott Gusancz-Ali kerítette kezébe az uralmat 
krdzsaljaival, hatalmába ejtvén a felső várat s ezzel 
együtt Asszan-aga pasát is. Azon kis területen tehát, 
melyet Belgrád, a vár s a város legközelebbi környékével 
elfoglal, négy különböző hatalmat látunk megtelepedve 
egymás mellett, függetlenül, de kölcsönös érintkezésben, 
mindazáltal a rendesnél részint sokkal tágabb, részint 
pedig sokkal szűkebb hatáskörrel. A felső várban szé
kelt a pasalik kormányzója, ki egyszersmind a szultán 
öröklött, törvényes jogát s hatalmát képviselte, de min
den tényleges tekintély, sőt cselekvési képesség nélkül. 
Asszan-aga pasa, kinek, mint a szultán helytartójának, 
tulajdonkép a legnagyobb hatalmat kellett volna gyako
rolnia, teljes tétlenségre volt kárhoztatva, egy csupán 
önérdeke által vezérelt kalandor, a krdzsal-főnök Gusancz- 
Ali befolyása alatt. Ez utóbbi egyedül saját személyét és 
nehány hozzá hasonló társa egyéni érdekeit képviselte; 
hatalma tehát^gészen ideiglenes természetű volt, s a tények 
pillanatnyi kedvező összetalálkozásán alapult; úgy szólván 
nem terjedt tovább kardja hegyénél; a felső vár bástyái ké

1 Nenádovics : Memoári 102. 1. — K aradzsics: D anieza 1828. 
204—208. 1.

Kállay B. A szerbek története. I. 29
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pezték annak határait. Kívül a váron 8 a város körül a rája 
nagy számú csapatai táboroztak. A felkelő nép hatalma 
központosúlt a Vracsár sátrai alatt, e pillanatban a leg
erősebb, a legfélelmetesebb, mert egy egész elnyomott 
nemzet elszánt törekvését, elkeseredett kétségbeesését 
képviselte, mely nemzet vagyonáért, becsületéért, életéért 
küzdött, nem ugyan még a törvényes hatalom, hanem az 
ez által megtűrt bitorlás ellen. Benn a várban a kalandos 
krdzsalfőnök által lenyűgözött szultáni törvényes hatalom 
s künn a vár körül elterjedő felkelés között, mint közve
títőt találjuk az alsó várban Bekír pasát, a szultán küldöt
tét, kinek hivatása lett volna megszüntetni a bitorlást s 
ez által meggátolni a felkelés tovább terjedését s így 
visszaállítani a törvényes hatalmat. Ámde Asszan-aga 
pasa mint tudjuk, teljes tétlenségre volt kárhoztatva, 
Gusancz pedig ura lévén a várnak, biztosságban érzé 
magát s túlságos követelésekkel lépett fel, végre a szer- 
bek bízva túlnyomó erejűkben, szintén nem voltak haj
landók puszta ígéretek fejében letenni diadalmas fegyve
rüket, mely már annyi előnyt vívott ki számukra. By 
körülmények között Bekír pasa küldetése nem eredmé
nyezhette az óhajtott sikert. Az alkudozások Bekír pasa 
részéről úgy a szerbekkel, mint Gusanczczal hónapokon 
át tartottak, de egyik fél sem akarván engedni, a vezír 
pedig nem bírván elegendő fegyveres erővel, hogy elő
terjesztéseinek érvényt szerezhetett volna, nem jöhetett 
kölcsönös egyetértés létre s a régi állapotok változatlanul 
fennmaradtak. Ez alatt Asszan-aga pasa is mindent elkö
vetett barátjai által Konstantinápolyban, hogy végre 
menekülhessen kellemetlen helyzetéből. A porta azt hívén, 
hogy a nehézségek, melyek a béke helyreállítása körül 
mutatkoztak, részben a pasa erélytelenségének is tulaj-
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doníthatók, engedett kérelmének, más pasalikba helyezte 
öt át kormányzóid s helyébe Belgrádba Szolimán pasát 
nevezte ki. Ez utóbbi szeptember elején érkezett meg 
rendeltetése helyére, de nem volt képes többet elérni, mint 
előde. Gusancz-Ali ép oly kevéssé volt hajlandó Szolimán 
pasának engedelmeskedni, mint Asszan-aga pasának. Sőt 
alig hogy az új kormányzó megérkezett, erélyesen köve
telni kezdte hátralékos Zsoltiját, melylyel még a dahik 
tartoztak neki. Szolimán megharagudván e fölött, Szend- 
í’őre távozott, Gusancz azonban ekkor Bekír pasához 
fordult s őt krdzsaljaival bekerítvén az alsó várban, 
azzal fenyegetődzött, hogy mindaddig ki nem bocsátja, 
míg zsoldját meg nem kapja. Bekír, mint tudjuk, 
maga is mindenben szükséget látott s csakis a szerbek 
által szállított élelmiszerek tették lehetővé maradását. 
Most is tehát Kara-Gyorgyéhoz fordult, a ki részint a 
zimonyi kereskedők segélyével, részint pedig a nép között 
rendezett gyűjtés által mintegy 100 erszényt (50,000 
piasztert) szerzett össze, a mely összeggel Bekír, Gusancz 
követelésének legalább egy részét kielégítvén, megnyug
tatta a kapzsi krdzsal-főnököt, maga pedig kíséretével 
kiszabadulhatott az alsó várból, a hol majdnem fogolylyá 
lett már. Daczára annak, hogy a szerbek ily készségesen 
siettek segédkezet nyújtani Bekír pasának Gusancz 
ellenében, köztük és ez utóbbi között is folytak külön 
alkudozások s létezett némi egyetértés, annyi legalább 
bizonyos, hog^ a szerbek épen úgy szállítottak élelmi
szereket Gusancz-Ali, mint Asszan-aga s Bekír pasa 
számára. Nem lehetetlen tehát, habár e részben a biztos 
adatok hiányzanak is, hogy a szerbek bíztatták fel Gusancz- 
Alit oly teljesíthetetlen követelésekkel állni elő Bekír 
pasával szemben. Ez csak még jobban elkedvetlenítheté az

2 9 *
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utóbbit, s előbb-utóbb a pasalik elhagyására indíthatá 
őt, a szerbeknek pedig érdekükben állott, a kibékülés 
nem létesülhetvén, mielőbb szabadulni a szultán kül
döttétől.

Az Összeütközés Beleír pasával súlyos következménye
ket vonhatott volna maga után; a míg Gusancz-Alival, ki 
nem a porta embere volt, könnyen elbánhattak. Bármint 
lett légyen is ez, annyi tény, hogy Bekír pasa végkép 
megunta a czélhoz nem vezető alkudozásokat s az annyira 
zilált viszonyok rendezését. Ezenfelül Boszniából hozott 
serege nagyon leapadt, részint betegségek, részint szökések 
következtében, végre pedig már a tél is gyors léptekkel 
közeledett. Nem tartotta tehát többé se szükségesnek, se 
tanácsosnak a további maradást. Alig határozta el Bekír 
pasa, hogy visszatér Boszniába, azonnal türelmetlenül 
hozzá is fogott az út előkészületeihez, s daczára a sürü 
hónak, mely akkor már az egész tájat borítá, november 
7-én fölkerekedett még megmaradt csapatjával s elhagyta 
Belgrádot. Előbb azonban magához hivatá Nenádovics 
Jakabot s átadá neki összes hadikészletét, sátrait, ágyúit, 
a lőport stb. azon megjegyzéssel, hogy a szerbek, ha 
miként állítják, csakugyan a szultán hűséges alattvalói, 
küldjék mind e tárgyakat utána, ha pedig nem mondot
tak igazat, ám csináljanak a hátrahagyott hadiszerekkel, 
a mit akarnak. Bekír pasa e kétségbeesett lépésre való
színűleg azon okból határozta el magát, hogy megszaba- 
dúlva a tehertől, gyorsabban és biztosabban érhesse el a 
határt. O maga közvetlen kíséretével valóban háborítlanúl 
jutott el a Drina túlsó partjára, de seregének egy része, 
mely nem volt képes őt oly gyorsan követni, s kisebb csa
patokban szertecsataDgolva tartott a Drina felé, részint
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elpusztúlt a hóborította kietlen rengetegekben, részint a 
leskelőclő szerb parasztok áldozatává esett.1

A szerbek pedig hűségesen kimondott elvükhöz, 
hogy nem a szultán, hanem csak a bitorló zsarnokok ellen 
harczolnak, a Bekír pasa által hátrahagyott összes hadi
készletet csakhamar útnak indították s a Diánánál át is 
adták a török hatóságoknak, nyugtát vévén ez utóbbiaktól 
az átvett tárgyak felől, hogy utóbb igazolhassák, hogy 
csakugyan mindenkor hűséges alattvalói voltak a nagy
úrnak. 2

5.

Rövid hat hónap alatt azon naptól kezdve, midőn 
Kara-Gyorgye Örasaeznál az első török hánt megtámadta, 
a szerb felkelés oly terjedelmet öltött, hogy mint láttuk, 
a szultán kénytelen volt egy vezírét a tartományba kül
deni a viszály lecsillapítása s a régi rend helyreállítása 
végett. E küldetés eredményét a fentebb elbeszéltek után 
már kellően ismerjük. A felkelés diadalmas előhaladása s 
a szerb sereg nagymérvű szaporodása nemcsak a porta 
figyelmét vonta magára, hanem az osztrák kormányét is, 
mely nem nézhetett egykedvűen egy ily természetű moz
galmat, a saját tartományaitól csak egy folyó által elvá
lasztott vidékeken s oly nép körében, mely iránt az osztrák 
birodalom déli részein megtelepedett hasonnemzetiségű 
és vallású lakosok, a legélénkebb rokonszenvvel viseltet
tek. Es az osztrák kormány szorgoskodása a belgrádi 
pasalikban fejlődő eseményeket illetőleg, annál természe

1 Nenádovics: Memoári 131—132. 1. — Karadzsics : D anicza 
1828. 212—213. 1. — Hadzsics : Szerb felkelés stb. 35—36. 1.

'2 N enádovics: Memoári 132. 1.
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tesebb volt, mivel, mint láttuk, a felkelők maguk a moz
galom kezdetétől fogva Ausztriát tekintették védőjükül 
és oltalmazójokul s nem egyszer hozzá fordúltak, kérve 
közbenjárását, hol a dahiknál, hol pedig magánál a por
tánál. Sőt a szerbek már messzebb ható tervekkel is fog
lalkoztak. Még az 1804. év május elején a Zimonyban 
eredménytelenül maradt összejövetel előtt, Kara-Györgye 
bizonyos Sajtinszky osztrák kapitány által a következő 
javaslatot tette az osztrák kormánynak : miután az összes 
szerb nép leghőbb vágya a felséges uralkodóház fennha
tósága alá jutni, nem maradhatván többé a porta igazság
talan önkényes uralma alatt; Kara-Gyorgye, ha sikerülne 
neki Belgrád várát elfoglalnia, kész lenne úgy ezt, mint 
a két másik kisebb várat Szabácsot és Szendrőt, valamint 
az égé z tartományt az összes nép óhajtása szerint ő fel
ségének felajánlani s egy királyi herczeget helytartóul 
kérni; ha azonban ő felsége, mint szomszéd, nem volna 
hajlandó ez ország természetszerű birtoklását elfogadni, 
ez esetben Kara Györgye, bár épen nem szívesen, kény
telen lenne az egész nép nevében egy más hatalomhoz 
fordúlni, csakhogy végre e keresztyén nép a török rabság
ból kiszabaduljon. 1

1 B ogisics: Nil Popov «Oroszország és Szerbia» czimű mü
vének b írá la ta  (Razbor szocsinenija N. Popova «Rosszija i Szer- 
bija») Szent-Pétervárt 1872. A tudós Bogisics akkén t vélte 
leginkább m egbírálhatui Popov m unkáját, hogy egy egész hal
maz eredeti, eddig még kiadatlan  okm ányt közölt az orosz 
levéltárakból, melyek Popovnak is rendelkezésére állottak, de 
m elyeket nem használt fel. A Bogisics által közzé te tt ezen 
okm ánytárban szám talan érdekes adatot találunk a szerb fel
kelést illetőleg. És ezéit gyakran lesz alkalm unk e m unkát 
idézni.
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E nevezetes ajánlat, természetesen azonnal tudomá
sára jutott az osztrák kormánynak, mely azonban a Török
országgal fennálló békés viszonyokra való tekintetből, 
annak még vitatásába sem bocsátkozott, sőt egyszerűen 
visszautasította. Ez a tény újabb bizonysága egyrészről 
az akkori szerbek hajlamának Ausztria iránt, másrészről 
pedig azon vádak alaptalanságának, hogy Ausztria e tar
tományt hatalmába akarta keríteni. Nemcsak hogy Bécs- 
ben ily szándék nem létezett, de az osztrák kormány a 
szerződések sérthetetlensége iránt táplált őszinte tiszte
lete által vezéreltetve, oly lépésre is határozta magát, 
melytől, habár a nemzetközi erkölcsiség szempontjából 
nem is tagadhatjuk meg elismerésünket, de melyet poli
tikai tekintetben mindenesetre hibásnak kell tartanunk. 
Kara-Gyorgye fentebb említett ajánlatát, egy terjedelmes 
emlékiratban terjesztette az osztrák kormány, Ferencz 
császár elibe. Ez emlékirat egyszersmind rövid áttekinté
sét adja a szerb viszonyoknak, a sistovi béke óta és a nem 
rég kitört mozgalomnak, erős kifejezésekben bélyegezvén 
a dahik zsarnok uralkodását s mindenütt élénk részvétet 
tanúsítván a szerbekés ügyük iránt, végre megjegyezvén, 
hogy az osztrák hatóságok eddig is már mindent elkövet
tek, ami a szigorú semlegesség határain belül lehető volt, 
hogy a viszálkodó feleket kibékítsék. Végre pedig ajánlja 
az emlékirat ő felségének, hogy a Szerbiában eddigelé 
történtek s az osztrák kormány magatartása, az orosz kor
mánynak barátságosan tudtára adassanak, továbbá, hogy az 
osztrák internuntius Konstantinápolyban utasíttatnék a 
porta miniszterei előtt őszintén és híven ecsetelni az álla
potokat a belgrádi pasalikban s egyszersmind figyelmez
tetni a portát, hogy minden módon igyekezzék a dahik 
garázdálkodásainak gyökeresen véget vetni és keresztyén
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alattvalóira nézve tűrhető állapotokat teremteni, mivel ez 
utóbbiak között máris oly jelenségek mutatkoznak, melyek 
a török birodalomtól való teljes elszakadást is a lehetőség* 
színében tűntetik fel, u. m. különösen az ajánlat Ausztriá
val egyesülni s a fenyegetés, ha ez nem sikerülne, egy 
más hatalomhoz fordulni oltalomért. Természetesen az 
internuntiusnak a török miniszterek előtt a lee*határozot-o

tabb módon ki keilend még jelentenie, hogy Ausztria 
mindenkor tiszteletben fogja tartani a szerződéseket s föl
tétlenül visszautasítand minden ajánlatot, mely Törökor
szág valamely tartományának a monarchiával való egye
sítését czélozná.

Ez emlékirat 1804. év május 25-kén kelt.1 Úgy lát
szik, hogy Ferencz császár egész terjedelmében elfogadta, 
mert az akkori osztrák követ Szent-Pétervártt, gróí Stadion, 
utasítást kapott az emlékiratot közölni az orosz kormány
nyal, s az internuntius is megbízatott annak értelmében 
működni Konstantinápolyban. Meglehet, hogy Bekír pasa 
küldetése részben az osztrák kormány föllépésének is 
tulajdonítható, a mint ezt már fentebb is volt alkalmunk 
jelezni, de kétségtelen az is, hogy a porta nem a legbarát
ságosabb indulattal tekintett Ausztria e beavatkozására, 
ha mindjárt nem is volt oka kételkedni a szándék őszinte
ségében. Az orosz kormány is válaszolt Stadion közlemé
nyeire. E válasz sok tekintetben fölötte érdekes, s bő vilá
got vet Oroszország keleti politikájára. Csartoriszky, a 
külügyminiszter, feleletében mindenekelőtt kiemelte, hogy 
mily élénk megelégedéssel fogadta a czár a bécsi udvar 
loyalis és önzéstelen magatartására vonatkozó közleményt, 
de egyszersmind sajnálja, hogy az oly helyes és igazságos

1 Bogisics: R azbor szocsinenija stb. 32—26. 1.
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nézeteken alapúló lépések, nem feleltek meg* az óhajtott 
czélnak. Csartoriszky különösen azt fájlalja, hogy a szer- 
bek a portának, mint lázadók áruitattak be osztrák rész
ről, mi által a porta haragja még inkább felingereltetik 
éllenök. Azon zilált viszonyok között, melyek a török 
birodalomban otthonosakká váltak, ily események, fájda
lom, gyakran fordulnak elő. Mintán pedig, véli az orosz 
miniszter, elfogadott rendszer, hogy az ozmán birodalom, 
melynek pedig részei oly fölötte lazán függenek össze s 
minden pillanatban szétmálással fenyegetnek, fentartassék, 
az egyetlen mód, mely által e czél elérethetnék az, hogy 
egyrészről a porta keresztyén alattvalói az uralkodójuk
nak tartozó engedelmességre intessenek, másrészről pedig 
sorsuk a mennyire csak lehet, tűrhetővé tétessék, mérsék
letet és engedékenységet tanácsolván a portának. E maga
tartás annyival inkább szükségesnek látszik a jelen pilla
natban, mert a szerbek végelkeseredésökben a francziák 
karjaiba vethetnék magukat, a mi Ausztria érdekeire 
nézve is hátrányos lenne. Megjegyzi aztán Csartoriszky, 
hogy az osztrák internuntius előterjesztései nem idéztek 
elő kedvező benyomást a portánál, a mely nem volt képes 
azok horderejét felfogni. Végre pedig igy fejezi be vála
szát: Úgy látszik tehát, hogy leghelyesebb volna jelenleg 
a szei*beket arra inteni, hogy akként viseljék magukat a 
porta irányában, hogy hűségök iránt kétség ne támadhas
son. A bécsi udvar rendelkezvén mindazon eszközök fölött, 
melyekre a szerbeknek elnyomóik, a dahik ellen szüksé
gük van, a legnagyobb befolyást gyakorolhatja elhatáro
zásukra. Másrészről pedig előnyösnek látszanék megszün
tetni azon kedvezőtlen benyomást, melyet a portára a szer- 
bek állítólagos elszakadási vágya gyakorolt s ez akként 
történhetnék, ha a porta biztosíttatnék a szerbek hűségé
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ről, a mi által egyszersmind hajlandóbbá is lenne, szeli- 
debb és könyörületesebb bánásmódot követni irányukban. 
Ily irányban működve, hamarabb megszüntethetné a bécsi 
udvar a határain kiütött nyugtalanságokat és a mennyiben 
a szultán alattvalóit barátságosabb magatartásra buzdítaná 
saját uralkodójuk iránt, egyszersmind biztosítaná magá
nak az osztrák tartományok közvetlen szomszédságában 
élő nép vonzalmát és háláját.

Az orosz kormány tehát, mint a fentebbi iratból vilá
gosan kitetszik, a török birodalom fennállását szükséges
nek tekintette ugyan, de azért beavatkozást óhajtott a 
keresztyének javára, a nélkül, hogy a maga részéről még 
eddig valamit tett volna. Ausztria pedig, mely nagy rokon- 
szenvvel viseltetett a szerbek szenvedései iránt s kéz alatt 
segitette is őket, de másrészről a létező szerződéseket is 
Őszintén tiszteletben óhajtotta tartani, abban hibázott, 
hogy a szerbek vágyairól és törekvéseiről értesítette úgy 
a portát, mint az orosz kormányt. Ennek következtében, 
amaz, daczára az Ausztria részéről tanúsított önzetlenség- 
nek, gyanakodni kezdett, emez pedig figyelmessé vált a 
szerbiai eseményekre s a lehető előnyre, mely azokból 
Ausztriára háramolhatott. És végre a szerbek elutasítva 
Ausztria által, végre is kényszerűitek máshová fordulni. 
Erkölcsi tekintetben tehát Ausztria eljárása ez alkalommal 
nem eshetik megrovás alá, sőt okvetlenül dicséretet érde
mel ; de a politikai hiba nem menthető. Igazolják ezt eléggé 
a későbbi események is. Szerbia kivívta majdnem teljes 
függetlenségét, a nélkül, hogy a porta tulajdonkép elvesz
tette volna e tartományt s e mellett a szerbek, kik száza- 1

1 Csartoriszky herezeg u tasítása  Razumovüzky orosz kö
vethez Becsben. B ogisics: Razbor szocsinenija stb. 37—38. i.
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dokon át Ausztrián csüggtek reményeikkel, mint egyedüli 
megszabadítójukon, sőt mint láttuk, még e század elején 
is egyesíteni óhajtották hazájukat a szomszéd birodalom
mal, másfelé fordultak rokonszenveikkel. Mindez termé
szetesen nem oly hirtelen történt s a szerbek még jó ideig 
ingadoztak az osztrák s orosz befolyás között. Még aug. 
1-jén is, tehát már Bekír pasa megérkezte után s közvet
lenül a dahik eltávozása előtt — egy folyamodást intéz
tek a topcsideri táborból az osztrák császárhoz, melyben 
mindenekelőtt alázatos köszönetüket fejezik ki ő felségé
nek azon kegyességért, hogy a szultánt értesítette mind
azon bitorlásokról, melyeknek Szerbia színhelye volt. 1 
Ezután pedig így folytatták: «Az isteni gondviselés 
könyörült kényeinken és fohászainkon a a mindenható 
annyi erőt kölcsönzött nekünk, hogy a legnagyobb veszélyt 
képesek voltunk elhárítani. Most azonban nem tudjuk 
mily módon biztosítsuk magunkat jövőre a zsarolások s 
az elnyomatás ellen. Császárunk, a hatalmas szultán, 
könyörült rajtunk s elküldte hozzánk a boszniai vezírt 
Bekír pasát, hogy igazságot tegyen és rendet csináljon. 
De a pasák is csak halandó emberek, a szultán pedig 
felette távol van s így nem számíthatunk mindenkor oltal
mára ; azért a legalázatosabban esedezünk császári kirá
lyi felségedhez, kegyeskednék segítségünkre lenni és saját 
császári megbízottjait hozzánk küldeni, a kik közbenjárók 
és tanúk lennének azon egyességnél, melyet Bekír pasá
val a szultán^vezírével szándékozunk kötni; úgy hogy 
midőn császárunk a hatalmas szultán megerősítendi ezen 1

1 Az osztrák kormány, m int fentebb em lítettük, a K ara- 
Gyorgye és a dahik m egbízottjai között Zim onyban egy osz
trák  tábornok elő tt május elején folyt alkudozások u tán  tudó
síto tta  a po rtá t a dahik önkénykedéséröl.
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egyességet, felséged is megerősítse és biztosítsa azt. Ekként 
nem kellene többé attól tartanunk, hogy a zsarolások 
megújulnak Szerbiában. Ezt felséged, mint a mi szultá
nunk barátja és szomszédja, könnyen megtehetné. Sőt 
felségedre és felség-ed országaira s alattvalóira nézve is 
hasznos és szükséges, hogy Szerbiában állandó béke és 
nyugalom uralkodjék; mert ha nálunk zavarok támad
nak, úgy amott sem lehet tartós a nyugalom, miként ezt 
felséged már eddig is tapasztalhatta. Könyörüljön tehát 
császári királyi felséged s küldje el biztosait Belgrádba, 
vagy a hova jónak találja, hogy megköttetvén az egyes- 
ség, azt felséged is megerősíthesse. E legmagasabb kegyet 
és jótéteményt se mi, se iitódaink soha el nem fogjuk 
felejteni.» 1

Tudjuk, hogy Bekír pasa minden hivatalos idegen 
beavatkozást a szerb ügyekbe határozottan visszautasított, 
de azért az osztrák kormány több magán jellegű kisérle- 
tet tett a viszálkodó felek kibékítésére. Ismerjük már az 
összejöveteket és tanácskozásokat Zimonyban. Később is 
többszöri alkudozások alkalmával, melyek egész nyáron 
folytak a szerbek s Bekír pasa között, többször jelentek 
megf békítő küldöttek Ausztriából, ha nem is mint az 
osztrák kormány megbízottjai, de mégis a kormány tud
tával, sőt rendeletére. így egy ízben a bácsi archiman- 
drita, Petrovics Gedeon, jött át Belgrádra, állítólag 
Sztratimirovics érsek nevében, tnlajdonkép azonban a 
kormány meghagyásából, megkísértendő az egyesség 
létrehozását. A kölcsönös bizalmatlanság a törökök és

1 E folyamodvány közöltetett a belgr. t. t. Évkönyvében 
II. k. 221—221. 1. Közlő azon megjegyzéssel kíséri, hogy ez 
okmány valószínűleg K arlóczán (teliát Sztratimirovics tudtával) 
készült, a hol aztán utóbb németre is fo rd ítta to tt.
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szerbek között már oly fokra hágott volt, hogy az efféle 
kísérletek nem vezettek czélhoz. Egy ízben egy ily ered
ménytelen tanácskozás után, midőn a törökök eltávoztak, 
Kara-Gyorgye Petrovicshoz, az archimandritához, hajol
ván s Bekír pasára mutatván, súgva így szólott: «Török 
ez is, úgy-e bár! ne higy neki!»1

Ily körülmények között Ausztria részéről, mely 
akkor békében élt a portával s a zilált európai viszonyok 
miatt nem is gondolhatott háborúra, minden tényleges 
beavatkozás a szerb fölkelés javára lehetetlenné vált, sőt 
természetesen, főkép Bekír pasa a szultán küldöttjének 
megérkezte óta, még a túlságosan nyílt segélyezéstől is 
tartózkodnia kellett, a vezír egészen belügynek óhajtván 
tekinteni a szerb mozgalmat. De ha az osztrák kormány 
nem is tehetett semmit sem, nem akadályozta, sőt jóindu- 
latúlag tűrte, hogy alattvalói magán úton a Száván túl 
lakó hitsorossaik segítségére siessenek. A lőpor és egyéb 
hadikészletek, az első ágyúk, a szükséges pénz részint 

* ajándék, részint külcsönképen eleinte majdnem kizárólag 
az osztrák szerbektől származtak. A határőr-tisztek pedig 
szabad közlekedést engedtek a két part között, sőt a 
zimonyi katonai parancsnokság még az élelem-szállítást 
is eltiltotta Zimonyból a belgrádi várba, a mig t. i. a 
dahik bírták azt s később is, midőn Gusancz-Ali kerítette 
volt hatalmába.1 2

Természetes, hogy a hatóságok ily engedékenysége 
mellett az os^rák-szerbek mind nagyobb és nagyobb ér- 

, dekeltséget tanúsítottak a túlparti mozgalom iránt, s hogy 
többen, kivált kiszolgált tisztek át is keltek a Száván,

1 H adzsics: Szerb felkelés stb. 35. 1. jegyzet.
2 ^íenádovics : Memoári 94. 1.



46 2 ELSŐ KÖNYV.

személyesen részt veendők a harczokban. A faj, nyelv és 
hitrokonség, valamint az a körülmény, hogy az osztrák 
szerbek egy jó része még alig 15 év előtt költözött át 
Szerbiából az utolsó török háború után, eléggé megfejti 
e rokonszenvet és érdekeltséget. Nem szenved kétséget, 
hogy valamint maguk a felkelők, úgy azok is, kik az 
osztrák partról oly élénk részvétet tanúsítottak a szerbiai 
események iránt, nem bírtak még a mozgalom czéljának 
tiszta fogalmával, de különösen nem az elérhető ered
mény képzetével. Egy tűrhetetlen tényleges állapot meg
szüntetése volt a feladat, melyet a felkelés maga elé tű
zött, a nélkül, hogy még a lehető újjáalakulásokkal fog
lalkozott volna, ha mindjárt Bekír pasa küldetésének ide
jében, még homályosan ugyan, de jelentkezni kezdett 
már a vágy, általános, szervezett küzdelem által, nagyobb- 
mérvű jogokra, önállóbb létre tenni szert. A Dunán és 
Száván innen azonban, az Újvidékkel rézsút szemben 
fekvő Karlóczán élt akkoriban egy férfi, ki állásánál 
fogva nem csak teljes ismeretével bírt a szerb viszonyok
nak, de egyszersmind nagy befolyást is gyakorolt, főkép 
Dél-Magyarország s a határőrvidék szerbjeire; sőt még 
a belgrádi pasalikban élő keresztyénekre is, és ki most a 
túlparti felkelésben egy nagy jövő kezdetét vélte fölis
merni. E férfi Szti’atimirovics volt, a szerb patriarcha. 
E kétségkívül nagy tehetségű és erélyes jellemű főpap 
egész életében bírta a császári udvar kegyét, sőt Károly 
főherczeg az osztrák seregek fővezére különös barátsá- 
gára is méltatta őt. Igaz, hogy legalább később, midőn, 
mint a maga helyén látni fogjuk, az osztrák kormány, a 
szerbek többszöri ajánlatai következtében, komolyan fog
lalkozott Belgrád megszállásának tervével, Károly főher- 
czeg már némi bizalmatlanságot árult el Sztratimirovics

Ö  O
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iránt. Úgy látszik azonban, hogy a főherczeg csak attól 
tartott, hogy Sztratirairovics, ha nem értesíttetnék eleve 
a tervről, képes lenne ellentétes irányban működni. 
Azt azonban reményiette, hogy a nagyravágyó főpap 
könnyen megnyerhető az osztrák terveknek. 1 Mindaz- 
által Sztratirairovics mind végig élvezte a császári 
ház és kormány kiváló kegyét s különösen a fel
kelés kezdetén, többször bízatott meg a közvetítő 
szerepével. Az osztrák kormány felszólítása követ
keztében Sztratirairovics nem is késett befolyását fel
használni, hogy részint küldöttei, részint levelei által 
csillapítólag hasson a felingerelt kedélyekre Szerbiában.1 2 
Idéztük a Nenádovics Mátéhoz intézett válaszát, melyben 
inti a túlparti szerbeket, hogy ne feledjék el, hogy bár
mit tesznek is, a szultán alattvalói kell hogy maradjanak 
s azért tanúsítsanak mindenkor mérsékletet a törökök s a 
mahomedán intézmények iránt. Hasonló módon írt Sztra- 
timirovics május 30-kán a szerb klérushoz és keresztyé
nekhez, mindenkor kiemelve azon szorgoskodást, melylyel 
Ausztria a szerbek ügye iránt viseltetik.3 Mindazonáltal 
Sztratirairovics, ki az osztrák udvar ily kedvelt hívéül 
mutatkozott, egészen más terveket forgatott elméjében. 
O mindenekelőtt szerb volt ugyan, habár nem annyira

1 K ároly főherczeg levele Simbschen zimonyi osztrák p a 
rancsnokhoz. 1808. február 18. A belgr. t. t. kztgyüjtem ényében 
488. sz.

2 Sztratim ü^vics levele a szerb klérushoz és keresztyének
hez, 1800. május 30-ikáról, és K ároly főherczeghez a te t t  lépé
sek eredm ényéről. — K ara-G yorgye és társainak  folyam odása 
Sztratimirovicshoz K ároly főherczeg párto lásának  kieszközlése 
végett. 1804. jun ius 25-ről. A belgr. t. t. kztgyüjtem ényében 
372, 376 és 377. sz.

3 F entebbi idézet.
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szerb-főpap, mint inkább politikus, s mint ilyen folyvást 
oly terveken törte fejét, melyek az egykori szerb nagyság 
helyreállítását czélozták, de tulajdonkép a legélénkebb 
rokonszenvet mégis csak Oroszország s az orosz faj iránt 
táplálta szíve mélyében. A belgrádi pasalikban kiütött 
felkelést a legalkalmasabb időpontnak vélte Sztratimiro- 
vics, kedvencz eszméjének megvalósítására. Még az 
1804. év junius havában egy emlékiratot szerkesztett s 
ezt átadta Szamborszki prótának, József nádor orosz 
neje, Pavlovna Alekszandra nagyherczegnő, áldozásá
nak, ki épen akkor Oroszországba volt visszaútazandó, 
azon megbízással, hogy jutassa azt az orosz kormány s ha 
lehet a czár kezébe. Sztratimirovics emlékiratában azon 
eszméből indúl ki, hogy Európában majdnem minden 
fejedelemnek vannak rokonfajú szövetségesei, a kikre 
szükség esetében számolhat; csak az orosz fejedelmek 
nem részesülhetnek e szerencsében, mert sehol sem talál
nak vallásra é3 nemzetiségre nézve rokon szövetségese
ket. Oroszországot úgy a keleti mint az európai nemzetek 
idegen gyanánt tekintik. A római-görög birodalom azért 
dőlt meg, mert nem tudott hason nevű és hitű szövetsé
geseket találni. A különben rukonfajá oroszok és lengye
lek között a valláskülónbség idézte elő a viszálkodáso- 
kat. A katholikus papság kiszámíthatatlan kárt okozott 
Oroszországnak s a keleti egyháznak. Segítendő e bajon, 
az orosz uralkodók már régebb idő óta foglalkoztak azon 
tervvel, hogy helyreállítsák Konstantinápolyban a keleti 
birodalmat, miután az ottani keresztyének az oroszokkal 
együtt ugyanazon vallás hívei. De e terv nem előnyös 
Oroszországra nézve. Mert a keleti keresztyének között 
az oroszok is átalakultak s nemzetiségüket is elvesztették 
volna. Különben is a történet tanúsága szerint Oroszor-
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szág sohasem számíthat a görögök hűségére, kik elfogul- 
tan ragaszkodnak nemzetiségökhöz, valamint a lengyelek 
a katholika valláshoz. Oly népet kell tehát keresni, mely 
az oroszszal úgy a nyelv, mint a hit tekintetében azonos. 
Ily nép gyanánt Sztratimirovics a keleti egyház tanait 
követő szerbeket tekinti. Nincs is,— szerinte, — a földön 
nép, mely oly szeretettel, annyi vonzódással viseltetnék 
az oroszok és az orosz birodalom iránt, mint a szerb. 
Vajon nem méltó-e tehát, kérdi tovább Sztratimi
rovics, hogy az orosz uralkodók atyailag gondoskod
janak egy ily jó szláv nemzetről s megszerezzék 
annak a politikai létet s később, mint szövetségeseiket 
tekintsék azt? Fölemlítvén továbbá mindazon orszá
gokat és tájakat, hol a szerbek laknak, Sztratimirovics 
azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy a jelen kö
rülmények között a szerb népnek legalább egy részét 
lehetne önállóvá tenni, felszabadítván ugyanis azon szer- 
beket, kik a török járom alatt nyögnek. E végre a leghe
lyesebb módozatnak azt tartaná, ha a túlparti szerbek 
bizonyos mérsékelt adót fizetnének a szultánnak, a Szer
biában maradó törökök pedig szabadon gyakorolhatnák 
vallásukat, ezen kívül azonban az ekként alakúló Szerb
ország nyilváníttassák függetlennek, olyformán, mint a 
ragúzai köztársaság, vagy a jóniai szigetek, de helyeztes
sék orosz védnökség alá. E módozat már azon okból is a 
leghelyesebb, mert a szerb vidékek felszabadúlván a 
török fennhatóság alól, könnyen a legközelebbi keresz
tyén állam, t. i. Ausztria hatalma alá kerülhetnének, a 
mi által Ausztria annyira megerősödnék, hogy veszélyes 
szomszéddá válnék Törökországra nézve. Oroszország 
ellenben kárpótláséi biztosíthatná a portának uralmát 
ázsiai tartományai fölött, sőt utóbb Ázsiában teendő fog-

30Kállay B. A szerbek története. I.
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lalásait is. Az európai államférfiakat a következő okokkal 
iparkodik Sztratimirovics megnyugtatni: az új szerb 
állam alkotása nem jelentené a Törökországtól való 
teljes elszakadást^ mert hiszen a szerbek adót fizetnének 
a portának s külhatalmakkal szemben nem tekintetnének 
füo-o-etlenekűl attól, maradna tehát minden az eddigi 
állapotban ; de továbbá azon mértékben, a melyben Tö
rökország lassankint hanyatlanék, másrészről mindinkább 
megerősödnék a szerb állam, s kipótolná azon vesztesé
get, mely az európai súlyegyenben Törökország elgyen
gülése által támadna. A mi már különösen Ausztriát 
illeti, szükséges volna, hogy e hatalom a kattarói terüle
tet a tengermellékkel átengedje az új államnak; kárpót- 
lásúl aztán az Unna vidékén török Horvátországban 
kaphatna egy területet. Épen oly szükséges volna, hogy 
Ausztria a Szerémséget is átengedje. Ez esetben Oláh
országnak az Öltig terjedő része képezhetné a csere tár
gyát. Az ekként alkotandó és orosz védnökség alá he
lyezendő szerb állam hatalmas védfalat képezne a többi 
európai államoknak a bulgár és thrák tartományokra 
irányzott törekvései ellen, s egyszersmind biztosítékot 
nyújtana Oroszországnak ezen oldalról tervei kivitelében. 
Az ríj Szerbia uralkodójáúl Sztratimirovics egy orosz 
nagyherczeget ajánl, a ki egy eléggé erős orosz sereget 
is hozhatna magával az országba; ha pedig önmaga nem 
volna hajlandó eljönni, helytartók által s 3—4000 főnyi 
orosz csapat segélyével kormányozhatná és boldogíthatná 
Szerbiát. Mindenesetre a monarchikus formát kellene 
meghonosítani az új államban, mert a szerb nép mégnem 
ért meg a köztársaságra. Ha azonban nem sikerülne az 
orosz uralkodóház egyik tagját ültetni a szerb trónra, 
valamely protestáns herczeget kellene a szerbek fejedel-
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méűl választani, természetesen azon föltétel alatt, hogy 
utódai fölveszik a görög nem egyesült hitet. Katholikus 
azért nem lehetne, mert az ilyen csak színleg venné fel a 
keleti vallást, a mi által beállana a katholicismus terjesz
tésének veszélye. Emlékiratának vége felé így szól Sztra- 
timirovics: Egy új szláv-szerb állam megalapításának 
ezen eszméje oly élénken lebeg szívem és lelkem előtt, 
oly hasznosnak mutatkozik az az orosz császári házra, 
oly dicsőnek az összes szlávokra, hogy annak létesítésére 
sem fáradságot, sem költséget nem lehet kímélni; sőt 
minden igaz szláv, és buzgó orosz, ki őszinte híve ural
kodójának (t. i. a czárnak), teljes erejéből e terv megva
lósítására kell hogy működjék, és ez, ha valamikor, épen 
a jelen körülmények között nem látszik lehetetlennek.1

Szamborszky teljesítő e megbízatását s Péter várra 
érvén, Sztratimirovics emlékiratát az akkori orosz kül- 
ügyér Csartoriszky Adám herczeg kezébe juttatá. Azon
ban úgy látszik, hogy a lengyel Csartoriszky, ki csak 
Lengyelország helyreállításáról álmodozott, s így nem 
nagy tetszéssel olvashatta Sztratimirovics megjegyzéseit 
a lengyelekről, meg sem mutatta e munkálatot a czárnak. 
Tény, hogy Szamborszky visszakapta az emlékiratot a 
külügyminisztériumból, s a szerb patriarcha terve a fele
désnek adatott á t.2

Nem szándékunk itt e terv bírálgatásába, sem pedig 
Sztratimirovics jellemzésébe bocsátkozni, ki egész életén 

>
1 Sztratim irovics E m lékirata. A moszkvai egyetemen levő 

tö rténe ti és régészeti tá rsaság  felolvasásai (Cstenija v impera- 
torszkom obscsesztvje isztorii i drévnosztej rosszijszkich pri 
moszkovszkom u n iversz ite tje ) Moszkva. 1868. Január-m árczius 
I. kötet 241—256. 1.

2 U. o. 239-240 . 1.
3 0 *
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át saját törvényes uralkodójának kegyeivel elhalmozva, 
oly terveken törte fejét, melyek egy idegen nemzet, s 
egy idegen uralkodó javát czélozták saját hazájának ro
vására, saját fejedelmének hátrányára. Elegendő e rész
ben az emlék i r a t  azon pontjára utalni, mely az új szerb 
állam fejedelméül orosz vagy protestáns, de semmi esetre 
sem katholikus herczeget ajánl; a mi egyenesen az osz
trák ház mellőzését czélozta. Különben maga Sztratimi- 
rovics is érezni látszott, hogy terve a hűtlenség vádját 
vonhatná maga után. Nem írta alá eml ék i r a t á t  és 
Szamborszky e miatt egy levélben azzal menti Sztrati- 
mirovicsot, hogy nem teheté, mert különben fejét veszé
lyeztette volna. De azért, teszi hozzá Szamborszky,. 
Sztratimirovics teljes odaadással viseltetik az orosz czár 
iránt.1 Nem folytathatjuk itt, ez emlék i r a t  további is
mertetését. Mi csak történeti érdekessége miatt szülöt
tünk e tervről, s mert a szerb mozgalom szülte azt, 
melylyel itt foglalkozunk, és mert nem lehetetlen, hogy 
utóbb Sztratimirovics eszméi túl a Dunán és a Száván is 
viszhangra találtak. Úgy látszik, hogy ekkor még a kar- 
lóczai főpap tervei ismeretlenek maradtak a szerb felke
lők előtt, kik mint láttuk, még augusztus elején is Ausz
triához folyamodtak segélyért. Tagadhatatlan azonban, 
hogy ez időben legalább nehány fölkelő főnök kezdett 
megbarátkozni az eszmével, hogy talán Oroszország köz
benjárását kellene igénybe venni. A nép maga a külál- 
lamok közűi majdnem kizárólág csak Ausztriát ismerte, hol 
sok ezer hitsorsosa élt, melylyel folytonos közlekedésben 
állott. A hagyomány s az emlékek is csak Ausztria több
szörös jótékony beavatkozásáról szólották. Nem csoda

U. o. 240. 1.
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tehát, hogy a szerbek nagy tömege mind csak a szom
széd államtól várta a segélyt, mely a keresztyén ráját a 
gyűlölt török járom alól felszabadítható vala. A művel
tebb Nenádovics Máté, ki már terjedtebb ismeretekkel 
bírt, mindjárt a felkelés kezdetekor egy biztos emberét 
a montenegrói vladikához, s gróf Ivelics orosz hajóhad
parancsnokhoz 1 küldé, segítséget kérvén mindkettő
től. Egyik sem teljesíthető a szerb felkelők kérését, sőt 
Ivelics utalván arra, hogy Oroszország barátságban él a 
portával, azt a tanácsot adta, hogy fordúljanak a szerbek 
a szultánhoz kérelmükkel. 2 Ekként elutasítva, Máté is 
•egyedül az osztrák kormánynál, vagy legalább az osztrák 
hatóságoknál vélt oltalmat találhatni. Körülményesen 
elbeszéltük mindazon kísérleteket, melyeket a szerbek 
részint a határőrvidéki közegeknél, részint pedig a főbb 
parancsnokságoknál tettek, hogy Ausztriát közbenjárásra 
bírják, s magukat a porta ellenében a hatalmas szomszéd 
állam jótállásával biztosítsák. Elmondtuk az okokat is, 
melyek az osztrák kormányra nézve lehetetlenné tevék, 
minden rokonszenve mellett is erélyesebben föllépni a 
felkelők érdekében. Ausztria, habár inkább csak barátsá
gos jó indulata és elnézése, mintsem tettleges segély 
által, nagy hasznára volt a szerb mozgalomnak, mely az 
•osztrák hatóságok engedékenysége nélkül aligha lett 
volna képes oly eredményeket felmutatni, a milyeneket 
néhány hónap alatt valóban kivívott. Mindez azonban 
természetesensnem elégíthető ki a felkelőket. Nem nyer
hetvén meg Ausztria jótállását a Bekír pasával kötendő 
-egyességre, helyzetük fölötte bizonytalan maradt, jól tud-

1 Itisanoban a dalm át partokon.
2 Nenádovics : Memoári 99. 1. — Ivelics levele. A belgr. t. 

t. kztgyiijtem ényében 392. sz.
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ván, hogy ha hitelt adnak a vezír Ígéreteinek s meghó
dolnak, rövid idő múlva ismét oly állapotok keletkezhet
nének, a melyektől szabadúlni ragadtak fegyvert. Más 
részről pedig érezték azt is, hogy ha fegyverben marad
nak, a loyalis mozgalom, mely eddig egyedül helyi zsar
nokaik ellen irányúit, könnyen a szultán fennhatósága 
ellen intézett ellenállássá fajulhatna, a mely esetben a 
felkelőknek a porta összes erejével kellene megküzde
niük. Nem csoda tehát, hogy ily körülmények között a 
felkelő vezérek mély aggodalommal tekintettek a jövő 
elébe. Arról már meggyőződtek, hogy bármily fényes 
diadalokat sikerűit is eddig aratniok, saját erejükkel nem 
folytathatják sikeresen e küzdelmet, ha ez még nagyobb 
mérveket öltene. Szövetségesre, vagy inkább pártfogóra, 
oltalmazóra volt tehát szükségük minden áron. Ausztriára 
a jelen körülmények között nem számíthattak többé, 
másfelé kellett tehát fordúlniok. És mégis úgy látszik, 
hogy nem a szerb felkelő táborban támadt először az 
eszme Oroszországnál keresni oltalmat. Julius havában 
bizonyos Novákovics Csardaklija Péter, volt osztrák 
kapitány jött át Szerbiába s a felkelőkhöz csatlakozott. 1 
Csardaklija az albán határról származott, s úgy látszik az 
utolsó török háború után költözött át Ausztriába, a hol a 
seregbe állván, kapitánynyá le tt.2 E tisztnek felesége, 
József nádor az orosz császári családból származó nejének 
szolgálatában állott, s csak kevéssel előbb Oroszországba 
utazott, két osztrák szerbbel: Sztojkovics Atanászszal és 
Filipovics Tódorral. Csardaklija Szerbiába jővén, elkezdte 
a felkelőket nógatni, hogy küldjenek nehány megbízottat

2 N enádovics: Memoári 95. 1.
2 K aradzsics: D anicza 1828. 219 — 220. 1.
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Pétervárra, a kik Sándor czárt értesítsék a szerb nép 
állapotáról. 1 Vajon Csardaklija Oroszországból kapott-e 
megbízást, mint némelyek vélik, ily irányban működni, 
vagy pedig Sztratimirovics befolyása alatt állott, azt 
jelenleg meg nem határozhatjuk, tény azonban, hogy ő 
volt az első, ki Oroszországra utalt, mint a legtermésze
tesebb, mert egyenlő vallású s ugyanazon fajú oltalma- 
zóra. Csardaklija biztatásai kedvező fogadtatásban ré
szesültek a felkelés főnökeinél, kik el is határozták az 
eszmét mielőbb foganatosítani. Küldöttekül Nenádovics 
Mátét, Csardakliját és Protics Jánost jelölték ki; azután 
pedig a czárhoz intézve, egy folyamodást készítettek, a 
melyben elősoroltak minden, olykor már rég idő óta rom
ban heverő templomot és kolostort is, mintha valameny- 
nyit csak az imént dúlták volna fel a törökkők, azt hivén 
hogy ez által nagy haragra ingerelhetik az oroszokat, a 
kik majd égni fognak a vágytól boszút állani annyi tem
plomért. 1 2 Úgy a küldöttek kinevezése, mint a folyamo
dás maga, sok ideig csak nehány főnök titka maradt s 
magában a táborban is csak kevesen bírtak tudomással a 
felől. Erezték a szerbek, hogy a porta, mely már régóta 
élénk bizalmatlansággal s féltékenységgel szemlélte 
Oroszország nagymérvű terjeszkedését, valamint növekvő 
befolyását, a török birodalom, görög nem-egyesűlt hitet 
követő keresztyén népeire, a jelen esetben is fölötte kel
lemetlenül fog meglepetni a szerbek törekvése által 
Oroszországot nyerni meg közbenjáróúl, s talán mégis 
akadályozhatná a követség létrejöttét. Híven is megőriz
ték a titkot azok, a kik ismerték azt, s a kijelölt küldőt-

1 Nenádovics : Memoári 95. 1.
2 U. o. 95. 1.
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tek egész rendben fogtak útikészületeikhez. Övéitől 
búcsút venni s némi szükséges intézkedéseket lenni, jött 
Nenádovics Máté Brankovinába augusztus elején, a Bekír 
pasa megérkeztével beállt fegyverszünet után. Előbb 
azonban, mint fentebb láttuk, még egyszer fegyver raga
dott, hogy a Szakácsba betolakodott Musz agát kiűzze. 
Ütközetre ugyan ez alkalommal nem került a dolog s 
Máté ismét visszatérhetett a topcsideri táborba, hogy 
végre megkezdhesse hosszú útját. Az elindúlás előtt 
azonban még némely küzdelmeken kellett átmennie. 
Midőn t. i. útiköltséget kért Kara-Gyorgyétől s a többi 
főnököktől, egyik a másikhoz utasította, de egyik sem 
adott egy piasztert sem. Máténak magának volt ugyan 
250 aranyja, de Csardaklija azt mondá neki, hogy leg
alább 300 aranyra lesz szükségük, míg Pétervárra jutnak. 
Máté ismét összejárta a főnököket, de eredmény nélkül ; 
óhajtották ugyan az oroszországi útat, de pénzt nem 
akartak adni. Végre Máté eltökélte magát útnak indúlni, 
s nem várni többé a főnökök áldozatkészségére. Ezalatt 
az ismeretes zimonyi kereskedő, Zsivkovics egy csolnakot 
és három evezőst szerzett, kik a küldötteket a Dunán 
Orsováig voltak szállítandók. Elérkezvén az elindulás 
napja, Máté bátyjához, Jakabhoz ment búcsút veendő. 
Nenádovics Jakab nem rég tért viasza a szakácsi kerület
ből, hel oly erélyesen végzett volt a makacs Tyurcsijával, 
s már egy ízben megtagadta hozzájárúlni az útiköltség 
kiegészítéséhez, most tehát csodálkozva kérdezé öcscsé- 
től, hogy valóban utazik-e, s adtak-e a többiek pénzt 
neki. «Igen utazom, feleié Máté, a többiektől épen any- 
nyit kaptam, a mennyit tőled». Jakab úgy látszik meg- 
szégyenlé magát s megadta a hiányzó 50 aranyat. 1 

1 N enádovics: Memoári 101—102. 1.
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Azl804-ikévi szeptember 13-ikán éjnek idején ültek 
csolnakra Nenádovics Máté és Csardaklija Topcsidernél. 
Baj nélkül eveztek el a belgrádi vár mellett, sőt Szendrő- 
nél ki is kötöttek a nélkül, hogy a törökök feltartóztatták 
volna őket. Rámánál aztán Protics is hozzájuk csatlakozott. 
Átevezvén a Dunaszorosokon, Orsovánál kötöttek ki, a hol 
Zsivkovics várakozott reájuk, s úgy látszik előre értesí
tette az osztrák hatóságokat jövetelök felől. A parancs
nokié ezredes nehány kérdést intézett hozzájuk: honnan 
jönnek, hová s mi czélból utaznak s minden további fag
gatás nélkül megelégedett kitérő feleleteikkel. Orsovától 
kocsin folytatták útjokat Oláhoi-szágon keresztül. Szep
tember 26-kán. érkeztek Bukarestbe. Itt azonnal jelent
keztek titokban az orosz konzulnál s közölték vele külde
tésék czélját. A konzul útlevelet szerzett számukra az 
oláh fejedelemtől, Ypsilantitól, ki Oroszországhoz szítván, 
szívesen segédkezet nyújtott a három szerb útasnak. 
Muruzi a moldovai fejedelem azonban a porta híve lévén, 
az orosz konzúl figyelmeztette Nenádovicsékat, hogy 
Mold ván oly gyorsan, a mint csak lehet, útazzanak át, 
különben gyanú támadhatna ellenék, s megakadályoztat
hatnának szándékuk kivitelében. Foksanban, a két feje
delemség határvárosában, a fogadósban egy szerbet ismer
tek föl, ki már több idő- óta lakott ottan. Nenádovics 
Máté szokott óvatosságával még felelni sem akart eleinte 
a fogadósnak, ki nevén szólítá őt, s minden módon ipar
kodott magát^megismertetni. Végre Máté, társai által is 
biztatva, megvallotta, hogy ő is az első pillanattól fogva 
megismerte a fogadóst, csak nem merte megmondani. 
Honfitársuk aztán nagy segítségére volt az utazóknak. 
A postán vonakodtak lovakat adni, s Máté és útitársai 
már aggódni kezdtek, midőn a fogadós egy fuvarost szer
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zett, ki aztán tovább szállította őket. Jászvásárott egye
nesen az orosz konzúlhoz szállottak. Miután ez utóbbit is 
értesítették kilétükről s irataikat megmutatták, a konzul 
tanácsolta nekik, hogy haladék nélkül folytassák útjo- 
kat az orosz határ felé. Elvette a folyamodást is tőlük, 
nehogy valamikép a moldvai hatóságok birtokába kerül
jön, Ígérvén, hogy majd visszakapják azt, midőn orosz 
földön lesznek. Útlevelet is kaptak a konzultól, melyben 
orosz alattvalókúl voltak bejegyezve. Mohilevnél keltek 
át a Dnieszteren, mely akkor még ahatárt képezte Orosz
ország s a Törökbirodalom között. Alig hogy a túlpartra 
léptek — kocsijuk és podgyászuk még oda át maradt, — 
midőn öt moldvai lovas érkezett vágtatva a folyohoz, kö
vetelvén, hogy a három utas jöjjön vissza. Az orosz hiva
talnokok azonban nem engedték ezt, s a moldvai pandúro
kat azon határozott kijelentéssel, hogy a keresett egyének 
orosz alattvalók, visszavonulásra bírták. Ekkor aztán az 
oroszok átszállították a moldvai parton maradt podgyá- 
szukat is. Nehány napot a mohilevi veszteglőben kellett 
ittasainknak tölteniök. Ott tartózkodásuk alatt hozta el 
egy futár az orosz konzulnál hagyott irataikat is. Ez idő
ben Konstantin nagyherczeg nem messze Mohilevtől, 
Podóliai Kameneczben hadgyakorlatokat vezénylett, & 
hallván a szerb küldöttekről, látni óhajtotta őket. Nená- 
dovics és társai siettek a nagyherczeg előtt megjelenni. 
Ügy látszik azonban, hogy Konstantin csak fölötte rövid 
kihallgatásra méltatta őket. Nenádovics Máté így írja le 
e jelenetet emlékirataiban : «Megérkeztünk Podóliai Ka- 
meneczbe. Konstantin nagyherczeg épen a hadgyakorla
tokkal volt elfoglalva a piaczon. Leszállunk kocsinkról & 
nézzük a gyakorlatot.Végre a nagyherczeg szobájába megy 
s mindhármunkat magához hívat. Bemegyünk s meghajt
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juk magunkat. Kik vagytok, s honnan jöttök? kérdi a 
nagyherczeg. Elmondjuk, hogy szerbek vagyunk, s Péter- 
várra utazunk a czárhoz. Vannak írásaitok ? kérdé ismét. 
Vannak, feleljük mi; Szerencsés útat, Isten veletek! s 
ezzel szobájába vonult, mi pedig eltávoztunk.»

Az első nevezetesebb város, melyet útasaink orosz 
földön elértek, Kiev volt. Mátét egészen elbűvölték a 
nagyszerű templomok, aranyozott kupoláikkal s a pom
pás isteniszolgálat. De még inkább érdekelték őt a több 
helyt nagy mennyiségben felhalmozott ágyúgolyók és 
sóhajtva gondolt arra, hogy mily jó volna azoknak csak 
egy kis részét, s nehány ágyút a Vracsárra átvarázsolni. 
A kievi kormányzónál is tisztelkedtek, ki aztán hosszasan 
kérdezősködött tőlük a szerbek és törökök viszonyáról 
egymáshoz és harczaikról, s végre úgy nyilatkozott, hogy 
küldetésék nem szenved halasztást, s azért csak siessenek 
mielőbb Pétervárra. Kievből Charkov felé vették útjokat. 
Csak lassan haladhattak a homokos vidéken, végre azon
ban mégis csak elérték Charkovot. Itt tartózkodott Csar- 
doklija neje, ki mint tudjuk már előbb visszatért volt 
Oroszországba. Hozzá szálltak tehát s nem sokára két 
szerb jelent meg szállásukon, Sztojkovics Atanáz és Fili- 
povics Tódor, mindketten magyarországi származásúak, 
ugyanazok, kiknek társaságában Csardoklijáné út azott 
volt s kik most Charkovban mint tanárok működtek. A 
honfitársak találkozása, mint képzelhető, örömteljes kérde- 
zősködések ée poharozás között ment végbe s Nenádo- 
vicsék alig győzték kielégíteni a két tanár tudvágyát a 
szerbiai eseményeket és állapotokat illetőleg. Ez utóbbiak 
eltávoztával a három küldött elhatározta, hogy egyikét a 
Charkovban talált két szerbnek fel fogják szólítani, hogy 
utazzék velők Pétervárra, s már ismeretes lévén az orosz
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viszonyokkal, legyen segítségökre a szerb nép javát czélzó 
működésűkben. Némi habozás után abban állapodtak meg, 
hogy Filipovicsot fogják felszólítani, kiben megfontolt 
nyugodt jellemet ismertek föl. Filipovics nagy kedvet 
mutatott odahagyni tanári székét s a szerb küldöttséghez 
csatlakozni. A charkovi tanári testület azonban nem akart 
neki engedélyt adni az eltávozásra. Filipovics azt vélte, 
hogy megkaphatná az óhajtott engedélyt, ha Kara-Gyor- 
gyétől, vagy a felkelés valamelyik főnökétől e részben 
írott felszólítást mutathatna fel. Nenádovics Máté, ki 
Szerbiából távoztakor bátyjának, Jakabnak pecsétjét téve
désből magával hozta, most e pecsét segélyével könnyen 
elkészíthetőnek gondolta a szükséges iratot. Filipovics 
tehát Kara-Gyorgye és Nenádovics Jakab nevében egy 
önmagához intézett levelet szerkesztett, melyben azok 
emlékeztetik őt egy régebben, még Szerbiában tett állító
lagos ígéretére, hogy Oroszországba költözik a nyelvet 
megtanulni, s így elkészülni arra, hogy a később küldendő 
szerb követeket mindenüvé elkísérje és azoknak segítsé
gükre legyen, s felszólítják őt, hogy mo3t eljött az idő, 
midőn Ígéretét be kell váltania, az egész szerb nép átká
val fenyegetődzvén, ha megcsalná nemzetét és megta
gadná szolgálatait. E levelet aztán Máté leírta, és ráütvén 
bizonyságul bátyja, Jakab, pecsétjét, átadta Filipovicsnak. 
A tanári testület olvasván e levelet s nem kételkedvén 
annak hitelességében, nem akadályozta többé Filipovics 
eltávozását.

Charkovból egyenesen Moszkva felé vették útjokat 
a szerb küldöttek. Mint láttuk, már Kiev is nagymérték
ben fölkelté Nenádovics Máté bámulatát, Moszkva leírá
sára azonban már épen nem talál szavakat. Csak annyit 
jegyez meg, hogy az őt környező fény és pompa közepette
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úgy érezte magát, mint az, ki sötét szobából hirtelen 
kilépve, hófödte térségen néz végig s szemfényét veszti. 
Nem messze Moszkvától lakott falusi jószágán Prozo- 
rovszky herczeg, egyiké a legismertebb orosz főuraknak. 
Máté és Pilipovics tehát fölkerekedtek s Prozorovszky bir
tokára hajtottak, őt meglátogatandók s pártolását kiké- 
rendők a szerbek ügyének. Prozorovszky szívesen fogadta 
őket, figyelmesen hallgatta végig Máté elbeszéléseit a 
szerb felkelésről, s habár nagy részvétet és érdekeltséget 
tanúsított is a szerbek ügye iránt, mindazáltal sajnálatát 
fejezte ki a fölött, hogy a szerbek ily kedvez őtlen időben 
kezdték forradalmukat, s nem titkolhatta el aggodalmát7 o o

csekély számuk s a velők szembenálló törökök nagy 
hatalma fölött. Megígérte azonban, hogy fog nehány 
barátjának Pétervárra írni s ajánlandja őket. Visszatérve 
Moszkvába, Máté és Filipovics nem sokáig időztek ott, 
hanem társaikkal együtt folytatták útjokat Pétervár felé. 
A tél már beállt ez éjszaki vidéken és pedig meglehetős 
keményen. Sokat kellett a hideg miatt útasainknak szen- 
vedniök, kik Szerbiából csak azon öltözetben távoztak, 
melyet ott nyáron szoktak viselni. Pénzök is fogyatékán 
volt már, s így még jól sem lakhattak mindenkor. Fázva, 
éhezve, elfáradva a hosszú úttól, érkeztek november 7-ikén 
Szent-Pétervárra. Még alig jutottak a városba, midőn 
egy rendőrhívatalnok megállító kocsijukat. Úgy látszik, 
hogy a rendőrség már értesítve volt jöttükről, mert alig, 
hogy elmondották, hogy kik és honnét jönnek, a hivatal
nok egy fogadóba vezette őket. Még ugyanaz nap este 
egy tiszt látogatta meg őket, elkérte útlevelüket s biztatta, 
hogy legyenek nyugodtan, pihenjék ki magukat, ha pedig 
bármire szükségük lenne, fordúljanak a fogadóshoz, 
különben idegenszerű öltözeteikben ne járkáljanak az
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útczákon, nehogy feltűnést okozzanak, s olyanok is érte
süljenek ottlétükről, kiknek azt nem kellene tudniok. 
Másnap késő este ismét egy hivatalnok jelentkezett 
nálok, s felhívta őket, hogy vegyék magukhoz irataikat, 
s kövessék őt. Egy palotába vezették utasainkat, hol több 
termen hatolván át, végre Csartoriszky herczeghez, az 
orosz külügyminiszterhez, bocsáttattak be. Nenádovics 
Mátét bízták meg társai, hogy legyen ez alkalommal szó
szólójuk, ő ismervén legjobban úgy a felkelés kezdetét, 
mint a jelen viszonyokat is; s ezért ő nyújtotta át a 
miniszternek a czárhoz intézett kérvényt. Csartoriszky 
átvevén azt, s látván, hogy a czárnak szól: Jólvanmondá, 
át fogom adni ő felségének, azután mindegyiküktől meg
kérdezvén nevét és születési helyét, így szólott: «Már van 
tudomásunk arról, hogy a szerbek feltámadtak a török 
ellen; hogyan hagytátok fővezérteket Kara-Gyorgyét, és 
a többi főnököket, egészségesek-e!» «Hála az égnek, felelte 
Máté, egészségesek és üdvözlik nagyméltóságodat és a 
császárt, bízva a hasonhitű Oroszországban, ettől remény
ük megszabadúlásukat a töröktől.» «Szép, szép, szólt 
Csartoriszky, hanem Szerbia nagyon távol van Oroszor
szágból, mi pedig barátságban élünk a törökökkel..» 
Azután kérdezé : «Még mindig a belgrádi várban vannak 
a törökök, s mennyien lehetnek?» «Ott vannak még a 
várban, válaszoló Máté, s lehetnek vagy tizenhatezeren, 
vagy talán többen is ; a bosnyák vezír pedig csak nem 
rég hozott magával hétezerhatszáz főnyi sereget.» — 
«Van-e Szerbiában még több vár is és mekkora a török 
őrség mindegyikében», tudakozódott tovább a herczeg. 
— »Van több vár, jegyzék meg a küldöttek és pedig 
Szendrő ezerötszáz emberrel, Szabács kétezerrel, Szokol 
ezerötszázzal, Uzsicza négyezerötszázzal, — legalább úgy



1 7 8 0 - 1 8 0 6 . 4 7 9

hiszszük.» — «Es van ott sok ágyú?» — «Van elég.» — 
«Hát a szerb sereg mekkora?» — «Most tizenötezer fegy
veresre rúg, de lia mindnyájan felkelnének, több lenne 
hetvenezernél.» «Miért jött a bosnyák vezír annyi ezer 
emberrel Belgrád alá?» «A szultán küldte öt, hogy meg
békítsen bennünket a belgrádi, s a többi törökökkel.» 
«Nos, sikerűit a békét helyreállítania?» «Csak annyit ért 
el, hogy a négy dahi csolnakon elmenekült; fővezérünk 
aztán Milenkót küldte utánnuk Adakaléba, s ott mind a 
négyet megölték.» «Hát a többi törökökkel miként bánt 
el a vezír?» «Valamennyinek megbocsátott,nekünk pedig 
megígérte, hogy kilencz pontban foglalt kérelmünket, 
melyet neki átadtunk, Konstantinápolyba juttatja, s kiesz- 
közli a szultán jóváhagyását, s egy elismerő hattiserifet; 
mi köszönetét mondtunk a vezírnek ez Ígéretéért s kértük 
őt, hogy vagy ő, vagy mi szólítsuk fel az osztrák udvart, 
hogy küldené el egyik hivatalnokát, a ki tanú lenne a mi 
egyességünknél; hogy aztán, ha mi fellázadnánk, vagy 
pedig a törökök szokásuk szerint ismét zsarnokoskodni 
kezdenének, az osztrák udvar mint legközelebbi szom
széd, azonnal értesíthesse a szultánt; a vezír azonban 
haragosan visszautasította kívánságunkat, mondván, hogy 
az lehetetlen, egy király sem avatkozhatik a szultán 
ügyeibe, s hogy van elég hűséges mahomedán, kik a szul
tánnak megmondják az igazat, ha valami történnék Szer
biában. Mindebből csak azt láttuk, hogy a vezír s a belg
rádi törökök^meg akarnak bennünket csalni, s csak azt 
várják, hogy a fegyvert letegyük.» «Igazatok van, no s 
tehát én át fogom adni kérelmeteket a császárnak, most 
pedig isten veletek.» Ezzel a szerb küldöttség távozott.

Nehány nap múlva ismét Csartoriszkyhoz hívattak 
Nenádovics és társai, s ez alkalommal körülményesen el
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kellett beszélniük az eseményeket az 1788-ik évi osztrák- 
török-háborútól kezdve egész a dahik megöletéseig. Máté 
és Protics voltak a szóvivők, mindegyik elmondván azt, 
a mit maga látott vagy szemtanúktól hallott. Ezután Csar- 
toriszky a következő kérdést intézte hozzájuk: «Kérte
tek-e segélyt az osztrák udvartól, legközelebbi szomszé
dotoktól?» — Máté sietett felelni: «Még ez év márczius 
havának első napjában felterjesztettük folyamodásunkat, 
azon erős hitben, hogy Ausztria sereget, fegyvert, s egyéb 
hadi készleteket fog küldeni segítségünkre s teljesen fel
szabadít bennünket a török járom alól, mert hiszen elő
deink minden alkalommal hűségesen az osztrák udvar
pártjára állottak, s különösen József császár török hábo
rújának idejében, miként atyám beszélé, 18,000 szerb 
önkéntes küzdött Mihajlovics parancsnoksága alatt a 
törökök ellen; mi tehát legalább egy hasonló számú 
önkéntes csapatot kértünk. Folyamodásunkra azt az írott 
választ kaptuk: hogy Ausztria a portával nagy barátság
ban él, nem adhat tehát nekünk se sereget, se tiszteket, se 
fegyvert, mert ez által megszegné a portával kötött béke- 
szerződést; mindazáltal a hatóságok elnézők irántunk, a 
kereskedők pedig pénzért minden szükségest megszerez
nek.» A miniszter erre megjegyzé : «Igaz, hogy az béke- 
szegés lett volna, s béke és barátság létezik most épen úgy 
Oroszország és a porta között is. Meg van-e még az 
Ausztriától kapott írott válasz ?» kérdé tovább, s midőn 
Máté erősíté, hogy megvan, hanem Szerbiában maradt, 
Csartoriszky biztatá őket, hogy e választ jól őrizzék. 
Miután még Máté elmondotta, hogy Zimonyban az osz
trák tábornok jelenlétében miként alkudozott Ivara-Gyor- 
gye eredménytelenül a dahik megbízottjaival, Csartoriszky 
elbocsátá a szerb küldötteket. Úgy látszik, hogy több
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kihallgatásban nem is részesültek, a czár pedig épenség- 
gel nem fogadta őket, legalább Nenádovics Máté, ki pedig 
•emlékirataiban részletesen írta le oroszországi útját, sem
mit sem említ erről.

A küldetés ezzel véget ért. Az eredmény nem felelt 
meg a várakozásoknak, mert ha leszámítjuk azon bár jó 
indúlatú tanácsot, melyet a küldöttek Szent-Pétervártt 
kaptak, t. i. hogy terjeszszék elő óhajtásaikat a portának, 
s az orosz követ azokat támogatni fogja, és hogy egy 
megbizottjuk mindenkor készen tartsa magát szükség ese
tén Oroszországba útazni, — Csartoriszky élő szóval 
ugyanazt a választ adta a szerbeknek, melyet nehány 
hónap előtt a péterváradi osztrák katonai főparancsnok
ságtól írásban kaptak, hogy t. i. a portával fennálló szer
ződések nem engedik meg a tényleges beavatkozást a 
szerbek s a törökök között fenforgó viszályba. A szerb 
küldöttek azonban nem csüggedtek el, daczára az orosz 
külügyér kevéssé biztató szavainak, s talán már ekkor 
elhatározták, az orosz pártfogást illetőleg oly csellel élni 
a szerb nép irányában, mint a milyet használtak, midőn 
azt híresztelték, hogy a szultán nevében és engedélyével 
ragadtak fegyvert a dahik ellen. A csel, mint nem sokára 
látni fogjuk, sikerűit, s a nép hitelt adott a követek állí
tásainak. Mindazáltal a később Oroszország és Szerbia 
között kifejlődött szorosabb viszony és pártfogolás tulaj- 
donképeni kezdetét nem számíthatjuk történelmi pontos
sággal a Nenádovics Máté-féle oroszországi küldetés ide
jétől, habár nem tagadható, hogy ez volt az első eset, 
midőn a szerb nép közvetlen érintkezésbe lépett az orosz 
kormánynyal, s hogy e körülmény emléke megkönnyíté a 
későbbi érintkezések szorosabbá való füződését.

Betöltvén feladatukat, a szerb küldöttek haza felé
31Kállay B. A szerbek története. I.



48 2 ELSŐ KÖNYV.

készültek indúlni. Deczember 26-dikán hagyták el Péter- 
várt, miután még a kormánytól 300 arany útiköltséget 
kaptak. Máténak, egyik orosz barátja egy értékes evangé
liumot ajándékozott, melyet utóbb a ravasz pap ügyesen 
fel tudott használni a hiszékeny szerb nép előtt, az orosz 
barátság bizonyítéka gyanánt.

Lengyelországon, Galiczián és Magyarországon 
keresztül vették most útjokat Nenádovics Máté és Protics,. 
ellenben Csardaklija és Filipovics még egy ideig Péter- 
várt maradtak, s csak pár hónappal később útazott amaz 
Bukarestbe, emez pedig Szerbiába. Sok viszontagság 
között, az 1805. év január közepe táján érkeztek Máté és 
társa a Dunához, s azon átkelve, ismét szerb földre, négŷ  
hónapi távoliét után. 1

6.

Bekír pasa eltávozása után (1804. november elején)* 
a Belgrád körűi,s a pasalikban uralkodó sajátságos viszo
nyok még egy ideig változatlanúl fenmaradtak. Szolimán 
pasa, ki szeptember elején váltotta fel Asszam aga pasát, a 
kormányzói tisztben, mint tudjuk, csak névleg viselte hiva
talát, a belgrádi vár valódi ura Gusancz-Ali, a krdzsal 
főnök volt, ki hol a pasa, hol pedig a szerbek részére áll- 
ván, mindkettőtől a lehető legtöbb hasznot igyekezett 
húzni. Mind Szolimán pasa, mind Gusancz, több ízben

1 N enádovics: Memoári 103—128. 1. A próta hosszasan és 
érdekes részletekkel beszéli el oroszországi ú tját. Mit it t te r
mészetesen csak a fontosabb mozzanatokat em eltük ki E m l é k 
i r a t a i b ó l ,  melyek e küldetést illetőleg az egyedüli k ú tfő t 
képezik.
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igyekeztek a Belgrádot körülzáró szerbekkel barátságos 
viszonyba lépni, s a szerbek nem is útasították vissza az 
ekként tett ajánlatukat, de még segítették is mindkettőt 
élelmiszerekkel, sőt olykor még pénzzel is. Hanem azért 
voltakép úgy a pasa, mint a krdzsal főnök, foglyai voltak 
a felkelőknek. A tényleges ellenségeskedések azonban 
Bekír távozta után nem újultak meg, s Szolimán pasa, a 
krdzsalok, s a szerbek pár hónapot békében töltöttek egy
más mellett, közlekedvén is egymással, de azért folyvást 
a legnagyobb kölcsönös bizalmatlanságot tanúsítva. A szer- 
bekre nézve mindenesetre az az előny háramlóit e külö
nös viszonyokból, hogy nem voltak többé kénytelenek 
összes haderejüket Belgrád körül összpontosítani. A szerb 
sereg egy jó része haza bocsáttatott. A főnökök is elhagy
ták a tábort, mindegyik saját falujába távozván, dolgait 
intézendő és készülődve a jövő tavaszra. Alkalmasint 
többször megjelentek azonban a tél folytán a Belgrádot 
körülzárva tartó seregnél is. így például Kara-Gyorgyét 
magát, hol Belgrádnál, hol pedig Topolában találjuk.

A föntebb kifejtett egyéb okokon kívül, már a rósz 
idő beállta miatt is meg kellett szűnniök az ellenségeske- 
déseknek. Teljes nyugalmat azonban a tél sem hozott. 
Két kisebb fontosságú eseményt kell itt különösen meg
említenünk. Nenádovics Jakab már rég óta égett a vágy
tól, megboszúlni magát a szabácsi törökökön, kik mint 
tudjuk, a múlt augusztus hóban Musz-agát bebocsátották 
Szabácsba, ki aztán két órai ott tartózkodás után ismét 
eltávozott ugyan, de magával vitte elrejtett kincseit s egy
szersmind hetven szerbet lefejeztetett. Jakab tehát össze
beszélvén a merész, bátorságáról híres Kátics Jankóval, 
kis csapatot gyűjtött s a legzordonabb téli időben megin
dult Szabács felé. Éjjel haladt a szerb sereg, de bár nem

31*
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messze volt a vár, a fagy és hó s a fáradság miatt csak 
reggel érkezett meg a város kapujához. A kaput nyitva 
találván, az első érkezők azonnal benyomultak, míg tár
saik nagy része hosszú sorban messzebbről közeledett. 
Épen e pillanatban lépett a hodzsa a mináretre, hogy 
onnét a reggeli imára hívja fel a híveket. Észrevevén 
azonban a kapun belopódzókat s a többieket, kik a mély 
havon keresztül a város felé tartottak, abban hagyta az 
imádságot s nagy hangon elkezdett kiabálni, hogy a szer- 
bek a városba nyomulnak. A török lakosság azonnal ősz- 
szesereglett s oly erélylyel támadta meg a szerbeket, hogy 
ezek kénytelenek voltak nagy veszteséggel a Szabács körűi 
elnyúló árkokban keresni menedéket. A törökök körűl- 
vévén őket, forró vizet öntöttek reájuk s méhkasokat 
dobáltak az árokba, hogy a bennlevőket méhcsípések által 
kényszerítsék a kijövetelre. A kik elhagyni merészelték 
e menedékhelyeket, azokat a törökök azonnal lekaszabol
ták. Ily veszélyes helyzetben töltötték Nenádovics és 
Kátics is az egész napot, étien, szomjan, este végre nem 
tűrhetvén tovább a nélkülözéseket, kirohantak s keresz- 
tűltörvén a török sorokon, a Száva partjára menekültek. 
A szerbek mintegy hatvan halottat számoltak legbátrabb 
harczosaik sorából. 1

A míg Nenádovics Jakab ily szerencsétlenül járt 
Szabácsnál, a belgrádi várban is zavargások ütöttek ki a 
török lakosság s a krdzsalok között, ez utóbbiak magok 
között sem tudván megegyezni. Úgy Gusancz-Ali mint 
Redzsep pasa, az orsovai kormányzó, vágytak elnyerni a 
belgrádi kormányzóságot. Redzsep tehát látván, hogy 
Gusancz a szultán által küldött vezírnél is hatalmasabb,

1 Nenádovics : Memoári 133—134. 1
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fondovkodni kezdett párthívei által ellene, s a krdzsalok 
egy részét megnyervén, véres viszálkodást idézett elő. 
Gusancznak azonban sikerűit a rendet helyreállítani s 
vagy 300-at a lázadók közűi kiűzött a várból; egyszers
mind felszólítván Kara-Gyorgyét, hogy ne hagyja őket 
elmenekülni. Midőn a távozó krdzsalok a Morava folyó
hoz értek, a rájok leső szerbek bekerítették őket s nagy- 
részint lekaszabolták. Gusancz-Ali pedig továbbra is meg
maradt Belgrád korlátlan ura. 1

A téli nyugalom után a szerbek ismét gyülekezni 
kezdettek Belgrád körűi, a hol Kara-Gyorgye is meg
megjelent. Nenádovics Máté azonban, midőn 1805. január 
közepén oroszországi útjából visszatért, még Topolában 
találta a szerb fővezért s itt közölte vele küldetése ered
ményét. Meglehet, hogy itt határozták el azt is, hogy mit 
mondjanak a népnek Oroszországról és reményeikről az 
orosz oltalmat illetőleg.1 2

Kara-Gyorgye tekintélyét ez időtájban nagy veszély 
fenyegette. Legényei, kik testőrségét képezték, mind 
elhagyták őt, nem akarván többé fizetés nélkül szolgálni. 
Kátics és Nenádovics Máté értesülvén e dologról, azon
nal összegyűjtötték az ellenszegülő legényeket s szemökre 
lobbantván hűtlenség-öket, de különösen megrifférvén nekik, 
hogy ezentúl mindegyikök hat arany fizetést fog kapni 
hónaponként, rávették őket, hogy visszatérjenek űrökhöz 
s tőle bocsánatot kérjenek. Kara-Gyorgye szívesen visz- 
szafogadta ől^et s ekként visszanyerte testőrségét is, mely 
nélkül sokat vesztett volna jelentőségéből a nép előtt.3

1 K aradzsics: D anicza 1834. 26—28. 1. N enádovics: Me- 
m oáii 129 — 130 1.

2 U. o. 130. 1.
3 U. o. 134-137 . 1.
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A tél elteltével, mint már említettük, a szerbek újra 
nagyobb számmal seregeim kezdettek Belgrád felé, nem 
bízván a különben is csak kényszerűségszülte békében s 
titokban Belgrád bevételét tervezvén. Hogy azonban a 
gyanúnak még árnyékát is elhárítsák magukról, már a 
télen pénzt kezdettek gyűjteni a nép között, hogy meg
adhassák a szultánnak tartozó harácsot. Ily viszonyok 
között szükségessé vált ismét a szkupstina megtartása, 
mert határozni kellett a fölött, hogy mily módon és mily 
czélokra fordíttassék a begyűlt pénz, különösen pedig 
hogy az alkudozások a portával, melyek a tél folytán tel
jesen megszakadtak, újra felvétessenek. E czélból Petyánit 
tűzték ki az összejövetel helyéül, nem messze Belgrádiéi, 
Osztruzsnicza közelében. Nagy számmal gyűltek itt egybe, 
április 29-ikén a küldöttek a tai-tomány minden részéből, 
s hogy a tanácskozások minden meglepetés ellen biztosít
tassanak, fegyveres csapatok helyezkedtek el a Belgrád 
felé vezető útakon, honnan a törökök részéről megtáma
dástól tartottak. 1

E szkupstinán kezdte Nenádovics Máté oroszországi 
útjának eredményét hirdetni. Felmutatván a népnek a 
Pétervárt kapott evangéliumot, azt mondá, hogy azt Sán
dor czár küldi a végből, hogy megcsókolván, esküt tegye
nek arra, hogy hívek maradnak mindvégig megkezdett 
munkájukhoz; továbbá, hogy a czár segítséget Ígért, de 
azt titokban kell tartani, nehogy a törökök arról értesül
jenek, addig pedig folyást azt kell hangoztatni, hogy nem 
szűntek meg a szultán hűséges rájája lenni, s csak az 
apró zsarnokok ellen küzdenek. Az összegyűltek úgy 
hallgattak Máté szavaira, mintha egy próféta beszélt volna

1 Nenádovics : Memoári 132 és 269. 1.
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hozzájuk s egyhangúlag megígérték, hogy mindenben 
engedelmeskedni fognak.1 A télen át összegyűjtött pénzt 
is most ide hozták Potyámba. Midőn a nagymennyiségű 
aranyat és ezüstöt az egész gyülekezet jelenlétében egy 
nagy, a földre leterített vörös köpenyegen számlálták, 
Kara-Györgye így sóhajtott fe l: «Hej nem volna-e jobb 
€ nagy összegen lőport venni s a török ellen használni, 
mint hogy mind e pénzt a törököknek adjuk, hogy aztán 
ők verjenek meg bennünket!»1 2 Mindazáltal győzött a 
higgadtabb felfogás, s a begyűlt összeg egy részét Szoli
mán pasának szolgáltatták át mint harácsot, egy más részt 
Gusancz-Alinak adtak, végre a harmadik részszel azon 
adósságaikat elégítették ki, melyeket a hadiszerek bevá
sárlásakor vállaltak. 3

A tanácskozások közepette két oláhországi bojár is 
jelent meg a szkupstinán, Ypsilanti hoszpodár által küldve, 
nyíltan azért, hogy a szerbeket kibékítsék a portával, miu
tán ez utóbbi óhajtotta Ypsilanti közbejárását, titkon 
azonban még inkább buzdítván őket az ellenállásra. Ypsi
lanti bár nem szakított a portával, már régóta elszakadási 
tervekkel foglalkozott. A szerb fölkelést alkalmas eszkö
zül tekintette saját czéljai elérhetésére s ezért sietett meg
bízottjait a szkupstinára elküldeni, midőn épen a porta 
által szólíttatott fel e lépésre. Bár e részben hiányza
nak az adatok, a későbbi események eléggé tanúsít
ják , hogy Ypsilanti mily élénk érdekkel kísérte a 
szerb mozgalmat s hogy azt, a mennyire csak teheté, 
segítette is és ezért több mint valószínű, hogy küldöt

1 U. o. 131. 1.
* U. o. 132. 1.
3 U. o. 133. 1.
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tei ez esetben sem mulasztották el a felkelőket kitartásra 
serkenteni. 1

A szkupstina legfontosabb határozata azonban két
ség kívül egy küldöttség választása volt, azon utasítással, 
hogy Konstant!-nápolyba utazván, ott a szerbek sérelmeit 
és kívánságait a szultánnak előterjeszsze. Lazárevics- 
Aleksza, a sópityi próta, Zsivkovics István az általunk 
többször em lrett zimonyi kereskedő és Prótics János,. 
Nenádovics Máté tavalyi útitársa, jelöltettek ki e külde
tésre. 2 A szkupstina egy hosszú folyamodást készített a 
szultánhoz intézve, melyet a követek magokkal voltak 
viendők. Ezen folyamodás sok tekintetben fölötte érdeke» 
okirat, de kivált azért, mert legvilágosabban tanúskodik 
a szerb viszonyok s a nép önérzetének fejlődéséről, alig 
egy év lefolyása alatt, midőn t. i. az első ily nemű kérel- 
möket adták volt át a szerbek Bekír pasának. A szokásos- 
hódolatteljes bevezetés után a folyamodás különösen kie
meli, hogy daczára a négy dahi eltávozásának, a 1arto- 
mány sorsa jobbra nem fordúlt, mert Belgrád még most 
is vagy ezer önkényeskedő zsarnok kezében van, kik még 
a dahiknál is roszabbak; továbbá, hogy a nép, noha három 
év óta se a földmíveléssel, se egyéb keresetmóddal nem 
foglalkozhatott, mégis inkább marháját s egyéb ingósá
gait zálogosította el, csakhogy a porezt és a harácsot meg
fizethesse s így hűségét a szultán iránt bebizonyíthassa.. 
Ezután áttér a folyamodás a szerb nép kívánságaira,, 
melyeket a következő kilencz pontban foglal össze r 
1. a porta nevezzen ki a vezír helyett egy becsüle
tes , jóindulatú muhazilt (kormánybiztos) Belgrádra,

1 G erv inus: Geschichte des X IX . Jahrhunderts." V. k. 7G 
lap. — N enádovics: Memoári 132—133. 1.

2 U. o.
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ígérvén, hogy ha ennek segélyével megszabadulhatnak, 
a várat hatalmukban tartó krdzsaloktól, örökké a szul
tán hü rájááúl fogják magukat tekinteni; 2. választhas
son a nép mind a 12 nahiában egy-egy obor-knézt, az egész 
tartományban pedig egy fő-knézt, kinek amazok aláren
deltjei legyenek, s így az obor-knézek is, mint a fő-knéz 
szultáni beráttal erősíttessenek meg hivatalukban. Az 
összes nép ezen legfőbb elöljárója pedig Belgrádon a 
városban székeljen, s ő legyen mindenkor az egyedüli 
közbenjáró a porta és a nép között; 3. a legfőbb elöljáró 
halálának esetére, vagy ha bármi hibája miatt el kellene 
őt hivatalából mozdítani, egyedül a népnek álljon jogá
ban más elöljárót választani és legyen ez a szabály a 12 
obor-knézre nézve is ; 4. a harács, porez s egyéb szultáni 
adók, valamint a szpahik járandóságai is egyetlen köl
csönösen meghatározandó összegbe foglaltassanak; a 
szpahikat pedig elégítse ki a szultán saját pénztárából, 
nehogy többé a tartomány ügyeibe avatkozzanak, mert 
nem sokkal különbek a janicsároknál, s így utóbb zavar
gásokra szolgáltathatnának alkalmat; 5. egyedül a szerb 
nép elöljárójának legyen szabad a tartományban adót 
szedni, és saját embere által, a muhazil egy megbízott
jával együtt küldhesse el azt Konstantinápolyba a szul
tán pénztárába; 6. a legfőbb elöljáró mellé bizonyos 
számú fegyveres őrség rendeltessék, hogy így képes le
gyen a tartományban a rendet föntartani, az adót ponto
san behajtani* s a népet minden bántalom ellen megvé
deni ; 7. a nép mindenütt, a hol csak jónak látja, szaba
don építhessen egyházakat és kolostorokat, és általában a 
vallási szertartások gyakorlatát senki se gátolhassa; 8. a 
földmívelés, kereskedés é3 egyéb mesterségek üzése le
gyen teljesen szabad, minden adózástól ment; 9. miután
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pedig alig hihető, hogy a magokat a belgrádi várba 
befészkelt gonosz krdzsalok a szultán muhazilját bebo- 
csátanák, a porta kérje meg az osztrák udvart, hogy tiltsa 
el az élelemszállítást a várba. — E kilencz pont elsoro
lása után a folyamodás még fölemlíti, hogy a szerb nép e 
kérelmét, e czélra választott két követ fogja a szultán 
elébe terjeszteni. Végre pedig még szó van arról, hogy a 
két követ egy kimutatást visz magával mindazon költsé
gekről, melyeket a szerb népnek az utolsó időben saját 
hibája nélkül egyedül az önvédelem tekintetéből kellett 
tennie.1

Első tekintetre szembeötlik a lényeges különbség, 
mely ezen folyamodás és a között létezik, melyet a szer- 
bek az 1804. május havában a zimonyi értekezleten fel
mutattak, s később Bekír pasának átadtak. Amaz legna
gyobbrészt csak régi sérelmek megszüntetését követelte, 
egyedüli fontos, messze kiható kívánság gyanánt egy 
nemzeti elöljáró választását tartalmazván. E kívánság a 
jelen folyamodásba is fölvétetett, de sokkal határozottab
ban körvonalozva. Ezenfelül a szerbek most már minden 
nahiában egy obor-knézt követeltek a magok számára, 
szabadon választva a nép által, mely intézmény, ha életbe 
léphet vala, kétségkívül önálló nemzeti közigazgatásra 
vezetett volna. Az adók összesítésének követelése nem 
lett volna egyéb, mint a tributum megállapítása, a miből 
aztán önként folyt volna az önálló rendelkezési jog pénz
ügyi tekintetben annyival inkább, mivel az adók kivetése 
ós beszedése egyedül a legfőbb elöljáró hatásköréhez 
tartozott volna. Végre az a kívánság, hogy a szpahik ve
szítsék el eddigi járandóságaikat, s a szultán, vagy ha

1 Golubicza 1843 és 1844.. V. k. 277—285. 1.
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úgy tetszik az állam által elégíttessenek ki egyszer min
denkorra, nem jelentett egyebet, mint a mahomedán 
elem előbb-utóbb bekövetkező teljes kiszorítását a tarto
mányból.

Merész követelések voltak ezek, kétségkívül sokkal 
merészebbek, hogysem a porta az akkori viszonyok között 
teljesíthette volna azokat. De ha tekintetbe veszszük a 
kort, s a szerb nép értelmi fejletlenségét, és ha meggon
doljuk, bogy a szerb fejedelemség majdnem teljesen 
önálló állami létele hetven év letelte után sem nyugszik 
más alapokon, mint melyeket a fentebbi kilencz pont 
tartalmaz, nem tagadhatjuk meg bámulatunkat azon egy
szerű , olvasni és írni nem tudó férfiaktól, kik már 
1805-ben, talán még öntudatlanul, s csak természetes 
józan belátásuk által vezéreltetve, de mindenesetre oly 
állapotok létrehozásán törekedtek, melyek csak több 
évtized múlva, számtalan véres és békés küzdelem után 
nyerhették el teljes kifejlettségöket. A folyamodáson 51 
tekintélyesebb szerb nevét találjuk aláírva, közöttük a 
Kara-Gyorgyéét is, de nem első helyen, és pedig azért, 
nehogy a porta azt vélje, hogy Kara-Gyorgye biztatta, 
mint főnök a többieket is az aláírásra, hanem hogy mind
nyájan egyértelműleg látszassanak elfogadni a kérelem 
tartalmát. 1 Ily cselfogások a bizalmatlanság és kölcsö
nös gyanakodás ama szomorú idejében kétségkívül szük
ségesek voltak. Hasonló cselfogás volt az is, midőn a 
szerbek folyamodásukban csak két, Konstantinápolyba 
küldendő követről szóltak, holott tulajdonkép hármat 
választottak. A harmadik azonban azt az utasítást kapta, 
hogy feltűnés nélkül kövesse két társát, s mindig készen

1 N enádovics: Memoári 270. 1.
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legyen, ha Oroszországba kellene utaznia. 1 Megkell meg
emlékeznünk azon fölötte jellemző költség-számadásról 
is, melyet a szerbek folyamodásukhoz csatoltak. Ez ok
iratban a következő tételek fordulnak elő, mint a szerbek
által tett kiadások:
G u sancz-A linak ..............  180,000 piaszter.
Ismét Gusancznak Bekír pasa helyett 95,000 »
Bekír pasa kiadásai Belgrádon . . 40,000 »
Gusancznak 120 krdzsal számára . . 54,000 »
A három vezírnek2 és Redzsepnek . 488,090 »
Bekír pasának költségeire, midőn Bel-

grádba jött s onnan távozott . . . 130,700 »
Vetyil-arsz3 kapott a knézektől . . 16,500 »
A szerbek költségei élelmi és hadisze

rekre .............................................. 850,000 »
Szolimán pasának ..............  200,000 »
Ismét neki nyugta mellett . . . .  71,278 »

Összesen: 2.125,568 piaszter.4
Ezen összeget, mely a mai pénzérték szerint többet 

tenne 1.200,000 forintnál, a szerbek nem követelték 
ugyan a portától, s úgy látszik, e számadást csak mint 
bizonyítékot óhajtották használni a végre, hogy a tarto
mány teljesen ki van merülve s nem képes az adókat ren
desen fizetni. Mindenesetre figyelemre méltó körülmény 
az, hogy a szerbek ezen, a porta elébe terjesztendő okirat
ban azon költségeiket is fölemlítik, melyeket saját élel
mezésökre és hadikészleteik beszerzésére tettek, — el-

1 U. o. 133. 1.
2 T. i. Aszan-aga, B ekír és Szolimán pasáknak.
3 A lkalm asint egy krdzsal, vagy B ekír pasa egy megbí

zottja.
4 K aradzsics: D anicza 1834. 31—31. 1.
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nyomóik a dahik ellen folytatott küzdelmükben, de kik 
mindazonáltal mahomedánok voltak. Nem ügyetlenül 
volt ez a szerbek részéről kigondolva, kik ez által való
színűleg azt óhajtották kétségbevonhatlanúl bebizonyí
tani, hogy ők, bár keresztyének, mindenkor hű alattvalói 
voltak a szultánnak, s ellenségeik, ha mindjárt mahome
dánok is, egyszersmind a szultán ellenében is lázadókul 
tekintendők.

A jelenkor szerbjei büszkén tekinthetnek a 70 év 
előtt Petyániban tanácskozott szkuptsinára, mert talán 
egyetlen példa a történetben, hogy a műveltség oly ala- 
esony fokán álló s oly zilált, rendezetlen viszonyok között 
élő nép, annyi államférfiul belátást, annyi mérsékletet, s 
oly ügyességet tanúsított.

A három szerb követ május 13-dikán indúlt el a 
Dunán s több napi út után Bukarestbe ért. Ypsilanti szí
vesen fogadta a követeket s mindenben segítségökre volt. 
Protics azonban nem folytatta útját társaival, hanem 
Bukarestben maradt s helyét Csardaklija foglalta el, ki 
már régebben érkezett volt Szent-Pétervárról Oláhor
szágba, s ott a szerbek érdekében működött. Ö javasolta 
egy Nenádovics Mátéhoz még márcziusban írt levelében, 
hogy küldjenek három követet, kiknek egyike aztán he
lyette Bukarestben maradjon. Ypsilanti az orosz konzul
lal is összeköttetésbe hozta a szerb küldötteket s végre 
útnak indította őket, s mindenről Ivara-Gyorgyét is érte
sítette. Juni&s 9-dikén érkezett a követség Konstantiná- 
polyba.1 Mielőtt a szerb küldöttek működéséről a török 
birodalom fővárosában szólanánk, ismét vissza kell tér

1 G-olubicza 1843 és 1844. Y. k. 134—136. 1. és 285—286. 1. 
— Nenádovics : Memoári 270 és 290 1.
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mink Szerbiába, hol e közben újra megindult a küz
delem.

A Szerbia délnyugoti részét képező nahiák, úgymint 
a szokoli, az uzsiczai és a pozsegai még nem vettek részt 
eddig a felkelésben. Mióta a dahik ügye roszabbra fordúlt 
s a felkelés mindenfele diadalmaskodott, a janicsárok és 
egyéb törökök is a déli tartományokban kerestek menedé
ket, a hol Uzsicza, Szokol és Karanovacz várai elegendő 
oltalmat látszottak nyújtani a megtámadások ellen. Nem 
sokára aztán a szomszédtartományokba menekült némely 
janicsár főnökök is kezdtek visszaszállingózni s különö
sen Uzsiczában, a mar többször említett Bégó Novljanin 
s az egykor oly hatalmas Focsics dahi testvére, Focsics 
Ozmán aga telepedtek meg.1 Daczára annak, hogy a tar
tomány legnagyobb része most már teljesen a szerbek 
birtokában volt, e janicsárok nem tudták fékezni önző vá
gyaikat s nem törődve az éjszakról fenyegető veszélylyel*. 
épen oly önkényesen zsarolták e vidékeken a szerencsét
len raját, mint hatalmuk fénykorában. A felkelők nem 
nézhették tovább közönyösen honfitársaik siralmas sor
sát, s most, midőn tekintélyes sereg felett rendelkeztek, a 
belgrádi várban tartózkodó krdzsalok pedig egymás kö
zött is meghasonlva, félelmesek nem lehettek, kedvezőnek 
látszott az alkalom ama vég-vidékeket is felszabadítani a 
janicsárok járma alól. Ezen okból, de meg azért is, 
mert e véghelyek egy délről jövő török benyomúlás ese
tében erős tám- és védpontokúl szolgálhattak, Kara-Gyor- 
gye elhatározta, mindenekelőtt Karanováczot hatalmába 
keríteni. Kara-Gyorgye felhívására siettek a főnökök, 
ú. m. az ismeretesebbek közűi különösen Kátics Jankó,.

2 K aradzsics: D anicza 1834. 33. 1.
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Markovics Szima, Vulicsevics Gyúsa, Sztanoje Glavas, 
Rádics kapitány, Mláden s többen mások kerületeikben 
csapatokat toborzani, különböző helységekben gyűjtvén 
össze azokat, a Topolától Karanovácz felé vezető úton, a 
míg Nenádovics Jakab utasítást kapott Obrénovics Milán
nal Uzsicza felé állítani fel csapatait akként, hogy az ottani 
törökök részéről a Karanovácz ellen működő sereg meg- 
lepetéstől ne tarthasson. Nenádovics Máté is megjelent a 
fővezérnél vagy 100 emberrel s az egyik ágyúval. Junius 
24-dikén indúlt ki Kara-Gyorgye Topolából legényeivel 
és néhány hű bajtársával. Az úton serege folyvás növe
kedett, úgy hogy junius 27-dikén 5000 gyaloggal és 1000 
lovassal érkezett Karanovácz alá, mely nem messze a 
Morava és Ibar összefolyásától, az utóbbi balpartján terűi 
el egy hegyektől környezett kies völgyben. Megtétetvén 
az előkészületek az ostromra, junius 30-dikán megkezde
tett az. A törökök azonban jól elsánczolták magukat s oly 
vitézül küzdöttek, hogy daczára az egész éjjel tartó lövöl
dözésnek és a városban kiütött tűznek, a szerbek nem 
voltak képesek az ellenséget állásaiból kiszorítani. Más
nap egész délig folytatták az ostromlók a tüzelést, azután 
pedig rohamot kísértettek meg. A törököknek azonban 
sikerűit az előrenyomúló szerb csapatokat visszaverni és 
pedig oly erővel, hogy azok a Morava túlsó partjára 
kényszerűitek vonúlni. Ez alkalommal Kara-Gyorgye 
kedves hosszú puskája is az ostromlottak kezébe került. 
E vereség utwsi Kara-Gyorgye sietve Topolába távozott 
több lőszerért s a második ágyúért. A szerb sereg ez 
alatt ismét kezdett Karanovácz felé közeledni, felégetve 
a török malmokat és tanyákat, ütközetre azonban nem 
került a dolog. E közben a novi-pazari pasától küldöttek 
érkeztek a szerb táborba, azon kéréssel, hogy Kara-
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Györgye engedje szabadon távozni a karanováczi törökö
ket. Kara-Gyorgye, ki julius 8-dikán érkezett vissza 
Karanovácz alá a második ágyúval, szívesen bocsátko
zott alkudozásokba, tapasztalván, hogy a karanováczi 
törökök nem oly könnyen kényszeríthetők a megadásra. 
Ez utóbbiak pedig, daczára az egy ízben kivívott győze
lemnek, mégis örömest készek voltak elhagyni a várat s 
a várost, tudván, hogy segítségre nem számíthatnak, a 
szerbek pedig minden pillanatban nagyobb erővel jelen
hetnének meg. Néhány napi alkudozás után csakugyan 
létre jött a mindkét részről óhajtott egyesség, melynek 
értelmében a törökök szabadon elvonulhattak, s csak azt 
a hosszú puskát kellett Kara-Gyorgyénak visszaadniok, 
melyet az ostrom alkalmával vesztett el, s azon felül 
ajándékúl egy paripát. Julius 11-dikén ment véghez a 
törökök kivonúlása, a minek láttára nagy örömre gerjedt 
a szerb tábor s víg lakomározás és ének között ünnepel
ték meg az oly roszúl kezdődött vállalat szerencsés kime
netelét. Jellemző az akkori viszonyokra nézve, hogy 
mindenekelőtt az összes sereg összegyűlve, közösen végzé 
imáját, rögtön azután pedig egy keresztyén pap a novi- 
pazari kerületből, ki előbb a karanováczi törököknek 
némi szolgálatokat tett volt, 25 botütésre Ítéltetett, a mely 
büntetést két más pap hajtotta rajta végre az egész tábor 
jelenlétében. Még aznap bevonúltak a szerbek Karano- 
váczra s a várost felgyújtották, úgy hogy valamennyi 
épület a lángok martalékává lett, egyedül a dzsámia ma
radván épségben.1 — Kara-Gyorgye Karanovácz elpusz
tulása után elhagyta e vidéket s Jagodinába sietett elő

1 G rujevics: Naplója. Nenádovics E m lékirataiban közölve. 
301—314. 1. — K aradzsics : D anieza 1834. 33—34. 1.
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készületeket tenni a közelgő harczra. Ugyanis még 
Karanovácz alatt hírét vette, hogy a porta Hafiz nisi 
pasát nevezte ki belgrádi kormányzóul, azon utasítással, 
hogy gyűjtsön sereget, s ha kell, fegyverrel is vessen 
véget a szerb mozgalomnak. Egyszersmind arról is érte
sült Kara-Gyorgye, hogy Hafiz pasa egy megbízottját, 
Omer agát Uzsiczába küldte, hogy az ottani törökök 
között egy erős csapatot szervezzen, mely ez oldalról 
támogassa Hafiz benyomúlását. Kara-Gyorgye tehát 
azonnal Karanovácz bevétele után megbízta Nenádovics 
Mátét, hogy keresse fel rögtön bátyját, Jakabot, s vagy 
lépjenek egyességre az uzsiczaiakkal vagy erővel akadá
lyozzák meg részvétüket a fenyegető küzdelemben.1

Máté gyorsan eljárt a reá bízott küldetésben s Nená
dovics Jakabbal és Obrénovics Milánnal együtt sereget 
gyűjtvén s magához vevén a két ágyút is, megindult 
Uzsicza felé. A Czrnakosza hegyhez érvén, üzenetet küld
tek a szerbek az uzsiczai törököknek, hogy jöjjenek a 
táborba tanácskozni. Húsz török jelent meg az értekez
leten. A szerbek mindenekelőtt azt óhajtották tudni, 
hogy mit keres Uzsiczában Omer aga, Hafiz pasa embere, 
s hogy miért készülődnek a törökök. Az uzsiczai kül
döttek határozottan tagadtak minden hadikészűlődést, 
Omer agáról pedig azt állították, hogy nem tudják, mi 
járatban van. A szerbek ezután hivatkozva arra, hogy 
Bekír maga adta át nekik a négy dahit, s hogy a szabácsi 
törökök is m ^’uk kiűzték Musz-agát janicsárjaival, azt 
követelték, hogy az uzsiczai törökök szintén kényszerítsék 
Omer agát, Novljanint és Focsics Ozmán agát társaikkal 
együtt elhagyni a várost, vagy pedig szolgáltassák ki őket

1 Sumadincse (Egy kicsiny szerb zsebkönyv) Zimony 1852, 
90. lap.

52KáUay B. A szerbek története. !•
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a ezerbeknek, kik ez esetben készek visszavonulni és bé
kében élni továbbra is a nyugalmas mahomedán lakosság
gal. A törökök azonban azt felelték, hogy a nevezetteket 
sem ki nem űzhetik, sem ki nem szolgáltathatják, mert 
hitök tiltja, hogy mahomedán mahomedán ellen ilyesmit 
elkövessen. Erre az értekezlet szétoszlott, a szerbek azzal 
fenyegetődzvén, hogy feldúlják Uzsiczát. Ez alkalommal 
történt, hogy a törökök megtapogatván a szerbek ágyúit, 
melyekről azt hitték, hogy azok fából készültek, midőn 
meggyőződtek, hogy valóságos jó vaságyúk, könnyekben 
törtek ki, látván, mily hatalmassá lett már a megvetett 
rája.

Nemsokára az értekezlet meghiúsulta után, a szerb 
csapatok körülzárták Uzsiczát. A város egy folyócska 
partján köralakú völgyben fekszik, melynek nyílását kúp
alakú hegy zárja el, tetején a várral. A szerbek a hegy
tetőket foglalták el, s így teljesen uralkodtak a lent a 
völgyben elterülő városon. A törökök erős sánczokat ké
szítettek és sok bátorságot fejtettek ki a védelemben. 
Végre azonban sikerűit a szerbeknek kénbe mártott ron
gyokkal vagy megtüzesített vasgolyók által, a város kö
zepén felnyúló minaretet lángba borítani. Csakhamar 
meggyúlt a dzsámia is, s a tűz gyorsan terjedt alegtöbb- 
nyire fából épült házak között. Rövid idő alatt oly mér
veket öltött a tűzvész, hogy a törökök nem védhetvén 
tovább magokat, odahagyták a várost sa várban kerestek 
menedéket. A nagyszámú lakosság azonban a kisded 
erősségben nem helyezkedhetett el, sokan kívül maradtak, 
kik a falak körűi s a várhegy lejtőin csoportosúlva, jaj
veszékeléseikkel tölték el a léget. A szerb főnökök azon
ban nem engedték az elfutottakat üldözni, de nem eile- 
nézték a zsákmányolást az égő városban. Uzsicza akkor



1 7 8 0 - 1 8 0 6 . 4 9 9

Szerbiának majdnem legnépesebb városa, 5000 házat 
számlált, melyek mind a lángok martalékává lettek. Az 
1805-ik év augusztus 1-jén jutott Uzsicza a szerbek hatal
mába. A várba menekült törökök, látván, hogy ott is csak 
rövid ideig tarthatnák magukat, azonnal a város feldúlása 
után alkudozni kezdettek a szerb főnökökkel. Ez utóbbiak 
a béke feltételeiül a már előbb említett három aga kiűze
tését, 50,000 piasztert és 80 jó hátas lovat követeltek. 
Rövid vonakodás után a törökök reáállottak a szerbek 
kívánságára, s még aznap a táborba szállították a köve
telt összeget s a lovakat. Mind a pénz, mind a lovak szét
osztattak a szerb harczosok között. Nenádovics Máténak 
egy szép paripa jutott osztályrészül; ő azonban ezt visz- 
szautasította s a Focsics Ozmán aga lovát követelte ma
gának, mintegy kárpótlásul és boszúból, azért, hogy az 
aga testvére, Focsics dahi, midőn Aleksza knézt Váljevo 
mellett kivégezteté, elvitte Máté lovát is. Hiába biztatta 
még Jakab is öcscsét, hogy csak fogadja el a neki szánt 
lovat, úgy is jobb, mint az agáé, Máté nem engedett, s 
mivel másrészről Focsics Ozmán aga, ki a kívánság telje
sítésében nagy megaláztatást vélt látni, vonakodott kiadni 
a lovat, Máté hirtelen összegyűjtvén saját csapatát, meg- 
indúlt a vár felé. Végre magok a törökök kényszerítők 
Focsics Ozmán agát a ló átadására, elhárítván ekként 
magok és családjaikról a fenyegető veszélyt. Másnap/ a 
három aga elhagyta kíséretével együtt Uzsiczát, hová 
Nenádovics Jakab Popovics Alekszát nevezte ki vojvo- 
dáúl. A szerbek ezentúl szabadon mehettek Uzsiczába, a 
törökök pedig, kik ott szándékoztak maradni, felépíthet
ték leégett házaikat. A szerb sereg augusztus 3-dikán 
hagyta el e vidéket és Belgrád alá tért vissza. A magas 
sziklacsúcson emelkedő Szokol várát ez alkalommal nem

32 '
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támadták meg a szerbek, de a körülötte elterülő egész 
nahiát szintén hatalmukba kerítették, Hadzsi-Melenti 
archimandritára bízván annak igazgatását. 1

A többszöri győzelmek s a dús zsákmány nem csak 
elbizakodottakká tették a szerbeket, de a fegyelmet is 
meglazították a seregben. Az ebből származható hátrá
nyoknak, a mint Belgrádhoz érkeztek, szigorú intézkedé
sekkel iparkodtak a főnökök elejét venni. Kihirdettetett 
a táborban, hogy az, ki társát szitokkal illeti 50 vagy 100 
bot büntetést szenvedend; annak pedig, ki az ellenségen 
kívül bárki mást kézzel vagy egyéb fegyverrel megtámad, 
keze levágatik. Ez használt. A rend és fegyelem vissza
tért a szerb sereg soraiba. 1 2

A míg a felkelők Szerbia déli vidékein ily fényes 
eredményeket vívtak ki, követeiknek Konstantinápolyban 
nagy nehézségekkel kellett küzdeniük. A folyamodást a 
keleti egyház patriarchája által a szultán kezébe juttaták 
ugyan, választ azonban nem kaptak, sőt nem sokára ész
revették, hogy személyes biztosságuk, sőt életök is ve
szélyben forog. 3

A török birodalom ez időben súlyos válságon ment 
át. A részek mintegy érezni látszottak az egésznek gyen
geségét s korhadt voltát; majdnem minden egyes tarto
mány önállóságra törekedett, vagy inkább egyes nagyra
vágyó és hatalmas pasák és kormányzók önálló országokat 
iparkodtak alkotni a gondjaikra bízott tartományokból.

1 Sumadincse stb. 91—99. I. — Jovanovics kap itány  je len 
tése Sztratimirovicshoz. A begrádi t. t. kztgyiijteinényében 390. 
sz. — K aradzsics : D anicza 1834. 36—39.1. — Nenádovics Memoári 
178—184. 1.

2 A belgr. t. t. kztgyüjtem ényében 390. sz.
3 Grolubicza stb. 286. 1.
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Egypt°niban a ravasz Mehemed Alinak sikerűit ügyes és 
álnok magaviseleté által a hatalmat magához ragadni, s 
a portától, mely már nem volt képes vele szembeszállani, 
kicsikarni elismertetését. Albániában a kegyetlen Ali 
pasa dühöngött s mint a tartomány független ura Napóle
onnal lépett összeköttetésbe, egy epirusi királyság alakí
tásáról álmodozván. Paszvan-oglu bár megfogyatkozva 
erejében, még mindig Viddin urának mondhatá magát, 
újabb időben Oláhország ellen intézvén rablókalandjait a 
nélkül, hogy akár a porta, akár a különben is sok nehéz
séggel küzdő oláh hoszpodár Ypsilanti részéről komoly 
megtorlástól kellett volna tartania. Bulgaria sem tisztúlt 
még meg a szerte kalandozó rabló csapatoktól, sőt ezek 
olykor-olykor oly erővel jelentek meg egyes vidékeken, 
hogy egész seregeket kellett megzabolázásukra kiküldeni. 
Syria már sok év óta a vérszomjas kapzsi, dölyfös Dzse- 
szar pasát uralta mint független fejedelmét, ki mindvégig 
sikeresen ellenállott a pox*ta ellene irányzott támadásai
nak. Csak Dzseszarnak 1804-ben bekövetkezett halála 
után, midőn Izmail pasa ragadta magához azon vidéke
ken a hatalmat, sikerűit a portának némi előnyöket 
kivívni, a nélkül, hogy Syriát teljesen meghódoltathatta 
volna. Arábiában pedig már rég óta a vahabiták tették 
semmivé a porta fennsőségét. Eleinte csak a mahomedán 
vallás reformálását tűzték ki czélúl a vahabiták, később 
azonban politikai hatalomra is törekedtek s elfoglalván 
Mekkát és Medinát, a szent helyeket annyira megszilár- 
díták uralmukat, hogy a porta a legnagyobb erőmegfe
szítéssel sem bírta e mozgalmat elnyomni. 1 Ily zilált, a 
végenyészettel fenyegető viszonyok között sínylődött az

1 Zinkeisen : Geschichte des osmanischen Reiches. V II. k. 
1 9 4 - 3 1 8 .  1.
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ozmán birodalom, midőn a szerbek is fegyvert ragadtak 
a dahik ellen. Volt már alkalmunk szólani arról, hogy a 
szerb mozgalom eleinte nem érinté kellemetlenül a szul
tánt. Szelim reformterveinek életbeléptetésével elfoglalva, 
melyeknek leglényegesebb elemét a janicsárok megsem
misítése s egy rendes állandó hadsereg alkotása képezte, 
kétségkívül némi megelégedéssel szemlélhette, miként 
nyújt segédkezet tervei megvalósítására egy távol tarto
mányban, maga a keresztyén rája. A vallásos vakbuzgó
ság, s a janicsárok önérdeken alapúló befolyása, sokkal 
nagyobb volt még, hogysem a szultán szabadon nyilvá
níthatott volna ily nézeteket, sőt olykor kénytelen volt az 
ulemák s a konstantinápolyi csőcselék követeléseinek 
engedve, a gyűlölt belgrádi janicsárokat meg oltalma alá 
is venni. Alig szenved kétséget, hogy a szultán egyéb 
körülmények közbejötté nélkül, főkép pedig ha valóban 
azon meggyőződésre juthat vala, hogy a szerbek minden 
egyéb melléktörekvés nélkül, egyedül csak a janicsái'ok 
zsarnokoskodásaitól óhajtanak szabadúlni, meghallgatta 
volna a felkelőknek az 1805. év nyarán elébe terjesztett 
kérelmét, sőt azt nagyrészint teljesítette is volna. Azon
ban a szultán s a porta előtt úgy látszik nem maradt 
titokban a szerbek törekvése Oroszország oltalmát és segé
lyét megnyerhetni. Béke és barátság létezett ekkor lát
szólag a török birodalom és Oroszország között, annyira, 
hogy az utóbbinak követe Italinszky sokáig megakadá- 
dályozhatta Napoleon császári czímének elismertetését a 
porta által. Midőn a porta saját rokonszenvei ellenére ily 
készséggel engedett Oroszország kívánságainak, nem any - 
nyira a barátság, mint inkább a félelem érzete által vezé
relteié magát. Szebasztopolnál egy erős orosz hajóraj 
szereltetett föl, a jóniai szigeteken, (melyek akkor Orosz-
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ország védnöksége alatt állottak) folytonosan szaporíttat- 
tak az orosz csapatok s a görög hajók már majdnem mind 
orosz lobogó alatt vitorláztak és pedig az orosz követség 
engedelmével, úgy hogy a porta nem volt többé képes 
saját hajórajának legénységét kellőkép kiegészíteni, hiá
nyozván épen a görögök, e kitűnő tengerészek, kik pedig 
még mindig a porta alattvalói voltak. Mind e körülmé
nyek nem csekély aggodalommal és bizalmatlansággal 
tölték el a török államférfiakat Oroszország tervei és 
szándékai iránt. Nem lehetett tehát közönyös a portára 
nézve, hogy a fegyverben álló szerb rája, melynek törek
vései addig, míg egyedül a janicsárok ellen irányultak, 
eléggé megfeleltek a szultán titkos vágyainak, most 
különben is túlságos erőre vergődvén, épen az annyira 
rettegett Oroszországhoz folyamodott oltalomért, mely 
államnak Konstantinápolyban úgy is mindenkor hódítási 
terveket tulajdonítottak a török birodalom rovására. 
Ehhez járult még az osztrák internuntius közleménye, 
mely a szerb mozgalmat a birodalom egysége ellen 
irányzottnak tűnteté fel. Ily benyomások alatt Szelimnek 
kényszerűle-g azon meggyőződésre kelle jutnia, hogy a 
szerb felkelés, mely eddigelé teljesen megfelelt saját czél- 
jainak, azon pontra fejlődött, a melyen túl a mozgalom 
forradalommá fos; válni a szultán fennhatósága ellen. Nem 
csoda tehát, hogy szemben a birodalom minden részében 
dühöngő részletes lázadásokkal, Szelim visszarettent a szerb 
mozgalom tctvább fejlődésétél és terjedésétől. És valóban a 
veszély, mely e részről fenyegethető a szultán trónját, s a 
birodalom egységét, komolyabbá válhatott, mint az, mely 
a fentebb említett lázadásokban rejlett. Egyptomban és 
Albániában, Vidd inben és Syriában, valamint Arábiában 
is, bármennyire megingott már a porta, sőt maga a
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szultán tekintélye, azon hatalmas pasák és kormányzók, 
kik a lázadás zászlaját kitűzték, valamennyien mahome- 
dánok voltak, s ha álmodoztak is teljes függetlenségről, 
s folyamodtak is olykor keresztyén fejedelmekhez s álla
mokhoz segélyért, tulajdonkép nem veszélyeztették az 
alapot, melyen az ozman-birodalom nyugodott, t. i. a 
mahomedanismust. Siker esetében legfeljebb e lázadók 
valamelyike juthatott volna az ozmánok trónjára, avagy 
kisebb mahomedán államok keletkezhetnek vala, me
lyeknek azonban szemben a keresztyénséggel, előbb- 
utóbb ismét egyesülniük kellett volna. Máskép volt ez 
Szerbiában, ha a mozgalom csakugyan a porta ellen for- 
dúl. Keresztyén nép állott itt szemben a mahomedán 
birodalommal, s nem szenvedhetett kétséget, hogy, ha 
sikerűi e tartományt elszakítani a szultán többi birtokai
tól, nemcsak soha vissza nem szereztethetik az, de talán 
ennek következtében a többi tartományok keresztyén 
lakosságában is fölébredend a vágy a példát követni s 
megkísérteni a török uralom lerázását. Egy ily mozgalom, 
a birodalom végenyészetét vonta volna maga után. Ily 
szempontok által vezérelve, Szelim szultán elhatározta a 
szerb mozgalmat, melynek szép szerével véget vetni 
Bekír pasának nem sikerűit, még mielőtt veszélyes for
radalommá fajulna, erővel is elnyomni. A szerb követek 
tehát nemcsak választ nem nyertek folyamodásukra, ha
nem még szigorú őrizet alá is helyeztettek. Hafiz pasa 
pedig, a nisi kormányzó, belgrádi vezírré neveztetett ki 
azon parancscsal, hogy gyűjtsön sereget, nyomúljon 
Szerbiába, s a békét és rendet állítsa helyre minden áron.

A mint a szerb követek értesültek a porta szándéká
ról, a ravasz Zsivkovics roszat sejtvén, menekülésre gon
dolt, s e végre elhitette a török miniszterekkel, hogy a
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szerbek nem tudván, hogy Hafiz pasa a szultán által kül
detik, könnyen megtámadhatnák őt, a minek felette rósz 
következményei lehetnének, ennek elhárítására a legbiz
tosabb mód, a szerbeket valaki által, a ki iránt bizalom
mal viseltetnek felvilágosíttatni Hafiz pasa küldetésének 
czélja felől, s őket rábírni, hogy bocsássák háborítlanúl 
az új vezírt Belgrádra. E megbízatásra pedig senki sem 
lenne alkalmasabb mint épen ő, t. i. Zsivkovics. A törö
kök hittek neki, s elbocsátották. Bulgárián és Oláhorszá
gon keresztül érkezett Zsivkovics Szerbiába, kevéssel 
azután, hogy a szerbek megütköztek Hafiz pasával. 
A Konstantinápolyban maradt két másik szerb küldött, 
az orosz követség segélyével szintén kiszabadult a fog
ságból, s hajón Odessába menekült, a honnét csak a jövő 
évben tért vissza hazájába. 1

Hafiz pasa ez alatt a kapott parancshoz képest azon
nal hozzáfogott a sereggyűjtéshez s nem sokára be is 
nyomult Szerbiába, 20,000 emberrel a Morava völgyében 
haladván éjszak felé. Oly biztos volt győzelme felől, hogy 
már jó eleve nehány ezer kis kést és sipkát, ez utóbbia
kat a legdurvább fekete posztóból, milyeneket egykor a 
rája viselt a pozsareváczi kerületben, készíttetett s hozott 
magával szekereken, hogy mint mondá a fellázadt rája 
megaláztatására, elszedje attól a fegyvereket s a fezeket s 
ama sipkákkal és késekkel cserélje fel. A szerbek sem ma
radtak azonban tétlenül e közben. Milenkó a pozsareváczi 
kerületben gjúíjtött seregével a Morava jobb partjánlvan- 
kovcze mellett erősen elsánczolta magát, hogy legalább 
a túlnyomó erő első rohamát fentarthassa. Kara-Gyorgye 
pedig Tyuprija és Jagodina között a balparton állott lesbe,

1 G olubicza stb. 286. 1. — K aradzsics: D anicza 1834. 40. 1.



506 ELSŐ KÖNYV.

remélvén hogy itt várhatja be Hafiz pasát, kinek a Mora- 
ván át kellett kelnie, hogy a nagy országúton tovább halad
hasson, a mely esetben aztán Milenkó hátulról támadta 
volna meg a törököket. Hafiz pasa azonban értesült Kara- 
Gyorgye terveiről s a jobb parton maradt s felszólítván 
Milenkót, hogy hagyja el állását s engedje őt szabadon 
átvonulni a pozsai*eváczi kerületen Belgrádba, Ígérte, 
hogy a mint oda megérkezik, a portánál ki fogja eszkö
zölni, hogy Milenkó szultáni beráttal az egész pasalik 
főknézévé neveztessék ki. Milenkó erre büszkén azt vála- 
szola, hogy ha Hafiz pasa a szultán küldötte, úgy menjen 
a rendes úton, melyen eddigelé valamennyi vezír jött volt 
Szerbiába, t. i. Jagodinán át; a mi pedig az ígért berátot 
és knézséget illeti, inkább óhajt ezen egy kerület szerb 
paraocsnoka lenni, mint beráttal az egész tartomány 
knézze. Midőn pedig Hafiz küldöttei a vezír csapatainak 
nagy számával iparkodtak őt megfélemlíteni, azt felelte, 
hogy az ő és társai testén keresztül juthat csak tovább a 
pasa, de a míg közűlök csak egy is él, nem bocsátják őt 
ezen az úton. Különben reméli, hogy isten nem hagyja 
el a szerbek igazságos ügyét.

Milenkó látván, hogy Hafiz nem mer a Moraván 
átkelni s attól tartván, hogy csekély csapatának talán 
már más nap az összes török erővel kell szembeszállania, 
azonnal értesítő Kara-Gyorgyét a dolgok állásáról, kér
vén őt, hogy igyekezzék a török sereget megkerülni s 
hátulról megtámadni. E hír vételére Kara-Gyorgye csa
patait azonnal a Moravához vezette s a túlpartra kezdte 
átszállítani. Hafiz sem késett ez alatt s már másnap, 
augusztus 18-ikán korán reggel egész seregével megjelent 
az ivankovczei sánczoknál. Reggeltől estig folyvást ostro
molták a törökök e gyönge védművet, de a bennlevő cse
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kély számú szerbek minden támadást hősiesen visszaver
tek. Nagy volt mind két fél vesztesége, de a szerbeké, 
kik a sánczok mögött védve voltak, sokkal kisebb. Az est 
beálltával Hafiz pasa nem mert Ivankovczénél maradni, s 
visszavezette seregét Paratyinba. Késő éjjel érkezett 
Kara-Gyorgye csapataival a sánczhoz. Milenkó nem lévén 
közeledtéről értesítve s a sötétben nem ismervén fel 
Kara-Gyorgye embereit, élénk puska-tűzzel fogadta a se
gédcsapatot, azt hivén, hogy Hafiz pasa tért vissza új táma
dásra. Kara-Gyorgye, ki, mint mondják, vagy tíz embert 
vesztett ez alkalommal holtakban és sebesültekben, dobper
gés által ismertette meg magát, s így egyesült a két csapat.

Másnap korán reggel Kara-Gyorgye az egész sere
get a Paratyint környező magaslatra vezette, s nehány 
ágyúlövést tétetett Paratyin felé. Hafiz pasa, ki most 
meggyőződött a két szerb csapat egyesüléséről, s ki talán 
sokkal számosabbnak is vélte azt, mint a milyen valóság
ban volt, (Kara-Gyorgye alig rendelkezett 5000 ember 
fölött) annyira megrémült, hogy azonnal fölkerekedett 
seregével s visszatért Nisbe, a hol a szégyen és a bánat 
nehány nap múlva véget vetett életének.

Hafiz távozta után Kara-Gyorgye magához hívatott 
nehány paratyini törököt, elmondta nekik, hogy ő se a 
szultán, se a szomszéd pasák ellen nem harczol, csak a 
belgrádi pasalikban zsarnokoskodó bitorlók ellen küzd, 
ezért nem is fog Paratyinba bevonulni (Paratyin akkor 
még Nishez^tartozott), csak azt kívánja, hogy a környék
beli szerbek háborítatlanúl járhassanak a városba termé
nyeikkel. Erre az ottani törökök reá is állottak.1

1 Sumadincse stb. 99—103. 1. — N enádovics: Memoári 184— 
186 1. — K aradzsics : D anicza 1834. 42—46. 1. — Az ivankovczei 
ütközet (Boj na Ivankovczy) A belgr. t. t. É vkönyvb.III. k. 158. 1.
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Daczára Kara-Gyorgye nyilatkozatának, a szerb fel
kelők tulajdonkép a szultán seregével ütköztek meg 
Ivankovczénél. És így megtörtént az, a mit oly gondosan 
kerültek, viszályba elegyedtek magával a szultánnal. — 
A loyalis felkelés valóságos forradalommá változott, ha
bár a szerbek még azután is sokáig ragaszkodtak a moz
galom kezdetén felállított fictióhoz, hogy ők magukat a 
szultán hűséges rájája gyanánt tekintik.

Hafiz pasa megfutamodása után a szerb sereg szét
oszlott, Kara-Gyorgye pedig Topolába tért vissza.



ÖTÖDIK FEJEZET.

Belligyek és  külviszonyok.

1 .

Szerencse kísérte a felkelőket minden vállalatukban 
az 1805. év nyarán. Elfoglalták Karanováczot, feldúlták 
Uzsiczát a várost, ha mindjárt a vár még a törökök kezé
ben maradt is, s ezáltal egyesítették a déli tartományokat 
a már felszabadult kerületekkel és végre diadalmasan 
visszaverték Hafiz pasát 20,000 főnyi seregével. Erezték 
a szerbek, hogy e győzelmekkel még nem biztosították 
lételöket, sőt hogy nem sokára újabb stalán még hevesebb 
küzdelmekre kell készülniük; mert azt nem lehetett fel- 
tenniök, hogy a szultán legalább kísérletet ne tegyen, a 
csapatain ejtett szégyent megboszúlni. Daczára azonban e 
kétes jövőnek, a már eddig kivívott eredmények, egyelőre 
minden aggodalmat háttérbe szorítottak. Először lélegzett 
fel szabadon saját erejének önérzetében az elnyomott ke
resztyén rá j^  mely a kétségbeesés által ösztönözve ra
gadott volt fegyvert zsarnokai ellen, s alig másfél évi 
harczok után képes volt már a szultán által küldött sere
get is futamodásra bírni. Nem csoda tehát, ha minden 
arcz büszkeségtől és örömtől sugárzott Szerbiában s hogy 
víg dalok hirdetők a sokat szenvedett nép bizalmát és
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megelégedését1 Egyelőre nem is volt mitől tartani. Uj 
támadás a törökök részéről csak is a szultán parancsára 
történhetett, e parancs megérkeztéig pedig a szomszéd 
tartományok pasáihoz, kétségkívül beállandott a tél is; e 
hegyes vidékeken, ez őserdők között azonban őszszel és 
télen, a hadjárat majdnem a lehetetlenségek közé tarto
zott. A biztonság érzetének visszatértével, előkerültek a 
czifra öltözetek s fényes fegyverek is, melyeket némelyek 
régi idő óta rejtegettek, mások pedig a törököktől zsákmá
nyoltak volt és nem egy főnököt lehetett látni, mint járta 
be a vidéket pompás arab paripán, fején bogiáros selyem 
turbánt s oldalán drágakövekkel ékített kardot viselve. 2 
Csak természetesnek találhatjuk, hogy az annyi nélkülö
zést szenvedett szerbek eleinte épen azon külső dísz felvé
telében lelték örömüket, a mely eddig az uralkodó osztály 
legfőbb megkülönböztető jelét képezé.

Az akkori szerb nép komoly gondolkozásának legfel
tűnőbb tanúsága azonban, hogy a mintegy varázsütésre 
bekövetkezett felszabadúlást nem egyedül az egyéni érde
kek és élvezetek kizsákmányolására használta fel, miként 
ez hasonló körülmények között oly gyakran történt már, 
hanem hogy egy pillanatra sem téveszté szem elől a 
magasztos czélt, a melyért eddig vérét ontotta. Senki sem 
kételkedett azon, hogy a harczok meg fognak újúlni, de 
mint lá ttuk, némi bizonyossággal lehetett másrészről 
néhány hónapi nyugalomra számítani. Ez időt belügyeik 
rendezésére s egy szervezett kormányforma alkotására 
iparkodtak a szerbek fordítani, melynek hiányát már rég
óta élénken érezték.

1 N enádovics: Memoári 139. 1.
* Sumadincse stb. 103. 1.
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Volt alkalmunk már bővebben szólani Szerbia poli
tikai szervezetéről a török uralom alatt. Láttuk azt is, 
hogy a mahomedán kormányforma mellett, a szerb nem
zeti közigazgatásnak egy neme létezett a nép által válasz
tott kmétek és knézek intézményében. Ismételve ki kell 
emelnünk azonban, hogy ezen szerb közigazgatás egyedül 
a hagyományos szokáson alapúit, s csak annyiban töretett 
meg a török hatóságok által, a mennyiben azok viszonyát 
a rájához megkönnyítő; de soha sem talált törvény vagy 
szultáni rendelet által megállapított helyet a török köz- 
igazgatás keretében. Jogosan egyedül a kádi s a musze- 
lim Ítélhettek úgy a mahomedánok, mint a keresztyének 
felett. Ez utóbbiak ugyan kisebb ügyeiket a kmét vagy 
knéz elibe vihették, kiknek Ítélete azonban csak is a köl
csönös beleegyezés által juthatott érvényre s a hol ez 
hiányzott, ismét a kádi bíráskodása nyomóit előtérbe, 
mint az egyedül törvényes. A kmétek és knézek intéz
ményének jelentősége tehát, nem annyira a közigazgatás 
és a bírói tiszt gyakorlatában, hanem — mint tudjuk — 
leginkább a nép érdekeinek védelmében állott, a hatalom
mal s az uralkodó osztályokkal szemben. Valamint tehát 
Szerbiában, mint török tartományban, önálló közjogról 
szó sem lehetett, úgy ezen viszonyok között, daczára a 
kmétek és knézek intézményének, szervezett nemzeti 
törvénykezés és közigazgatás sem fejlődhetett. A szerbek, 
mint nemzet, századokon át nem léteztek s a szerb törté
net a török foglalás idejétől a forradalom kezdetéig, nem 
annyira az összes népnek, mint inkább a különvált egyedek- 
ből alakúit népösszeségnek folytonos, naponként meg
megújuló, részletes küzdelme, nemzeti és főkép vallásos 
tekintetben, az idegen nemzetiségű és vallású hódítás ellen. 
Tagadhatatlan tény az is ,hogy a szerb népköltészet úgy, a
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miként az fejlődött, fontos tényezőül tekintendő a nemzeti 
érzelem és öntudat megőrzésében s fentartásában. A szerb 
népdalok között csak igen alárendelt helyet foglalnak el 
lyricus természetűek. A nép az elbeszélő, az epicus dalo
kat kedveli leginkább és ezek majdnem kizárólag törté
neti tárgyakkal foglalkoznak. Hosszú lánczolatban, a rigó
mezei nagy vereséget megelőző kortól egész a legújabb 
időkig, majdnem minden nevezetesebb eseményről és hős
ről létezik egy-egy ének. Száborról száborra járnak a vak 
gu szí árok s egy fa alá telepedve, a körűlálló tömeg mély 
figyelme között, sőt olykor könyei mellett, éneklik mono
ton hangon dalaikat az elmúlt időkről, a szerb nép kedvelt 
hőseiről, a nagy, a hosszas szenvedésről az idegen járom 
alatt. Mintegy varazsképben vonúlnak el a hallgatók előtt: 
Dúsan a nagy és hatalmas császár, az ősz Bogdán és a 
kilencz Jugovics s a mythicus Krályevics Márko, ki még 
most is százados álmát aluszsza várva hazájának felsza
badulását; a szerencsétlen Lázár fejedelem s Murad szul
tán ; a mao’át feláldozó Obilics Milos és az áruló Bran- 
kovics; és később a török uralom borzasztó jelenetei, a 
rája szenvedései, a hódítók dölyfós zsarnoksága, mindez 
egyes megragadó, gyakran történeti hűségű episódokban 
feltüntetve. Végre a dahikra kerül a sor, a dalnok 
Kara-Gyorgye dicsőítésére tér át s elmondja harczait, a 
törökök megfutamodását, a várak bevételét, a városok 
feldúlását és társainak hős tetteit. E dalok, melyek mint
egy önmaguktól támadtak s támadnak még jelenleg is a 
nép lelkében, ismerve s énekelve mindenki által, szám
talanszor ismételve, a szerbek legbecsesebb művelődési 
mozzanatát képezik. A költői forma élénken hatva a kép
zeletre, még inkább bevési az emlékezetbe a tárgyat 
magát. E tárgy pedig, mint említettük, majdnem kizáró-
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lag a szerb történetből van merítve. És ha mindjárt nem 
létezik is szoros összefüggés az egyes énekek vagy ének- 
csoportozatok között, mégis legalább rhapsodice, az egész 
történetet magukban foglalják azok. Innen van, hogy a 
szerbek még a török uralom alatt is, sokkal jobban ismer
ték saját múltjok eseményeit és nagy embereit, mint a 
világ bármely más népe. Természetesen, hogy oly nép, 
mely folyvást múltjának emlékeiben él, nem egykönnyen 
feledkezhetik meg arról s a régi példákon lelkesülve, 
híven fog ragaszkodni ősi szokásaihoz még az elnyomatás 
legsötétebb korszakában is. Mindazáltal bármennyire be
csüljük is a hősi népdalok hatását a nemzeti öntudat élesz
tősére, bármily fontosságot tulajdonítsunk is a szerbek 
kitartásának s a megtörhetetlen őserőnek, melyet ellen
állásukban s küzdelmükben a létért, minden szervezettség 
nélkül, nagy részint öntudatlanul tanúsítottak, mindez 
nem fejti meg azon tüneményt, hogy a szerbek négy szá
zados teljes elnyomatás után is, csorbítlan nemzeti egyé
niséget voltak képesek felmutatni. A viszonyok figyelmes 
vizsgálata voltaképen azon következtetésre vezet, hogy a 
végenyészettő! nem annyira saját erejök, mint inkább a 
mahomedán elem kevéssé assimiláló képessége s a két 
vallás közt kifejlődött sajátságos viszony óvta meg őket. 
Bármi lett légyen is az ok, kétséget nem szenved, hogy 
midőn Kara-Gyorgye először kitűzte a felkelés zászlaját 
a dahik ellen, teljes tisztaságában létezett még a szerb 
nép, a nélkül^hogy a hódítók az anyagi hatalmon kívül 
egyéb befolyást gyakoroltak volna. De ha mindjárt a nép, 
mint ugyanazon faj egyedeinek összesége, fen maradt is, 
nem képezett az politikai nemzetet. Az 1804. elején 
kitört mozgalom sem e czél felé irányúit. Tudjuk, hogy 
a felkelők eleinte egyedül a kétségbeesés által űzve ragad-

33Kállav B. A szerbek története. I.
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tak fegyvert a magok és övéik életének védelmére. Később 
a felkelés terjedtével s midőn a mozgalom már fényes 
eredményekkel dicsekedhetett, még mindig nem gondol
hattak elszakadásra a török birodalomtól, sőt függetlenebb 
állásra sem a birodalom keretében, csak némi biztosítékokat 
óhajtottak nyerni a személyes és vagyoni jólét érdekében. 
De niég észrevétlenül, mintegy önmagától sem fejlődött 
a polgári és politikai szervezkedés, miként ez hasonló 
körülmények között történni szokott, mert azon kísérlet, 
midőn újra knézek választattak s Nenádovics Máté némely 
rendszabályokat szerkesztett, melyek szerint ezentúl ítél
niük kellett, inkább csak a megszakadt hagyományos 
szokás felelevenítésének, mintsem új tágabb kórü szerve
zetnek volt mondható. Különben magukban a viszonyok
ban rejlett az ok, a miért ily politikai szervezés egyelőre 
lehetetlenné vált.

Elbeszéltük körülményesen a felkelés keletkezését. 
Eiőlesjes összebeszélés és minden összefüffíjés nélkül ütött 
ki az, a különböző kerületekben, terv nélkül pusztítva, 
a török liánokat, s igyekezvén a lehető legtöbbet ártani a 
dahiknak és zsoldosaiknak. Egyes merészebb és ügyesebb 
knéz, harambasa vagy kereskedő körül sereglettek aztán 
a felkelő csapatok. A ki először gyűjtött egy kis csapa
tot, vagy a ki a vidéken már előbb legnagyobb tekintély- 
lyelbírt s legtöbb bátorságot tanúsított, az a dologtermé
szeténél fogva vezérré is lett. A felkelés ügyének szerencsés 
előhaladása növelte egyszersmind, az egymástól teljesen 
független vezérek tekintélyét s hatalmát is. A nép pedig 
látva a kedvező eredményt, szívesen engedelmeskedett 
nekik. Csak később, midőn a hadműveletek szélesebb 
körre terjedtek ki, emelkedett Kara-Gyorgye tekinté
lye a többi csapatvezérek tekintélye fölé. Nem szerző
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dés, nem választás által lett Kara-Gyorgye az összes 
felkelés fővezérévé, hanem hallgatag elismerés következ
tében, mint a legerősebb, a legszerencsésebb, — primus 
inter pares. A többi főnökök, kik ugyan engedelmesked
tek intézkedéseinek, nem tekintették magukat alárendelt
jeinek s ő maga is inkább főnök társaival tanácskozni, 
mintsem nekik parancsolni látszott. Mindazáltal Kara- 
Gyorgye tekintélye jóval túlszárnyalta valamennyiét. 
Működési köre azonban majdnem kizárólag a hadi ügyekre 
szorítkozott. A béke ügyeivel foglalkozni nem volt senki
nek sem kedve, sem ideje akkor, midőn az egész nép 
létele a fegyverek szerencséjétől függött. Egy nagy tábort 
képezett az egész ország, melyben a ki csak fegyvert bírt 
fogni, különbség nélkül hadiszolgálatot teljesített. A faluk 
férfilakossága váltakozva jelent meg a főnökök által kije
lölt gyülekezési helyeken, s a ki vonakodott, azt, mint lát
tuk, kényszerítették is. A sereg élelmezését is a nép maga 
teljesítette természetben, közpénztár felett még akkor 
nem igen rendelkezett a felkelés s a mi csekély össze
gek olykor-olykor begyűltek, azokat nagyobbára a pasák
nak s a krdzsáloknak szolgáltatták át, rászint hogy ama
zok előtt a loyalitás színét fentartsák, részint pedig hogy 
emezeket saját ügyöknek megnyerjék. Ily körülmények kö
zött, tényleg a knézek és a kmétek bíráskodása is majdnem 
egészen elenyészett, mert gyakran nem volt ki felett gyako
rolni azt, a falu s a kerület összes férfi lakossága távol a 
törökök ellen>harczolván, de meg magok az elöljárók is 
a legtöbb esetben a csapatokhoz szegődvén. Midőn aztán a - 
harczosok a kivívott diadalok után visszatértek tűzhelyeik
hez, ez többnyire csak rövid időre, pihenés végett történt s 
nem sokára új küzdelemre kellett készűlniök. És így nem 
létezett többé sehol más tekintély, mint egyedül az, melyet

33”'
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a harczban kivivotte lőny adott. A felkelés kezdetekor fel
támadt főnökök, kik nem sokára vojvodá-knak, — hadve
zér — s gospodároknak1 neveztettek, egyesítették szemé- 
lyökben egyes vidékek felett a tényleges hatalmat. Tulaj
donkép csak a harczban voltak saját csapataik vezérei, de 
lassanként, mint ez máskép nem is lehetett, otthon is nagy 
tekintélyre vergődtek s el lehet mondani, hogy mindegyi- 
kök azon tájnak, melynek mozgalmát intézte, egyszers
mind valóságos ura volt. Gyakran a vojvoda nevezte ki a 
knézeket s a kméteket is, ott hol vámok vagy a folyókon 
révek léteztek, saját embereit helyezte oda, kik egyedül 
neki adták át a jövedelmeket. Emlékezünk még, miként 
űzte el Tyurcsija a Nenádovics Jakab által a Száva men
tén kinevezett vámszedőket s miként helyezte vissza azo
kat ez utóbbi, miután sikerűit a híres hajdú-harambasát 
kivégeztetnie. Sőt egy hatalmasabb vojvoda, némely vidé
kek számára, kisebb vojvodákat is nevezett ki,miként ezt 
ugyancsak Nenádovics Jakab, Uzsicza feldúlása után tette. 
Hasonló viszonyok mindenütt hasonló eredményeket szül
tek. A középkorban a feudális urak hatalma, a számtalan 
ellenségtől zaklatott nép védelméből fejlődött ki; a gyen
gébbek önként sereg-lettek az erősebbek s bátrabbak körűi 
és szívesen teljesítettek szolgálatokat s adóztak is bizton
ságok fejében. Az ekként önként kötött, kölcsönös szük
ségből folyó viszony, csak később fejlődött azon barbár 
rendszerré, mely általánosan a feudalismus neve alatt 
ismeretes. Szerbiában is e század elején, a törökök bor-

1 G-oszpodár s goszpodtn u ra t je len t, emez közönséges ér
telemben, amaz pedig előkelőbb személyekre alkalmazva. Je len 
leg is goszpodárnak hívják a szerb fejedelmet. A különbséget 
e két szó között leginkább kifejezi a franczia Monsieur és 
M onseigneur.



1 7 8 0 - 1 8 0 6 . 517

zasztó zsarnokságától menekülendő, a nép szívesen követte 
azokat, kik ügyesség, bátorság s nagyobb vagyonosság 
által inkább voltak képesek győzelemre vezetni a felkelő 
csapatokat s nem zúgolódott, ha e főnökök hatalmok és 
tekintélyök érzetében a közügyeket néha-néha saját érde
kükben iparkodtak kizsákmányolni. Igaz, hogy aztán 
szükség esetében e vojvodák sem életüket, sem vagyonu
kat nem kimélték a közügy szolgálatában. Minden vojvoda 
kisebb-nagyobb számú hol gyalog, hol lovas legénynyel 
(momczi) vette körűi magát, kik a tehetősebb házakból 
választattak, önmaguk gondoskodtak eltartásukról, fize
tést nem húztak, s mindenkor készen állottak a vojvoda 
személyes szolgálatára, mintegy testőrséget képezvén. 
E szokás, mely utóbb valóságos intézinénynyé nőtte ki 
magát,még inkább növelte a vojvodák tekintélyét és befo
lyását, s azért nem csoda, hogy Kara-Gyorgye annyira 
le volt verve, midőn legényei, miként azt az előbbi feje
zetben elbeszéltük, elhagyták őt s csak azon feltét alatt 
tértek vissza, hogy rendes fizetést fognak húzni. Egy voj
voda sem rendelkezett ily nagy számú kiséret felett s 
legényeik fizetést nem kaptak. Már e körülmény is némi
leg megkülönbözteté Kara-Gyorgyét a többi vojvodáktól. 
Valóban alig kételkedhetünk a fölött, hogy ha e küzde
lemben, melynek a fővezér Kara-Gyorgye és a vojvodák 
közt okvetlen be kellett következnie, a minthogy, miként 
látni fogjuk, tényleg be is következett, az utóbbiak meg- 
szilárdúlhatn^k s hatalmokat kiterjeszthetik vala, kétség
kívül egy erős, kiváltságos, aristocraticus osztály képző
dött volna Szerbiában, a minek következtében a későbbi 
fejlődés is okvetetlenűl más irányt veendett. A viszonyok 
azonban nem igy alakúltak, a mint ezt utóbb lesz alkal
munk körülményesen elbeszélni. Azon időben, melyről itt
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szólunk, az éles ellentétek Kara Györgye s a vojvodák 
között, melyek lassankint nyilt ellenségeskedéssé fajultak, 
vagy épen nem vagy még csak csírájukban léteztek.

Említettük, hogy a folytonos harczok közepette, még 
a kmétek és knézek sem gyakorolhatták mindenkor bírás
kodásukat, a vojvodák pedig, kikhez a nép különben for
dult volna, majdnem folyvást a különböző táborokban 
tartózkodtak, de ha otthon voltak is, nem sok kedvet 
mutattak a falusiak apró ügyeivel foglalkozni. Amint a 
mozgalom nagyobb mérveket öltött, mindinkább előtérbe 
nyomóit egy központosított hatóság szüksége, mely a 
bíráskodáson kívül egyéb, a közjót illető ügyekre is kiter
jesztené figyelmét. Erezték a szerbek, hogy oly zilált álla
potban, minden szervezést nélkülözve, nem folytathatják 
tovább megkezdett munkájokat vagy legalább nem szá
míthatnak tartós sikerre. A rendezett hatalom szükségé
nek érzete indította őket, midőn már a dahiktól, utóbb 
pedig a petyáni szkupstinán szerkesztett folyamodásban, 
magától a szultántól Kara-Gyorgye elismerését az egész 
tartomány főknézeűl követelték. Ha e kérelmök akkor 
megadatik, kétségkívül egy nagy lépéssel haladtak volna 
előre az ország politikai szervezése felé, ámbár akkor még 
a főknézre ruházandó hatalmat, inkább csak közvetítő 
gyanánt tekintették a török kormány és a szerb nép között. 
Azóta sokat tisztultak a fogalmak s egyszersmind újabb, 
nagyobb szükségletek mutatkoztak a közélet minden ágá
ban, melyek egy csak némileg megállapított kormány 
alkotását nélkülözhetetlennek tüntetők fel. A társadalom 
egyik főjellemvonása, hogy mint olyan, önmagában nem 
tud megállani, s a mint csak lehetséges, rendezett államot 
iparkodik teremteni, hogy annak korlátái között folytat
hassa fejlődését. Állam kormány nélkül, mely az állami
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élet szétágazó mozzanatainak összesítő központja s egy
szersmind az állami formákkal körülvett társadalom aka
ratjának végrehajtója, nem képzelhető. Innét van, hogy 
ahol társadalom képződik, csakhamar az állami szerkezet 
s a kormány megállapítása is nyomban követi az első ala
kulást, természetesen felette különböző módon, a viszo
nyokhoz s a társadalom műveltségi fokához képest. így 
kellett annak Szerbiában is történnie.

A szerbek határozatlan, inkább csak öntudatlanúl 
érzett törekvései és vágyai egy rendezett kormányforma 
alakítását illetőleg, Szent-Pétervárott nyertek biztosabb 
irányt, midőn Nenádovics Máté társaival követségben járt 
ott az 1804. év vége felé.

Csartoriszky egy ízben szemére lobbantotta a szerb 
küldötteknek, hogy Kara-Gyorgye, mint mondják, min
denféle önkényeskedést követ el. Nenádovics és társai 
ennek ellent mondottak s elbeszélték, hogy Kara-Gyor
gye minden nahiából, mely fegyvert ragadott volt a törö
kök ellen, a leg-értelmesebb és legbecsületesebb gazdát 
magához rendelte. A nahiák e képviselői mindenüvé kö
vetik Kara-Gyorgyét s ítélnek a bűnösök t. i. mindegyik 
a saját na'niájából valók felett, Kara-Gyorgye pedig csak 
végrehajtatja az Ítéletet legényeivel. Csartoriszky erre azt 
a tanácsot adta, hogy bármint legyen is ez, szükséges, 
hogy synodus név alatt egy testületet alakítsanak, mely 
a közügyeket törvény szerint intézze, mert sem Orosz
ország, sem l^ármely más állam nem fog összeköttetésbe 
lépni egyes emberrel (t. i. Ivara-Gyorgyéval), hanem 
csak a nemzettel vagy annak képviseletével, a synodus- 
sal. Tetszett az eszme Máténak és társainak, de különö
sen Filippovicsnak, a ki azt, úgy látszik, még bővebben 
is kifejtette honfitársai előtt. Midőn a küldöttek hazá
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jukba visszatértek, azonnal megbeszélték ez eszmét a 
főnökökkel és csakhamar sikerűit is Kara - Györgyét, 
Nenádovics Jakabot, Obi'énovics Milánt, Szíma knézt, a 
Moraván túl pedig Milenkót és Dobrnyáczot s a többie
ket is megnyerniük. Mindnyájan óhajtották már most a 
rendezett kormány alapját megvetni. Ily fontos ügyben 
azonban, mint tudjuk, csak a szkupstina határozhatott, 
ezt pedig a folytonos harczok miatt egyelőre nem hívhat
ták össze. Későbbre kellett tehát a terv kivitelét ha
lasztani. 1

Filippovics Tódor, a charkovi tanár, ki Nenádo- 
vicsékat Szent-Pétervárra kisérte s pár hónapig még 
távozásuk után is ott maradt, csak 1805. április havában 
érkezett Szerbiába. Nevét azonban Sztratimirovics taná
csára Grújovics Bózsára változtatta, nehogy az osztrák 
hatóságok felismerjék s netalán kiadatását követeljék, 
mert, mint említettük, a Szerémségből származott Puma 
helységből.1 2 Megérkezése után egy ideig, úgy látszik 
Brankovinában tartózkodott Nenádovics Máténál, majd 
részt vett a Karanovácz ellen intézett hadjáratban s 
ismét visszatért Brankovinába, a hol aztán szorgalmasan 
dolgozott a felállítandó synodus vagy szóvet 3 tervezetén. 
Grújovics a következőkép vélte alakítandónak a tanácsot. 
Terve szerint minden nahia egy értelmes, becsületes, 
érdemes férfit választ, a ki kizárólag, az ország közügyei
vel foglalkoznod s minden erejével azok előmozdításán 
működnék. E képviselő vagy megbízott a nahiától nyerné

1 N enádovics: Memoári 177. 1.
2 K aradzsics: A szerb igazgatótanács Kara-Gyorgye idejé

ben (Pravitelsztvujuscsi szóvet szerbszki za vremena Kara-Gyor- 
gyijeva) Becs 1860. 2. 1. jegyzet. — N enádovics: Memoári 117. 1.

3 Szóvet =  tanács.
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meghatalmazását és teljes eltaitását is. Tizenkét nahia 
lévén, tizenkét tagja lenne a tanácsnak is. Az elnök köte
lessége: a tanács határozatait végrehajtani, a rendelete
ket saját neve alatt közzétenni, az üléseken elnökölni s 
ha a tanácsnokok valamely kérdés felett meg nem egyez
hetnének, szavazatával dönteni az egyik fél javára. 
A tanács tagjai mindnyájan együtt, ugyanazon helyen 
kell hogy tartózkodjanak, eleinte talán valamely kolos
torban. A tanács igazgatja az egész országot, felosztván 
tagjai között az ügyeket. Ezek maguk közűi, minden 
hónapban egy tanácsfőt választanak, ki az elnök távollé
tében a tanácskozásokat vezeti. E tizenkét tanácsnok 
fogja aztán a «nemzeti igazgató főtanácsot» képezni. 
A legképesebb tagok közűi választanak nehányat, kik
nek feladata lesz az ügyek rendszeres vitelével foglal
kozni. Es pedig az egyik a seregről fog gondoskodni s 
ezt hadügyigazgatónak nevezik. Kötelessége beszerezni 
és fentartani a hadiszereket s a fegyvereket, úgyszinte az 
élelmet. Hozzá intéztetik minden a hadsereget illető 
jelentés, ügyel arra, hogy fegyelem uralkodjék a csapa
toknál s g o n d o s k o d i k  a katonai bíróságok felállításáról. 
A másik az országos pénztárt kezeli, mint a kincstár 
igazgatója. Feladata híven őrizni az országos pénztárt, a 
közpénzeket nyugta mellett átvenni a knézektől s a 
szükséges fizetéseket teljesíteni. A harács, a porez, álta
lában a közjövedelmek és kiadások, úgyszinte a révvá
mok, tőle függnek s minden tettéért felelős az egész 
országnak. A harmadik, mint országbíró az igazságügy
gyei foglalkozik s gondja lesz arra, hogy az Ítéletek 
mindenütt megfeleljenek a törvénynek; eleibe kerülnek a 
panaszok s a halálbüntetést maguk után vonó fontosabb 
bűnügyek. A negyedik, az egyházi ügyekre és a közmű
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velődésre fordítja figyelmét, papnak kell lennie s az egy
házi és művelődési ügyek igazgatójának fog neveztetni. 
Hatásköréhez tartoznak a kolostorok, templomok, isko
lák és tanítók, általában minden, a mi a művelődésre 
vonatkozik. O ügyel fel arra, hogy a papok kötelességü
ket teljesítsék, ő hív az országba tanúit férfiakat, építtet 
templomokat s egyházakat s ajánlja a püspököknek a 
pappá szentelendőket. Az ötödik, a levelezést vezeti a 
küludvarokkal s külügyi igazgatónak fog neveztetni. 
Feladata az idegen kormányoktól érkező iratokat átvenni 
s azokra titkos értekezés után a tanácscsal, válaszolni, 
általában ő vezeti a nemzeti politikát s az ülésekben mint 
titkár szerepel. Végre a hatodik, a belbéke és a rend őre; 
czíme: a béke, rend és munkásság igazgatója. Szorgalmas 
gazdának kell lennie. Kötelessége a hajdúskodást kiir
tani, továbbá felügyelni a csavargókra, gonoszokra s a 
kémekre és gondoskodni arról, hogy az egész országban 
szorgalmasan folyjék a munka. A többi hat tanácsnok, 
minden ügyhöz hozzászólhat s elmondhatja nézetét és 
véleményét, ezen felül pedig, mindegyik saját nahiájá- 
nak képviselője s mindenről a mi a nahiában történik, 
értesíteni tartozik a tanácsot. A tanácsnak saját pecsétje 
van, melyet az elnök és a titkár őriznek. Ügy az elnök
nek, mint minden egyes tanácsnoknak, mielőtt hivatalába 
lépne, esküt kell tennie, hogy a reá bízott ügyeket igaz
ságosan és szorgalmasan fogja végezni; ezenkívül pedig 
a tanácsnokok minden év végén, az elnök pedig tiszté
nek leteltével, számolni tartoznak arról, hogy mit tettek 
az ország javára s miként teljesítették kötelességökef. 
Kezdetben ugyanaz a tanácsnok két hivatalt is vállalhat, 
úgy hogy például hat igazgató helyett csak négy lenne. 
Az igazgató tanács az ország legfontosabb ügyei felett
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rendelkezvén, szüksége van elegendő segédszemélyzetre 
is, u. m. Írnokokra, futárokra és őrökre. Egyelőre csak 
is a papok közűi lehet választani az Írnokokat, kik legin
kább értik az irás mesterségét. A kolostorban azonban, 
hol a tanács székelend, lehetne azonnal egy iskolát be
rendezni, melyben a titkár a mestereket és papokat elő- 
készítné ezen hivatalra. Az iroda szükségleteinek beszer
zésével az egyik tanácsnokot kellene megbízni. Legalább 
tíz futárt vagy kihordót kellene felfogadni kellő fizetés^ 
mellett. A mi az őröket illeti, legalkalmasabbnak látszik, 
a közel fekvő nahiákból a bulyukbasákat legényeikkel 
egymás után vagy két hétre berendelni. E legények aztán, 
azalatt hogy a tanács mellett tartózkodnak, a hadi gya
korlatokban is tökéletesíthetnék magokat. A tanácsno
kok, szolgáik és lovaik élelmezéséről, eleinte a kolostor 
elöljárójának kell gondoskodni, úgyszinte arról is, hogy 
az egész kolostor sőt környéke is folyvást tisztán tartas
sák. A míg a tanács a kolostorban tartózkodik, minden 
nap isteni tiszteletet kell tartani.1

Ez volt Grújovics terve a tanács megalkotását illető
leg. Nagy hatalommal és kiterjedt tevékenységi körrel, 
ruházta fel e tervezet a szerb tanácsnokokat, egyszersmind 
a végrehajtó hatalmat is sok tekintetben kezeikbe adván. 
A hat igazgató hatásköre tulajdonkép a ministeri hatás
körnek felelt meg, a mi által a tanács egyszersmind az 
ország kormányává is vált volna és pedig minden kor
látozás nélkfil, mert, mint már észrevehettük, a ter
vezet semmit sem tartalmaz egy esetleges államfőről s 
annak viszonyáról a tanácshoz. Több mint valószínű, 
hogy a tervezet e hiánya csak esetleges, mert hogy Grú-

1 N e n á d o v i c s : M em o á r i 2 9 3 — 2 9 1 . 1.
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jovics gondolt az államfőre, sőt annak kötelességeire is, 
az kitűnik egy beszédéből, melyet a szkupstinán volt 
elmondandó s melynek egyes részeit alább fogjuk közölni. 
Kétségtelen azonban, hogy ha az igazgató tanács egészen 
a Grújovics-féle tervezet értelmében lépett volna életbe, 
minden megszorítás és korlátozás nélkül, csakhamar erős 
oligarchicus kormányformává fejlődött volna, mert 
hiszen minden hatalomnak természetes törekvése, ha aka
dályra nem talál, saját hatalmát mindinkább kiterjesz
teni. Az igazgató tanács jó részint Grújovics javaslata 
szerint szerveztetek ugyan, de már megalakulásának mó
dozata lehetetlenné tette túlságos felülemelkedését, mi- 
ként azonnal látni fogjuk.

A szerb követek által Oroszorszáo-ból mao-ukkal ho-o  Ö

zott eszme megvalósítása, t. i. egy synodus vagy tanács 
alakítása, melylyel,mint tudjuk, Nenádovics Máté és Pró- 
tics fáradozásai következtében , már a legtöbb felkelő 
főnök megbarátkozott, most a Hafiz pasa megveretése 
után beállt, legalább viszonylagosan, békés időközben 
végre lehetővé vált. Miként már annyiszor, úgy a jelen 
körülmények között is, Nenádovics Máté fejtette ki a leg
nagyobb tevékenységet. Reábeszélte Jakab bátyját, Ob- 
rénovics Milant és Szima knézt, hogy még augusztus 
folytában gyűljenek össze, a bogovágyi kolostornál 
szkupstinára, s szólítsák fel Kara-Györgyét, hogy a kitű
zött napra ő is jelenjen meg a kijelölt helyen. Nem ké
telkedvén Kara-Gyorgye készségén kérésüknek engedni, 
a nevezettek mintegy ezer embert gyűjtöttek össze Bo- 
govágyán, a váljevói, belgrádi és rudniki nahiákból, s 
berendelték a legközelebbi kerületek bulyukbasáit is 
fegyveres legényeikkel, kiknek száma szintén vagy 7—8 
százra rúgott. Meghívták Antimot, a váljevói püspököt
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is, kinek Kara-Györgyét kellett volna a templomban 
szentelt olajjal felkennie, s hogy az ünnepély minél na- 
gyobbszerű legyen, odahozták a két ágyút is, melyek az 
üdvlövéseket adták volna a szertartás alatt.1 Grújovics 
pedig, két beszédet készített, egyiket a templomban szán
dékozván elmondani a felkenetés alkalmával, a másikat 
pedig a nép előtt, amabban Kara-Györgyét, emebben 
pedig a népet figyelmeztetendő kötelességeire. Ügy lát
szik, hogy Grújovicsnek nem volt alkalma beszédeit 
elmondani, Nenádovics Máté azonban megőrzött azokból 
nehány töredéket E m lé k ira ta ib a n , s nem lesz talán 
érdektelen, ha itt mi is némely részletet közlünk.« A leg
főbb hatalom és bíró az országban a törvény — úgy szólt 
Grújovics többek közt. A goszpodárok és főnökök, az 
igazgató tanács s a papság, a hadsereg és az egész nép 
különbség nélkül meg kell hogy hajoljanak a törvény és 
pedig ugyanazon törvény előtt. A törvény kell, hogy ju 
talmazza a jókat s érdemeseket, s büntesse a gonoszokat, 
az engedetleneket s hanyagokat. A törvény az egész népre 
nézve az, a mi az egyes embernek a lég, az élelem, a ru
házat, s valamint az egyes ember, ama kellékek hiányá
val meghalni kénytelen, úgy a nép is törvény nélkül rab
ságba sülyed, s végkép elenyészik. A törvénynek, miként 
az élelemnek, jónak kell lennie, hogy czéljának megfelel
jen, azonban jó csak úgy lehet, ha értelmes és igazságos 
is. A törvény parancsoljon tehát, különbség nélkül, min
denkinek, H êrt csak ekként őrizhető meg a szabadság. 
Senkise bírjon tehát oly hatalommal, hogy bár a leg
gyöngébbnek vagy legszegényebbnek is kárt okozhasson. 
Különösen áll ez arra nézve, kit a nemzet legfőbb bírá-

1 N e n á d o v ic s  : M em o á r i 187. 1.
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jáúl és parancsnokául választott, mert ennek nem csak 
roszat nem szabad tennie, de minden körülmények között 
jót kell cselekednie. A nemzet fejének első kötelessége e 
szerint, őrködni a felett, hogy az országban teljes személy- 
és vagyonbiztonságot élvezzen mindenki, tehát a nők és 
gyermekek is. Es ha a nemzet feje nem képes vagy nem 
akarja az ország minden egyes lakójának életét, vagyonát 
s becsületét biztosítani, úgy nem méltó tisztét tovább 
viselni. A főnök második kötelessége, szabaddá tenni 
azokat, kik még nem szabadok s fentartani, ápolni a sza
badságot az egész országban. A szabadság tesz bennünket 
emberekké, a nélkül az állatok sorába sülyedünk alá. 
A szabadság kölcsönöz erőt a katonának, bölcseséget a 
bírónak. Szabad országban bővebb termést ad a föld, 
szaporábbak a nyájak, jobb a kenyér, tüzesebb a bor. 
Egyszóval szabadság nélkül nincs élet.» 1

Ezt és még több egyebet szándékozott Grújovics a 
szkupstinán elmondani, s valóban beszéde nem ügyetlenül 
volt szerkesztve, ha meggondoljuk, hogy oly nép előtt kel
lett volna megtartatnia, a mely csak az imént rázta le az 
önkény és a szolgaság jármát.Midőn azonban már minden 
elkészült az ünnepélyre, s még csakKara-Gyorgyét várták, 
hogy aztán másnap, augusztus 27-én, hozzáfoghassanak a 
tervezett szertartáshoz, késő este lovas hírnök érkezett 
Kara-Gyorgyétól, levelet hozván, melyben a fővezér ki
jelenté, hogy nem jöhet Bogovágyára, hanem Borakra 
tűzte ki a szkupstinát Szíma knéz házához, azért tehát 
jöjjenek mindnyájan oda. Nagy levertséget szült e hír az 
egész gyülekezetben. Ügy örültek már valamennyien a 
másnapi ünnepélyeknek, s most egyszerre mindenről le

1 N e n á d o v ic s :  M em o á r i 2 9 5 — 2 97 . 1.



1 7 8 0 — 1806 . 5 27

kellett mondani. Mindazáltal nem mertek ellenszegülni 
Kara-Gyorgye kívánságának s a főnökök kiválasztván 
300-at a legtehetősebb gazdák közül, ezekkel Borakra 
siettek, kisérve Antim püspök által is. A többieket pedig 
hazabocsátották. Most már nem deríthető fel pontosan, 
hogy mi indította Kara-Gyorgyét, nem fogadni el a Bo- 
gyovágyában összegyűltek meghívását. Nem valószínűt
len azonban, hogy ő, ki magát a felkelés fejének tekin
tette, némi megaláztatást vélt látni abban, ha egy mások 
által egybehívott szkupstinán, mintegy mások akaratának 
engedve, jelennék meg. Es ezért rendelte az általa válasz
tott helységbe az egész gyülekezetei. Az engedékenység, 
melyet ez alkalommal tapasztalt, meggyőzhette arról, 
hogy valóban nagy tekintélylyel bírt honfitársai előtt. 1 

A boraki szkupstina, mindenekelőtt az előbb-utóbb 
elkerülhetetlen harczokhoz szükséges hadiszerek beszerzé
séről, s a népre kivetendő adóról, az adósságok törleszté
séről, esetleg meghosszabbításáról tanácskozott. Végre is 
azonban azt a határozatot hozta, hogy őszszel ismét 
szkupstina tartassék, a mely e kérdéseket bővebben meg
vitatván, érdemlegesen rendelkezzék minden irányban. 
Végre felszólalt Nenádovics Máté Kara-Gy orgy éhez for
dulva: «Gospodár! te és a többi főnökök, valamennyien 
megígértétek, hogy a legelső szkupstinán megalakítjuk a 
synodust; ezt tudja az egész nép, s most türelmetlenül 
várja, hogy mikor teljesítitek az ígéretet; ime itt va
gyunk a szkupstinán, most lenne ideje.» Kara-Gyorgye 
gyorsan és röviden válaszolt: «Azok közül a kik itt jelen 
vannak, mondá Máténak, válaszd ki a legjobbakat vagy 
a kit akarsz.» Nenádovics Jakab, Máté s a többi főnökök,

1 N e n á d o v ic s  : M em o á r i 188. 1.
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kik előbb Bogovágyán gyűltek össze, már előre kijelölték 
volt azon egyéneket, kiket a tanács tagjaiul óhajtottak 
saját nahiáik u. m. a váljevói, szabácsi, rudniki és a bel
grádi nahia részéről. Ezek szinte megjelentek vojvodáik- 
kal Borakon, s így Máté csakhamar megejthette a válasz
tást. Midőn Máté az új tanácsnokokat Kara-Gyorgyénak 
bemutatá, megemlítvén, hogy mindegyik melyik nahiát 
képviseli, Kara-Györgye e szavakkal bocsátá el őket: 
«Menjetek avolyavcsai kolostorba, isten segítségével mű
ködjetek az egész szerb nép javára, s könnyítsétek meg 
némileg a terhet, mely vállaimon nyugszik; nemsokára 
én is elmegyek hozzátok.» 1

A Grújovics által kidolgozott, s a főnökök által jó 
váhagyott terv szerint minden nahiának kellett volna egy 
képviselőt küldenie a tanácsba, Borakon azonban még 
csak négyet jelöltek ki. Kara-Gyorgye tehát Grújovics 
által azonnal rendeletet íratott, a többi nahiákba, hogy 
mindegyikben gyűljenek össze az elöljárók, papok, szer
zetesek, kmétek s a nép, s válaszszák meg tanácsnokúl a 
legkitűnőbb, legigazságosabb férfit, a ki iránt a legtöbb 
bizalommal viseltetnek. Az ekként megválasztottat pedig 
eskessék meg, hogy többi tanácsnok társaival mindenkor 
csak az összes szerb nép, különösen pedig saját nahiája 
érdekében fog működni, hogy az igazakat mindenkor 
védeni és pártolni, a vétkest azonban, legyen az bár pa
rancsnok, vojvoda, bulyukbasa, pap, szerzetes vagy kmét, 
különbség és részrehajlás nélkül büntetni fogja, a nagy 
bűnösöket pedig a tanácsnak feljelenti, a mely ismét a 
fővezért, Kara-Gyorgyét értesítendi, ki egyetértőleg a 
tanácscsal, szabja meg és hajtatja végre a büntetést. Eskii-

1 N e n á d o v ic s :  M em o á r i 1 8 8 — 189. 1.
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tétel után pedig, minden megválasztottnak felhatalmazást 
kell kapnia, a nahia gyűlésében részt vettek által aláírva, 
s csak ha ez irattal jelenik meg Yolyavácsban, fog a ta
nácsnokok közé felvétetni. E rendelet elküldése után a 
szkupstina nem várta meg a többi nabiák választásának 
eredményét, hanem szétoszlott, s a tanács megalakított- 
nak tekintetett.1

Habár a Grújovics tervezetének főbb vonásai foga
natosíttattak is, a tanács alakúlásának módozata, legalább 
gyakorlatban, nagyon eltért annak szellemétől. Az első 
négy tanácsnokot nem a nép választá, hanem a vojvodák 
nevezték ki. Kara-Györgye elrendelte ugyan a többi 
nabiákban a választást, de ott is legtöbbnyire a nagy be
folyással bíró vojvoda jelölte ki egyszerűen a tanácsno
kot, vagy legalább az ő pártfogolja választatott meg. És 
ez igen fontos körülmény volt az új intézmény megalapí
tásánál, annyival is inkább, mert a tanácsnokok már a 
tervezet szerint egyszersmind nahiáik képviselői is voltak, 
s azok ügyeivel tartoztak első sorban foglalkozni. To
vábbá már mindjárt az első lépéseknél Kara-Gyorgye 
személyét látjuk sokkal nagyobb mérvben előtérbe nyo- 
múlni, mint sem az Grújovicsnál tervezve volt. A boráki 
szkupstinán ő dönt a fölött, hogy a tanács életbe lépjen-e, 
ő jelöl ki egy kolostort székhelyűi, válaszában azon óhaj
tását fejezi ki, vajha a tanács a reá súlyosodó teher egy 
részétől megszabadítaná, tehát önmagát tekinti az összes 
államügyek kormányzójának, a tanácstól pedig csak rész
letes segítséget vár, végre idézett rendeletében, ott hol a 
tanácsnokok esküformáját szabja m eg, hangsúlyozza, 
hogy a synodus jelentést köteles tenni a fővezérnek. Alig

1 Nenádovics : Memoári 189. lap.
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kételkedhetünk, hogy egy részről Grújovics nem szándé
kosan mellőzte a fővezér viszonyát jelezni tervezetében, 
másrészről pedig Kara-Gyorgye nem előre kiszámított 
tervből, hanem csak hatalmának érzetében, igyekezett 
tekintélyét mindenütt fentartani. Mindazáltal e viszonyok 
figyelmet érdemelnek, mert ezek megalakulásakor hinte
tett el a későbbi vészteljes viszályok magva is. 1

A boraki szkupstina bevégezte után, Nenádovics 
Máté, ki már most mint a tanács elnöke szerepelt, négy 
tanácsnok társával és Grujovicscsal, kire a titkári teendők 
bízattak, a szóvet leendő székhelyére, a volyavcsai kolos
torba költözött. A magas rudniki hegyektől körülvett 
szűk völgyben épült e kisded kolostor. E rengetegekben 
csak lóháton lehetett a kolostorig jutni. Midőn Máté és 
társai megérkeztek, mindegyikök még egy szolga által is 
kisérve, nem kevéssé elszomorodtak, látván a szűk, ala
csony, egészen üres szobácskákat, melyek nem voltak 
elegendők ennyi vendég befogadására. A legnagyobb 
nyomorban éltek itt a szegény szerzetesek s az új tanács- 
nokok nemis találtak egyebet azegész kolostorban egy zsák 
kukoricza-lisztnél. így éltek nehány napig, de nemsokára 
ez is elfogyott s még éhséget is kellett szenvedniük. Máté 
erre elküldte Sztojánt, a rudniki nahia tanácsnokát, a 
hegyen túl fekvő falukba, ki is aztán vett egy kevés lisz
tet és babot, melyet a falusiak hátukon hoztak zsákokban 
a kolostorba. A szobákban mindnyájan nem férvén el, 
nehányan a tornáczon telepedtek meg s ott töltötték az 
éjjet is. Szerencsére nyár volt, különben a kiéhezett ta-

1 K aradzsics: A szerb igazgatótanács stb. 3. és 6. 1. Ka- 
radzsics jelzi a K ara-G yorgye és a vajvodák között már ekkor 
felmerülő ellentéteket, b ár m ásként értelm ezi ezen viszonyt, 
m int azt mi k isérte ttük  meg.
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nácsnokok még mégis fagyhattak volna. Csakhamar aztán 
egy paraszt segélyével, deszkákból egy asztalt s két padot 
készítettek, elhelyezték az egyik szobácskábán, az asztalt 
beterítették egy kendővel, reá tették az evangéliumot s a 
kolostor keresztjét s itt tartották üléseiket. Ily nyomorú
ságos viszonyok között kezdte meg működését a synodus 
vagy tanács, melynek az ország összes közügyeivel kellett 
foglalkoznia. Csakhamar ismét négy tanácsnok érkezett 
a szendrői, tyupriai, jagodinai és pozsarevaczi kerületből, 
mindegyik magával hozván meghatalmazását, miként 
esküje kötelezte. Nemsokára elterjedt a hír a vidéken, 
hogy a volyavcsai kolostorban egy testület székel, mely 
minden ügyben Ítéletet mond és határoz. Minden oldalról 
kezdett a nép a kolostorhoz seregleni panaszaival, igaz
ságot keresve. Sok szerzetes is jelent meg a tanács előtt, 
kérve régi kiváltságos leveleik megerősítését. A falusiak 
ügyeit, úgy a hogy tudta, elintézte a tanács, a szerzetesek 
kérelmét azonban, azon ürügy alatt, hogy a tanácsnokok 
száma mégnem teljes s hogy kiváltságok megerősítéséhez 
a szkupstina jóváhagyása is szükséges, elutasította. Vo- 
lyavcsában nem is foglalkozott a tanács egyébbel, mint 
apró magánpörökkel, a közügyekre ekkor még nem volt 
alkalma figyelmét kiterjeszteni. A tanácsnokok legtöbbje 
sem írni sem olvasni nem tudván, az egész munkát Gru- 
jovicsnak kellett végeznie, a ki ekként titkár, írnok, iktató 
és levéltárnok volt egy személyben. Néha aztán Nenádo- 
vics Máté segített neki, felváltva mint elnök s mint expe
ditor működvén. 1

A négy új tanácsnok megérkeztével a szükség az 
élelmi szerekben még nagyobb lett, úgy hogy az ország e

1 N e n á d o v ic s :  M em o á r i 1 8 9 — 199. 1.
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legfőbb hivatalnokai valóban bőjtölni kényszerűitek s mint 
Máté mondja, mindegyikök inkább szeretett volna a törö
kök ellen harczolni, mintsem a kolostorban tanácskozni» 
Midőn végre az Ínség tűrhetetlenné kezdett válni, Máté 
közmegegyezéssel elhagyta Volyavcsát s Topolyában fel
kereste Kara-Gyorgyét. A fővezér már meglátogatta volt 
egy ízben a tanácsot a kolostorban s így azonnal hitelt 
adott Máté szavainak, midőn élénk színekkel festé le 
előtte a nyomort, melyet tűrniök kell s csak arra kérte 
Kara-Gyorgyét, hogy helyezze át a tanácsot máshová, 
bármely faluba, a hol legalább pénzért úgy magok mint 
lovaik számára élelmet vásárolhatnának. Kara-Gyorgye 
azonnal megígérte, hogy rögtön ívni fog Nenádovics Ja 
kab és Obrénovics Milán vojvodáknak, hogy készítessék 
el a tanácsnokok befogadására a bogovágyi kolostort & 
aztán költözzenek át oda. Az egész tanács örvendett, mi
dőn Máté e jó hírrel megérkezett Volyavcsába. Nem is 
késtek sokáig a tanácsnokok készülődéseikkel s már har
madnap odahagyták a nyomorúlt kis kolostort. Utjok 
Topolán vitt keresztül, ahol Kara-Gyorgye fényesen meg
vendégelte őket. Innét aztán a bogovágyai kolostorba 
siettek. Szívesen fogadták az érkezőket a szerzetesek. Az 
ígumán tágas szobáját tanácsteremül engedték át s min
denkinek rendeztek be lakást; tanácsnokok és szerzetesek 
együtt ebédeltek egy hosszú asztal mellett. Ez alatt meg
érkeztek a már előbb megrendelt tárgyak u. m. a zöld
posztó s az irodai készletek s most mindent elrendezvén, 
jó kedvvel fogtak a tanácsnokok munkájukhoz. A bírás
kodást itt is folytatta a tanács, de e mellett más fontos 
ügyekre is kiterjesztette figyelmét. Erezte azt mindenki, 
hogy a kmét k és knézek bíráskodása nem felelt meg* 
többé a kívánalmaknak s ezért a tanács elhatározta, ren-
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des törvényszékeket léptetni életbe, melyek akkor ma- 
gistratusoknak neveztettek. E végre a tanács meghagyta 
a nahiáknak, hogy mindenütt azonnal gyűljenek össze a 
kerületi szkupstinák, melyeken a lakosság minden osz
tálya képviselve legyen, azután válaszszák maguk közűi a 
három legértelmesebb s legerkölcsösebb férfit birákúl, kik 
a szkupstina előtt esküt teendenek, hogy mint a magistra- 
tus tagjai igazságosan és részrehajlás nélkül, az eddigi 
szokás és lelkiismeretűk szerint fognak ítélni. Miután pedig 
irnokságra alkalmas egyének még nem léteznek, oly temp
lomoktól, melyeknél több pap van, rendeltessék az egyik 
a magistratus mellé s ez vigye a tanácscsal folytatandó 
levelezést. A magistratusok a városokban, ha pedig ezek 
még romokban hevernének, valamely faluban helyezen- 
dők el. A fontosabb ügyekben a magistratus meghívhatja 
a katonai főnököket is véleményadás végett, kétes esetek
ben pedig jelentést kell tennie és pedig a Bogovágyához 
közelebb levő nahiákból a tanácshoz, azokból pedig, me
lyek Topolával szomszédosak, Kara-Gyorgyéhoz, ki aztán 
értesítendi a tanácsot, valamint ez is őt. E rendeletnek 
azonnal életbe kellett lépnie, azon megjegyzéssel, hogy a 
magistratusok mindaddig megtartják fentebbi szerkeze
tűket, a míg a tanács, Kara-Gyorgyéval egyetértőleg, 
mást nem fog határozni. Nagy jótétemény volt az országra 
nézve e magistratusok vagy törvényszékek alakítása; na
gyobb megállapodást és biztosságot nyertek ez által a 
magán visz^yok. E magistratusokból fejlődtek ki később 
a rendes kerületi törvényszékek, melyek még jelenleg is 
léteznek Szerbiában. Nem mindenütt választottak három 
bírót a magistratusba, hanem néhol csak kettőt, ilyenkor 
aztán az írnok-pap végezte a harmadik kötelességét. Ele
inte a magistratus tagjai ingyen szolgáltak s maguk gon
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doskodtak eltartásukról. Csak pár év múlva rendelte el a 
tanács, hogy minden nahia 35 aranyat s egy ökröt adjon 
két-két birónak. 1

A míg a tanács Bogovágyában székelt, a katonai pa
rancsnokok az ország minden részéből, de különösen a 
határról küldöttek jelentéseket a dolgok állásáról. E jelen
téseket a tanács azonnal közölte Kara-Gyorgyéval, ki 
aztán szinte megküldé azokat, melyeket ő kapott volt. 
Es így a tanács és Kara-Gyorgye közösen látszottak az 
ország ügyeit intézni, a valódi hatalom azonban tényleg 
mégis az utóbbi kezeiben volt. Bogovágyában még két 
szerzetes csatlakozott a tanácshoz, kik szintén titkári és 
írnoki teendőket végeztek s ez által megkönnyíték a becsü
letes és fáradhatatlan szorgalmú, de beteges Grujovics 
munkáját. 2

Nem sokáig maradt a tanács Bogovágyában sem, a 
közbejött események ismét átköltözést tettek czélszerűvé.

A Hafiz pasa felett kivívott diadal a Szerbiában élő 
békés mahomedánok és keresztyének között eddig fennál
lott viszonyban némi változást idézett elő. Említettük 
volt, hogy a mahomedán lakosság nagy része ép oly gyű
lölettel viseltetett a dahik és társaik iránt, mint maguk a 
szerbek. A fenhéjázó, kapzsi dahik, ha zsarolásról volt 
szó, nem tettek különbséget mahomedánok és keresztyé
nek között. Ezen felül, Hadzsi-Musztafa pasa megöletése 
s a szultán rendeletéinek való ellenszegülésök által, a 
loyalis mahomedánok előtt, valóban mint lázadók tűntek 
fel, maga a szultán ellenében. Es ezért a mahomedán 
lakosság örömmel üdvözölte arája felkelését a dahik ellen 
és pedig nem csak a belgrádi pasalikban, hanem még a

1 N enádovics: Memoári 191 és 283—283. 1.
2 Nenádovics: Memoári 192. 1.
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szomszédos tartományokban is. Hadzsi bég a bosnyák 
Szreberniczában, a novipazavi pasa O-Szerbiában s töb
ben mások, nem csak jó tanácscsal éltették a felkelőket, 
de tényleg segédkezet is nyújtottak nekik. A rája külön
ben elég hangosan is hirdeté, bogy mindvégig hűséges 
alattvalója óhajt maradni a szultánnak s csak a nagyúr 
ellen fellázadt gonosz dahik megfenyítésére ragadt fegy
vert. A felkelőknek kétségkívül nem csekély ügyességet 
tanúsító magaviseleté a loyalis békés törökök iránt, kik
kel még a legelkeseredettebb harczok közepette is a leg
kíméletesebb módon bántak, csak megerősíté ez utóbbia
kat azon meggyőződésükben, hogy saját érdekeik azonosak 
a felkelők érdekeivel s ezért látunk a mozgalom elején 
nem csekély számú törököt a szerbek soraiban harczolni. 
A felkelők nemsokára illedelmes módon visszautasították 
ugyan ez utóbb fölötte alkalmatlanná válható segítséget, 
de a jó viszony a kétféle lakosság között, csak kevéssé 
zavartatott meg ez által. A felkelés terjedtével, különösen, 
midőn a szerb csapatok már a várakat is merték ostro
molni, szállta meg először aggodalom a mahomedánokat. 
A dahik ellen irányzott küzdelmet helyeselték, sőt támo
gatták is, de a várak mára szultán kizárólagos tulajdonát 
képezték s így mahomedán fogalmak szerint a rájáknak 
nem lett volna szabad azokhoz nyúlni, ha mindjárt ideig
lenesen lázadók (t. i. a dahik) tartották is azokat hatal
mukban. Hafiz pasa megveretése után, végre lehullott a 
hályog a bé^és mahomedánok szemeiről. Hafizt a szultán 
maga küldte a tartományba s a pasa a szultán parancsára 
gyűjtött sereggel jelent meg, és mégis a szerbek nemcsak 
nem hódoltak meg előtte, sőt fegyverrel állottak ellent s 
visszavonulásra kényszerítők a szultán képviselőjét. Többé 
nem létezhetett kétség az iránt, hogy a rája a szultán ellen

o3o
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lázadt fel. Es ekkor a mahomedánok, kik eddig1 kedve- 
zően tekintettek a felkelésre, elfordultak attól, úgy Szer
biában mint annak határain kívül is.

Midőn 1804-ben Pozsarevacz megadta magát Kara- 
Gyorgyénak, mint tudjuk, a szendrői törökök és a szer- 
bek között egy esség jött létre, hogy ez utóbbiak nem 
támadják meg a várost és a várat, amazok azonban nem 
fognak részt venni a felkelők ellen intézett vállalatokban. 
Ez idő óta a szendrői törökök a várba vonulva, nyugodtan 
viselték magokat. Történt azonban az 1805. év nyarán, 
hogy Hafiz pasa megveretése után, Vulityevics Gyúsa 
szendrői vojvoda Szendrőre jött, a szerbek által lakott 
városrészbe s ott honfitársaival borozás közben vígan 
mulatott. Talán kelletinél többet is ivott, tény azonban, 
hogy éjjel a vár kapuja felé közeledett s miután a várból 
jött felszólítás daczára nem távozott, a törökök lelőtték 
őt. Ez esemény híre csakhamar befutotta az egész orszá
got. Kara-Gyorgye sajnálta ugyan Vulityevicset, de még 
inkább örült, hogy a törökök megszegték adott szavokat 
s így alkalma nyilt ellenök fellépni. Sereget gyűjtött tehát 
s megjelenvén Szendrő alatt, azonnal a vár ostromához 
fogott. Több hétig* tartott a vár vívása, végre azonban a 
törökök, elfogyván eleségök és tudván, hogy segítségre 
nem számíthatnak, megadták magokat. A szerbek azon
nal megszállották a várat s néhány szegény mahomedán 
halászon kívül, kikért a szendrői keresztyének jótállottak 
$ kiknek továbbra is megengedték az alsó várban marad- 
hatni, a többi törököket mind távozásra kényszerítők. 
Midőn Hafiz pasa Nis felől Szerbiába készült betörni, 
egy csomó rizszsel telt zsákot küldött hajón Szendrőbe, 
azon meghagyással, hogy azt, ha Belgrádba ér, oda utánna 
szállítsák. Most a szerbek megtalálták e zsákokat s meg-
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örülvén a zsákmánynak, azonnal hozzáfogtak az osztoz
kodáshoz. Nenádovics Máté, ki ezalatt Kara-Gyorgye 
meghívása következtében, szinte Szendrőre érkezett, lá t
ván hogy mi történik ott, övét két zsákra dobta, mond
ván : e kettőt megtartom én a tanács számára; s azokhozo

többé senkisem nyúlt, sőt még segítettek a körűlállók 
Máténak, zsákjait biztosságba félretenni. Szendrő bevé
tele után Kara-Gyorgye jónak látta a tanácsot e városba 
áthelyezni s csakhamar talált is egy alkalmas épületet, 
hol a tanács üléseit tarthatá s egy másikat, mely a tanács
nokoknak lakásul szolgálhatott. Máté aztán gondosko- 
dott a felől, hogy a tanács átköltözködése Bogovágyáról 
Szendrőre, mielőbb megtörténjék.1

Alig hogy a tanács új székhelyén elrendezkedett, az 
eddigi költségek számadásait vizsgálta át mindenekelőtt. 
Az összes költségek nem tettek többet 130 aranynál s ez 
összeget is Nenádovics Máté saját vagyonából előlegezte. 
A tanács kötelezvényt adott neki a 130 aranyról s csak 
később, midőn már némi jövedelmek fölött rendelkezhe
tett, fizette meg a lelkes papnak ez adósságot.1 2 A tanács 
bevételei eleinte leginkább a révek és vámok jövedelmei
ből állottak. Említettük, hogy a vojvodák több vidéken 
magok kezeltették a réveket és vámokat és pedig nem a 
közpénztár, hanem saját érdekeik javára. A tanács azon
ban, még Bogovágyából rendeletet küldött a zabrezsi és 
szabácsi révbérlőknek, hogy pontos számadást vigyenek 
s a begyűlt ^énzt egyedül a tanácsnak szolgáltassák át és 
pedig hónaponként. Szendrőbe történt átköltözködése

1 K aradzsics : D anicza 1834. 47. 1 .— Nenádovics: Memoári 
192—194. 1. — Prótics : Szendrő á tadása  (P redaja  Szmedereva) 
A belgr. t. t. Évkönyvében III . k. 172—173. 1.

2 Nenádovics: Memoári 194. 1.
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után, szintén egyik első teendője volt, hasonló intézkedést 
léptetni életbe a gróczkai és a Moraván átvezető réveket 
illetőleg. Érdekes és jellemző a tanács irata, melyet 
Szendrőről Dobrnyacz Péter vojvodához intézett a révek 
ügyében. Közöljük e különben épen nem hosszú iratot, 
egész terjedelmében, mert bő világot vet az akkori viszo
nyokra. A szokásos üdvözlet után, így ír a tanács : «Le
gényeidnek, kik Kara-Gyorgye goszpodár parancsára a 
pozsarevaczi révek dolgában, helyetted e tanács előtt 
megjelentek, adjuk e levelünket, veled pedig tudatjuk, 
hogy a tanács elhatározta ezentúl senkinek sem adni a 
réveket, hanem valamennyit saját emberei által kezel
tetni ; nem adjuk tehát a réveket a főnököknek sem, 
nehogy a nép e miatt lázongni kezdjen, miként ez már 
némely helyt történt. A zábrezsi és gróczkai révnél már 
a mi embereink vannak s nem sokára lesznek a többiek
nél is. Azért figyelmeztetünk téged, hogy a tanács maga 
fogja kezelni a pozsareváczi réveket, valamint a többie
ket is, te pedig ne elegyedj többé a révek dolgába, hanem 
inkább tartózkodjál azoktól. Nem sokára kinevezzük oda 
is a mi emberünket.» A levél szélén pedig e sorok olvas
hatók: «Te vojvoda vagy, ne bajlódjál hát az efféle dol
gokkal és a révekkel, inkább arra legyen gondod, hogy 
rendben tartsd katonáidat.» 1 Természetes, hogy az ily 
rendeletek nem tetszettek a vojvodáknak, de ekkor még 
egyik sem mert ellenkezni. Igaz az is, hogy a révek a 
kereskedés és a forgalom majdnem teljes szünetelése mel
lett, csak csekély jövedelmeket hajtottak, de mégis jött 
be annyi, hogy a tanács saját költségeit fedezheté és 
adósságait törlesztheté.

1 K aradzsics: A szerb igazgatótanács stb. 6. 1.
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Szendrőn ismét három új taggal szaporodott a 
tanácsnokok száma, a csácsaki, uzsiczai és kragujeváczi 
nahiák küldték el képviselőiket, az utóbbi Milovanovics 
Mládent, kiről már több ízben volt alkalmunk megemlé
kezni s kit azért nevezünk meg itt névszerint, mert fon
tos szerepet volt hívatva játszani hazája történetében.1 
Szendrőn történt az is, hogy Kara-Gyorgye, a tyupriai 
nahia képviselőjét Gyuriczát kiűzte a tanácsból. Ez ese
mény a leghívebben jellemzi a viszonyt, mely Kara- 
Gyorgye és a tanács között létezett. Egy ízben Kara- 
Gyorgye megjelenvén a tanácsban, kikeresteté a Gyu- 
ricza meghatalmazását, melyet nahiájától kapott s mely
ben az általunk már ismert eskü szövege is foglaltatott. 
Miután a titkár felolvasta a meghatalmazást, Kara- 
Gyorgye kérdést intézett a tanácsnokokhoz, vajon Gyu- 
ricza megjelentette-e, miként kötelessége lett volna, hogy 
kerületében egy bulyukbasa, egy becsületes gazdát any- 
nyira megvert s megtaposott, hogy az négy napi szen
vedés után kimúlt? A tanácsnokok nem-mel feleltek, 
Gyuricza pedig felállván, így szólott: elfelejtettem uram! 
A tanácsnokok szégyenelvén magokat társuk miatt, kezd
tek arról tanakodni, hogy mily büntetést érdemelt meg 
esküszegéséért, midőn Kara-Gyorgye szavokba vágván, 
így szólott: Gyuricza, mivel hogy megszegted esküdet, nem 
őrködtél a nép fölött s nem tudtad az ártatlanokat meg
védeni, vedd sipkádat s menj őrizz sertéseket. Isten 
veled ! Gyuricza kezet akart csókolni Kara-Gyorgyénak, 
a mit ez nem engedett meg s aztán szó nélkül távozott, a 
tanács pedig azonnal új választást rendelt el a tyupriai 
nahiában. 2 Ez eset eléggé tanúsítja, hogy mily nagy hata-

1 N enádovics: Memoári 194. 1.
2 Nenádovics: Memoári 196—197. 1.
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lommal bírt Kara-Gyorgye úgy a tanácsban, mint azon 
kívül. O volt akkor tényleg népének korlátlan ura s hogy 
mégis megtűrte a tanácsot maga mellett, mely napról- 
napra nagyobb befolyást kezdett a közügyekre gyako
rolni, az onnan magyarázható, hogy Kara-Gyorgyének 
tulajdonképi eleme a háború volt, a béke ügyeinek ren
dezését pedig, melyekhez nem értett, szívesen másokra 
bízta. Nem szenved kétséget, hogy már akkor sokaknak 
nem volt ínyére Kara-Gyorgye nagy tekintélye s annak 
gyakran önkényes gyakorlata, de az ellenszegülés csak 
később következett be.

A tanács körülbelül egy évet töltött Szendrőn. Az 
1807. év elején, midőn a szerbek Belgrádot bevették, a 
tanács is átköltözött oda. Belgrádban már egy nagy épü
let állott a tanács rendelkezésére, külön teremmel az 
ülések, és szobákkal, a titkárok számára. Az ajtó előtt 
fegyveres őr állott, ki az érkezőket bejelenté, azokkal 
pedig, kik fegyveresen jöttek, mielőtt belépnének, a fegy
vert letéteté. Itt már a tanácsnokok is külön házakban 
laktak, csakhogy a nahia, mely a tanácsnokot választotta 
volt, ez utóbbi házát, mintegy sajátja gyanánt tekintette. 
A nahiából a fővárosba jövő ügyes-bajos falusiaknak 
szabadságukban állott a tanácsnok házához szállani s ott 
nehány napot tölteni a házi gazda költségére. Sőt nem 
egyszer betegek is igénybe vették e jogot s nahiájok kép
viselőjének házánál gyógyíttatták magukat. Általában a 
tanácsnok még a magán ügyekben is köteles volt kerü- 
letbelieinek segítségére lenni. Annyival inkább tartozott 
azt, ki az ő nahiájából valami vétek miatt börtönbe 
került, védelmezni s ha lehetett kiszabadítani. Úgy szintén
midőn valamely nahiába bizonyos ügyek elintézése vagy 
vizsgálata végettt bizottság küldetett, a nahiából való
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tanácsnoknak mindenkor részt kellett abban vennie. A 
tanácsnokok, mint láttuk, eleinte nem húztak fizetést, 
részint önmaguk, részint pedig az utóbb befolyó jövedel
mekből fedezték költségeiket. Csak később rendeltetett 
számukra rendes fizetés a közpénztárból és pedig mintegy 
120 arany évenként: ezenfelül kaptak még természetben 
bizonyos mennyiségű lisztet, húst, árpát, szénát és fá t; a 
nahia pedig küldött képviselőjének bort, pálinkát s a tél 
elején rendesen egy pár vágó marhát. 1

Ily szerény viszonyok között kezdette meg működé
sét e nagyfontosságú testület, melynek itt csak megala
kulását és első intézkedéseit óhajtottuk vázolni. Elbeszélé
sünk folyama alatt többször lesz még alkalmunk a tanács 
fejlődéséről, munkálkodásáról és a kebelében kiütött 
viszályokról szólani.

Szendrő eleste után, ismét Belgrád felé fordultak a 
szerbek tekintetei. Helyzetük valóban mindaddig felette 
kétséges maradt, a míg Belgrádot, az ország e legnagyobb 

• és legerősebb várát, hatalmukba nem kerítették, mert 
támadás esetében a szomszédos pasák részéről, meg kel
lett volna osztaniok hadseregüket, s annak egy részét 
Belgrád körül hagyni, hogy Gusancz-Ali esetleges kiro
hanásai megakadályoztathassanak. Belgrád bevétele ké
pezte tehát a felkelők főtörekvését és úgy látszik, hogy 
egy szkuptsina, mely az év vége felé, alkalmasint Szen- 
drőn gyűlt össze, elhatározta siettetni e részben a szüksé
ges hadiműveleteket, s e végre úgy a költségeknek adó 
által való fedezését, mint a szükséges hadi szerek beszer
zését illetőleg, némi határozatokat is hozott. A szerb 
serest mést mindég- meg-szállva tartotta Belgrádot, a hol

f

í

1 K aradzsics: A szerb igazgató tanács stb. 8—10. 1.
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miként ezt alább bővebben látandjuk, ismét elkezdődtek 
az apróbb csatározások Gusancz-Ali csapataival, ki az 
egész nyáron csendesen viselte magát. Ez alatt aggasztó 
hírek érkeztek, úgy Boszniából, mint Rumeliből a pasák 
készülődése felől Szerbia ellen. Előre látták a szerbek, 
hogy a harczok, melyek most következnek, vészesebbek s 
elkeseredettebbek lesznek, mint az eddigiek voltak. 
A szultán hatalmával kellett most megmérkőzniök. Ily 
válságos perczben nem bízva teljesen saját erejűkben, 
ismét külsegélyhez folyamodtak. Az 1806. év január má
sodik felében gyűltek össze a főnökök Osztruzsniczán, 
Belgrád közelében s itt három folyamodást készítettek: a 
szultánhoz, II. Ferencz osztrák császárhoz és Sándor 
orosz czárhoz. A szultánhoz intézett kérelmükben, a szo
kásos alázatos modorban, de erélyesen elmondották a 
szerbek, hogy az eddig történtekért nem ők, hanem zsar
nokaik a hibásak és pedig utolsó időben Gusancz-Ali, ki 
a legnagyobb vakmerőséggel, még mindég a szultán ne
vében folytatja garázdálkodásait és mégis most az a hu
szár nyal, hogy a szultán saját seregeit szándékozik a rája 
ellen küldeni, mely pedig mindég hűséges alattvalója volt. 
Ha ez valóban megtörténnék, alighanem az összes keresz
tyén nép végvesztét idézné elő, de azért a szerbek nem 
vonakodnak határozottan kijelenteni, hogy készek inkább 
az utolsó emberig elvérzeni, mint fejőket ismét a gyűlölt 
járomba hajtani. Kérik tehát a szultánt, hogy könyörül
jön rajtok, szabadítsa meg őket kínzóiktól s biztosítsa 
jogaikat fermán által, a mely esetben örök hűséget es
küsznek s készek kétszer annyi adót fizetni mint eddig, 
de megjegyzik egyszersmind, hogy a múlt tavaszszal kül
dött folyamodványukban tartalmazott engedményeknél 
kevesebbet el nem fogadhatnának. A két keresztyén csá-
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szártól pedig közbenjárást, sőt segítséget, hadikészleteket 
stb. kértek. Nenádovics Máté és Grujovics e három folya
modással Bécsbe utaztak, hol az egyiket Ferencz császár
hoz juttatták, a más kettőt pedig Szent-Pétervárra és 
Konstantinápolyba küldötték.1

2.

Miként előre lehetett látni, a folyamodásokra vagy 
épen nem, vagy csak nem kielégítő válasz érkezett. 
A porta, mely már ekkor elhatározta volt a szerb mozga
lomnak minden áron véget vetni, nem tartotta érdemesnek 
felelni a rája kérelmére. Oroszország és a török birodalom 
között ekkor még nem szakadtak meg a barátságos viszo
nyok, és ezért, de különösen azon okból, nehogy a porta 
az ekkor már mindinkább terjeszkedő franczia császár- 
sággal szövetkezzék, az orosz kormány nem tartotta taná
csosnak, a szerbek kívánságát erélyesen támogatni Kon
stantinápolyban , vagy épen tettleg is segíteni őket. 
Mindazáltal Csartoriszky, az orosz külügyminister nem 
mulasztotta el Italynszkynek, Oroszország követének 
megküldeni a szerbek folyamodását (mely az osztrák kö
vetség útján jutott a sz -pétervári kormány kezeibe) uta
sítván őt, hogy azt a török államférfiakkal közölje s egy
szersmind mérsékletre és engedékenységre intse őket 
Szerbia irán>. Utasításában1 2 Csartoriszky különös súlyt

1 H adzsics: Szerb felkelés stb. 51—52. 1. — N enádovics: 
Memoári 141. 1. — Grolubicza 1843 és 1844. V. k. 135—142. 1.

2 C sartoriszky levele Italynszkyhez. G-olubicza 1843 és 
1844. V. k. 142. lap.
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fektet arra, hogy az orosz czár, csak a szultán iránt táp
lált barátság által indíttatva, szólal fel a szerbek mellett 
s kéri őt, hogy hagyjon fel Szerbia megtámadásának ter
vével. Ha azon, különben felette jelentéktelen előnyök, 
melyeket a szerbek eddig kivívtak, így szól Csartoriszky 
utasításaiban, ürügyül szolgálhatnának is megtámadtatá- 
sokra, nem szabad szem elől téveszteni azon körülményt 
sem, hogy a szerbek tulajdonképen a török hivatalnokok 
hallatlan zsarolásai által kényszeríttetének a felkelésre s 
a tűrhetetlen járom lerázására, de hogy daczára ennek 
több ízben folyamodtak a szultánhoz, fejedelmökhöz, en
gedné meg nekik önmagukat kormányozni s Ígérték egy
szersmind azt is, hogy mindenkor híven fogják teljesíteni 
alattvalói kötelességeiket. Meglehet, hogy a porta mind
amellett lázadókul tekinti s erőszakkal reményű őket újra 
meghódíthatni. Ez azonban a jelen körülmények között 
fölötte kétséges. Szerbia már földrajzi fekvésénél fogva, 
majdnem közvetlen szomszédjává lett a legújabb franczia 
hódításoknak. 1 A francziák törekvése azonban szomszé
daik ügyeibe avatkozni eléggé ismeretes s ezért nagyon 
valószínű az is, hogy e hódítók nem fogják ezúttal sem a 
kinálkozó alkalmat elmulasztani. Már pedig, alig lehet a 
fölött kételkedni, hogy a szerbek, ha kényszeríttetnének a 
végenyészet és a franczia oltalom között választani, ez utób
bit fogják elfogadni. Ez eshetőséget mindenesetre jól meg 
kellene fontolnia a török kormánynak, mielőtt megkez
dené a hadiműveleteket Szerbia ellen. De föltéve, hogy 
sikerülne is e tartomány teljes meghódoltatása, a porta 
ez által semmit sem nyerne. Seregének egy jó része el- 
vérzene, mielőtt az eredményt elérhetné, kárpótlásul

1 A francziák akkor m ár D alm ácziában voltak.
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pedig egy teljesen elpusztult ország birtokába jutna. 
Ellenben, ha nagylelküleg bünbocsánatot hirdetne a 
porta, ez csak magának a török birodalomnak válnék 
javára, mert egy felől megkímélné saját seregét, másfelől 
pedig a szerbekben erős támaszt nyerne épen azon a 
vidéken, melyet jelenleg a legnagyobb veszély fenyeget. 
Mindezen okok által indíttatva, Csartoriszky meghagyja 
Italinszkynek, hogy a czár nevében intse a szultánt, hogy 
vessen fátyolt a múltra, hagyjon fel harczi készületeivel 
Szerbia ellen s inkább teljesítse a szerbek kérelmét s adja 
meg nekik az önkormányzatot s az adók kezelését, a mi 
által egyszersmind arra is kötelezhetné őket, hogy a por
tát seregeikkel segítsék háborúiban.

Az orosz kormány e felette szelíd felszólalással ele
get vélt tenni egyelőre a szerbek kívánalmainak, nem 
sokat törődve azzal, vajon a porta figyelembe veszi-e 
tanácsait vagy sem? Egyébiránt nem lehetett kétség a 
fölött, hogy az ily alakban előterjesztett jó tanácsok nem 
fognak hatást előidézni a török államférfiaknál, kik már 
megszokták egyedül az erélyes fenyegetéseknek engedni 
s különben is nem csekély bizalmatlansággal tekintettek 
Oroszországra, daczára a két birodalom között még min
dig fennálló látszólagos jó viszonynak. Az orosz követ 
tartózkodó felszólalása Konstantinápolyban tehát, nyom 
nélkül enyészett el a szerbek ügyére nézve, kik ez alka
lommal Szent-Pétervárról sem nyertek közvetlen tudósí
tást kérelmük soi*sa felől.

Ausztria, melynek minden figyelme Francziaország 
felé fordúlt, ép oly kevéssé léphetett fel a szerbek mellett 
erélyesen mint Oroszország. Barátságos közbenjárását a 
portánál azonban az osztrák kormány se tagadta meg, s 
az akkori körülmények között valóban ez volt minden a

Kállay B. A szerbek története. I.
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mit tehetett. Az 1806. év május 7-én Bécsben kelt leve
lében értesíté Károly főherczeg Kara-Gyorgyét, Ausztria 
részvétéről. E levél így hangzik : 1 «Számtalan szenvedés- 
teitek arra bírták a császári udvart, hogy érdeketekben 
közbenjáróul lépjen fel a fényes portánál; egyszersmind 
engem is arra indítottak, hogy leveleket intézzek a hatá
ron parancsnokló pasákhoz, felszólítván őket, hogy hagy
janak fel erőszakos rendszabályaikkal, mindaddig, míg 
megérkeznek az új utasítások saját udvaruktól. A barát
ságos viszony, mely a két birodalom (Ausztria és Török
ország) között létezik, biztos reményt nyújt nekünk, hogy 
lépéseink nem maradnak eredmény nélkül; de hogy a 
siker annál bizonyosabb legyen, szükséges, hogy mostan
tól kezdve ti is nyugodtan maradjatok s tartózkodjatok 
mindentől, a mi a porta haragját újra feléleszthetné vagy 
növelhetné. Az élénk részvét, melylyel helyzetetek iránt 
viseltetem s a vágy sorsotokon könnyíthetni, buzdítottak 
engemet a fentebbi lépésre, melynek sikerültét ép annyira 
reményiem, mint óhajtom.»

Bármennyire őszinte volt is Károly főherczeg rész
véte a szerbek sorsában, az ő levelei a pasákhoz s az osz
trák követ közbenjárása Konstantinápolyban, ép oly ke
véssé vezethettek czélhoz, mint Italinszky tanácsai. — 
A porta, mely jól tudta, hogy Ausztria nem képes, 
Oroszország pedig nem hajlandó a szerbekért, tényleg is 
közbelépni, teljes nyugalommal odázhatta el magától a 
két nagy hatalom felszólalásait a nélkül, hogy haragjuk
tól kellett volna tartania s egyszersmind szabad kezet is 
nyert Szerbia ellenében.

Nem reménylhetvén egyelőre a két nagy hatalom
1 K ároly főherczeg levele K ara-G yorgyéhez és Szerbia ke

resztyén közönségéhez : Golubicza 1843 és 1814. V. k. 145. 1.
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részéről semmiféle segélyt, a szerb felkelők a rokon ere
detű és nyelvű montenegróiakhoz fordultak. A fekete 
hegyek lakói ugyanis, támogatva az ádriai tengeren czir- 
káló orosz hajóraj által, harczba elegyedtek volt a Dal- 
mácziába benyomúlt francziákkal. A montenegrói püspök
fejedelem Petrovics Péter, ki már több ízben vett hírt a 
szerbek küzdelméről, de annak, úgy látszik, sem va
lódi czélját, sem terjedelmét pontosan nem ismerte, a 
fenforgó körülmények között Kara-Gyorgyéhoz fordult 
s az 1806-ik év február 27-dikén írott levelében1 fel
szólította , hogy tudósítsa őt körülményesen a szerb 
ügyek állásáról. Petrovics kétségkívül és igen helye
sen azt reményiette, hogy ha a két testvér szláv 
nép egymást kölcsönösen támogatná mozgalmában, 
mindketten könnyebben boldogulhatnának különböző 
ellenségeikkel. Kara-Györgye április 16-dikán felelt 
e levélre s junius 10-dikén ismét írt a püspök-fejede
lemnek, kérvén őt, hogy küldjön fegyveres csapatokat, 
különösen a bosnyák törökök ellen, elvonván ezáltal 
figyelműket Szerbiától, mely már alig-alig képes támadá
saiknak ellentállani. Kara-Györgye ez alkalommal sem 
mulasztotta el hangsúlyozni, hogy a szerbek nem a szul
tán ellen, hanem csak elnyomóik, a szultán által is láza- 
dókúl tekintett Gusancz-Ali-féle zsarnokok ellen ragad
tak fegyvert. A montenegrói püspök-fejedelem azonban, 
ki maga is a testvérnéptől várt segítséget és saját ügyei
vel volt elfoglalva, nem teljesíthető Kara-Gyorgye kérel
mét. A két szláv törzs egyesülése és közreműködése 
tehát, csak terv maradt, mely soha sem létesülhetett, s a 
szerbek kényszerűitek továbbra is minden külsegély nél-

1 H adzsics: A szerb felkelés stb. 53. 1.
35*
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kűl, egyedül saját erejükre támaszkodva, folytatni küz
delmüket a törökök ellen.1

Mielőtt a harczok részletes leírásába bocsátkoznánk 
nem lesz talán felesleges egy pillantást vetnünk a porta 
viszonyaira az európai hatalmakhoz, különösen pedig 
Oroszországhoz, valamint azon körülményekre, melyek 
az utóbbi és a törökbirodalom között, az 1806. év végén 
kiütött háborút előidézték, mely aztán Oroszország tett
leges beavatkozását vonta maga után a szerb ügyekbe s- 
az orosz befolyás megalapításának tulajdonképeni kezdő
pontjául tekinthető Szerbiában.

«A nagy küzdelem, melynek Európa a franczia 
királyság megdőlte óta színhelyévé lett, nem ugyan alkot
mányos rokon vagy ellenszenvek által gyakorolt befolyást 
az egész más alapokon nyugvó ozmán birodalomra, mind- 
azáltal a háború s a politika változó esélyeihez képest,, 
nem maradt hatás nélkül a porta külviszonyaira s a biro
dalom belügyeire sem» — így szól Ranke «A szerb for
radalom» — czímű művében 2 s e nehány sorban teljesen 
jellemzi a helyzetet. A sistovi és jászvásári békekötések 
után, melyek körülbelül összeesnek a franczia forradalom 
kezdetével, Törökországnak tartós, háborítatlan nyuga
lomra lett volna szüksége, részint, hogy a hosszas orosz
osztrák háborúban szenvedett veszteségeit pótolja, részint 
pedig, hogy a birodalom minden részében mutatkozó láza
dási kisérleteket, melyekről fentebb bővebben volt alkal
munk szólni, elfojthassa. Szelim szultán ezenkívül, mint 
tudjuk, messze kiható reformokat tervezett, melyeknek 
létesítése szabadrendelkezést igényelt a birodalom összes 
ereje felett s így nélkülözhetetlenné tette a külbékét-

1 H adzsics: Szerb felkelés stb. 54—55. 1.
2 Die serbische Revolution. 180. 1.
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Velencze és Lengyelország hanyatlása óta, a földrajzi 
és a politikai viszonyok történeti fejlődése következtében, 
két európai hatalmat számíthatott Törökország minden
kor természetes ellenségei sorába: Oroszországot és 
Ausztriát, melyeknek egyesült támadása ez utolsó hábo
rúban, majdnem végenyészettel fenyegette az ozmán biro
dalmat. A béke helyre állt ugyan, de Konstantinápolyban 
nem igen bíztak annak tartósságában, jól tudván, hogy 
úgy Oroszország mint Ausztria, az első alkalmat meg 
fogják ragadni, hogy újra megkísértsék a fegyverek sze
rencséjét. Nem csoda tehát, hogy a török államférfiak 
egyrészről nagy bizalmatlanságot tápláltak a nevezett 
két hatalom iránt, másrészről pedig szorgosan kerültek 
mindent, a mi okúi szolgálhatott volna a békés viszonyok 
megszakítására s az ellenségeskedések újból való kezdé 
sére. Természetes tehát, hogy Ausztria és Oroszország, 
már a tolok való félelem miatt is, nagy befolyást gyako
roltak Konstantinápolyban s diplomatáik szava minden
kor figyelemben részesült. E két hatalom mellett Fran- 
cziaország játszotta a legnevezetesebb szerepet a török 
fővárosban és pedig épen az ellenkező okok következté
ben. Francziaország és a porta között századok óta barát
ságos viszonyok léteztek. E barátság még I. Ferencz 
franczia király idejében vette kezdetét, ki a keresztyén 
uralkodók között első lépett szorosabb érintkezésbe a 
mahomedán fejedelmekkel. A két állam között fennálló 
jó viszony, ^  megliidegülés olykor-olykor mutatkozó rövid 
időszakait kivéve, soha sem zavartatott meg komolyan. 
Már azon körülmény is, hogy Francziaország a római 
szent birodalomnak s így utóbb Ausztriának is minden
kor nyílt vagy titkos ellensége gyanánt mutatkozott, meg- 
becsűlhetetlenné tévé barátságát Törökországra nézve.o  o
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A francziák iránt táplált rokonszenv élénken is nyilatko
zott Konstantinápolyban a nagy forradalmat követő moz
galmas időben és pedig nem csak udvari körökben, hanem 
még a nép alsóbb rétegeiben is. Törökország, daczára az 
utolsó háborúban szenvedett veresée*eknek, még mindésr 
félelmes ellenség lehetett s ezért természetes, hogy Orosz
ország és Ausztria, melyek kezdettől fogva aggodalommal 
tekintettek a franczia forradalomra s az általa hirdetett 
eszmék gyors terjedésére, nem nézhették jó szemmel 
Konstantinápolyban a franczia köztársaság iránt tanúsí
tott lelkesedést. Igaz, hogy XVI. Lajos kivégeztetése 
után, Szelim szultán undorral fordúlt el a királygyilko
soktól, de azért nem szakított teljesen a hagyományos 
ozmán politikával s csakis kényszerűségből, nem pedig 
a rokonszenv által indíttatva, maradt barátságos viszonyban 
Oroszországgal és Ausztriával. Ez utóbbi két hatalom 
képviselői mindent elkövettek, hogy a franczia befolyást a 
portánál végkép megsemmisítsék. A török államférfiak 
annyiban engedtek is a két követ sürgetéseinek, hogy 
szigorú semlegességet tartottak fenn az európai államok
kal szemben, tényleges beavatkozásra azonban nem vol
tak bírhatok. Ez okoknál fogva a porta közönyösen nézte, 
az egykor oly hatalmas velenczei köztársaság végelenyész- 
tét s a hét jóniai szigetből képezett s orosz védnökség 
alá helyzett új köztársaság alakítását és továbbá beavat
kozás nélkül tűrte Dalmácziának és Isztriának Ausztriá
hoz való csatlakozását, noha nem titkolhatá el aggodalmát, 
a hatalmas szomszéd ily nagymérvű területnagyobbodása 
fölött és pedig épen a török határokon. A mi az orosz
osztrák s utóbb az angol diplomacziának nem sikerűit, 
t. i. a portát tényleges részvétre bírni a franczia köztár
saság ellen vívott harczokban, az végre is bekövetkezett
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Napoleon nagyravágyó vállalatai miatt. Az egyptomi 
hadjárat háborút vont maga után a török birodalom és 
Francziaországközött az 1798.ev őszén. Midőn aztán 4év 
múlva 1802 nyarán, a béke ismét megköttetett, Szelim 
szultán rokonszenvével újból inkább Francziaország, 
mintsem azon hatalmak felé fordúlt, melyek őt e háború
ban támogatták. Ez idő óta Konstantinápoly az európai 
hatalmak, különösen Oroszország, Ausztria, Anglia és 
Francziaország vetélkedéseinek színhelyévé vált, melyek 
mindegyike a politika pillanatnyi érdekeihez képest, a 
portát saját czéljainak óhajtotta megnyerni. Az európai 
államok politikája ez időben, mint általánosan ismeretes, 
nem évről évre, de olykor hónapról hónapra is oly nagy 
változásokon ment át, szövetségesekül tüntetvén fel azo
kat ma, kik tegnap még mint ellenségek állottak egymás
sal szemben, s rövid idő múlva ismét új érdekcsoporto- 
zatokban tömörültek, hogy a porta, a viszonyok e folytonos 
hullámzása között, valóban nem cselekedhetett józanabbúl, 
mint hogy következetesen megőrzé semlegességét, vala
mennyi hatalom irányában. Mindazáltal a török kormány 
tartózkodása és tétlensége nem jelentett egyszersmind 
teljes közönyösséget a külpolitika iránt. Sőt a bizalmatlan
ság, különösen Oroszországot illetőleg, daczára az utóbbi 
által fennen hirdetett barátságnak, mind nagyobb mérve
ket öltött, főkép 1801. óta, midőn I. Sándor czár trónra- 
léptekor egy kiáltványban nyiltan kijelenté, hogy II. 
Katharina politikáját fogja követni, míg Francziaország 
(és pedig rögtön az 1802-ben megkötött béke után) mind
inkább növekvő rokonszenvnek örvendett Konstantinápoly
ban. Az orosz követ befolyásának, támogatva e részben 
Ausztria és Anglia képviselői által is, még jó ideig sike
rült megakadályozni Napoleon idő közben kihirdetett
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császári czímének elismerését a porta által. Az austerliczi 
ütközet és a pozsonyi béke után azonban, a szultán kor
mánya minden egyéb tekintetet mellőzhetőnek vélt s 
daczára az orosz fenyegetéseknek, elismerte Napoleon 
czímét az 1806. év elején. E pillanattól kezdve, heves 
küzdelem fejlődött ki a török fővárosban, az orosz és a 
franczia befolyás között, míg végre az utóbbi teljes dia
dalt aratván, háborúba keverte a portát Oroszországgal, 
ürügyül az oláhországi ügyeket használván fel, melyekről 
itt, ez okból, röviden szintén meg kell emlékeznünk.

A két dunai fejedelemség, Moldva és Oláhország, 
daczára az ozmán birodalomhoz való csatoltatásuknak, 
már századok óta bizonyos kiváltságokat élvezett, melyek 
megőrizték ez országokat a közvetlen török tartománynyá 
való sülyedéstől. E különleges állás azonban, de különösen 
azon körülmény, hogy a két fejedelemségen át vezetett a 
szárazföldi hadi út Oroszországból az európai Törökor
szágba, egyrészről a keresztyén lakosságban mindenkor 
nagyobb rokonszenvet ébresztett a hason hitű éjszaki 
szomszéd, mint saját mahomedán urai iránt, másrészről 
pedig e vidékekre helyezte a két birodalom között idő
ről időre megujúló háború első csatáit. Az orosz csapa
tok mindenkor szíves fogadtatásra találtak Moldva és 
Oláhországban, s az orosz hadviselés vezérelvévé vált 
utóbbi időkben, a hadüzenet után, azonnal megszállani a 
fejedelemségeket, melyek aztán a béke megkötésével ren
desen visszakerültek a félhold uralma alá. II. Katharina, 
kinek Konstantinápoly elfoglalására s az egykori görög 
császárság helyre állítására irányzott tervei eléggé isme
retesek, látván, hogy e nagyszerű eszme nem oly könnyen 
s nem egynéhány győzelmes csatával létesíthető, igyeke
zett mindenekelőtt az ozmán birodalom keresztyén lakó-
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sainak rokonszenvét megnyerni s felettök részint titkos, 
részint pedig szerződésileg biztosított védnökséget gyako
rolni, a mi által természetesen a Törökország belügyeibe 
való avatkozhatást is biztosítá magának. Volt már alkal- 
műnk futólag megemlíteni az akkori orosz politika tevé
kenységét ez irányban, az ozmán uralom alatt élő görö
gökkel szemben. Itt még csak az orosz védnökség kelet
kezését Moldva és Oláhország fölött említjük meg, mely 
közvetve legalább, hasonló védnökség megalapítására 
vezetett Szerbiában is.

Midőn 1774-ben, az öt éven át dühöngött orosz-török 
háború a kücsük-kajnardzsii békekötés által véget ért, 
az orosz meghatalmazottak nem mulasztották el Moldva 
és Oláhország viszonyait is szerződésileg rendezni. A béke
okmány XVI. pontjában a porta a fejedelemségek régi 
kiváltságainak megerősítésére kötelezte magát, a mit 
utóbb egy hatt-humajum által teljesített is, s még egyéb 
engedményeket adományozott azoknak, a vallás szabad 
gyakorlatát, az adófizetést s a birtokviszonyokat illetőleg. 
Moldva és Oláhország fejedelmei továbbá, e pont által 
feljogosíttattak, görög vallásúállandó képviselőket nevezni 
ki a portához, Oroszország pedig azon jogot nyerte, hogy 
mindenkor felszólalhatott a fejedelemségek érdekében 
Konstantinápolyban. 1 Ez utolsó feltétel által Oroszor
szág szabad beavatkozást nyert a fejedelemségek, tehát 
■egyszersmind a porta belügyeibe is. Most még a török 
kormány nem teljesítő ugyan az orosz fővezér követelését, 
hogy az új moldvai és oláh hoszpodárokat élethossziglan 
nevezze ki, de legalább annyiban engedett Oroszország

1 Zinkeisen: Geschickte des osmaniscken Reiches V. kö tet 
■960. lap.
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kívánságainak, hogy pártoltjait, Ghikát és Ypsilantit 
emelte a fejedelmi székre. Ez idő óta, minden kedvező 
alkalommal megújulni látjuk Oroszország szorgoskodá
sát a fejedelemségek sorsa vagy inkább saját befolyásának 
és beavatkozási jogának biztosítása iránt. Az 1779-ben 
Anatoli-Kavakban kötött orosz-török egyezmény, még 
inkább megerősítő a kücsük-kajnardzsii béke feltételeit. 
Az 1783. évi kereskedelmi szerződésben, Oroszország" 
jelentékeny anyagi könnyebbségeket eszközölt ki a feje- 
delemségek javára, mindinkább megszorítván a porta 
tényleges és közvetlen részvétét a moldva-oláh ügyekben;. 
1792-ben pedig a jászvásári béke alkalmával, mely az; 
1787-ben kitört osztrák-orosz-török háborúnak vetett 
véget, a szerződés II. pontja által, Oroszország nem csak 
a régibb kiváltságokat és szabadalmakat biztosította a 
fejedelemségeknek, hanem még két évi adómentességet 
is csikart ki a portától számukra. Végre 1802-ben, midőn 
részint belzavarok, részint pedig Paszvan-Oglu betörései 
a fejedelemségeket, de kivált Oláhországot, majdnem a 
végenyészet örvényébe sodorták, Oroszország élve beavat
kozási jogával, a portát diplomacziai úton kényszerítette,, 
hogy a megszökött Szuczo fejedelem helyére, Ypsilanti 
Konstantint nevezze ki s egyszersmind, hogy az előbbi 
kiváltságokat és engedményeket határozottabb alakban, 
egy szultáni hatt-humajum által, újból szentesítse és ren
dezze. E hatt-humajumnak reánk nézve legérdekesebb 
pontja az, mely meghatározza, hogy a hoszpodárok ezen
túl hét évre nevezendők ki s ezen idő előtt, ha csak vala
mely bebizonyítható vétket nem követnek el, le nem tétet
hetnek. Ha pedig ez eset bekövetkeznék, a porta kötelei 
az orosz követet értesíteni s csak aztán, ha valóban vét
kesnek találtatnék a hoszpodár, történhetnék meg elraoz-
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ditása.1 Miután, mint említettük, a porta ez alkalommal 
még a hoszpodár személyét illetőleg is engedett Orosz
ország kívánságának s Oláhországba Ypsilantit nevezte 
ki, Moldvába pedig ugyanakkor Muruszi Sándort, kik 
között különösen az első, mint az orosz politika feltétlen 
híve ismertetett, ezáltal hét évre teljesen lemondott min
den befolyásról a fejedelemségekre, a hol most már az 
orosz befolyás kezdett korlátlanúl uralkodni. Erezték a 
török államféx'fiak a megaláztatást, mely a fentebbi 
hatt-humajum közzététele által háromlott a birodalomra 
s nem hánytak szemet azon veszélyek előtt sem, me
lyek természetellenes állapotokból keletkezhettek. És ha 
mindazáltal engedtek Oroszország követeléseinek, ezt 
csak a terhes körülmények nyomása alatt tették, remélve, 
hogy a legelső kedvező alkalommal megszabadulhatnak 
a kényelmetlen kényszerhelyzetből. E kedvező alkalom 
az 1806. év folyamában kínálkozott.

Még futólag sem említhetjük itt meg azon nagyszerű 
változásokat, melyeknek akkor Európa színhelye volt, s 
nem terjeszkedhetünk ki részletesen a porta viszonyaira 
sem a többi hatalmakhoz. Csak a lehető legrövidebben 
fogjuk a nemsokára bekövetkezett orosz-török háború 
okait s előzményeit vázolni. Napoleon, ki ekkor háborút 
folytatott Oroszország ellen, a pozsonyi béke után min
dent elkövetett, hogy a portát is Oroszország ellen inge
relje, sőt hogy e hatalommal harczba keverje, ez által 
vélvén leginkább megoszthatni az orosz haderőt. Ez volt 
az új franczia követ, Sebastiani tábornok küldetésének is 
czélja, ki 1806. augusztus elején érkezett Konstantiná- 
polyba. Sebastiani Bukaresten keresztül vette útját s ott

1 Z in k e is e n :  G -e sch ich te  d e s  o s m a n is c h e a  R e ic h e s .  V . k ö t e t
9 60 . 1. V I . k . 8 0 . 222 . 4 0 1 . 841. 1. é s  V II . k . 2 45 . 1.
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Ypsilanti herczeggel több ízben hosszasan értekezett. 
Ypsilanti híven feljegyezte beszélgetéseit a franczia követ
tel, s közölte azokat az orosz kormánynyal is. 1 Ez alka
lommal a franczia követ s a fejedelem között a szerb for
radalom is több ízben szóba jött. Sebastiani szemre
hányásokat tett Ypsilantinak, hogy segédkezet nyújtott 
volt a fölkelőknek, átszállíttatván hozzájok az Oroszország 
által küldött fegyvereket. Ypsilanti e vádat a két tartomány 
földirati fekvése (akkor még t. i. a jelenlegi Szerbia keleti 
kerületei, melyek párhuzamosan terűinek el a Duna jobb 
partján a túlparti oláh kerületekkel, a törökök kezében 
Toltak,) s azon körülmény által igyekezett megczáfolni, 
hogy a Dunán, az orsovai vár ágyúi, Ausztrián keresztül 
pedig az ottani vámhivatalok akadályozták volna meg a 
kérdéses fegyverek szállítását. E fegyverek Ypsilanti sze
rint, Magyarországból származtak s kereskedők titokban 
és pedig jó áron szerezték azokat a szerbeknek. Az ellene 
(Ypsilanti ellen) emelt vád onnét eredhetett, hogy a 
Magyarországból Szerbiába csempészett fegyverek néme
lyikén, e szó Túla (egy orosz fegyvergyár neve) találta
tott. Sebastiani nem bocsátkozott a fejedelem által felho
zott mentségek vizsgálatába, ámbáíorjogosan ellenvethette 
Tolna, hogy Ypsilanti nagyon is pontosan Tolt értesülve, 
az említett fegyvereket illető minden körülményről, noha 
állítása szerint nem tudott semmit sem felölök. Csak 
annyit jegyzett meg a franczia követ, hogy bármint legyen 
is e dolog, most már oda kell törekedni, hogy a szerbek 
mielőbb meghódoljanak.E részben Ypsilanti sokat tehetne, 
a mi által Napóleont is lekötelezné maga iránt, ha t. i. 
rábírná a szerbeket, hogy önként alávessék magukat a

1 Bogisics : R azbor szocsinenija stb. 50. 1.
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portának. Ez esetben Francziaország mindent elkövetne, 
hogy számukra engedményeket eszközöljön ki Konstanti
nápolyban, ha azonban tovább is vonakodnának letenni a 
fegyvert, a franczia csapatok is ellenék fognak fordulni, 
Ypsilanti megígérte, hogy szívesen elvállalja a közbenjáró 
szerepét, ha erre őt a porta felhatalmazza. Sebastiani 
pedig biztosította, hogy e részben számíthat pártfogá
sára. 1 Alig szenved kétséget, hogy Sebastiani már e 
beszélgetések folyamában meggyőződött arról,hogy Ypsi
lanti ígéretei nem őszinték s hogy az orosz érzelmű feje
delem, daczára a franczia részről jövő fényes biztatások
nak, sőt fenyegetéseknek is, nem fog segédkezet nyújtani, 
sem saját országában, sem pedig a szerbeknél a franczia 
törekvések előmozdítására, a míg ezek Oroszország érde
kei ellen irányozvák. Nem lehetetlen tehát, hogy már 
Bukarestben villant meg Sebastiani agyában az eszme, 
hogy a porta és Oroszország között a Napoleon által ter
vezett törés előidézésére, a legalkalmasabb ürügyet, az 
oláh ügyek szolgáltathatnák. Oroszország, mint tudjuk, 
szerződésszerűleg jogosítva volt, a moldva-oláh viszo
nyokba beavatkozni; sőt követelhető, hogy a porta csak 
vele egyetértőleg rendezze azokat. Ha már a török kor
mány e tekintetben egyoldalúig valamely rendszabályt 
léptetne életbe, természetes, hogy ebből könnyen viszály 
támadhatott a két birodalom között. Napoleon pedig épen 
ezt óhajtá s ily értelemben utasítá követét is. Sebastiani 
tehát, azonnal megérkezése után, Konstantinápolyban oda 
kezdett működni, hogy a porta a két fejedelmet, Ypsilan- 
tit és Muruszit, mint orosz barátokat letegye s helyökbe 
a franczia rokonszenveikről ismeretes, Szuezét és Kalli-

1 Bogisics : Razbor szocsinenija stb. 53—55. 1.
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machit emelje a két tartomány fejedelmi székébe, — és 
pedig Oroszország előleges megkérdezése nélkül. Sebas- 
tiani oly ügyesen s annyi erélylyel igyekezett feladatának 
megfelelni, hogy daczára az orosz és angol követek, Ita- 
linszky és Arbuthnot ellentétes működésének, nem egé
szen három hét alatt ezélt ért, s a portát rávette, hogy 
már augusztus 30-án kimondja Ypsilanti és Muruszi 
elmozdítását és Szuczo meg Kallimachi hoszpodárokká 
való avattatását. 1 A porta ez önkényes eljárása nagy 
izgatottságba hozta az orosz és angol követeket, kik aztán 
mindent megkísértettek, hogy a török kormányt reábírják 
határozatának megsemmisítésére. Nem kis erőmegfeszí
tésbe került az eredmény kivívása; mindazáltal sikerűit 
az, s hat hét múlva a gyönge s ingadozó török államfér
fiak ismét engedtek Italinszky és Arbuthnot sürgető 
követeléseinek s október 17-én hivatalosan kijelentették 
Ypsilanti és Muruszi visszahelyeztetését. Szent-Pétervá- 
rott azonban, ezalatt más fordulatot vettek az ügyek. Úgy 
látszik, hogy a hiányos és sok nehézséggel járó közleke
dés következtében, az orosz kormány csak nagyon későn 
értesült Italinszky eredménydús működéséről. Sándor 
czár azonnal a mint hírét vette a két hoszpodár augustus 
végén bekövetkezett elmozdíttatásának, elhatározta sere
geket küldeni a fejedelemségekbe, ha t. i. október 15-ig 
nem jönne tudósítás Konstantinápolyból a porta engedé
kenysége felől. Ez nem történvén, Michelson orosz tábor
nok parancsot kapott, haladéktalanúl Moldvába benyo- 
múlni s a tartományt megszállani. Még az orosz csapatok 
mozgósítása előtt megérkezett ugyan Italinszky sürgönye, 
jelentvén a két hoszpodár visszahelyeztetését, Sándor

1 Zinkeisen : Geschichte des osmanischen Reiches V II. k. 
4 0 4 — 4 0 5 . 1.
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czár azonban, kinek kedvencz eszméje volt a dunai feje
delemségek megszállása, sőt utóbb végleges elfoglalása 
is, nem vonta vissza az adott parancsot. Michelson tehát, 
november elején átkelt a Dnjeszteren s behatolt Moldvába. 
Alig találván ellenállásra a törökök részéről, pár hét alatt 
nem csak Moldvát, hanem Oláhországot is teljesen meg
szállotta, nem mint ellenség, — így kellett ugyanis nyi
latkoznia, a kormányától kapott utasítások értelmében,— 
hanem mint a szerződések őre, melyeknek pontos teljesí
tésére a portát kényszeríteni volt e katonai művelet egye
düli czélja. A mindenkor orosz érzelmű Ypsilanti, kit 
kevéssel előbb maga a porta helyezett vissza a feje
delmi székbe, természetesen nagy örömmel fogadta az 
orosz csapatok megjelenését Oláhországban, valószínűleg 
e tartomány végképi elszakadását reménylvén az ozmán 
birodalomtól. Nem is késett az orosz sereg sikeresebb 
működéseire czélzó tanácsait a szent-pétervári kormány 
tudomására juttatni. Emlékiratában a két fejedelemség 
Moldva- és Oláhország egyesítésének szükségességére 
utalt, az ő (Ypsilanti) fennhatósága alatt, továbbá 20,000 
fegyvert kért saját csapatai számára s ajánlotta, hogy 
Michelson tábornok rendelkezésére nagy összeg pénz 
bocsáttassék és felhatalmaztassék működéseiben, melyek a 
legnagyobb erélylyel volnának megkezdendők,mindenkor 
Ypsilanti tanácsait igénybe venni. Végre pedig javasolta, 
hogy az orosz kormány a szerbeknek lőszereket, fegyvert, 
ágyúkat, p^nzt s nehány ügyes tisztet küldjön, kik a szerb 
sereget rendezzék s annak műveleteit vezessék; e tisztek 
Michelson tábornok parancsai alatt állván. E javaslatra az 
orosz külügyminiszter a következő megjegyzéseket te tte: 
a szerbeknek adandó segély iránt csak akkor lehet végle
gesen határozni, ha majd az orosz csapatok velők érint-
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kezesbe léptek s ha viszonyunk a portához egy vagy más 
módon rendezve lesz. Mindenesetre készletben fogunk 
tartani bizonyos mennyiségű fegyvert és lőszert, hogy azt 
azonnal a szerbekhez juttathassuk, a mint a fővezér e 
lépést szükségesnek fogja találni. Pénzt már eddig is 
kaptak és ezután is fognak kapni. A tisztek küldetése 
pedig szinte azon fordulattól függ, melyeket a portával 
fenforgó viszályunk veend; ha pedig még a nyílt törés 
előtt küldenénk nehány tisztet a szerb sereghez, ennek 
csakis a legnagyobb óvatossággal és titokban kellene tör
ténnie, nehogy a törökök roszhiszemüséggel vádolhassa
nak bennünket.1

Az ügyek e fejlődése nem csekély befolyást gya
korolt a szerb felkelésre is. Mint alább látni fogjuk, 
az 1806-dik év ősz elején, részint Szerbiában szenve
dett nagy vereségek, részint pedig az orosz befolyás 
pillanatnyi túlsúlyra emelkedése következtében, melynek 
épen akkor sikerűit az elűzött hoszpodárokat fejedelmi 
székükbe visszahelyezni, a porta hajlandónak mutatkozott 
alkudozásokba bocsátkozni a szerbekkel is. E nevezetes 
alkudozásokról lesz még alkalmunk bővebben szólani, itt 
most csak annyit említünk meg, hogy azok végre is nenr 
vezettek eredményre, mert a porta elkeseredve az orosz 
seregek benyomulása miatt Moldvába, de különösen Napo
leon biztatásainak következtében, ismét bátorságot nyert, 
teljesen kiküszöbölni az orosz befolyást. Napoleon a pozeni 
táborból 1806. deczember 1-én Sebastianihoz írt levelé
ben utasította ez utóbbit, tanácsolná sürgetőleg a portá
nak, hogy helyezze vissza az iránta barátságos hoszpodá
rokat s űzze el Oroszország párthíveit. Ezen felül felha
talmazta Sebastianit, véd- és daczszövetséget kötni a, 

1 Bogisics: R azbor szocsinenija stb. 47—50. 1.



1 7 8 0 - 1 8 0 6 . 561

portával, a melyben Napoleon biztosítaná Törökország 
részére Moldva, Oláhország és Szerbia teljés és feltétlen 
birtokát. Ez alkalommal a szultánnak is írt Napoleon, 
felszólítván őt, bogy helyezze vissza a fejedelmeket, ne 
adja meg a szerbeknek az engedményeket, melyeket 
fegyverrel kezökben akarnának tőle kicsikarni, s kezdje 
meg azonnal a háborút Oroszország ellen.1 Napoleon 
tanácsai nem maradtak eredmény nélkül. Első sorban a 
szerbek érezték meg a török-franczia barátság- hatását, 
mert a porta minden alkudozást megszakított velők s így 
kényszerítő őket tovább folytatni a harczot. Egyszer
smind 1806. deczember 27-én a porta hadat üzent 
Oroszországnak, Sebastiani tehát teljesen czélt ért. 
A szerb felkelésnek azonban egyelőre nem sokat hasz
nált a két birodalom között kitört viszály.

Ypsilanti az orosz kormányhoz intézett, fentebb emlí
tett javaslatával kétségkívül valamennyi keresztyén nép 
felkelésének támogatását és terjesztését czélozta az egész 
török birodalomban, így vélvén leghamarabb megszaba
díthatni saját hazáját a félhold uralma alól. Oroszország 
azonban, mely kiválólag csak Moldva és Oláhország bir
tokára vágyott, s épen nem volt hajlandó Ypsilanti nagy
ravágyó terveinek segédkezet nyújtani, egyelőre csak 
annyiban óhajtotta az általa ajánlott eszközt felhasználni, 
a mennyiben az saját czéljait előmozdíthatá. Mindazáltal, 
miként látni fogjuk, már az 1807. év folytán, egy orosz 
csapat Oláhországból benyomúlt Szerbia keleti kerüle
teibe s ha nem is vált nagy hasznára a szerb felkelésnek, 
alapját veté meg azon orosz-szerb viszonynak, mely las

1 J . de T esta : Recueil des T ra ités de la  Porte ottam ane. 
Paris, 1865. II. kötet 284—285. 1.

Kállay B. A szerbek története. I. 36
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sanként Oroszország védnökségévé fejlődött ki Szerbia 
fölött. Ekként szolgáltattak ürügyet az Oláhország és 
Moldva birtoklása körül támadt viszályok, Oroszország 
tényleges beavatkozására a szerb ügyekbe.

A tél készülődések között telt el török részről. A hábo
rúnak csak a jövő év tavaszával kellett volna kezdődnie. 
A nagyvezír 1807. márczius végével indúlt ki Konstanti
nápolyból, s csak hetek múlva ért a Dunához. Mielőtt 
azonban a túlpartra átkelt volna, hírét vette a fővárosban 
történt nevezetes eseményeknek. Május havában ugyanis, 
lázadás tört ki a janicsárok és párthíveik között Konstan
tinápolyban, a szultán reformtörekvései ellen irányúivá, 
mely mozgalom mind nagyobb mérveket öltvén, Szelimet 
trónjától fosztotta meg s IY. Musztafát emelte arra. Ez 
esemény természetesen a háború folytatására is bénitólag 
hatott annyival inkább, mert az új szultán, már ellen
szenvből is elődje iránt, idegenkedett a franczia barát
ságtól s Oroszország felé hajolt. Ily körülmények között, 
augusztus vége felé Szlobosziánál, Dzsurdzsevo mellett, 
8 hónapi fegyverszünet jött létre az orosz és török sere
gek között, melynek értelmében az előbbenieknek ki kel
lett volna vonulniok a fejedelemségekből. Az orosz fő- 
parancsnok e szerződés megkötésekor óhajtott volna a 
szerbek részére is némi előnyöket biztosítani, de a török 
meghatalmazottak ellenkezése miatt, csakhamar elállóit 
követelésétől. Sándor czár, ki nem volt hajlandó ily köny- 
nyen lemondani a fejedelemségek bírásáról, nem hagyta 
ugyan helyben e fegyverszünetet s csapatai nem is távoz
tak Oláhországból, de azért tényleg mégis fennállott az. 
A porta, a fővárosban folyvást tartó forrongás következ
tében, nem volt többé képes külháborút folytatni, sem 
pedig nagyobb sereget küldeni a szerb felkelők ellen, a
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kik ennek következtében egy ideig minden támadástól 
menten maradtak. A jövő 1808. évben a gyenge Musztafa 
helyét ismét Szelim foglalta el, de csak rövid időre, 
mert az újonnan kitört lázadás közepette életét veszté s 
helyette II. Mahmud lépett a szultánok trónjára, az 1808. 
julius havában. A jövő évben aztán, ismét megújult a 
háború Oroszország és a porta között.

A külviszonyok ezen rövid ecsetelése után, vissza
térhetünk az események leírásához, melyeknek Szerbia 
nz 1805. év vége óta színhelyévé vált.

36*



HATODIK FEJEZET.

A forradalom győzelmes e lőhaladása.

A nehány hónapi nyugalom, mely az ivankovczei 
győzelmet követé s melyet, mint láttuk, oly előnyösen 
tudtak a szerbek belügyeik rendezésére felhasználni, nem 
tartott soká. A szerb forradalom most már oly mérveket 
öltött, hogy a portának, ha ugyan nem akarta e tarto
mányt végkép elveszteni, minden erejét össze kelle 
szedni a mozgalom leverésére. Szelim szultánnak a biro- 
dalmi haderő czélszerü átalakítását czélzó reform-törek
vései , mint tudjuk, csak jelentéktelen eredményekre 
vezettek. A janicsároknak s általában a régi intézmények 
párthíveinek hol nyilt, hol titkos ellenszegülésén, a szül - 
tán minden újítási eszméje hajótörést szenvedett. Fen- 
maradt tehát, főkép az európai részekben, a régi katonai 
szervezet teljes épségében. Az egyes hatalmasabb kor
mányzók s pasák tetszésétől s a tartományokat lakó jani
csárok és szpahik nem mindenkor biztos engedelmessé
gétől függött most már a porta háborúinak lehetősége,, 
nem pedig a szultán akaratától. A parancs a fegyver
fogásra s a csapatgyüjtésre a nagyúr nevében küldetett 
ugyan minden háború előtt a pasákhoz, ezek azonban, 
rendesen csak abban az esetben engedtek annak, ha saját 
érdekeiknek is megfelelt a tervezett hadjárat. Erélyes
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fellépésről a vonakodók ellen, az európai tartományokban 
uralkodó zilált viszonyok között, természetesen szó sem 
lehetett. Nem csoda tehát, hogy a porta készülődései 
valamely háborúhoz vagy harczi vállalathoz, mindenkor 
sok időt vettek igénybe s hogy az eredmény rendesen 
nem felelt meg a várakozásoknak. így történt ez a jelen 
alkalommal is.

Még az 1805. év végén s az 180G. év elején lovas 
futárok meo-vitték a szultán rendeletét, a rumelii és bős-

o

nyák váliknak (kormányzóknak), hogy egymással egyet
értve a lehető legnagyobb erővel mielőbb támadják meg 
a szerbeket kétoldaliból. De nem csak a válik, hanem min
den egyes pasa is hasonló parancsot kapott s a háború a 
szerbek ellen az összes mahomedán lakosság között ki- 
hirdettetett. A készülődések azonban csak felette hanya- 
gúl folytak; a pasák s a nép sem mutattak mindenütt 
nagy kedvet résztvenni a harczban. Az ismeretes Pasz- 
vanoglu, Yiddin ura, szívesen fegyvert ragadott volna, 
azon feltétel alatt, hogy nem kell más vezér parancsainak 
engedelmeskednie s hogy elfoglalhatja és saját birtoká
hoz csatolhatja Szerbia keleti részét, az úgynevezett 
Krajnát. Hasonlólag gondolkozott a még sokkal hatal
masabb ruscsuki pasa, Tersztenikoglu, a ki a bosnyák és 
rumelii válik alatt nem akarván szolgálni, megtagadta az 
engedelmességet s a porta által küldött háborút hirdető 
futárokat tartományából kiűzte. Sőt midőn Paszvanoglu 
felszólítá ől^ hogy egyesítsék erejüket s közösen saját 
javukra verjék le a szerb forradalmat, ez ajánlatot sem 
fogadta el, nem akarván Paszvannal osztozkodni. Ez 
utóbbi tehát, miután a rumelii válihoz nem akart csatla
kozni, magára maradt; de egykori hatalmában megfo
gyatkozva, nem igen árthatott a szerbeknek. Hogy saját
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gyöngeségét palástolja, azon hírt terjesztő, hogy megbé- 
kűlt a szeibekkel s nem szándékozik ellenék hadat indí
tani. A felkelők azonban a viddini pasa szavaira nem 
sokat hajtottak s mint később látni fogjuk, fegyverrel 
kezökben igyekeztek hazájukat kelet felől is biztosítani. 1

Rumeli válijává a skutarii pasa, Ibrahim, nevezte
tett ki azon meghagyással, hogy Szófia körűi összponto
sítsa táborát s onnét Nisen keresztül a Morava völgyén 
nyomuljon be Szerbiába. A míg Ibrahim sereget gyűjtött 
részint rumelii törökökből, részint albánokból toborzván 
azt, a mi néhány hónapi időt vett igénybe, a szerbek sem 
maradtak tétlen s erélylyel szervezték a tartomány min
den részében a felkelést.

Belgrád körűi a viszonyok nem változtak Bekír 
pasa eltávozta óta. A várban éa a városban Szolimán 
pasa képviselte névleg a szultán hatalmát, tényleg azon
ban Gusancz-Ali parancsnokolt. A környéket pedig a 
szerb csapatok szállották meg, körűlzárolva Belgrádot s 
hol barátságosabb, hol pedig ellenségesebb viszonyba 
lépvén az őrséggel. Az 1806. év elején Gusancz-Ali, ki 
szintén értesült a porta nagyszerű készülődéseiről, határo
zottabban vélt felléphetni a felette alkalmatlan szerb 
figyelő csapatok ellen. Több ízben kisértett meg a török 
őrség kirohanásokat a várból, de mindenkor döntő ered
mény nélkül. A szerbek, habár kénytelenek voltak is 
csapataik legnagyobb részét a nyugoti határra küldeni, 
mégis mindenkor sikerrel visszaverték Gusancz támadá
sait. Ily apró csatározások között folyt le az év legna
gyobb része Belgrád körűi, melyek semmit sem változ-

1 B ogisics: Razbor szocsinenija stb. Y psilanti és a jászvá- 
sári orosz konzul jelentései az orosz külügym iniszterhez 40. 1. 
és 61—66. 1.
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tattak a helyzeten. A szerbek nem juthattak a várba, 
Gusancz pedig nem volt képes a vár körűlzárolását meg
szűntetni. Ez alatt sokkal fontosabb események színhe
lyévé vált Szabács környéke és a Drina melléke.

Emlékezünk még, hogy mióta a szabácsi törökök 
Nenádovics Jakab támadását a múlt télen oly véresen 
visszavex*ték, Szabács vára folyvást a törökök kezében 
maradt, sőt az őrség idővel tetemesen is megszaporodott. 
Szabács birtoka, kétségkívül nagy fontossággal bírt a 
törökökre nézve, mert a vár védelme alatt mindenkor 
biztosíthatták a Drinán átkelő bosnyák csapatok előnyo
mulását a nyugoti szerb kerületekben. De épen ez okból, 
a szerbekre nézve is, nem kevésbé fontos kérdés volt e 
vár elfoglalása, különösen pedig a jelen körülmények 
között, midőn Bosznia felől oly aggasztó hírek érkeztek. 
Miként Belgrád, úgy Szabács környékéről sem távoztak 
el a szerb csapatok egészen, még az 1805. vége felé 
beállott nehány hónapi nyugalom alatt sem. Az 1806. év 
első napjaiban pedig teljesen körűlzárolták Szabács várát 
s ostromolni kezdték azt, ágyúkból és mozsarakból lövöl
dözvén a falakat. 1 A Drina mentében is, több helyütt 
kisebb-nagyobb szerb csapatok őrködtek a határ felett, 
hogy idejében megakadályozzák a netalán Boszniából, 
Szabács segítségére siető török seregek átkelését a folyón. 
A vár lövetése kevés eredménynyel folyt ugyan, de a 
gyenge török őrséget mégis annyira nyugtalanítá, hogy 
az a szabggsi püspök közbenjárásával, ki e végre az 

*

1 Az 1805. év folyamában a szerbek részint A usztriából 
vásárlás által, részin t Szendrő elfoglalásakor m ár több ágyút 
szereztek, m elyeket most, különböző csapatok m űködéseinek 
tám ogatására használtak.
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osztrák partra költözött át, alkudozni kezdett a felke
lőkkel.

Nem sokára híre jött azonban, hogy Jadár felől na
gyobb török sereg közelít Yidaics Mehmed alatt, Szabács 
várát felmentendő az ostrom alól. Bosznia és a belgrádi 
pasalik között, majdnem egész Visegrádig mindenütt a 
Drina képezte a határt. Csak két terület Jadár és Ragye- 
vina szögellett be, Zvornikkal szemközt, Szerbiába a Diá
nán innen. A szerb felkelők, a kik, mint tudjuk, minden
kor nagy súlyt fektettek arra, hogy csak a belgrádi 
pasalikban garázdálkodó törökök, nem pedig a szultán 
fennhatósága és tartományai ellen ragadtak fegyvert, a 
nevezett két kerületre nem terjesztették ki mindeddig a 
mozgalmat, nehogy méltó ürügyet szolgáltassanak a bos- 
nyákoknak, őket megtámadni. Sőt Jadár és Ragyevina 
szerb lakossága, még 1804-ben, nem sokára a felkelés kez
dete után, némi egyességre lépett Yidaics Mehmed kapi
tánynyal, az általunk is többször említett Vidaics Ali bég 
egyik rokonával. Ezen egyesség értelmében az említett 
két kerület lakosainak tartózkodniok kellett minden rész
véttől a mozgalomban. Mehmed ellenben fogadást tett» 
hogy úgy ő, mint bég társai mindenkor elkerülendik e 
kerületeket, midőn a szerb felkelők ellen kell vezetniük 
csapataikat. A Vidaicsok lévén Jadár- és Ragyevinában 
a főbirtokosok, természetesen érdekükben állott, hogy az 
ottani népet megóvják a pusztító hadjáratoktól, egyszer
smind biztosítván ily módon Zvornik várát is minden 
megtámadás ellen. E két kerület semlegesítése azonban, 
a szerb felkelőkre nézve is felette előnyös volt; mert egv 
részről nem kellett többé ez oldalról megtámadástól fél
niük, másrészről pedig sokkal rövidebbé s így könnyebben 
védhetővé vált ez által a belgrádi pasalikot Boszniától
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elválasztó határvonal, a Drina torkolatától körülbelül 
csak Ljesnicza városkáig terjedvén. Mintegy két évig 
tartott ez állapot. Mehmedkapitány rokonszenvvel szem
lélte eleinte a szerb felkelés terjedését, mely által ő és 
társai, hatalmas rokonuk, a janicsárok hű barátja Yidaics 
Ali bég, zsarnokoskodásától reménylettek megmenekül
hetni. És ezért a Yidaicsok sokáig tiszteletben tartották 
a Jadár és Ragyevina népével kötött egyességet, sőt a 
hol lehetett még támogatták is a szerb felkelést, miként 
ezt több ízben szreberniczai Hadzsi bég is tette volt. Az 
1805. év vége felé azonban e viszonyok lényeges válto
zást szenvedtek. Az. ivankovezei ütközet után, hol a szer- 
bek a szultán által küldött vezérrel szállottak szembe, 
valamint a békés törökök Szerbiában, úgy annak határain 
túl is azon mahomedánok, kik eddig némi titkos káröröm
mel nézték az általuk is gyűlölt janicsárok hatalmának 
megsemmisítését, megdöbbentek s ellenséges állást kéz- 
dettek elfoglalni a szerb mozgalommal szemben, mely 
most már az összes mahomedán elemet látszott veszélylyel 
fenyegetni. Hadzsi bég és Mehmed kapitány is kibékül
tek tehát elleneseikkel az 1806. év elején s készséggel 
nyújtottak segédkezet a szerb felkelés elnyomását ezélzó 
vállalatokhoz, főkép miután most már maga a szultán 
parancsolta, hogy minden igazhívő mahomedán fegyvert 
ragadjon a fellázadt keresztyén rája ellen. így történt hogy 
Yidaics Mehmed kapitány már 1806. év január közepe 
táján Zvor^iknál átkelt a Drinán 3000 emberrel, Szabács 
segítségére sietendő. Természetes, hogy a megváltozott 
körülmények között, Jadár és Ragyevina semlegessége,' 
daczára a fennálló egyezménynek, nem biztosíthatá többé 
e kerületeket a török csapatok átvonulása ellen. Mehmed 
Zvornikból egyenesen Ljesnicza felé vette útját s e város
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közelében, a Jadár folyón átvezetvén seregét, nem messze 
a szerb csapattól, táborba szállott. 1 Mehmed kapitány 
közeledtének hírére, Kara-Gyorgye, Csarapicsra bízván 
a Belgrádot körűlzároló sereg parancsnokságát, egy csa
pattal a szorongatott vidékek segítségére sietett, támo
gatva Nenádovics Jakab által is. — Mielőtt azonban a 
helyszínére érhettek volna, a törökök megtámadták a 
szerb tábort január 29-én, 1 2 hol Lazárevics Luka vojvoda 
parancsnokolt. Az ütközet heves volt, de végre is a törö
kök hátrálni kényszerültek s a Jadár folyó túlsó partjára 
vonúltak vissza. A felkelők három elesett török főnök 
fejét Ivara-Gyorgyénak küldötték, ki azokat a szabácsi 
vár falaival szemben magas póznákra tűzette, 3 hogy ez 
által megfélemlítvén az ostromlottakat, mielőbb meg
adásra bírja őket. A várt eredmény nem következett be,, 
sőt újabb veszély fenyegette nem sokára a felkelőket. A 
törökök nehány nap múlva s most úgy látszik nagyobb- 
erővel, újra áthatoltak a Jadár folyón s Ljesniczánál ismét 
megtámadták a szerb tábort. A harcz mindkét részről 
nagy elkeseredéssel folyt és aránylag tetemes veszteség
gel végződött. Kara-Gyorgyét, ki maga is részt vett az 
ütközetben, egy golyó nyakán találta, szerencsére azonban, 
selyem kendőjébe fúródott, mely az ütés erejét teljesen 
megbénító, úgy hogy csak jelentéktelen sérülést szenve
dett. Végre is a szerbek a túlnyomó ellenséges erő előtt 
visszavonulni kényszerültek s Kara-Gyorgye éjszak felé

1 A belgrádi tudom ányos társaság  kéziratgyüjtem ényéböl: 
395. sz. okirat. Jovanovics kapitány j döntése Sztratim iroviisboz.

2 H adzsics: Szerb felkelés stb. 58—59. I. — A belgrádi t* 
t. kztgyüjtem ényéböl 395. sz. okirat.

3 A belgrádi tudom ányos tá rsu la t kéziratgyüjtem ényéből: 
395. sz. okirat.
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vette útját, követve a török sereg által, melynek egy része 
Mehmed kapitánynyal az élén s tűzzel-vassal pusztítva a 
vidéket, a Mácsván át, keresztül tört Szabács váráig, hol 
az ostromlottakkal egyesült. Kara Györgye, az utóbb 
híressé vált Misár falu közelében, Jelencsánál foglalt el 
megerősített állást s itt várta be a megszaporodott sza- 
bácsi várőrség támadását, mely már február 12-én bekö
vetkezett. Egész nap tartott a harcz, a győzelem mái-már 
a törökök részére dőlt el, midőn este felé, a szerbeknek 
segítségök érkezett s e friss csapat hátulról támadván 
meg a törököket, ezek annyira megfélemlettek, hogy fu
tásban kerestek menedéket. 1

A mig Szabács körül e harczok folytak, a szreber- 
niczai Hadzsi-beg, egy csapattal betört Szokol felől, a 
váljevói nahiába. Nenádovics Jakab, ki az utolsó lyesni- 
czai ütközetben szintén megsebesült, gyógyítás végett fa
lujába, Brankovinába távozott, e vidékek összes fegyver
fogható népe pedig, a Száva mellett és Szabács körül,. 
Kara-Gyorgye táborában időzött. Hadzsi-beg tehát, nem 
találván ellenállásra, akadály nélkül nyomult előre, s 
Nenádovics Jakabot, ki hirtelen összeszedett kis csapatá
val a török sereget feltartóztatni iparkodott, könnyű szer
rel a Váljevótól éjszak felé nehány mértföldnyire fekvő 
Ub városkáig visszavetette. Kara-Gyorgye értesülvén a 
törökök közeledtéről, a váljevói csapatokat azonnal útnak 
indítá Nenádovics segítségére, mire a törökök visszatér
tek Váljev<  ̂ felé. Nem sokára maga Kara-Gyorgye is 
megérkezett egy csapattal a helyszínére. A törökök sok
kal erősebbnek vélvén a szerb csapatot, mint az valóban

2 N enádovics: Memoári 141 —142. 1. — H adzsics: Szerb 
felkelés stb. 60—62. 1. — A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéböl 
399. okirat.
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Tolt, megfélemlettek és Szokolon át, visszavonúltak Bosz
niába. Azonban még útközben Brankovinát, a Nenádovi- 
csok faluját és Váljevót felgyújtották s általában a hol 
csak megjelentek, borzasztó pusztítást vittek véghez. Kara- 
Gyorgye ezután elhagyta e tájat s visszatért Topolába, 
honnét nemsokára a belgrádi táborba sietett.1 A válj evői 
felkelők pedig, miután Nenádovics Jakab vezérlete alatt 
még bekalandozták a szokoli nahiát, felégetvén nehány 
török falut, ismét Szabács alá vonúltak. A harczok azon
ban ez által méff nem értek véo-et e vidéken. HusvétO O
körűi a törökök újra nagyobb erővel törtek be a válj evői 
nahiába. Hadzsi-beg ugyanis, az előbbi sikertelen válla
lat által vissza nem riasztva, majdnem 6000 főnyi sereget 
gyűjtött, s bizonyos Ozman-Dzsorára bízván a vezérséget, 
megindítá azt Szabács felé. Már Szvileúváig hatolt előre 
az ellenséges sereg, midőn a Szabács mellett táborozó 
Nenádovics Jakab, összeszedvén a váljevóiakat, a lehető 
leggyorsabban a fenyegetett vidékek segélyére sietett. A 
törökök értesülvén a felkelő csapat közeledtéről, az Ub 
folyónál fekvő Csurug falu mellé húzódtak. Már beeste
ledett, midőn Nenádovics, kisded csapatával, mely alig 
2000 főt számlált, az ellenséges tábor közelébe ért. Jóval 
hajnal előtt kezdték a szerbek a támadást, miként előle- 
gesen elhatározták volt, több oldalról egyszerre. A törö
kök nem lévén ily heves rohamra elkészülve, megzava
rodtak s összes podgyászuk hátra hagyásával, megfutot
tak. Nem csekély veszteséggel bár, de csakhamar mégis 
megállapodott a török sereg zöme egy hegy alatt, készen 
az ütközetet folytatni. E közben felkelt a nap s a szer- 
bek látván az ellenség erős állását, szemben azzal, egy

1 Nenádovics: Memoári 142. 1. — Hadzsics: Szerb felkelés 
s tb . 6 2 -6 4 . 1.
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dombos szőllőben sánczokat készítettek, hogy így bizto
sabban várhassák be a túlnyomó erő netaláni támadását. 
Ez nem sokára be is következett. A törökök oly elszánt- 
sággal rohantak a sánczokra, hogy már nehány zászlót 
fel is tűzhettek azokra. A szerbek csak végerő-megfeszí- 
téssel voltak képesek a támadást visszeverni. Midőn a 
harmadik roham sem sikerűit, a törökök heves puska
tüzeléssel’ igyekeztek a felkelőket a eánczok elhagyására 
kényszeríteni. Ez utóbbiak helyzete valóban már felette 
kétségessé vált, midőn Moler Péter és Grbovics Milován,, 
a közel falvakban gyűjtött csapattal, a helyszínére értek 
s azonnal támadólag léptek fel. Ez alkalommal elesett 
Ozman-Dzsóra, mire a törökök megfosztva vezérüktől, 
vad futásban kerestek menedéket, üldözve a szerbek által. 
Csak a ki lóháton volt, szabadult meg, a gyalogság leg
nagyobb része oda veszett, mert útközben is a falusiak 
mindenütt fegyvert ragadtak s a már úgy is fáradt futók 
üldözését folytatták. Borzasztó mészárlást vittek véghez 
a szerbek ez alkalommal, karddal, késsel üldözvén, dorong
gal vervén agyon a menekülőket. Több mint fele a török 
seregnek veszté életét a csuruo-i ütközetben. Nenádovics 
Jakab pedig, ismét visszatért csapatával Szabácshoz, 
reménylvén, hogy egy időre megszabadúlt a bosnyákok 
támadásaitól s hogy úgy nagyobb erővel folytathatja a 
vár ostromát. 1

A felkelők ugyanis, mint láttuk, egy perczig sem 
tévesztettéhez idő alatt a foczélt szem elől, t. i. Szabács 
mielőbbi bevételét. Több ízben kénytelenek voltak ugyan 
elhagyni a várat, s a különböző tájak felől előnyomuló 
török csapatok elébe sietni; a harcz végezte után azon-

1 Nenádovics : Memoári 143—145. 1.
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ban, mindannyiszor visszatértek Szabács alá. Az ostrom, 
részint ez okból, részint pedig, mert a szerb csapatok 
nélkülözték a szükséges ágyúkat, de meg mivel nem is 
értettek a hadművelet ezen neméhez, csak lassan haladt, 
s minden nevezetesebb eredmény nélkül. Mindazáltal a 
csekély számú várőrség nem minden aggodalom nélkül 
nézett a jövő elébe, kivált midőn a Boszniából segítsé
gére elősiető török csapatok a felkelők által többnyire 
visszaverettek. Azok, kik a szerb sorokon keresztül törve 
a várba befutottak, növelték ugyan az őrség, de egy
szersmind a fogyasztók számát is. Eleségben pedig a vár 
mindjárt kezdettől fogva szükséget szenvedett. A körül
záró szerb csapatok felette megnehezíték az élelem be
szerzését, s ez még akkor is, midőn a felkelők a Drina 
vagy Szokol felől előnyomuló ellenséges csapatokat fel- 
tartóztatandók eltávoztak s a várat őrizetlenül hagyták, 
majdnem lehetetlenné vált, mert a különben oly gazdag 
Mácsva vidéke, a folytonos harczok következtében, majd
nem egészen pusztán és műveletlenül maradt, a lakosok 
közül a férfiak nagyobbára a felkelőkhöz csatlakozván, a 
nők és gyermekek pedig az osztrák partra menekülvén, 
a hol szíves fogadtatásban részesültek. A törökök e reájuk 
nézve oly káros hatású kivándorlást megakadályozandók, 
már februárban nehány magasabb rangú tisztet Kle- 
nakba, a Szabácscsal szemközt, a Száva balpartján fekvő 
osztrák állomás parancsnokához küldöttek, felszólítván 
őt, hogy többé ne engedje meg a szerb menekülőknek 
az osztrák földre lépni. Egyszersmind azzal fenyegetődz- 
tek , hogy ha kérelmük visszautasíttatnék, a török 
csapatok valószínűleg a két birodalom (Ausztria és 
Törökország) között fennálló barátságos viszony megsér
tésére ragadtathatnák magukat. Mindazáltal az osztrák
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parancsnok, nem akarván ez ügyben saját felelősségére 
intézkedni, egyelőre nem teljesítő a török tisztek kérel
mét, hanem az egész dolgot feljelenté a Zimonyban szé
kelő tábornoknak. 1 Alig volt képzelhető, hogy az osztrák 
hatóságok, melyek mindenkor oly elnézők voltak a szerb 
mozgalom iránt, s nem csak szemet húnytak az Ausztriá
ból a túlpartra szállított mindenféle hadikészletek fölött, 
hanem kéz alatt, olykor még maguk is segítették a felke
lőket, alig volt képzelhető, hogy e hatóságok a szeren
csétlen menekülteket a visszatérésre kényszerítsék, jól 
tudván, hogy mily szomorú sors várt volna reájuk a török 
uralom alatt. És mégis márczius közepe felé, szigorú 
rendelet érkezett a zimonyi főparancsnokságtól az összes 
határhatóságokhoz, hogy az osztrák partra menekült 
szerbeket erővel is űzzék vissza hazájukba. Antim, a 
szabácsi püspök, tartva a törökök kegyetlenségétől, szintén 
átjött volt Ausztriába, s most neki is el kellett volna 
hagynia a menhelyet. E szorongattatásukban úgy Antim, 
mint nehány osztrák szerb, Sztratimirovicshoz fordúltak 
pártfogásért. A karlóczai érsek közbenjárására afőhadpa- 
rancsnokság megengedte Antimnak a maradhatást, a me-Ö  o  o  7

nekűltek legnagyobb részét illetőleg azonban, a kiűzetési 
rendelet a legnagyobb szigorral foganatosíttatott, úgy 
hogy a katonák puskatusával kényszerítők a többnyire 
nőkből és gyermekekből álló jajveszékelő tömeget csol- 
nakokba szállni, s daczára a nagy szélnek, életveszély 
között a túlpartra átevezni. Nem valószínű, hogy a zimo
nyi főparancsnokság egyedül a törökök fenyegetései miatt 
határozta volna el e majdnem embertelen rendszabály 
életbeléptetését, ámbár nem tagadható, hogy az osztrák

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéből: 396. sz. okirat.
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hatóságok, melyek eddig annyi pártos rokonszenvet ta
núsítottak a szerbek ügye iránt, némileg a mindkét fél 
iránt fentartandó semlegességé elvnek óhajtottak ez által 
érvényt szerezni. A fő ok azonban abban a körülmény
ben látszott rejleni, hogy a szerbek, miként ez Sztrati- 
mirovicsnak egy leveléből kitűnik, a Szabács körűi foly
tatott győzelmes ütközetek után, a megfutamodott, s az 
osztrák partra menekült törököket oda is követték, s ott 
közűlök többet leöltek. Ha meggondoljuk, hogy mily 
elkeseredéssel küzdöttek a felkelők elnyomóik ellen, s 
hogy akkor még a nemzetközi jogról fogalommal sem 
bírtak, természetesnek fogjuk találni, hogy nem sokat 
törődtek a semleges terület megsértésével. Az osztrák 
hatóságok azonban, nem nézhették közönyösen, hogy a 
harcz az ő területökre is átplántáltassék. Ha megtűrik 
vala e kihágásokat, kétségkívül felette kellemetlen bo
nyodalmakba keverhették volna az egész birodalmat* 
főkép ez időtájt, midőn Napoleon törekvése, a portával 
szövetkezni, mindinkább nyilvánossá vált. Ily körülmé
nyek között, ha talán túlszigorúnak kell neveznünk is a 
szerb menekültek irányában alkalmazott rendszabályt, de- 
politikai tekintetben a jogosultságot attól meg nem ta
gadhatjuk. Sztratimirovics, ki oly élénk figyelemmel és; 
érdekkel kísérte a szerb mozgalmat, szintén érezni látszott,, 
hogy a felkelés ügye mennyit szenvedett volna az által, 
ha a szerbek tovább is folytatják vala a törökök üldözé
sét osztrák területen. Nem is késett Sztratimirovics, egy 
megbizottja, Jovanovics nyugalmazott osztrák határőr
kapitány által, ki valószínűleg az ő megbízásából ez egész 
idő alatt Klenakban tartózkodott, s innét tudósítá őt a 
szerbiai eseményekről, a felkelőket figyelmeztetni, hogy 
ne hagyják magukat a kétségbeesés és elkeseredettség
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által elragadtatni, s óvakodjanak a megfutamodott törö
kök bántalmazásától.1 Később, mint látni fogjuk, a szerb 
menekültek ismét akadály nélkül átkelhettek az osztrák 
partra, s már e körülményből is eléggé kitűnik, bogy az 
április közepe táján kelt kiüzetési rendelet, csak a pilla
natnyi kényszerhelyzet nyomása alatt keletkezett, a 
zimonyi főparancsnokság minden bonyodalmat el akarván 
kerülni a törökökkel és biztosítani a határőrvidékek nyu
galmát. E tekintetek indították az osztrák hatóságokat 
arra is, hogy junius elején megengedték az élelemszállí- 
^ást, bizonyos meghatározott mennyiségben, a Száva bal
partjáról a szabácsi várba. Igaz ugyan, hogy a vár e 
segély nélkül, valószínűleg nehány nap múlva, kénytelen 
lett volna kinyitni kapuit a felkelők előtt, az őrség már 
majdnem éhséget szenvedvén, de másrészről a törökök is 
jogosan követelhették az osztrák hatóságoktól, hogy irá
nyokban se tanúsítsanak nagyobb szigort, mint a felkelők 
iránt, kiknek a mozgalom kezdete óta nemcsak élelmi 
szereket, de hadikészleteket is szabadon engedtek szállí
tani. A semlegesség elve követelte, hogy a küzdő felek 
egyike se nyerjen nagyobb pártolást a semleges hatalom 
részéről. Azonban az említett élelmiszerek szállítását is 
csak oly feltétel alatt engedték meg az osztrák hatóságok, 
hogy az egész megszabott mennyiségnek 8 na]) alatt a 
várban kell lennie, a mi e határidőig el nem szállíttatott, 
az Klenakban maradván, a nélkül hogy akár a törökök, 
akár a szerbek használhatták volna. Még mielőtt e segély 
a várba érkezett, az ostromlottak a szükségtől kénysze
rítve, alkudozni kezdettek a felkelőkkel, s e végre az

1 A  b e lg r á d i  t . t. k z t g y ü j t e m é n y é b ö l  . 105. 1 03 . 4 0 1 . 1 0 5  é s
4 0 6 . sz . o k ir a to k .
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osztrák parton gyűltek össze mindkét fél küldöttei. A tö
rökök azt kívánták, hogy 400 főnyi őrség a várban ma
radhasson, a többiek pedig szabadon elvonúlhassanak. 
A szerbek, kik a vár megadását követelték, nem fogad
hatták el a törökök ajánlatait. Az értekezlet tehát, ered
mény nélkül ért véget s a török küldöttek aggodalom
teljesen tértek vissza a várba a fenyegető szavak hatása 
alatt, melyeket Nenádovics Máté,1 ki szerb részről az al
kudozásokat vezette, távozásukkor hozzájuk intézett. — 
A várőrség egy része, látván, hogy a felkelők nem hajlan
dók megadni a szabad elvonulást, éjnek idején kilopod- 
zott a várból, Boszniába menekülendő. A Kitog környé 
kén táborozó szerbek azonban, megtámadták a mellettük 
elsiető csapatot s majdnem egészen megsemmisítették. 
Egyszersmind Csúpics Sztoján, a mácsvai vojvoda, mint
egy 100 elszánt legénynyel, behatolt Boszniába s ott azon 
török falukat kezdte pusztítani, melyeknek lakosai a 
Szerbiába be-betörő csapatokhoz csatlakoztak.1 2 Általá
ban a küzdelem most már nagy elkeseredéssel folyt mind • 
két részről. Miként a törökök nem kímélték hadjárataik 
alkalmával az útjokba eső szerb vidéket, úgy a szerbek 
is, ha szerit tehetek, felégették s feldúlták a mahomedán 
falukat és birtokokat s nem kegyelmeztek sehol ellensé
geiknek, sem a harczban sem üldözés közben. Az eleset
tek fejét, úgy a törökök, mint a szerbek, rendesen levág
ták. Nenádovics, Szabács alatt, egy aranyat fizetett min-

1 Nenádovics Máté már előbb visszatért Bécsből, hová m int 
tudjuk az 1806. év elején, az osztruzsniczai értekezlet megbízá
sából utazott volt. Az óhajto tt segélyt nem nyerte ugyan meg 
az osztrák korm ánytól, de hozott magával 1000 röppentyűt,, 
m elyeket most Szabács ostrom ánál szándékozott használni.

2 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéből 415. sz. okirat.
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den beszolgáltatott török főért.1 Részint a menekültek 
elbeszélései, részint az ütközetről s az elkövetett kegyet
lenségekről szállingózó hírek, a valóságnál is kedvezőtle
nebb színben tüntetők fel az irányt, melyet a mozgalom 
az utóbbi időben követni kezdett, s a felkelés barátait úgy 
innen, mint túl a Száván, aggodalommal töltötték el a 
jövő iránt, mert attól tartottak, hogy ha a felkelők mind 
tovább ragadtatják magukat elkeseredettségök által s nem 
ismernek többé mértéket a boszúállásban, egyrészről az 
osztrák hatóságokat elidegeníthetik maguktól saját tete
mes kárukra, más részről pedig a portát annyira felbőszí
tik maguk ellen, hogy az előbb-utóbb szükségkép bekö
vetkezendő kibékülés végkép lehetetlenné válik. Ez aggo
dalmak leghűbb kifejezést Sztratimirovics leveleiben 
találtak, melyeket az 1806. év tavasz-utóján nehány fel
kelő vezérhez intézett, jó tanácsaival igyekezvén hatni 
reájuk, miután tényleg nem segíthette őket. Miként mái
két év előtt Nenádovics Mátéhoz intézett iratában, úgy 
most a főnökökhöz írt leveleiben is, Sztratimirovics inti 
őket, hogy ne feledjék, hogy még mindég török alattva
lók s valószínűleg azok is maradnak, legalább addig a 
míg teljesen fel nem szabadulnak. Kíméljék tehát a ma- 
homedán egyházakat, ne bántalmazzák az ártatlan nőket 
és gyermekeket, valamint a békés törököket s azokat 
sem, kik a karcz után hatalmukba kerülnek; csak ily 
módon nyerhetik meg a szomszéd tartományok mahome- 
dán lakosságának tiszteletét s bizalmát s háríthatják el 
magukról és hazájukról a fenyegető veszélyt. Nem eszé- 
lyesen cselekszenek ennélfogva, midőn jelentéktelen zsák
mány reményében, a törökök szökését a szabácsi várból

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéböl: 419. sz. okirat.
37*
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megakadályozzák; ellenkezőleg segédkezet kellene nyúj- 
taniok az ellenség titkos távozásához, minek következté
ben a várőrség csakhamar annyira megfogyna, hogy köny- 
nyű szerrel elfoglalhatnák a várat. Általában, óvakodja
nak még az ellenséges falvak pusztításától és kizsákmá
nyolásától is, miként ezt, fájdalom, Csúpics Boszniában 
teszi; már úgy is sokan vannak, kik a szerb felkelőket 
rablókul tekintik s e nézet, ha még inkább elterjedne, 
árthatna a mozgalom ügyének, nem csekély mérvben 
csökkentvén a barátságos nagyhatalmak annyira becses 
rokonszenvét a mozgalom iránt. Különösen iparkodjanak 
a lehető legjobb viszonyban élni az osztrák tisztekkel és 
hatóságokkal a határon, mert ezek nagy hasznára válhat
nak a felkelés ügyének. Mindenek fölött azonban, tegye
nek félre minden személyes viszályt és czivódást s válla
lataikban egyetértőleg, egyedül a közjó által vezéreltetve, 
működjenek. A főnökök oktassák alárendeltjeiket, ezek 
pedig feltétlenül engedelmeskedjenek elöljáróiknak; tisz
teljék mindnyájan egyaránt a fővezért Kara Györgyét s 
a vojvodák csak is a vele előlegesen megállapított terv 
szerint cselekedjenek. Egyedül ily módon reményihetik a 
kitűzött czél elérhetését.1 A főnökök, kikhez Sztratimiro- 
vics tagadhatatlanul igen gyakorlati tanácsait intézte, há
lásan fogadták s szívesen is követték volna azokat, de 
már nem állt hatalmukban a nép elkeseredettségének ha
tárt szabni s különben is a legmérsékeltebb bánásmód a 
békés mahomedánok iránt, sem lett volna többé képes 
megakadályozni a török haderő támadását, mely mint 
tudjuk, már régebben elhatároztatott volt Konstantiná-

1 A  b e lg iá d i  t. t . k z tg y ü j t e m é n y é b ő l  a  409, 411, 414 és 417.
sz . o k ir a to k .
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polyban s melynek a Szabács körűi folyt harczok csak 
előjátékát képezték.

Május vége felé mind aggasztóbb hírek érkeztek 
Boszniából a vezír nagymérvű készülődései felől. Haszan 
pasa, vagy ezer főnyi csapatával, Jadár felől háborítatla
nul áttört Szabácsig. A megfélemlett kmétek közűi töb
ben meghódoltak s eleséget is szállítottak a törököknek, 
mások pedig a pasa biztatására, a népet igyekeztek arra 
bírni, hogy hagyja oda a felkelés ügyét.1 A zvorniki ka
pitány Mehmed pedig, már több idő óta a Drinán innen 
Badovczi és Szállás helységek között táborozott, mintegy 
5000 főnyi seregével s innen kalandozta be a mácsvai 
vidéket, pusztítva és rabolva. A bosnyák vezír közeled
tének hírére, a felkelők elhatározták, minden áron megki- 
sérteni Szabács bevételét; előbb azonban, Mehmedtől 
kellett megszabadulniok, ki csapatával folyvást nyugtala
níthatta volna az ostromlókat. E végre Csúpics a mácsvai 
vojvoda, a hős Káticscsal s Lazárevics Lúka, Vuicza és 
Dábics főnökökkel egyesülve, mintegy 2500 ember élén, 
megindult Mehmed kapitány ellen. Szállás falu közelé
ben, rejtek helyen sánczokat hánytak, éjjel nappal dol
gozván, s az egész csapat ezek mögött vonta meg magát. 
Ezzel elkészülvén, junius 9-én, 200 szerb lovas elvált a 
sáncztábortól s nyíltan a török sereg felé tartván, ál* meg
támadást intézett az ellen. A törökök látván az ellenség 
csekély számát és sejtelmük sem lévén a sánczok között 
rejtező sokkal tetemesebb felkelő csapatról, azonnal 
szembe szálltak a szerb lovasokkal, s midőn ezek meg
futamodtak, üldözőbe is vették őket. A hadi csel teljesen 
sikerűit. Az üldözött lovasság ugyanis a sánczokhoz érve,

1 Nenádovics: Memoári 145—146. 1.
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hirtelen szétvált, a rej tekéből előtörő szerb gyalogság 
pedig támogatva a felkelő csapat egyetlen ágyújának 
biztos lövései által, oly erővel támadta meg a törököket, 
hogy ezek rövid harcz után, számos halottat hagyván 
hátra, visszavonulni kényszerűitek.1

Nem lévén többé okuk a felkelőknek Mehmed sere
gétől tartani, bátran hozzá kezdhettek a Szabács ellen 
tervezett vállalat kiviteléhez. Nenádovics Jakab, ki ez
alatt Belgrád alatt járt volt, s ott több ízben sikeresen 
visszaverte a várőrség kirohanásait, junius 11-én ismét 
megjelent Szabácsnál, ezer harczossal s azonnal átvette a 
főparancsnokságot. Két nap múlva már teljesen bekerí
tették a felkelők a várat, melynek török őrsége ekkor 
már 5—G00 főre olvadt le. Sikerűit a szerbeknek egy 
török naszádot is hatalmokba keríteni, melyet egy ágyú
val felfegyverezvén, a Száva felől is lövöldözni kezdték a 
falakat. Mintegy két hétig tartott a vár lövetése s a na
ponkint meg-megújuló csatározás ostromlók és ostrom- 
lottak között. Látván Nenádovics Jakab, hogy ily módon 
nem veheti be az erősséget, golyói felette csekély kárt 
okozván az ellenségnek, elhatározta általános rohamot 
kisérteni meg. A vajvodák között előre megállapított terv 
szerint, a bátor Czinczár Jankónak, vagy két száz elszánt 
legénynyel, Szabács felett csolnakokra kellett volna ülnie, 
s a Száván leevedzvén, a parton lévő házakat, melyek 
minden erődítést nélkülöztek, elfoglalnia, s ez oldalról, 
honnét a törökök támadásra valószinűleg nem lehettek 
elkészülve, benyomúlván a várba, az alsó kaput kinyitnia. 
Ez alatt Dábics Zsivko a felső kapu ellen volt támadást 
intézendő, hogy a törökök figyelmét a czélbavett ponttól

1 A  b e lg r á d i  t .  t. k z t g y i ij t e m é n y é b ö l:  4 1 9 . sz. o k ir a t .
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elvonja; a sereg többi része pedig folytonos tüzelés között 
minden oldalról a sánczokig nyomult volna előre, bogy 
aztán a kinyitott kapun egyszerre beronthasson a várba. 
Junius 25-én kezdődött az ostrom. Minden felkelő csa
pat, pontosan a megbatározott terv szerint teljesítő mű
veleteit, csak Czinczár tévesztő el a védtelen kiszállási 
pontot, a hol könnyűszerrel benyomúlhatott volna s ezál
tal az egész vállalat meghiúsult. Mert a törökök figyel
messé lévén a vár felé közeledő szerb csapatok tüzelése 
által s jól tudván, hogy azok a vízzel telt sánczokon át 
nem hatolhatnak a falakig sem, az igen erős felső kaput 
pedig be nem zúzhatják, egész erejüket a gyönge alsó 
kapunál összpontosították, s itt várták be a szerbek táma
dását, melyet ekként elkészülve, bár heves harcz után, 
sikeresen vissza is vertek. Az összes felkelő csapat 
visszavonulása után is, vagy 100 elszánt legény még 
egész nap küzdött ritka bátorsággal a kapu előtt s 
C3ak az est beálltával hagyta el állomását. E meghiúsult 
kisérlet után, mely mindkét részről tetemes áldozatokba 
került, a szerbek ismét táborukba húzódtak vissza, csak 
arra ügyelvén, hogy a várőrség közlekedését a környék
kel megakadályozzák.1 Nenádovics Jakabnak azonban, 
nem volt többé ideje új ostromra gondolni, mert a felke
lők egész figyelmét a Bosznia felől közelgő veszély vette 
igénybe, mely végenyészettel látszott fenyegetni nemcsak 
a nyugoti tájakat, hanem az egész országot is.

Mielőtt^ fontos események elbeszéléséhez fognánk, 
szükséges, hogy röviden ez ország többi részében történ
tekről is megemlékezzünk. Daczára a felkelők által több 
ízben kivívott eredményeknek, az egész tartomány még

1 A belgrádi t. t. kéziratgyüjtem ényéből: 420 és 421. sz. 
okiratok. — N enádovics Máté : Memoári 148. 1.
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nem tisztult meg teljesen a törököktől. Különösen a déli 
és keleti részeken több város és erősség még mindég a 
mahomedánok hatalmában volt. Való ugyan, hogy e törö
kök többnyire a tartomány régi lakosai sorába tartoztak 
s ha birtokaikat békében megőrizhetik vala, valószínűleg 
tartózkodtak volna minden ellenségeskedéstől a szerbekO
iránt. A jelen körülmények között azonban, midőn két 
hatalmas vezír készült a tartományt megtámadni, az 
eddigi békés törökök is veszélyesekké válhattak volna, 
mert nem szenvedett kétséget, hogy a szerbiai városok
ban és erősségekben lakó mahomedánok, minden tekin
tetben segélleni fogják a szultán seregeit a felkelők ellen. 
Ez utóbbiakra nézve tehát felette szükségessé vált, a tar
tomány egész területéről kiűzni a törököket s a mennyire 
csak lehetett, hatalmukba keríteni, különösen a véghelye
ket. Ez volt czélja több kisebb hadivállalatnak, melyet a 
szerbek különböző főnökök vezérlete alatt, mindjárt az 
év elején megindítottak. így Petro vies Rádiós, ki már az 
1788-ki háborúban Kara-Gyorgyéval együtt harczoltKa- 
ranovacz vidékén, most egy csapattal a Sztári Vlach vidé
két kalandozta be, s majdnem Novi-Pazarig előnyomúl- 
ván, ez irányban reménylett összeköttetésbe léphetni .a 
montenegroiakkal, mely terv azonban, mint tudjuk, nem 
sikerűit. Obrénovics Milán, egy más csapat élén, szinte 
dél felé tartva, Yisegrádig és Nova-Városig jutott Bosz
niában. E hadjáratok czélja nem hóditás, csak a törökök 
megfélemlítése és a betörések megakadályozása Bosznia 
felől lévén, úgy Obrénovics Milán, mint Petrovics nem 
sokára visszatértek kalandos útjaikról, de annyit mégis 
elértek, hogy e tájak szerb lakosságát is bevonták a fel
kelés keretébe.1 Fontosabb volt Milovanovics Mladen és 

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéből: 398. sz. okirat.
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Dobrinyacz Péter működése a déli vidékeken, mert amaz 
Krusevaczot vette be, emez pedig Paratyin, Rázsany és 
Alexináczból űzte ki a törököket. Sztojkovics Milenko 
pedig keleten Paszvan-Oglu ellen igyekezett biztosítani 
ahatárt; benyomult Krajnába s átkelvén a majdánpeki 
hegységen, elfoglalta a Porecs nevű megerősített dunai 
szigetet, a mi által lehetetlenné tévé a török hajóraj fel- 
evedzését a Dunán; ez erős állásból egyszersmind Orso- 
vát és Negotint is fenyegetvén.1 Midőn aztán a nyár ele
jén Ibrahim pasa, a rumélii vezír, nagy erővel közeledett 
Nis felől, Sztojkovics is a szorongatott vidékek védelmére 
sietett. A felkelők által a keleten és délen kivívott elő
nyök fontosak voltak ugyan, a kívülről fenyegető veszély 
tekintetéből, azonban csak kevés fáradsággal érettek el 
és magokban véve, nem sok értékkel bírtak. Krusevacz 
és Paratyin, Alexinácz és Porecs sziget birtoka még nem 
biztosította a felkelés sikerültét mindaddig, míg a bos- 
nyák és rumelii vezírek seregei, végenyészettel fenyeget
ték a tartományt. A Bosznia és Nis felől tornyosuló 
veszély mellett, minden egyéb bármily fényes eredmény 
is eltörpült. A felkelés nem volt többé a belgrádi pasalik 
belügye, forradalom volt az, az egész birodalom, a szul
tán ellen. Ily körülmények között, természetesen csak is 
a Boszniából és Bulgáriából előnyomuló török seregek 
működése s a felkelők magoktartása azok irányában, bír
hat reánk nézve érdekkel. Minden egyéb esemény a tar
tomány tikárain belől, csak mellékesnek tekintendő. 
Visszatérünk tehát mindenek előtt ismét a nyugoti 
határra.

A többszörös győzelmek, melyeket a felkelők a

1 R ogisics: Razbor szócsinenija stb. 41 és 65. 1.
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Boszniából előrontó török csapatok felett kivívtak, nem 
voltak képesek véget vetni az ellenséges támadásoknak. 
Az «átkozott Boszniából», miként a szerbek elkeseredé
sükben a tartományt nevezték, folyvást új seregek özön
löttek Szerbiába. Nem csoda, ha a nép belefáradva az 
eredménytelen küzdelembe s néma fájdalommal szemlélve 
a falvak s vetések teljes elpusztítását, csüggedni kezdett 
8 minden bizalmát elveszté a felkelés ügyéhez. Ehhez 
járult még a rémhír, mely a bosnyák vezír s roppant 
seregének közeledtéről terjedt el. Az előőrs Szircsics 
pasa s több bég vezérlete alatt, már junius vége felé át 
is lépte a Drinát s Badovinczi közelében táborozott. Álta
lános rémület szállotta meg e vidékek összes szerb lakos
ságát. A törökök pedig ügyesen tudták e hangulatot saját 
javukra kizsákmányolni. A bégek s kapitányok által, 
kik a határon lakván, személyes összeköttetésben állottak a 
szerb rájával, azon hírt terjesztették el a nép között, hogy 
a vezír nem szándékozik rabságba hurczolni a szerbeket, 
csak a szultánnak tartozó engedelmességre óhajtja kény
szeríteni őket s ha megfizetik a karácsot, seregét ismét 
visszavezeti Boszniába. E cselfogás nem maradt hatás 
nélkül. A kétségbeesett nép szívesen adott hitelt az ígére
teknek, csakhogy a folytonos harczok által tűrhetetlenné 
vált állapottól szabaduljon. A mácsvai és poczerinai vidé
kek lakossága, seregesen tódult a török táborba, élelmi 
szereket fuvarozván és egyéb szolgálatokat teljesítvén. 
Aggodalommal szemléltek a Szabács közelében elhelye
zett nem nagy számú felkelő sereg főnökei, a dolgok e 
veszélyes fordúlatát. A közeledő roppant török erővel 
szembeszállani a nyugoti kerületek összes fegyverfogható 
ereje sem lett volna képes, s most maga a nép kezdett 
elpártolni a felkelés ügyétől. Tagadhatatlanúl nagy volt
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a veszély, mely a forradalmat fenyegeté; mert nem szen
vedett kétséget, hogy a bosnyák vezír, levervén a határ
vidékek ellenszegülését, egyenesen Belgrád felé fogja 
folytatni útját. E válságos körülmények között, a főnö
kök Kara-Gyorgyéhoz fordultak, elmondván a nép elcsüg- 
gedését s kérvén őt, hogy vagy siessen ő maga segítsé
gükre, vagy küldjön minél nagyobb számú sereget, ők 
nem lévén képesek a törökök előnyomulását megakadá
lyozni. Kara-Gyorgye nem késett a válaszszák Levelében 
tudatá a főnökökkel, hogy most nem jöhet, mert a törö
kök délfelől is előnyomúlnak s Tyupriját fenyegetik. Ta
nácsolja tehát a szabácsi vojvodáknak, hogy igyekezze
nek az ellenséget alkudozásokkal feltartóztatni, a mi talán 
annyival könnyebben sikerülhetne, mivel a törökök maguk 
mondják, hogy csak engedelmességet a szultán iránt kö
vetelnek s a harács megfizetését kívánják. Igyekezzenek 
tehát a főnökök, a vezírt Ígéretekkel rászedni, legalább 
addig, a míg ő (Kara-Gyorgye) is megjelenhet a küzd- 
téren.1

Alig pár nappal a meghiúsult szabácsi vállalat után, 
Csúpics Sztoján, ki egy csapattal a Drina partjain por- 
tyázott, jelenté Nenádovics Jakabnak, a Szabács mellett 
Topolikban táborozó szerb sereg parancsnokának, hogy 
négy bosnyák béggel találkozván, ezek felszólították őt, 
hogy küldjön megbízottakat a vezírhez, a kik a szerb nép 
nevében jelentsék ki a meghódolást s fogadják el a tesz- 
keréket, 2 a mely esetben a török sereg vissza fog térni. 
Csúpics egyszersmind tanácsolta, hogy teljesítsék a törö
kök kívánságát, mert az ellenséges sereg oly nagy számú, 
hogy ha ütközetre kerül a dolog, a felkelők okvetetlenül

1 Nenádovics : Memoári 147. 1.
2 H arács vagy adóívek.
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vereséget fognak szenvedni. Késznek is nyilatkozott a 
török táborba menni, azon feltétel alatt, ha Nenádovics 
Máté is elkíséri őt.

A felkelő főnökök, különösen Nenádovics Jakab és 
Lazárevics Lúka, helyeselvén Csúpics tanácsát, biztatni 
kezdték Mátét, hogy menjen vele, ez lévén a legjobb mód 
feltartóztatni a vezért előnyomulásában, a mit különben 
Kara-Gyorgye is óhajtani látszik. Nenádovics Máté, bár 
nem jó kedvvel, végre mégis engedett társai rábeszélésé
nek s megindult Csúpicscsal Badovinczi felé, hol akkor a 
török előőrs táborozott. Csúpics előre küldte nehány em
berét, kik aztán nem sokára négy béggel tértek vissza, ez 
utóbbiak kezesekül szolgálván a szerb követek biztonsá-O
gáért. A bégek Topolikba szállíttattak, Csúpics és Nená
dovics Máté pedig Badovinczibe siettek, a hol a legszí
vesebb fogadtatásban részesültek a török parancsnokok 
részéről. Szircsic3 pasa, az előőrs vezére, már itt kezdett 
a szerb küldöttektől tudakozódni, hogy hajlandók-e hará- 
csot fizetni és a teszkeréket elfogadni ? mely kérdésre 
Máté határozottan igennel felelt. A további kérdésre pe
dig, hogy kit kívánnak harács vagyis adószedőül, azt 
válaszoló, hogy őt magát t. i. Szircsics pasát, mert neki 
magának is van keresztyén rájája s így tudja, hogyan kell 
a néppel bánni. Szircsics biztató őket, hogy csak ekként 
beszéljenek a vezír előtt is s minden kívánságuk teljesülni 
fog. Másnap átkeltek a Drinán, a nagy török táborba, hol 
maga a bosnyák vezír parancsnokolt. A sereg, mely itt 
csak a parancsra várakozott, hogy Szerbiába betörjön, 
40 vagy 50 ezer főt számlált. Egy tágas nagy sátorba 
vezették a két szerb követet. Hat pasa és több mint húsz 
különböző rangú bég és aga foglalt ott helyet. A pasák 
egyike, talán maga a vezír, a szerbek nem ismerték őt,
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kérdezgetni kezdé a követeket, hogy miért ragadtak fegy
vert s miért nem hódoltak meg Bekír pasának, ki maga 
is ellensége volt a dahiknak, avagy utóbbi időben a Sza
kácsban parancsoló Hassán pasának ? A szerb küldöttek, 
miként már annyiszor hasonló esetekben, biztosíták a 
pasákat, hogy ők nem a szultán ellen lázadtak fel, kinek 
még most is hűséges alattvalóiul vallják magukat, hanem 
csak gonosz elnyomóik zsarnokságától óhajtottak meg- 
szabadúlni. Nem hódolhattak meg Bekír pasának, mert 
őt magát is fogva tartá az ádáz Gusancz-Ali, — nem Has
sán pasának sem, mert ez utóbbi, midőn Szabácsba áttört, 
útközben vagy húsz kmétet, azok közűi, kik a legnagyobb 
készség-gel élelmiszereket szállítottak neki, börtönbe vette- 
tett, s így nem lehetett bizalmuk hozzá. A pasa, ki a szerb 
küldöttekkel az alkudozásokat folytatá, a nyert válasz
nak csakis azon nyilatkozatára fektetett súlyt, hogy a 
szerbek még most is hű alattvalói a szultánnak. Ha ez így 
van, mondá, nem vonakodhattok elfogadni a teszkeréket s 
megfizetni a harácsot. Készek vagyunk mindezt teljesí
teni, felelék a szerbek. Vajon fog-e Kara-Gyorgye is ha
rácsot fizetni? kérdezé a pasa. Mindenesetre, Kara-Gyor- 
gye úgy, mint a többi főnökök s az összes nép, válaszolá 
merészen Máté. Ez esetben, folytatá a pasa, válaszszatok 
magatoknak egyet a pasák közűi, a ki hatvan török kísé
retében bejárja majd az országot s összegyűjti a harácsot. 
A vezív pedig elbocsátandja seregét, csak egy jelenték
telen csapatat hagyván a határon, mindaddig, míg a harács 
meg nem érkezik. A szerb küldöttek az előleges megálla
podás értelmében, Szircsics pasát kérték adószedőül a 
tartományba küldetni, mely kívánságukra a gyülekezet 
minden ellenvetés nélkül rá is állott. Ekként a béke leo-- 
alább látszólag meg volt kötve. Nenádovics Máté sietett
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bátyját Jakabot értesíteni a létrejött megállapodásról, sőt 
a bosnyák kapitányok is a legszegényebbeket embereik 
közűi, kezdték hazabocsátgatni. Bizalmatlanság és a jóhi
szeműség teljes hiánya jellemzé mindenkor a törökök 
alkudozásait a keresztyén rájával. Úgy látszik, hogy ez 
alkalommal se gondolt egyik fél sem komolyan a megál
lapított feltételek teljesítésére. Nenádovics Máté, emlék
irataiban akként vélekedik, hogy Kara-Gyorgye kétség- 
ki vül elfogadta volna a teszkeréket s szabadon hagyta 
volna járni-kelni a tartományban a harácsszedő pasát, 
mert tudta, hogy a nép szívesen fizet, csakhogy a teszke- 
rék birtokába juthasson, melyek a magán zsarolásoktól 
megóvták. Csakhogy, miként Máté őszintén bevallja, a 
törökök által összegyűjtött adót azon ürügy alatt, hogy 
majd maguk küldik azt el a szultánnak, lefoglalták s a 
harácsszedő pasát szépen haza küldték volna, az ekként 
szerzett pénzt hadiszerek beszerzésére és a sereg szaporí
tására fordítván; ily módon egyszersmind, legalább egy 
évi nyugalmat is biztosítván a tartomány számára. Több 
mint valószínű, hogy a törökök, kik különben úgy sem 
nagy kedvet éreztek a hadjárat folytatásához, s ezért első 
pillanatban minden gondolkozás nélkül elfogadták a szerl> 
küldöttek Ígéreteit, csakhamar gyanakodni kezdettek, 
nem csak a követek őszinteségében, de a tett ígéretek 
teljesítésének lehetőségében is. Nem sokkal az egyesség 
megkötése után, ismét a pasa sátorába vezették Csúpicsot 
és Nenádovics Mátét s itt a novii kapitány kijelenté a 
küldötteknek, hosy a tervezett béke nem jöhet létre, mei’t 
a szerbek maguk között sem értenek egyet. A míg ugyanis 
a követek Szircsics pasát kérték adószedőül, Lazárevics 
Lúka vojvoda, egy levélben Vidaics Ali pasát kívánta e
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küldetéssel megbízatni. 1 E felett most az egész török 
sereg két pártra oszlott. Az egyik rész Szircsicset, a másik 
Yidaiesot óhajtá a tartományba küldeni; mivel pedig 
egyik fél sem volt hajlandó engedni s a viszály még véres 
összeütközést is vonhatott volna maga után a bégek és 
kapitányok kozott, elhatároztatott, hogy egyik sem fog 
menni s az egyesség megszűntnek nyilváníttatik. A vezír 
pedig, már most nem csak hogy szét nem bocsátá seregét, 
hanem a lehető leggyorsabban Szabács alá szándékozott 
vonulni, a hol azok, kik a szultán hű alattvalóiul vallják 
magukat, meghódolhattak. A két szerb követnek pedig 
meghagyta a pasa, hogy azonnal készüljenek útra, hogy 
azon a helyen, a hol a törökök átvették őket, a szerbek
nek kezesekül átadott négy bégért kicseréltessenek.

Erős fedezet alatt hagyták el Csúpics és Nenádovics 
Máté másnap reggel a török tábort. Mielőtt azonban 
távoztak volna, Máté látván, hogy többé semmikép sem 
akadályozhatja meg a török sereg előnyomulását Szabács 
felé s tartván attól, nehogy a környék népe rabságba 
hurczoltassék, felkereste a jóindulatú Szircsics pasát és 
rimánkodással s főkép azon Ígéret által, hogy a Topolik 
mellett Szabács közelében táborozó szerb csapat vissza 
fog vonúlni s nem gördít akadályokat a török sereg út
jába, kicsikarta tőle az engedélyt, hogy egy szerb pap 
által tudósíthassa a népet a közelgő veszélyről, tanácsol
ván, hogy vagy a délnyugotra elnyúló Czer hegységbe, 
vagy pedig éjszakra Zaszavicza közelében, a Száva part
jára, meneküljön. A pap híven teljesíté megbízatását s ez

1 Lazárevics L úka kérdőre vonatván később Nenádovics 
Máté álta l, határozottan tagadta , hogy oly tartalm ú levelet írt 
volna. Ú gy látszik, hogy a törökök csak ürügyet kerestek  az 
egyesség fe lb o n ta tá sá ra .
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által több ezer család idejekorán elkerülhető a végpusz
tulást.

Félreértés következtében a török kezesek nem jelen
tek meg a kitűzött helyen és időben. A gyanakvó török 
őrség Csúpicsot elbocsátá ugyan, hogy siettesse a kezesek 
átadását, de Nenádovics Máténak ismét vissza kelle tér
nie a táborba. Végre nehány nap múlva, Czrnabarában, 
megtörtént a csere s Máté, ki már életéért remegett a 
törökök között, megszabadulva kínos aggodalmaitól, visz- 
szatérhetett övéihez. Julius 18-án érkezett Topolikba. 1

Alig hagyta el Nenádovics Máté a török tábort s a 
vezír is, seregének legnagyobb részével, megindult Sza- 
bács felé, a míg egy más erős hadosztály, a szreberniczai 
Hadzsi bég vezérlete alatt, Szokol felől a Rozsány hegy
ségen át, a váljevói nahiába tört be.2 A fősereg majdnem

1 Nenádovics : Memoári 149—162. 1.
2 A Szabács alá érkezett török fősereg számát illetőleg, 

csak felette határozatlan  adatokkal bírunk. Bizonyosnak csak 
az látszik, hogy a bosnyák sereg, m ielőtt a D rinát átlépte, 40— 
50000 főre rúgott. H a már szám ításba veszszük, hogy egy rész 
(állítólag 7000 ember) H adzsi bég a la tt nyomult Szerbiába, to 
vábbá hogy az akkori török seregeknél uralkodó szervezetlen, 
s minden fegyelm et nélkülöző állapotok mellett, egy ily nagy 
hadtestnek tetem es része rendesen m ár útközben széjjel züllött, 
talán  nem csalódunk, ha a Szabács előtt m egjelent fősereg szá
mát 20—25000-nél nem teszsziik többre. De még így is több
szörösen felíilhaladta a szerb csapatok számát, melyek utóbb a 
török főhadi erőt h á trá lásra  kényszerítők. Hasonló bizonytalan
ságot ta lá lunk  forrásainkban a török fősereg parancsnokának 
személyét illetőleg is. Némelyek szerint maga a vezír jö tt  Sza
bács alá és személyesen vezette a hadm űveleteket. Mások el
lenben azt állítják , hogy a vezír egy osztálylyal Zvorniknál 
m aradt, s több alsóbb rangú pasára bízta a parancsnokságot. 
E kérdés különben a legkisebb tö rténeti fontossággal sem b ír
ván, teljesen mellőzhetjük azt.
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ugyanazon napon érkezett Szabács alá, melyen Máté To- 
polikba. Nagy veszély fenyegeté a kisded szerb tábort. 
Lazárevics Liika és Máté, mint főparancsnokok, Nenádo- 
vics Jakab ugyanis Zabrezsbe távozott lőszerek végett, 
azonnal elhatározták a visszavonulást s azt rögtön végre 
is hajtották, Vucsievicza faluig vezetvén, a folytonos szö
kések által nagy mérvben leapadt, csapatjokat.

Pusztítva kalandozták be a Szabács mellett összpon
tosított törökök az egész vidéket. A védtelen népet legyil
kolták vagy rabságra hurczolták, a marhákat elhajtották, 
a falukat felégették. Füstölgő romok, elszórt holttestek 
jelezték mindenfelé útjokat. Hasonló sors érte a váljevói 
uahia azon részét is, melybe Hadzsi bég nyomult be. 
A kétségbeesett megrémült nép pedig eldobva fegyvereit, 
részint a rengetegekben keresett menedéket, részint meg
hódolt. Rövid idő alatt szétmállottak, elenyésztek a fel
kelő csapatok, melyek nem mervén szembeszállani a túl
nyomó erővel, az őserdők rejtekeiben kerestek oltalmat. 
A majdnem teljesen magukra maradt, még csak nehány 
hű kísérőtől környezett főnökök helyzete, felette válsá
gossá lett. Egy részt a törökök elől kelle rejtőzniök, 
másrészt pedig a nép dühét is kerülniük. Mert az egy
szerű pór nép, elkeseredésében főnökeit kezdte okolni 
mindazon kimondhatatlan nyomor miatt, melyet szenvednie 
kellett. A hős Csúpics a Mácsva népszerű vojvodája, saját 
emberei előtt volt kénytelen bujkálni. Lazárevics Liíka 
és Nenádovics Máté is nehányad magukkal, a járhatatlan 
vadont keresték fel, csakhogy az agyonveretést elkerül
hessék. A teljesen elhagyatott nép számára pedig nem 
maradt egyéb menekvés, mint meghajtani fejét a török 
hatalom előtt. A törökök fel is használták a kedvező al
kalmat s igyekeztek nem csak kegyetlenséggel elrémíteni,

38Kúllay B. A szerbek története. I.



594 ELSŐ KÖNYV.

de szép szerével is megnyerni a népet. Minden kmétnek, 
ki valamely kerületet teljes meghódolásra bírt, megígér
ték, hogy knézzé nevezik ki. Ily módon sok kmét elpár
tolt a felkelés ügyétől s rávette a népet, hogy szolgálato
kat teljesítsen a törököknek; ámbár még e szomorú idő
ben sem hiányoztak egyesek, kik inték a kméteket, hogy 
tartózkodjanak az efféle árulástól, Kara-Gyoi'gye boszú- 
jával fenyegetvén őket. A rémület azonban, melyet a 
török kegyetlenségek a nép között előidéztek, sokkal na
gyobb volt, hogy sem a legalább látszólag teljes tétlen
ségre kárhoztatott Kara-Gyorgyétól való félelem azt el
lensúlyozhatta volna. A Mácsva és aPoczerina vidéke tehát, 
önként aláveté magát a török uralomnak. 1 A legnagyobb 
veszély azonban a felkelés ügyére nézve azon körül
ményben rejlett, hogy a kétségbeesett nép előbbi főnö
keit nem csak gondatlansággal s ügyetlenséggel, de még 
árulással is kezdte vádolni, a mire különösen a Csúpics 
és Nenádovics Máté által a török táborban folytatott al
kudozások adtak alkalmat; melyeknek valódi czélja csak 
is egynéhány vojvoda előtt volt ismeretes. Ily nézet, ha 
gyökeret verhetett volna a nép lelkűletében, kétségkívül 
a legvészesebb belviszályt és meghasonlást idézte volna 
elő. A legerősebb gyanú a Nenádovicsokat terhelte, kik
nek, mint a legtekintélyesebb és legvagyonosabb főnökök
nek, leginkább érdekükben lehetett, titkos egyesség által 
a törökökkel, biztosítani életüket és birtokaikat s talán a 
tartomány kormányzatát is maguk számára török fenha- 
tóság alatt. A látszat valóban ellenük tanúskodott s nem 
csoda, ha mind általánosabban elterjedt a hír a Nenádo- 
vicsok árulása felől s miként ez ily alkalmakkor rende-

1 H adzsics: Szerb felkelés stb. 70—71. 1. — Nenádovics 
Memoári 157 és 163. 1.
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sen történni szokott, napról napra nagyobb mérveket 
öltött. Találkoztak már olyanok is, kik a Nenádovicsokat 
azzal vádolták, hogy Kara-Györgyétől a főparancsnok
ságot magukhoz ragadni szándékoznak s hogy Jakab 
vojvoda egyedül e czél elérhetése végett küldötte öcscsét, 
Mátét, több ízben a külföldi udvarokhoz. A hatalom, me
lyet a nyugoti kerületekben gyakoroltak s kivált Jakab
nak gyakran tagadhatatlanúl büszke, elbizakodott maga
viseleté, számos irigyet s ellenséget támasztott ellenük, 
maguk a szerbek között. Ily ellenségps besugásoknak 
tulajdonítható, hogy egy részről Sztratimirovics érsek, 
másrészről pedig Kara-Gyorgye is, csakhamar értesült a 
nép közt általánosan elterjedt kedvezőtlen véleményről. 
A pártatlan történelem nem kételkedhetik a Nenádovicsok 
ártatlansága fölött s az ellenük emelt vádak magyaráza
tát egyedül a nép elkeseredésében és némelyek rósz aka
ratában kénytelen keresni. Maguk a Nenádovicsok azon
ban, úgy látszik, szükségesnek találták egy czáfoló iratot 
intézni legalább Sztratimirovicshoz, ki nem ismervén sze
mélyesen sem a viszonyokat, sem az egyéneket, könnyebben 
hitelt adhatott a felőlük keringő híreknek. 1 A távollévő 
Kara-Gyorgye előtt nem mentegették magukat, vagy mert 
azt hivék, hogy még nincs tudomása a roszakaratú rága
lomról, vagy mert nem is tették föl, hogy Kara-Gyorgye 
őket árulóknak tarthatta. Sőt Máté azonnal visszatérte 
után a török táborból, sietve értesítette Kara-Gyorgyét 
meghiúsult küldetéséről s az ellenséges főhadsereg elő
nyomulásáról Szabács alá, gyors segítséget kérvén tőle. 
Midőn pedig a Topolikban állomásozott szerb csapat, 
Vucsievczi felé húzódván vissza, teljesen szétmállott, a

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéböl : 423. sz. okirat.
38*
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csekély számú híveikkel ide s tova kóborló Lazárevics 
Lúka és Nenádovics Máté, ez utóbbi bátyjához Jakabhoz 
fordultak nagy szorongattatásukban, ki, mint tudjuk, ez 
idő tájban, Zábrezsben tartózkodott, lőpor s egyéb hadi
készletek beszerzésével foglalkozván. Jakab azonnal biz
tos embereket küldött a rogacsai Kátics Jankóhoz és 
Szíma knézhez, sürgetőleg felszólítván őket, hogy csatla
kozzanak hozzá csapataikkal, a Palezstől mintegy két 
órányira fekvő Dren helységet tűzvén ki gyülekezési 
helyűi, maga ezalatt a váljevói kerületben iparkodván a 
népet felbátorítani s újra fegyverfogásra bírni.

Híre jött ezalatt, hogy Kara-Gyorgye 1000 ember
rel s 2 ágyúval Belibródnál átkelt a Kolubarán s Lajko- 
váczba érkezett. Kíséretében voltak többek közt Obré- 
novics Milós 1 és Milán is. Nenádovics Máté, amint ezt 
meghallotta, azonnal Lajkováczba sietett, személyesen 
találkozandó a fővezérrel. Haragosan, szótlanúl fogadta 
őt Kara-Gyorgye. Végre a sereg felől kérdezősködött. 
Máté őszintén elmondta, hogy a déli határt őrző csapa
tok, a mint Hadzsi bég a Rozsány hegyen megjelent s a 
falvakat égetni és pusztítani kezdte, elszéledtek, úgyszinte 
a poczerinaiak és mácsvaiak a szabácsi törökök előtt; 
Jakab azonban Szíma lenézzél ismét sereget gyűjt, vár
ják Káticsot is s már azok közül is, kik előbb elfutottak, 
sokan újra gyülekezni kezdenek. «Nem igaz, jegyzé meg 
Kara-Gyorgye, Jakabnak nincs serege.» És még akkor 
is kétkedett, midőn egyik biztos embere, kit e végből 
Drenbe küldött, azzal a hírrel tért vissza, hogy Nenádo
vics Jakab már pár ezernyi főből álló csapat fölött ren
delkezik. Kérdezte aztán tovább Mátétól: hol van a

1 A későbbi fejedelem.
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lovad ? Megsebesült egy ütközetben s Zábrezsbe küldtem 
gyógyítás végett, felelte Máté. — Nem a fehér lovadról 
szólok, folytató a fővezér, hanem arról, melyet a törökök
től kaptál négyszáz aranynyal együtt.

Mélyen sértette Mátét ez igaztalan vád, hiszen nem
csak ajándékot nem kapott a törököktől, de még saját 
nehány aranyát is elkölté s ezenfelül még életét is veszé
lyeztette volt, csakhogy a színlelt alkudozásokkal feltar
tóztassa az előrenyomuló török sereget, ami, mint tudjuk, 
sikerűit is, mert e nélkül a törökök három héttel előbb 
érkeztek volna Szabács alá. Mindezt elmondó most 
Máté Kara-Gyorgyénak, nem hallgatván el azt sem, hogy 
Kara-Gyorgye maga tanácsolta, hogy igyekezzenek fel
tartóztatni az ellenséget s hogy mindenről híven tudósí
tották, azután pedig félre vonult s elfedvén arczát, sűrű 
könyeket hullatott elkeseredettségében a szenvedett bán- 
talom miatt. Kara-Gyorgye, miként ez nála gyakran 
megtörtént, már megbánta igaztalan heveskedését s 
visszahívatván Mátét, kinyilatkoztató előtte, hogy nem 
volt szándékában őt hűtlenséggel vádolni, csak azért 
boszankodott meg, hogy Máté maga vállalta el a veszé
lyes követséget, a helyett hogy más kevésbé jelentékeny 
egyéniséget küldött volna. Ekként az egyetértés és barát
ság ismét helyre állott közöttük.

Valóban nagy szükség volt most az összetartásra és 
gyors cselekvésre. Kara-Gyorgye, értesülvén a nyugoti 
határon történtekről, a felkelő csapatok szétoszlásáról a 
a törökök betöréséről Szabács és Szokol irányában, csak
hamar belátta, hogy a jelen körülmények között nem 
mérkőzhetik meg a vezír főseregével s ezért elhatározta 
mindenekelőtt Hadzsi béget megtámadni és ha lehet 
visszavonulásra kényszeríteni, reménylvén, hogy ha sike-
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rűl e vidéken eredményt kivívnia, a megrémült nép újra 
visszanyeri bizalmát s ismét támogatni fogja a fölkelés 
ügyét, mely esetben talán utóbb még a török főhaderővel 
is szembeszállhat. E terv kivitele végett sietett Kara- 
Gyorgye a Kolubarához 1000 emberével. A következés 
megmutatá, hogy Kara-Gyorgye helyesen számított s a 
rövid, de eredménydús hadjáratban fényesen bebizonyítá 
hadvezéri tehetségét. A veszély sokkal nagyobb, saját 
csapata sokkal kisebb volt, hogysem az eszközök váloga
tásával sokáig habozhatott volna. Minden áron meg kel- 
lett akadályozni a már annyira elharapódzott elpártolást 
s a népet újra felbátorítani vagy legalább kényszeríteni 
kellett a fegyverfogásra és felkelésre. Az általános 
elcsüggedés és kétségbeesés e szomorú napjaiban, egye
dül a fenyegetés vezethetett czélhoz. Nem csoda tehát, 
hogy Kara-Gyorgye, kit mint tudjuk, már heves termé
szete nem egyszer kegyetlen tettekre ragadott, a fenforgó 
viszonyok között, midőn ezt még az eszélyesség is 
kívánta, kérlelhetlen szigort alkalmazott a vonakodók 
vagy árulók ellen. Még Lajkováczból leveleket íratott 
Nenádovics Máté által a környék knézeihez, tudatván 
velők, hogy 12,000 emberrel és 15 ágyúval1 a Kolubarához 
érkezett s e sereg egy részével a legrövidebb idő alatt 
Yáljevo és Hadzsi bég ellen fog indúlni. Meghagyja 
ezután a knézeknek, hogy az összes fegyverfogható népet 
egybegyüjtvén, vonúljanak a Bratacsicsánál sánczai mö
gött táborozó Hadzsi bég közelébe. A ki pedig a parancs
nak nem engedelmeskedik s nem jelenik meg az ellensé
ges sánczok előtt, az kínok között fog kivégeztetni. Es 
hogy senki el ne rejtőzhessék, Kara-Gyorgye titokban

1 «így kelle tt akkor hazudnunk» jegyzi meg Nenádovics 
Máté E m lékirataiban : 166. 1.
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biztos embereket fog szétküldeni, kik a házakat átkutat
ják, az otthon tartózkodókat megölik, a házakat pedig 
felgyújtják. E fenyegető levelek nem maradtak hatás 
nélkül. Jól tudták a knézek, hogy Kara-Gyorgye végre 
is hajtja a mit Ígért s hogy részéről könyörűletre nem 
számíthatnak. így történt, hogy midőn Kara-Gyorgye 
másnap Lajkováczból Váljevóba érkezett kisded csapa
tával, már mindazok, kikhez levelet küldött, embereikkel 
Bratacsicsa környékén vártak reá, különösen Ivédics, 
Grbovics, Nédics és Péja knézek. nem egy tömeget ké
pezvén, hanem különböző álláspontokat, foglalván el 
szemben a török sánczokkal. Kara-Gyorgye mindjárt 
megérkezése után Váljevóba, Obrénovics Milánt és Mi- 
lost csapataikkal előre küldötte, hogy csatlakozzanak 
Grbovics és Kédics knézekhez. Másnap reggel aztán ő 
maga is ldvonúlt embereivel Váljevóból Klicseváczra, 
egyenesen Hadzsi bég ellen szándékozván vezetni csapa
tát. Nenádovics Máté azonban, látván a Kara-Gyorgyét 
környezők csekély számát és tartván a rósz következések
től, melyek magának a felkelés fővezérének megvereté- 
séből származhatnának, felszólítá a főnököket, kérnék 
meg Kara-Gyorgyét, hogy ne vegyen részt személyesen 
a harczban. A főnökök azonban rettegvén Kara-Gyorgye 
haragját, nem mertek előtte e kéréssel megjelenni s Má
tét bízták meg a szóvivő szerepével. A próta, bár tudta, 
hogy Kara-Gyorgye rósz kedvű s hogy ilyenkor nem 
képes indulatán uralkodni, bátran hozzá lépett s így szó
lott: «Uram, mi mindnyájan helyesnek találnók, hogy te 
ne vezesd magad az ütközetet; mert ha Hadzsi bég meg
veri a mieinket, ez még nem nagy baj s egész seregünk 
csakhamar körülötted fog ismét gyülekezni; de ha, 
amitől Isten őrizzen,téged verne meg, úgy azonnal elter
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jedne a híre, hogy Hadzsi bég legyőzte Kara-Gyorgyét, 
a nép elveszítené utolsó reményét is, a törökök szabad 
kezet nyernének s mindnyájunkra bekövetkeznék a vég
veszedelem.» «Hej próta, válaszolta Kara-Gyorgye, iga
zad van s mindezt én is bölcsen tudom, csakhogy majd 
azt fogják mondani, hogy ha Kara-Gyorgye nem mer 
szembe szállani Hadzsi béggel, hogyan merne megüt
közni magával a vezírrel s a nagy bosnyák sereggel!» 
Ekkor már a többi főnökök is körülvették Kara-Gyor- 
gyét s egyhangúlag igyekeztek őt maradásra bírni. Végre 
megigérte, hogy vár legalább még egy napot. Félóra 
múlva azonban ismét mást gondolt s újra készülődést 
parancsolt. Nenádovics Máté azonban és társai még ekkor 
sem engedtek s hosszas szóváltás után sikerült is ráven
niük Kara-Gyorgyét, hogy elhatározta magát Váljevó 
közelében bevárni a csata eredményét. Mátét vagy 60 
lovassal és egy ágyúval azonban, Grbovics és Obréno- 
vics Milán segítségére küldötte. Ez utóbbi elsánczolta 
magát s itt találta őt a kis lovas csapat. Ekkor már javá
ban folyt az ütközet s a felkelők egy része szétverve, 
futásnak eredt. Máté ekkor lovasaival felvágtatott egy 
hegyre s látván mint üldözik a törökök a völgyben a. 
szerbeket, nagy lármával s nehány jól irányzott puskalö
véssel rontott az ellenségre. A törökök azt hivén, hogy 
a közeledő szerb fősereg előőrse támadta meg őket, visz- 
szafordúltak, a szerbek pedig most már neki bátorodván, 
a futást üldözéssé változtatták s egész a Hadzsi bég sán- 
czáig nyomúltak a törökök után. A felkelők ekkor körül- 
vevén két oldalról a sáncztábort, a magasabb hegyekről 
kezdtek abba lövöldözni. A törökök is élénk tüzelést foly
tattak ugyan, de kevés eredménynyel a kedvező állás 
miatt, melyet a szerbek elfoglaltak. Három órát tartott
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már a tüzelés mindkét részről, midőn a szerbek észrevet
ték, hogy az egész ellenséges lovasság elhagyja a tábort s 
éjszak-nyugoti irányban távozik. A felkelők még mind a 
felett tanakodtak, hogy vajon Szabács felé vette-e útját 
a török lovasság, midőn ez utóbbi átkelvén egy patakon, 
a szerbeket hátulról támadta meg. E pillanatban az ellen
séges gyalogság is kirohant a sánczokból. A váratlan 
támadás s a túlnyomó erő csakhamar futásra kényszerítő 
a szerbeket, kik aztán az est beálltával Obrénovics 
Milán sánczai között kerestek menedéket. A törökök 
azonban idáig sem üldözték őket, hanem már előbb visz- 
szatértek táborukba. Daczára, hogy a győzelem eldön
tetlenül maradt, sőt az utolsó pillanatban inkább a törö
kök részére hajolt, ez utóbbiak valószínűleg elkedvetle
nedve súlyos veszteségeik s a felkelők kitartó ellenállása 
felett, visszavonulásra határozták el magukat. Két szerb a 
szokoli nahiából, kik a törökök kíséretében jöttek volt 
Bratecsicséig, éjnek idején kiszökött a táborból s meg
vitte a hírt az ellenség szándéka felől honfitársainak. 
Ennek hallatára Nédics Mihály azonnal felkerekedett 
200 elszánt legénynyel s megkerülve az ellenséges tábort 
Petrcz török falut felgyújtá. Látván Hadzsi bég háta 
mögött az égő falut, maga előtt pedig a szerb csapatokat, 
azonnal odahagyta megerősített táborát s gyorsan vissza
tért a Rozsány hegységen át, a szokoli nahiába. Nédics 
pedig a lángok világánál észrevevén a törökök futását, 
megtámadá^az utócsapatot és sokakat leöldösvén, gazdag 
zsákmányra tett szert.1

Nenádovics Máté ekkor már nem volt a seregnél. 
Azon pillanatban, midőn Nédics távozni készült éji ka
landjára, üzenetet kapott Kara-Gyorgyétól, hogy azon- 

1 N enádovics: Memoári 167— 171. 1.
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nal siessen hozzá az ágyúval, a többiek pedig maradjanak 
állomásaikon további rendelkezésig. Máté teljesíté a pa
rancsot, egy biztos emberét hátrahagyván, hogy rögtön 
értesítse őt Hadzsi bég esetleges visszavonulásáról. Nagy 
aggodalmak közt találta Kara-Györgyét. Hírét vette 
ugyanis, hogy a törökök Szabács alól Belgrád felé 
előnyomúltak, megütköztek a Száva közelében, Nenádo- 
vics Jakab parancsnoksága alatt táborozó felkelőkkel, s 
hogy a hős Kátics Jankó elesett. A hírnök a további ese
mények felől nem hozott tudósítást, Kara-Gyorgye tehát 
e bizonytalanságban elhatározta, kis csapatával azonnal a 
fenyegetett vidékek segítségére sietni. Nenádovics Mátét 
és Teodóz knézt 300 emberrel hátrahagyta Yáljevó szom
szédságában, meghagyván nekik, hogy kisérjék figyelem
mel Hadzsi béget s ágyúlövésekkel jelezzék a törté- 
nendőket.

Már nehány óra óta eltávozott volt Kara-Gyorgye, 
midőn Máté biztosa, kit Hadzsi bég után küldött, lelken
dezve jelentette, hogy az ellenség teljesen visszavonúlt a 
hegyek mögé. Öt ágyúlövéssel tudatá Máté ez örvendetes 
körülményt a már messze járó Kara-Gyorgyéval, ki az
tán a prótát, valamint Obrénovics Milánt is a Száva 
partjától egy félórányira fekvő Belyinbe rendelte csapa
taikkal; Grbovics, Kédics, és Nédics knézek maradván 
hátra, Hadzsi bég netalán ismétlődő betörését megakadá- 
lyozandók. Itt egyesültek pár nap múlva Nenádovics 
Jakab seregével s itt nyertek biztos tudomást az esemé
nyekről, melyek annyi aggodalmat okoztak volt Kara- 
Gyorgyénak.

A míg Hadzsi béggel folytak az ütközetek Váljevó 
környékén, a török főhaderő is kiindúlt Szabácsról s Bel- 
grádnak vette útját, jobbára a Száva partján haladván.
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A jobb szárny azonban, Haszan pasa, a szabácsi parancs
nok vezérlete alatt, némi távolságban a fő-seregtől, inkább 
délkeleti irányt követett. Nenádovics Jakab, Lazárevics 
Lúka, Kátics és Szima knéz, kik mint tudjuk, Dren hely
ségnél összpontosították csapataikat, értesülvén a török 
sereo- ketté oszlásáról, azonnal felkerekedtek s szabad 
utat engedve a fő erőnek, Haszan pasa elébe nyomultak, 
kivel Meszanze falunál ütköztek meg. Heves volt a tá
madás s nem kevésbé erőteljes a védelem. Nehány órai 
harcz után azonban, Haszan pasa serege teljesen szét
verve, futásban keresett menedéket, úgy hogy csak igen 
kis része érkezett ismét Szakácshoz, a többiek a Drinát 
igyekezvén elérni, hogy mielőbb Boszniába juthassanak. 
Az erdőkben és mocsárok között azonban, ezek közül is 
még: sokan a leskelődő szerbek áldozatául estek. De a 
szerbek is drágán vásárolták meg: e diadalt. Itt esett el a 
rettenthetetlen Kátics Jankó, egykor Kara-Gyorgyénak 
hajdú társa, utóbb hü követője a felkelés első napjaitól 
kezdve. Midőn már Haszan pasa serege megszaladt, Ká
tics legényei üldözés közben egy öreg törököt értek utói, 
s megadásra szólították fel. A török kérdezé, hogy kinek 
adja meg magát, ki a vezérök ? a szerb legények Káticsot 
nevezték meg, ki ezalatt szinte oda érkezett s pisztolyát 
reá fogva sürgeté, dobja el fegyverét s adja meg magát. 
Megadom magamat, mondá a török s kurta puskáját Ká- 
ticsra emelvén, keresztül lőtte őt. A szerbek rárohantak 
a törökre s>jnegkötözték, de már későn, mert Kátics halva 
rogyott össze. A törököt később Kátics bátyja, Márko, 
kivégezteté. Méltán fájlalták a szerbek a vitéz főnök eles- 
tét, ki annyi csatában vezette őket győzelemre. Csapata 
elkedvetlenedve, haza széledt, magával vivén szeretett 
vezérének holttestét is, melyet aztán szülő falujában,
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Bogácsában, temettek el. A mint Kara-Gyorgye az eset
ről értesült, azonnal előhívatá Kátics Márkot, az elesett
nek bátyját s őt nevezte ki öcscse helyére, egyszersmind 
megbízván, hogy mielőbb gyűjtse ismét össze híveit s je
lenjen meg velők a seregnél. Márké gyorsan és sikerrel 
teljesíté a rendeletet.

Ezalatt a nagy török sereg főhadteste a Száva mel
lett haladván, Ustye helységig ért, s itt a Vukodrazs 
patak mellett szállott táborba. A Haszán pasát üldöző 
szerbek e hírre visszatértek Belyinbe s éjjel az erdő fái
nak oltalma alatt, egész a török sánczokig hatolván, lö
völdözni kezdtek. A törökök kartács és ágyúgolyókkal 
viszonozták a tüzelést, a nélkül, hogy a sötétben egyik 
fél is jelentékeny veszteséget szenvedett volna. Reggel 
aztán a csekély számú szerbek visszavonultak sánczaik 
mögé Belyinbe. Az Ustyénél táborozó török sereg vezére 
pedig, valószínűleg értesülvén Haszan pasa megveretésé- 
ről s talán az éjjeli támadás által is megfélemlítve, nem 
folytatá útját Belgrád felé, hanem visszatért a szabácsi 
térségre, s itt helyezé el csapatait előbbi állomásaikon. 
A török sereg visszavonulása után érkezett meg Kara- 
Gyorgye is Belyinbe, miként fentebb említettük, s nem 
sokára utánna Nenádovics Máté és Obrénovics Milán is 
embereikkel. Belyinben ismét nehány ezernyi főre rúgó 
szerb sereg gyülekezett össze, de ez még nem volt ele
gendő megmérkőzni a Szabács körül táborozó törökökkel, 
kivált a míg a Mácsva és Poczerina elpártolt és megfé- 
lemlett lakosságára nem számíthattak a felkelők. E vidé
keket kellett tehát mindenekelőtt visszanyerni a felkelés 
ügyének. Ez időtájban jelentkezett Kara-Gyorgyénél egy 
poczerinai ifjú, Sztojcsevics Milos, ki nem akarván meg
hódolni a törököknek, saját honfitársai elől volt kényte
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len menekülni. Megtetszett K ara-Gy orgy énak a bátor 
ifjú,ki annyi ezer között egymaga nem csüggedt el s fel- 
szólítá, hogy vezesse őt egy csapattal álutakon kerületébe. 
Előbb azonban a sereget Belyinből, az ettől Szabács irá
nyában két órányira fekvő, Jalovikba helyezte át. Innét 
aztán egy csapat válogatott legénynyel megindult s Sztoj- 
csevics által vezetve, a Dobrava folyó mentében, Dvoris- 
téba érkezett a Czer hegy alá. A csapat egy része egész 
a mocsáros Ivitog erdőig hatolt fel a Mácsvában s ott egy 
osztály törököt szétvert. A míg Kara-Gyorgye Dvoris • 
tében időzött, három poczeri kmétet hoztak elébe, kik a 
törököknek élelmet szállítottak volt. Mintegy száz férfi 
gyűlt egybe Kara-Gyorgye tanyáján a környékből, s ő, 
hogy ez ingadozókat elrémítse, a három kmétet szemük 
láttára kivégezteté, fennhangon kijelentvtíi, hogy mind
nyájan ily sorsban fognak részesülni, ha inkább a törö
kökkel tartanak, mintsem szerb testvéreikkel. Egyszer
smind Sztojcsevics Milost poczeri vojvodává nevezte ki, 
feltétlen hűséget kívánván a néptől az új vojvoda iránt. 
Sztojcsevics Kara-Gyorgyéhoz lépett, e szavakat mond
ván : «Uram, bár száz életem volna is, szívesen oda 
adnám mind a százat érted; utolsó lehelletemig híven is 
fogom teljesíteni parancsaidat», és aztán kezet akart csó
kolni, de Kara-Gyorgye elvonta kezét s arczon csókolta 
őt. A megrémült poczeriak sokáig némán nézték e jele
netet. Végre az egyik felbátorodván, így szólott: Uram, 
nem volt vezérünk, bocsásd meg a mit eddig vétettünk, 
ezentúl késiek vagyunk mindnyájan tűzön-vízen keresz
tül követni vojvodánkat, ő pedig téged. A kellő időben 
alkalmazott szigor nem maradt eredmény nélkül. Másnap 
midőn Kara Györgye felkerekedett, visszatérendő tábo
rába, a poczeriek tömegestől jelentek meg új vojvodá-
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jukkái s kisérték őt a szerb sereghez. Ekként a Poczerina 
és Mácsva ingadozó népe, ismét visszanyerte bizalmát s 
nem veszélyezteté többé a nemzeti ügyet. Jalovikból a 
Dobraván át, Misár faluhoz vezette seregét Kara-Gyorgye, 
alig egy órányira Szabácstól.1

Augusztus 9-én értek a felkelők a misári síkságra. 
Midőn Jaloviktól Misár felé haladván, nagy erdőkön vo
nóit keresztül a sereg, Kara-Gyorgye elrendelte, hogy 
minden ember, úgy lovas, mint gyalog, vojvoda és közvi
téz egyaránt, egy-egy erős karót készítsen, s vigyen ma
gával, olyat, melyen a puskagolyó nem könnyen fúród- 
hatik át. Misárnál aztán sánczokat készítettek, a felhányt 
íöldpartba sűrűén beverve a magukkal hozott karókat. 
Ezen erődítési mód, melyet sorompónak neveztek.2 
gyakran alkalmaztatott akkortájt Szerbiában, s meglehe
tős biztonságot nyújtott a puskalövések ellen. Az így 
készült sorompó mögött helyezte el Kara-Gyorgye sere
gét, a mely 6—7000 gyalogot, mintegy 1500 lovast és 5 
ágyút számlált.

A törökök vagy kicsinyéivé a felkelők erejét, vagy 
pedig bízva saját vitézségükben, már másnap, augusztus 
10-én, megtámadták a szerb tábort a fősereg egy részével. 
Kara-Gyorgye készen várta őket, s a karókkal megerő
sített sánczok mögül két támadást szerencsésen vissza
vert, úgy hogy a törökök délután visszavonúltak Szabács 
alá. Az első kísérlet nem sikerülvén, két napig mindkét 
fél nyugodtan maradt. Ezalatt Kara-Gyorgye elkészülhe
tett a kétségkívül nem sokára bekövetkezendő sokkal 
erősebb támadásra. Augusztus 13-ának reggelén indúlt

O  O o

1 Nenádovics: Memoári 164—176 ; H adzsics; Szerb felkelés 
s tb .: 67—75 1.

2 Szerbül is sarampov.
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ki az egész török haderő Szabács alól, a legbátrabb bos- 
nyák bégek és agák vezérlete alatt, most már ágyúit is 
magával vivén. A kicsiny felkelő sereg végpusztulása 
bizonyosnak látszott ily túlnyomó erővel szemben. Kara- 
Gyorgye azonban, ki összeköttetései által ideje korán 
értesült a törökök tervéről, nem csüggedt el, sőt bejárván 
az egész tábort, harczosait is annyira felbátorítá, hogy 
mindnyájan lelkesedéssel és a legnagyobb bizalommal 
sorakoztak népszerű vezérük körül. A többi vojvodák és 
főnökök sem mulasztották el, úgy szóval, mint tettel jó 
példát mutatni embereiknek. Mindenki megtette köteles
ségét e napon a szerbek közül, a történelem pedig bá- 
múlva kénytelen e roszúl fegyverzett, minden gyakorla
tot nélkülöző maroknyi népre tekinteni, mely egy nagy 
birodalom legvitézebb, legharcziasabb seregével bátran 
szembeszállott, s oly hősiességgel, annyi önfeláldozással 
tudott jogaiért s a szabadságért küzdeni.

Kara-Gyorgye nem elégedett meg seregének buzdí
tásával, e mellett még oly intézkedéseket is tőn, melyek 
a különben kétséges győzelmet még inkább biztosítha- 
ták. Szigorúan megparancsolta embereinek, hogy a karók 
mögött lövésre készen várják be a közeledő török csapa
tokat, de mindaddig ne tüzeljenek, míg ő jelt nem ad. 
Ezen felül, még a csata napját megelőző éjjelen, vagy 
ezer lovast délkeleti irányban, tehát a török sereg jobb 
szárnya mögé, küldött ki azon meghagyással, hogy Zsa- 
bári helység közelében, a sűrű bozótban, rejtőzzenek el, 
s csak midőn a sánczok között felállított gyalogság sor
tüzelését hallják, rohanjanak elő, hátulról támadván meg 
az ellenséget.

Telve önbizalommal nyomúlt a török sereg, dobpör
gés és sípsüvöltés mellett, a szerb tábor felé, s midőn a
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sánczok mögül senki sem rohant elő, sem lövések nem 
történtek, a törökök már-már azt kezdték hinni, hogy a 
felkelők megrettenve a közelgő hadtest roppant számától, 
küzdelem nélkül visszavonultak. Egyszerre azonban, jól 
irányzott puskatűz fogadta a majdnem a karótáborig 
érkezett előcsapatot. Ügy szólván minden lövés talált. 
Az ekként támadt zavarban, a szerbek elég időt nyertek 
még egyszer megújítani a sortiizet, nem kevesebb ered
ménynyel mint először. A törökök még magukhoz sem 
térhettek meglepetésükből, midőn nagy zajjal tört elő az 
elrejtett szerb lovasság, mindent ledöntvén maga előtt. 
Kara-Gyorgye észrevévén, hogy terve sikerűit, kinyittatá 
a sorompót, s kirohant Összes gyalogságával. Kétségbe
esett harcz fejlődött ki a csatatér minden pontján. A tö
rökök bátran küzdöttek ugyan, de mindjárt eleinte nagy 
veszteséget szenvedvén, s megzavarodván a kettős táma
dás által, nem voltak képesek többé a csatarendet hely
reállítani, s délután 6 órakor felhagytak a küzdelemmel. 
A török sereg elcsüggedve, megtizedelve, visszavonult 
Szabács alá, s még az előbb messze kiterjedt tábort is 
összébb vonták és sánczokkal igyekeztek megerősíteni. 
A népköltészet, mely Szerbiában minden nevezetesebb 
történeti eseményt megénekel, a misári ütközetet is meg
örökítő, s egy hosszú dalban elősorolja mindazon bosnyák 
pasákat, bégeket és kapitányokat, kik a csatában lelték 
halálukat, s kiknek mindegyike egy-egy szerb főnök keze 
által esett el. Ha mindjárt ez utóbbi állítás, csak a költé
szet követelménye gyanánt tűnik is fel, tagadhatatlan 
tény, hogy a törökök Misárnál roppant veszteséget szen
vedtek, halottakban és sebesültekben, s hogy különösen 
a csapataik élén küzdő pasák és bégek közűi aránytala
nul sokan hullottak el. A szerbek vesztesége ellenben



felette csekély volt. Főnökeik között egyedül Lazárevics 
Lúka sebesült meg súlyosabban. Az akkori török hadvi
selés szokása szerint a csatatéren talált hullák fejét a 
győzők levágták, s diadalmi jelűi magukkal vitték. Mi
ként már egy ízben említettük volt, a szerbek is gyako
rolták e szokást, s ezért mindkét fél igyekezett halottjait 
■és sebesűltjeit magával hurczolni. így történt, hogy a 
csatatéren nem sok török holttestet találtak a felkelők, s 
csak a szerte száguldó gazdátlan paripák nagy számából 
lehetett az ellenség veszteségét hozzávetőleg meghatá
rozni. Az elesettek többnyire gazdag mahomedán bos- 
nyák családok ivadékai, megfosztattak a szerbek által 
aranynyal és ezüsttel kivarrott s drágakövekkel megra
kott ruházatuktól s fegyvereiktől. Nagy volt az öröm a 
kivívott győzelem s a dús zsákmány fölött a szerb tábor
ban, hol a felkelők az egész éjét vígságban töltötték. 
A csata alatt az osztrák parton is nagy tömeg gyűlt 
egybe, mely élénk figyelemmel kísérte a küzdelem min
den mozzanatát, 3 újjongva fogadta a törökök visszavo
nulását. 1

A bosnyák sereg Szabács alatt maradt ugyan, de 
annyira megtörve erejében, hogy ez oldalról, legalább 
egyelőre nem volt mitől tartani ok a felkelőknek. Sőt 
miként ez oly fegyelmetlen csapatoknál, minőkből az 
akkori török haderő állott, minden vesztett csata után 
történni szokott, naponként szaporodott a szökevények 
száma, kik kisebb-nagyobb osztályokban hazájukba tá
voztak, antíkül, hogy a vezérek képesek lettek volna a 
hadsereg e lassú, de teljes felbomlását megakadályozni.

1 A belgrádi t. t. Évkönyvében III. köt. 131— 134 1. Boj 
m isarszk i.— Hadzsics: Szerb felkelés, stb. : 75—77 1 .; különösen 
pedig a belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéből 425 és 426 sz. okiratok.

39Kállay B. A szerbek története. I.
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Kara-Gyorgye számítván e körülményre, mindjárt az 
ütközet után, Csúpics Sztojánt 2000 emberrel a kitogi 
erdőbe küldötte, melyen keresztül vezetett a legrövidebb 
út Szabácsból Boszniába, hogy ott lesbe állván, az átvo
nuló törököket megtámadja és lekaszabolja.

Nem sokkal a misári ütközet után Kara-Gyorgye a 
szerb tábor parancsnokságát Nenádovics Jakabra bízván, 
egy csapattal Belgrádra s onnét a tartomány déli határára 
távozott, mely ez alatt a nvugoti i'észeken végbement küz
delmeknél, nem kevésbé fontos események színhelyévé 
vált. Mielőtt azonban ide követnők a felkelés vezérét, a 
Szabács körűi, a legközelebbi időben történtekről kell 
még röviden megemlékeznünk.

Kara-Gyorgye helyesen számított. Azonnal a misári 
ütközet után, kezdtek a törökök szabácsi táborukból 
különféle utakon Boszniába visszatérni. Augusztus 24-én 
8 előkelő bosnyák bég, nem mervén a szerb csapatoktól 
bekalandozott tájakon áthatolni, az osztrák katonai ható
ság engedelmével, átkelt a Száván s a balparton szándé
kozott a török földet elérni. A mácsvaiak azonban érte
sülvén erről, mintegy 25-en szinte áteveztek a Száván s 
Boszutánál, körülbelül két órányira a bosnyák határtól, 
az épen nyugalomra készülő törököket megtámadták és 
kettőt közülök megöltek. A többiek a közelfekvő erdő- 
ségben kerestek menedéket, otthagyván összes podgyá- 
szukat, mely a szerbek kezeibe került, kik épen oly gyor
san mint jöttek, ismét a túlpartra távoztak, a nélkül, hogy 
a csekély számú osztrák határőrség által tervük kivitelé
ben megakadályoztathattak volna. Az osztrák terület 
semlegességének e világos megsértése, miként már egy 
Ízben, úgy most is a Szerbiával való közlekedés beszün
tetését s az osztrák partra menekültek visszaűzetését
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vonta maga után, mely rendszabály kétségkívül több 
kárt okozott a felkelőknek, mint a mennyit a két török 
megöletése és a zsákmány szerzése által nyertek. Szeren
csére, az osztrák hatóságok részvéte nem csökkent ily 
kihágások miatt a felkelés ügye iránt s a határ elzáratása 
csak rövid időre rendeltetett el.

Majdnem ugyanazon időben, mintegy 1000 török 
hagyta el a szabácsi tábort s bízva a túlnyomó számban, 
a kitogi erdőnek vette útját, nagy mennyiségű lábas mar
hát és mindenféle portékával megrakott szekereket vivén 
magukkal. A kitogi erdőben már több idő óta bizonyos 
Szmiljanics pap tartózkodott 500mácsvai legénynyel, les- 
kelődve az átvonuló törökökre. Értesülvén a nagy ellen
séges csapat közeledtéről, alkalmas helyen lesbe állott 
embereivel, a míg Csúpics, ki ekkor már szintén ide érke
zett, más oldalon foglalt állást. A törökök sehol sem buk
kanván felkelőkre, gyanútlanul hatoltak be a sűrűségbe. 
Annál nagyobb volt azonban megzavarodásuk, midőn 
egyszerre több oldalról hevesen megtámadtattak. Több 
száz török lelte itt halálát, az életben maradottak pedig 
minden irányban szétfutottak, elhányván fegyvereiket s 
odahagyván a magukkal czipelt gazdag zsákmányt, me
lyet a szerbek elfoglaltak. Oly nagy volt azonban a sza
bácsi táborban maradt törökök csüggedése, hogy még e 
véres ütközet sem riasztá őket vissza, s ezentúl is részint 
az osztrák parton, részint a Kitogon keresztül, majdnem 
minden i^ip vonúltak kisebb nagyobb csapatok Bosznia 
felé. Az utóbbi útat választók aztán, többnyire Csúpics 
és Szmilyanics embereinek áldozatúl estek.1

1 A belgrádi t. t. kz tgyü jtem ényéből: 428, 429, 430, 431, 
433. sz. okiratok.

39*
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A fegyelem teljesen felbomlott a szabácsi táborban ; 
a nélkülözések is napról-napra növekedtek, mert a Misár
nál tartózkodó szerbek minden közlekedést meo-akadá- 
lyoztak a környékkel. Végre a folytonos szökések nem
csak tetemesen apaszták a sereg létszámát, de még félel
met, sőt majdnem kétségbeesést is szültek a harczosok 
soraiban. A helyzet tarthatatlanná Ion s a nagy török 
haderőt, mely két hónap előtt annyi reménynyel, a diadal 
oly biztos tudatával nyomult be Szerbiába, most már az 
a veszély fenyegeté, hogy önmagától szétmállik s újabb 
csatavesztés nélkül is teljesen megsemmisül. A parancs
nokié pasák, ily körülmények között, elhatározták még 
egyszer megkisérleni a fegyverek szerencséjét, mert 
hiszen megveretés esetében sem érheté őket egyéb baj, 
mint hogy az egész táborral vissza kellett volna vonúl- 
niok Boszniába, mely tábort különben már úgy sem 
reménylhették sokáig együtt tarthatni. Az elkerülhetet
len összeütközés szeptember 18-án történt meg. Már a 
megelőző két napon fordultak ugyan elő apróbb csatáro
zások, a törökök főtámadása azonban, mint említők, csak 
18-án következett be. A szerbek ez alkalommal is győz
tek s egész Szabács alá űzték az ellenséget. A törökök 
látván, hogy utolsó kisérletök is meghiúsult, még azon 
éjjel felkerekedtek s négy pasát s mintegy 5 — G00 embert 
a szabácsi várban hagyván, jóval hajnal előtt elhagyták a 
tábort s a Száva partján Boszniába távoztak. Csúpics 
észrevevén másnap reggel a törökök elvonulását, csapa
tával utánnok sietett s mésr útközben többeket felkonczoltO
közülök. A szerbek ezután odahagyták misári állomásai
kat s a Szabács körül elterülő, elhagyott török tábort fog
lalták el, bekerítvén és körűlzárolván ekként újból a várat.
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A nyugoti tartományok tehát teljesen megmenekültek a 
Bosznia felől fenyegető veszélytől. 1

A rumeliai válivá kinevezett szkutarii pasa, Ibrahim, 
mint már említettük, az 1806. év tavaszán szintén sereget 
kezdett gyűjteni azon szándékkal, hogy délfelől a Morava 
mentében egyidejűleg támadja meg Szerbiát a Boszniá
ból előnyomuló csapatokkal. Láttuk azt is, hogy a sereg
gyűjtés az egész török birodalomban uralkodó belzavarok 
s fegyelmetlenség miatt, csak lassan haladt, több pasa, 
mint a ruscsuki Trsztenik-oglu, egyszerűen megtagadván 
az engedelmességet s a hadjáratban való részvétet. Mind- 
azáltal Ibrahim, julius közepéig mintegy 40000 főnyi sereg 
fölött rendelkezett, mely Szófia és Nis között volt elhe
lyezve. A szerbek sem maradtak tétlenek ez alatt. 
Milovanovics Mláden, ki az év első hónapjaiban egy csa
pattal e vidékre jött s Kruseváczot elfoglalta volt, nem 
is távozott azóta onnét, hanem minden oldalról új erőket 
vonva össze, részint Alekszinácz körűi, részint pedig a 
deligrádi sánczokban foglalt állást, melyek a Zsikicsek, 
két Ausztriából átjött szerb s egykor osztrák tiszt, útmu
tatása szerint készültek. Mláden parancsnoksága alatt 
állottak Jakovlyevics és Glavas Sztanoje főnökök, ez 
utóbbi egykor hajdú s Kara-Gyorgyénak mindenkor hű 
társa. Sztojkovics Milenko, a pozsarevaczi vojvoda, ki 
mindjárt az év elején a keleti tartományokba nyomúlván, 
Paszvan-oglu csapatait visszavetette s a dunai Porecs szi
getet elfoglalta, értesülvén a rumeliai nagy török haderő 
közeledtéről, most szintén dél felé vezette seregét.

A törökök kisebb csapatokban kezdtek a tartományba 
benyomúlni. Julius vége felé Szakcsi pasa 3000, pár nap-

1 A b e lg rád i t. t. k z tg y ü jtem én y éb ö l : 434, 435, 437. sz.
ok ira to k .
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pal később pedig a kruseváczi pasa 6000 emberrel, intéz
tek támadást a szerbek ellen. Sikerűit is Alekszináczot 
elfoglalniok s egész Deligrádig hatoltak elő. Oly erélyes 
ellenállásra találtak azonban e sánczoknál, hogy három 
napi küzdelem után végre is visszavonulni kényszerűitek. 
Mláden nyomban követte őket, visszafoglalta Alekszináczot 
s egész Nisig üldözte a hátrálókat. Ibrahim, vagy mert 
még teljesen el nem készült, vagy pedig mert daczára 
az első kísérlet sikertelenségének, még mindég könnyű 
szerrel vélt győzedelmeskedhetni a felkelők fölött, nem 
mozdult ki állásából a fősereggel, hanem folyvást csak 
kisebb csapatokat küldött alvezérei parancsnoksága alatt 
a szerbek megtámadására. Egy egész hónapon át tartot
tak e csatározások változó szerencsével, de jelentékeny 
eredmény nélkül. Ez alatt elmúlt augusztus, s Ibrahim
nak, ha még a kedvezőtlen időjárás előtt győzelmet óhaj
tott aratni, végre is döntő lépésre kellett magát határoz
nia. Szeptember közepe táján indúlt meg Ibrahim egész 
seregével a felkelők ellen, kiknek serege ekkorinál- szintén 
25000 főre szaporodott és pedig részint a délkeleti kerü
letek fegyverfogható népe, részint pedig a Kara-Gyorgye 
által, úgy a misári, mint a belgrádi táborokból küldött 
segédcsapatok által. A harcz az első napon késő estig 
tartott, s eldöntetlenül maradt, mert Milenkó megverte 
ugyan a török sereg jobbszárnyát, Mláden azonban a bal
szárny támadásának engedni volt kénytelen. Másnap meg
érkezett maga Kara-Gyorgye is s most egész erővel táma
dólag léptek fel a szerbek. Három órai heves küzdelem 
után, a törökök látván, hogy minden további erőfeszítés 
hasztalan, odahagyták a csatatért s Nis irányában vissza- 
vonúltak. Számos ezer halott borította a küzdhelyet 
mindkét részről, úgy látszik, a szerbek is teljesen kimé-
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lültek, mert nem üldözték a távozó ellenséget. A győzel
met mindazáltal a felkelők joggal maguknak tulajdonít
hatók, ha mindjárt nem oly határozott előnyt vívtak is ki, 
mint Misárnál. Birtokában maradtak a csatatérnek, s 
ezenfelül elfoglalták még a török tábort is, több ágyúval 
s a hadipénztárral együtt. Nem sokára ezután, sikerült 
Milenkónak a Timok felől közeledő Paszvan-oglu csapa
tát is szétverni. 1

A míg Kara-Gyorgye s a többi főnökök fegyverrel 
kezökben háríták el a minden oldalról összetornyosúlt 
veszélyt, alkudozások is folytak a porta s a felkelők között 
a béke helyreállítása végett. Úgy látszik, hogy még a 
Szabács és Alekszinácz körül megesett nagy ütközetek 
«lőtt, de legfeljebb a misári győzelem után, küldöttek a 
szerbek egy követséget2 Konstantinápolyba, ígéretek és

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéből: 4SI, 433. sz. okiratok. 
— Hadzsics : Szerb felkelés stb. 79—80 1. — Szrbszke lyeto- 
piszi 1826 7. füzet 24—29 1. Isztorija  priklyucsenija y  Szerbii 
god. 1806.

a A küldöttség elutazásának időpontja nem derül ki v ilá
gosan a rendelkezésünkre álló forrásokból. Némely okmányok 
a lap ján  azonban, melyek egyike szeptem ber végéről keltezve, 
m ár terjedelm esen említi a K onstantinápolyban m egállapított és 
Szerbiába kü ldö tt békepontozatokat, másika pedig szintén ugyan
azon hónap végéről Jcsko P éter visszatértéről beszél a békét 
ígérő fe rm án n a l: ismerve továbbá az utazás hosszadalm asságát 
akkor tájban, valam int a porta késedelm eskedését is ily ügyek
ben, a küldöttség elindulását Szerbiából, nem tehetjük  későbbre 
a m isári ütközetnél. Nem oszthatjuk tehát azon nézetet sem, 
m elyet R anke is követni látszik m unkájában s mely első p illa 
na tra  valószínűnek is tűnik fel, hogy Ibrahim  pasa aján lo tt 
békét a szerbeknek megveretése után, a mi, m int lá ttuk , szep
tem ber végén tö rtén t — s hogy csak ennek következtében küld
té k  volna követeiket K onstantinápolyba.
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hitegetések által igyekezvén megakadályozni a nagy 
török seregek további benyomulását a tartományba. 
A követség három tagból állott, két knéz s egy Icskó- 
Péter nevű ügyes, élelmes bolgár vettek abban részt. Ez 
utóbbi, egykor mint tolmács volt alkalmazva valamelyik 
török követségnél Európában s jól ismerte a török nyel
vet és szokásokat. A pillanat azonban nem volt kedvező 
az alkudozásoknak. Az orosz befolyás épen augusztus
havában szenvedett érzékeny vereséget Konstantinápoly
ban, ekkor mozdítván el a porta, mint fentebb elbeszéltük,, 
az orosz érzelmű két hoszpodárt. A misári csata után 
azonban, midőn Italinszky újra felülkerekedett, a porta 
nem csak hajlandónak mutatkozott a szerbek kérelmét 
meghallgatni, hanem még messzeterjedő engedményektől 
sem látszott idegenkedni. így történt, hogy még az Ibra
himmal vívott csaták eldőlte előtt, a porta és a szerb kül
döttség között bizonyos megállapodás jött létre, melynek 
alapján Szerbiában a béke helyreállhatott volna. Úgy 
látszik, hogy a szerbek által követelt feltételek nem sokat 
különböztek azoktól, melyeket 1805-ben a petyáni szkup- 
stina határozata következtében küldöttek volt Konstan- 
tinápolyba. Szerb közigazgatást és igazságszolgáltatást 
kívántak, úgyszinte óhajtották, hogy a krdzsálok a tarto
mányt örökre elhagyják, a szpahik pedig a városokba 
vonúljanak s többé semmi szín alatt se jöjjenek a falukba,, 
valamint hogy sem fizetéseket, sem szolgálatokat a injá
tól ne követelhessenek, hanem elégedjenek meg minden 
eddigi jobbágy után évenkint fizetendő 4 piaszterrel; egy
általában, hogy a békés törökökön kívül más mahomedá- 
nok a tartományban ne lakhassanak, Belgrádon csak egy 
muhazil (parancsnok) tartózkodjék, csekély számú, leg
feljebb 600 főnyi őrséggel. E török tisztviselőnek lett
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volna aztán kötelessége, a szerbek által a szultánnak fize
tendő adókat átvenni és Konstantinápolyba küldeni. Az 
adókat illetőleg követelték a küldöttek, hogy azoknak 
évenkinti összege, egyszermindenkorra meghatároztassék 
s hogy az adókivetés és beszedés a szerb hatóságok jogá
ban álljon. Az összes adómennyiséget pedig 806000 piasz- 
terben vélték megállapíthatni. 1 Ezeken kívül háborítat
lan vallásgyakorlatot kívántak. Végre pedig egy főknéz 
szabad választhatását óhajtották, ki szintén Belgrádon 
székelvén, a török parancsnokkal egyetértőleg intézné a 
tartomány ügyeit. A porta a körülmények nyomása alatt 
elfogadta a szerb küldöttek által előterjesztett feltételeket, 
sőt teljesíteni is ígérte azon esetben, ha a szerb nép is 
hozzájárni azokhoz s a fegyvert leteszi és meghódol. 
E végre Icskó és a muhazil, kinek aztán a belgrádi parancs
nokságot kellett volna átvennie, már szeptemberben 
elhagyták Konstantinápolyi s egyenesen Szendrőre utaz
tak a szerb tanács székhelyére, miután Ibrahim pasát, 
kit a porta a tervezett béke végrehajtásával bízott volt 
meg s ki épen ekkor vívta szerencsétlen harczait Bánya 
és Alekszinácz környékén, nem találták többé a főhadi
szálláson, Nis mellett.2 Icskó és a muhazil megérkezésé-

1 Ezen összeg a következő té te leket tarta lm azta  :
porezért 20,000 fej u tán  18 p i a s z t e r é v e l .....................  360,000
karácsért 55,000 » » 3 » .....................  165,000
vámokért és r é v e k é r t ...............................................................  235,000
juh-adó f e j é b e n .........................................................................  40,000
vérdíj fe jéb en ...............................................................................  3000
a halászati j o g é r t .....................................................................  3000

2 K aradzsics: Milos Obrénovics 6. 1. — H adzsics: Szerb 
felkelés stb .81. 1.—• A belgrádi t.t . kztgyüjtem ényéből: 437, 443, 
446. sz. okmányok. — Szrbszke Lyetopisi 1826, 7. füzet 30. 1. 
és 32—34 1.
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nek híre csakhamar elterjedt az egész tartományban. 
Nenádovics Jakabot már októberben értesítette Kara- 
Gyorgye az örvendetes fordulatról, egyszersmind magá
hoz híván őt a Vracsárra.1 Kara-Gyorgye ugyanis, az 
Ibrahim fölött kivívott győzelem után, azonnal elhagyta 
a déli határt és Szendrőn át Belgrád alá sietett, hol 
nehány nappal megérkezése előtt sikerűit Csarapicsnak, 
az ostromló szerb sereg parancsnokának, Gusancz-Ali 
heves kitörését visszaverni. 2

A muhazil Szendrőre érvén, kijelenté a tanács előtt, 
hogy a szultán egyedül azon atyai szorgoskodás által 
indíttatva, melylyel sohasem szűnt meg népei iránt visel
tetni, kész fátyolt vetni a múltra s mindazt megbocsátani, 
a mit a felkelők ellene vétettek, sőt hajlandó a szerb kül
döttek által előterjesztett kérelmeket is teljesíteni, feltéve, 
hogy ezentúl az alattvalói hűséget többé meg nem szegik. 
A szerbek, kik daczára annak, hogy alig nehány heti idő
közben két nagy török sereget vertek szét, még mindég 
nem gondoltak komolyan elszakadásra, ha mindjárt a 
tűrhetetlen nyomás alatt, vagy pedig a fényes győzelmek 
után fel-felvillant is némelyek lelkében az önállóság esz
méje, örömmel és hálásan fogadták a muhazil nyilatko: 
zatait. Mily valódi megelégedettséget szült a szerbek 
között a küldöttség által megállapított pontozatok meg
erősítésének ígérete, legjobban kitetszik egy levélből, 
melyet a két Nenádovics ez időtájban Sztratimirovicshoz 
intézett, s melyben mindenről híven értesítvén őt, nem 
győzik eléggé magasztalni a szultán nagylelkűségét és 
kegyelmét. Igaz ugyan, hogy némi kételyt is nyilváníta
nak az Ígért eredmények teljesítését illetőleg; s Sztrati-

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéböl: 460. sz. okirat.
2 U. o. 443. sz. okirat.



1780— 1806. 619

mirovicstól kérnek tanácsot, hogy mitevők legyenek a 
jelen körülmények között. Nem tudjuk, hogy a karlóczai 
érsek mit válaszolt, de nem is csodálkozhatunk a fölött, 
hogy a szerbek annyi csalódás után, nem mertek teljesen 
hinni a török Ígéreteknek. 1 Különösen pedig, a míg Bel- 
grád Gusancz-Alinak és krdzsaljainak, Szabács pedig a 
bosnyákoknak hatalmában maradt, az egyezkedés és így 
a meo-békélés is lehetetlenné vált volna. E két vár birto- 
kát tekintették a szerbek éspedig jogosan, a porta komoly 
békűlési szándéka zálogául. Úgy látszik, hogy a muhazil 
nem is vonakodott azok parancsnokait megadásra felszó
lítani. Sőt e végre, egy szerb knéz kíséretében Boszniába 
is útazott a vezírhez, vele Szabács átadása végett érteke
zendő. A vezír jó reménységgel bocsátá el a küldötteket 
s a szabácsi pasák, midőn a muhazil november közepén, 
visszautaztában ismét szólott velők, megígérték hogy a 
mint e részben utasítást kapnak Boszniából, készek átadni 
a szerbeknek a várat. 2 Gusancz már nyakasabbnak mu
tatkozott. Határozottan kinyilatkoztatá, hogy utolsó csepp 
vérig fogja védeni a belgrádi erősséget. A merész krdzsal- 
főnök, valószínűleg arra számított, hogy a porta, miként 
már annyiszor, úgy most sem fogja teljesíteni a szerbek 
által követelt feltételeket s hogy a háború nemsokára 
ismét megújul. A szerb tanács azonban, nem akarván 
Gusancz makacssága miatt, kivel a felkelők különben is 
könnyen elbánhatni reménylettek, a portával folytatott 
alkudozásokat veszélyeztetni, kijelenté, hogy mindazon 
pontozatokat, melyeket Icskó és társai Konstantinápoly
ban megállapítottak, magáévá teszi. A muhazil tehát és 
Icskó, november vége felé, elhagyták Szendrőt s Kon-

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéböl: 447. sz. okirat.
2 U. o. 457. sz. okirat.
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stantinápolyba utaztak, hogy ott kieszközöljék az egyes- 
ség szentesítését. Tagadhatatlan, hogy ha a kiegyezés a 
porta és a szerbek között az említett alapokon létre jöhet 
vala, sok vérontástól és nyomortól megszabadúlt volna az 
oly régóta zaklatott tartomány. Már a muhazil megérke
zésének hírére mindenütt helyreállt a rend és a nyugalom.. 
Uzsiczában a törökök és szerbek között oly barátságos 
viszonyok fejlődtek, hogy az utóbbiak szabadon járhattak 
a várba s űzhettek kereskedést és mesterségeket, sőt Bosz
niával is háborítatlanul közlekedhettek. Az osztrák partra 
átvezető révek is megnyiltak ismét a szerbek előtt. Inkább 
mint valaha érezték most a felkelők a békés viszonyok 
helyreálltának szükségét. Az egész éven át tartott küz
delmek között s a török seregek pusztításai mellett, a 
földművelés a tartomány legnagyobb részében annyira 
elhanyagoltatok, hogy az aratás, úgyszólván, semmit sem 
eredményezett s most már éhség is kezdte fenyegetni azr 
annyit szenvedett népet. Ehhez járult, hogy az osztrák 
határparancsnokságok, mint fentebb említők, a semleges 
területnek némely szerb csapatok által elkövetett meg
sértése miatt felingerelve, minden közlekedést eltiltottak 
a szerb parttal s így az eleség átszállítását is lehetetlenné 
tevék. A felkelők, kik ekként a legnagyobb szükséget 
voltak kénytelenek szenvedni, még augusztus havában 
Triesztbe küldöttek két meghatalmazottat, azon megbí
zással, hogy az ott megtelepedett vagyonos szerb keres
kedők között pénzgyűjtéseket eszközöljenek. A küldöttek 
októberben tértek vissza Szendrőre, 12750 frtot hozván 
magukkal, mely összeget a tanácsnak szolgáltatták át. 1 
Csekély volt ez összeg, de még ennek sem vehették hasz-

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéből : 427 sz. okirat.
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nát mindaddig, míg az osztrák szomszédos tartományok 
zárva maradtak előttük. Kara-Gyorgye tehát és a tanács, 
november havában, két levelet intéztek Ferencz császár
hoz, esedezvén, hogy engedje meg nekik tartományaiban 
az élelmiszerek vásárlását, miután különben az egész 
népnek el kell pusztulnia. Egyszersmind Gájics Jeremiást 
Bécsbe küldötték, hogy élőszóval is adja elő kérelméket.1 
Nem tudjuk, vajon válaszolt-e az osztrák kormány e kér
vényre és mit; de tény, hogy a közlekedés az osztrák 
parttal nemsokára megengedtetett. E kedvező eredmény 
kétségkívül a szerb ügyek békésebb fordulatának volt 
tulajdonítható, az osztrák kormány nem tartván többé 
attól, hogy a felkelők segélyezése által, kiket a porta láza- 
dókúl tekintett, viszályba keveredhetnék ez utóbbival. 
A szerbeknek tehát minden tekintetben érdekékben állott, 
mielőbb megbékélni és pedig annyival inkább, mivel a 
porta által is legalább elvileg elfogadott feltételek, fölötte 
kedvezők voltak. Midőn azonban Icskó, a szerb követ, 
deczember havában Konstantinápolyba visszatért, re- 
ménylvén hogy rövid idő alatt kieszközölheti az ismert 
pontozatok szentesítését, teljesen megváltozott helyzetet 
talált a török fővárosban. Fentebb volt már alkalmunk

3 említeni, miként emelkedett a franczia befolyás az 1806. 
év vége felé ismét túlsúlyra Konstantinápolyban. Láttuk 
azt is, hogy Napoleon sajátkezűleg írt levelében intette a 
szultánt, hogy ne adja meg a szerbeknek azon engedmé
nyeket, m élákét fegyverrel kezökben akarnának tőle 
kicsikarni. A diván, engedve a franczia biztatásoknak, 
ekkor már elhatározta a háborút Oroszország; ellen s de- 
czember végével közzé is tette a hadüzenetet. Természe-

2 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéből: 451, 453 sz. okirat.
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tes, hogy ily körülmények között, a porta nem lehetett 
többé hajlandó a szerbeknek adott ígéretek teljesítésére, 
Icskó tehát hasztalanul várt a fermánra, mely a megál
lapított pontozatok szentesítését volt magában foglalandó. 
A török államférfiak egy napról a másikra halasztották 
a kívánt megerősítést s így meghiúsult végre a szerbek 
által annyira óhajtott, kezdetben oly örömmel fogadott 
béke-tervezet.

Icskó és a muhazil eltávozta után, november vége 
felé, Kara-Gyorgye a szerb csapatok által folyvást körül
zárok Belgrád alá sietett. Gusancz-Ali, a muhazil felszó- 
lításának visszautasításával, mintegy önmaga látszott meg
erősíteni a szerbek által terjesztett véleményt, hogy lázadó 
saját ura, a szultán, ellen s hogy így a küzdelem, melyet 
a felkelők vele folytatnak, jogos és törvényes. Ezenfelül 
Kara-Gyorgye Belgrád birtokát minden körülmények 
között nem csak nem hátrányosnak, sőt felette előnyös
nek is tekintette, a Konstantinápolyban folytatandó béke
alkudozások eredményére nézve. Kétségkívül helyesen 
számított, azt hívén hogy a porta hajlandóbb lesz a szer- 
bek által elfogadott békepontozatokat megerősíteni, ha a; 
tartomány legfontosabb várának falai közül újíthatják 
meg azokat. Ily okok által indíttatva, Kara-Gyorgye most 
egész erővel hozzá fogott Belgrád ostromához. A Duna és

O  o  Ö

Száva összefolyásánál, a két folyó közé benyúló hosszú 
hegyhát sziklás végcsúcsán emelkedik a felső vár s az 
alatt félköralakban terül el az alsó vár a partokon. A felső 
várat a várostól egy puszta térség, az úgynevezett Kali- 
mejdan 1 választja el, melyen túl a város két oldalt nyú
lik le, egy részről a Száva, másrészről a Duna felé, úgy

1 Jelenleg  sétatérré átalakítva.
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ho<?y egy újabbkori angol utazó megjegyzése szerint Bel- 
grácl, a vár és a város a Zimony felől közeledő előtt, mint 
óriási tekenősbéka tűnik fel. A helyzet nem szenvedett 
változást azon idő óta egész napjainkig, csakhogy e szá
zad elejen (s még később is) a várost minden oldalról 
mély sánczok és erős favéd művek óvták a megtámadás 
ellen, melyek most már teljesen eltűntek. A várhoz tehát 
csak a városon keresztül lehetett jutni s ezért a felkelők 
ez utóbbi ellen intézték támadásaikat. Több napi ágyúzás 
után, Kara-Györgye végre elérkezettnek vélte a kedvező 
alkalmat a roham megkezdésére. Egy Konda nevű kalan
dor, származására valószinűleg czinczár, ki egykor Gu- 
sancz-Ali krdzsaljainak sorában szolgált, utóbb azonban 
előnyösebbnek találta a felkelőkhöz szegődni, ajánlkozott 
Kara-Gyorgyénak, hogy egy szerb csapattal belopódzik a 
városba s a kapukat megnyitja az ostromlók előtt. A fő
vezér elfogadta ez ajánlatot, bízván Konda hűségében a 
reménylvén hogy a helyi viszonyok s a török nyelv isme
rete lehetővé teendik a vállalat sikerültét. A november 
30-ra forduló éjjelen sűrű köd ereszkedett az egész vidékre, 
úgy hogy a felkelő csapatok észrevétlenül egész a sánczo- 
kig tolhatták előre soraikat. Reggeli három óra felé indúlt 
el Konda, mintegy 10 —15 elszánt szerb legény kíséreté
ben, veszélyes vállalatára. Nem messze a Száva-kapu- 
tól, a kis csapat óvatosan, minden nesz nélkül lebocsát
kozott a sánczba s épen oly halkan, a puskák segélyével 
s egymás vállait használva lépcsőkül, átmászott a védmű- 
veken be a városba. A sánczok mentében siettek aztán 
Konda és emberei a kapu felé. Útközben egy török őrjáratra 
bukkantak, melyet haladéktalanúl megtámadván, az utolsó 
emberig felkonczoltak. Nagyobb ellentállásra találtak a 
kapu őrségének részéről. Konda maga is súlyosan megse-
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besűlt s emberei közűi többen halállal lakoltak merészsé
gekért. Végre azonban mégis sikerűit a kaput feltörniök, 
melyen a künn felállított szerb-csapatok, Kara-Gyorgye 
parancsnoksága alatt, azonnal benyomultak. A harczi zajra 
a többi felkelő főnökök is támadásra vezették emberei
ket; Csarapics a Sztambul-kaput, Glavas a Viddin-kaput, 
mások a sánezokat rohanván meg. Megszólaltak ugyan a 
vár ágyúi is, de a törökök, e váratlan és erélyes támadás
nak még sem állhatták sokáig ellent s nagyobb részint a 
felső várba menekültek, hátrahagyván családjaikat s ösz- 
szes ingó vagyonukat. Némelyek házaikba zárkóztak s  

onnét védték magukat egy ideig. De még délelőtt az 
eo-ész város a felkelők hatalmába került. Sok száz török

Ö

holtteste borítá az utczákat, de még többre rúgott azok 
száma, kik megadták magukat vagy elfogattak. Kara- 
Gyorgye nem bántalmazá a kezeibe került törököket; 
egy nagy mecsetet rendelt számukra ideiglenes tartózko
dási helyűi, egy másik mecsetben pedig a zsidókat helyez
tető el. A városban azonban két napi zsákmányolást enge
dett csapatainak. Számos ágyú s nagy mennyiségű hadi
készlet jutott ez alkalommal a felkelők birtokába s egye
sek is nem megvetendő vagyonra tettek szert. A felkelők 
örömét a kivívott nagy horderejű diadal fölött, egyedül a 
hős főnöknek, Csarapicsnak halála zavarta meg némileg, 
ki csapata élén esett el, midőn azt ostromra vezető. 1

Belgrád városának bevétele kétség kívül nagy előny 
volt a felkelés ügyére nézve, de a kitűzött czél ezáltal 
még nem éretett el. A várban, melynek birtokára kiváló
képen vágytak a szerbek, még mindig Gusancz-Ali 
parancsnokolt. Kara-Gyorgye, hogy minden kirohanást

1 A belgrádi t. t. kztgyííjtem ényéböl: 459, 461, 464 sz. 
okiratok. — H adzsics : Szerb felkelés stb. 82—83 1.
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meo-hiúsítson, azonnal sánczot vonatott a Szávától a Du- 
náig, a vár és város között elterülő térségen, a Kalimej- 
dánon keresztül. Ez által egyszersmind az őrséget telje
sen a vár területére szorítá, elzárván attól minden lehető 
közlekedést a környékkel. Egyúttal a bástyák lövetését 
is megkezdé. Gusancz-Ali látván, hogy sokáig semmi- 
esetre sem képes védeni az erősséget, alkudozni kezdett 
a felkelőkkel s már 1807. január közepe táján megadta 
magát, azon feltétel alatt, hogy krdzsaljaival együtt sza
badon eltávozhatik a Dunán Viddinbe. A felkelők szíve
sen ráálltak e kívánságra s így végre megszabadultak a 
rettegett és gyűlölt Gusancz-Alitól is. A szerbek leghőbb 
óhajtása teljesült ez által. Másrészről azonban nem tagad
ható, hogy Gusancz-Ali eltávozása után, a felkelők nem 
élhettek többé azon ürügy gyei, melyet eddig több keve
sebb sikerrel annyiszor használtak, hogy t. i. nem a szul
tán, hanem csak az általa is lázadókúl nyilvánított zsar
nokok ellen küzdenek. A dahik megöletése után a krdzsal 
főnök szolgáltatta ez ürügyet; most azonban nem alkal
mazhatták többé e cselíogást. Midőn a krdzsálok kivonu
lása után a szerbek megszállották az alsó várat s a felső 
várba is behatolni óhajtottak, Szolimán pasa állotta útjo- 
kat, kijelentvén, hogy ő a szultán által kinevezett vezír, 
ki eddig csak Gusancz-Ali erőszakoskodása miatt nem 
gyakorolhatta hatalmát, de most visszanyervén cse
lekvési szabadságát, ismét átveszi a parancsnokságot a 
várban, a hol tehát a rájának nincs mit keresnie. A felke
lők, kik £?iig nehány hét előtt küldötték vissza Icskót 
Konstantinápolyba, az elfogadott békepontozatok meg
erősítésének kieszközlése végett, nem szegülhettek ellene 
a pasa jogos követelésének, ha csak nem akarták a nyilt 
lázadás zászlaját kitűzni. Ettől pedig még mindég vona-

40Kállay B. A szerbek története. I.
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kodtak. És így a város s az alsó vár a szerbek, a felső 
vár pedig, legalább névleg, Szolimán pasa birtokában ma
radt, mert a szerbek többé kevésbé ide is szabadon bejár
hattak. Nem létezett tehát határozott ellenségeskedés a 
két fél között, sőt a pasa óhajtotta volna a régi viszonyt 
kormányzó és kormányzottak között helyreállítani; de 
azért mindkét részről fenmaradt a bizalmatlanság. A pasa 
folyvást megtámadástól tartott, a szerbek pedig szünetle- 
nűl azon töprenkedtek, miként szabadulhatnának meg 
szép szerével, ez újonnan támadt alkalmatlan barátságos 
ellenségtől. Konstantinápolyban pedig, ha nem is közö
nyösen tekintettek a szerb felkelés győzelmes előhaladá- 
sára, egyelőre még sem iparkodtak azt megakadá
lyozni, az Oroszországgal kezdett háború foglalván el a 
porta egész figyelmét. Sebastiani, a franczia követ, ki 
mint tudjuk, akkor Törökországot a legnagyobb hévvel 
támogatta, nem minden aggodalom nélkül értesült Bel- 
grád elestéről. Az 1807. év január 28-án kelt s a Dalmá- 
cziában parancsnokló Marmont tábornokhoz intézett leve
lében ez eseményről szólván, még Ausztriát is vádolja, 
mely állítólag a szerbeknek titkon segédkezet nyújtott 
volna.1

A Belgrád ellen intézett támadások után, Szabács 
sem állhatott sokáig ellen. Szeptember 18-ika óta, midőn, 
mint láttuk volt, a török fősereg Boszniába visszatért, 
nem fordúlt elő a nyugati tájakon semmi nevezetesebb 
hadi tény. A szerbek, számra 4 — 5000-en, csak arra 
ügyeltek, hogy a várőrség a vidékről élelmet ne szerez
hessen. A misári táborban, hol a felkelő sereg zöme he
lyezkedett el, Nenádovics Jakab parancsnokolt, Lazáre-

1 Mémoires du Maréclial Marmont. Paris 1857. III. kö té t
59. 1.
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vies Lúka pedig és Csúpics Sztoján a Drina partján 
portyáztak, megakadályozandók a bosnyákok netaláni 
betörését. A törökök azonban nyugodtan maradtak, sőt 
mint fentebb említettük, a muhazil megérkezése után 
alkudozni is kezdtek a felkelőkkel. Ez alkudozások egy
előre nem vezettek eredményre, s Nenádovics Jakab e 
közben a Vracsárra távozott, résztveendő Belgrád ostro
mában. A város bevétele után ismét visszatért Szabács 
alá. Itt találta őt deczember vége felé a zvorniki püspök, 
ki bat török kíséretében Misárba jött, hogy megkísértse 
a béke helyreállítását a szerb felkelők, s a török várőrség 
között. A várban parancsnokié pasák, kikkel a püspök 
szintén közölte küldetése czélját, készeknek nyilatkoztak a 
várat átadni és Boszniába távozni, ha a vezirtől e részben 
parancsot kapnának. Miután a zvorniki püspök és kísérői 
nem tudtak írásbeli meghatalmazást felmutatni az alku
dozások folytatására, úgy ők, miként a szabácsi pasák is, 
elhatározták, egy-egy megbizottat küldeni Travnikba a 
vezírhez, megtudandó ez utóbbinak határozott akaratát. 
A míg azonban e küldöttek visszatérnének, a várőrség és 
a felkelők mindkét részről szigorúan megtartandó fegy
verszünetet kötöttek. A szabácsi törökök nem kevesebb 
türelmetlenséggel várták a vezír rendeletét, mint a fel
kelők maguk; mert noha az őrség most már csak nehány 
száz főből állott, a szükség is egyre nőtt a várban. Az 
osztrák partról sok nehézséggel járt az élelmi szerek 
bevásárlása, a szerb részen pedig teljesen lehetetlenné 
vált, a felkelő- csapatok őrködése miatt. Ez okból, az év 
vége felé, oly nélkülözés és drágaság 1 uralkodott a vár-

1 íg y  pb egy mérő árpáért 36 forintot, egy mázsa lisztért 
16 frt, egy font zsírért 2 fr t stb. fizettek. Lásd a belgrádi t. t. 
kztgyüjtem ényéböl: 463, 464. sz. okiratok.

4 0 *
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ban, hogy a pasák ha nem félnek vala a felelősségtől, 
már most feladták volna a várat, csakhogy szorongatott 
helyzetükből ezabadúlhassanak.

Körülbelül egy hónapot tartott, a míg megjött Trav- 
nikból az engedély a szabácsi pasáknak, hogy a várat 
odahagyhatják bizonyos feltételek mellett. A szerbek 
pedig ezalatt, a péterváradi osztrák parancsnokhoz folya
modtak, közvetítés végett. Az 1807. év február 3-ikán 
érkezett Obucsina osztrák ezredes, Kara-Györgye két 
megbízottjának kíséretében, Klenakba, a Szabácscsal 
szemközt fekvő osztrák állomásra. Másnap átjöttek a 
Száván a pasák s nehány bég, a szerbek részéről pedig 
Nenádovics Jah ab, Lazárevics Lúka és Csúpics Sztoján 
vojvodák. Az értekezlet a Száva partján, egy sátorban 
Obucsina elnöklete mellett kezdetett meg. Szolimán pasa 
kijelenté ez alkalommal a szerbekhez fordulva, hogy a 
szultán meghallgatta kérelmöket, s átadja nekik a révek 
s a többi adók jövedelmét, csak azt kötvén ki, hogy tar
tozásukat a szultán iránt pontosan leróják, s a szabácsi 
várban egy kádit, egy parancsnokot nehány közkatoná
val tűrjenek meg, s hogy a szabácsi törökök közűi azok, 
kiket a szerbek maguk békések gyanánt fognak kijelölni, 
továbbra is a városban maradhassanak; ha a szerbek el
fogadják e feltételeket, a pasák s az őrség a vett parancs 
értelmében, azonnal elhagyandják a várat, s a szerbektől 
kísértetve, a Drinán át, Boszniába fognak távozni. Mi 
tudjuk, hogy a szultán nem csak nem adta meg a Szoli
mán pasa által említett engedményeket, sőt hogy épen 
ez idő tájban már elhatároztatott volt Konstantinápolyban, 
meg nem erősíteni az Icskó Péter által előterjesztett béke- 
pontozatokat. A szabácsi pasa mindazáltal nem ámítani 
iparkodott a szerbeket ez esetben. Szavai csak azt bizo-
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nyitják, Hogy maguk a törökök is bevégzett ténynek 
tekintették a kibékülést, s a tartomány igazgatásának a 
szerbek kezeibe való átadását. A felkelők mindenre rá- 
állottak, a mit Szolimán kívánt tőlük, csak azt óhajtották, 
hogy a törökök által a várban fogva tartott keresztyének 
kiszolgáltassanak. Némi vonakodás után a pasák részéről, 
abban egyeztek meg, hogy a rabok közűi azok, kik ön
ként vették fel a mahomedán hitet, szabadon követhessék 
az elvonuló törököket, a többiek azonban átadassanak a 
szerbeknek. Végre mindkét fél abban állapodott meg, 
hogy február 7-én, a szabácsi törökök nejei és gyermekei 
az osztrák partra szállíttassanak át, onnét pedig szekere
ken Rácsáig, a hol ismét átkelhetnek majd a folyón 
Boszniába; a férfiak pedig ugyanazon napon hagyják el 
a várat, s a szerb részen vegyék útjokat a Drina felé, 
kísérve egy csapat felkelő által, nehogy a nép részéről 
bántalmazást kelljen szenvedniük. Az osztrák ezredes 
tanácsára mindkét részről kezesek is rendeltettek. E pont 
azonban éles vitára szolgáltatott alkalmat. A törökök 
ugyanis Nenádovics Mátét, Csúpicsot és Lazárevics öcs- 
csét kívánták kezesekül; a szerbek pedig két béget és 
Szolimán pasa fiát. Szolimán azonban nem akart meg
válni fiától, mire Nenádovics Jakab is kijelenté, hogy 
öcscsét nem engedi a törökökkel távozni. Az ezredes tü
relmét vesztve e czivódás miatt, félbeszakítá az értekez
letet, a nélkül, hogy a szerződés véglegesen megállapít
tatott voh^a.

E közben azonban, Kara-Gyorgye is Misárra érke
zett, s itt február 5-én maga folytatta az alkudozásokat a 
szabácsi törökökkel. A következő napon sikerűit is az 
egyezséget megkötnie, melynek értelmében aztán a törö
kök február 7. reggelén, kivonultak a várból, átadván
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azt a benne lévő ágyúkkal, lőporral és golyókkal a szer- 
beknek. A török nőket és gyermekeket 170 szekér szál
lító az osztrák parton Bosznia felé, a távozó őrséget pedig 
Csúpics kísérte legényeivel a Drináig. Délután egy óra
kor vonult be Kara-Gyorgye a várba seregével, dob és 
zeneszó mellett. A törökök közűi csak a janicsár-aga, a 
kapuőr s tíz más mahomedán maradt vissza, kik azonnal 
átadták a felkelők fővezérének a pénztárt, kérve őt, bogy 
fogadja őket oltalmába, s gondoskodjék felölök. Kara- 
Gyorgye teljesítő kívánságukat. A várban 1000 főnyi 
szerb őrség helyeztetett el, Lázáré vies Lúka parancs
noksága alatt, a sereg többi részét pedig Kara-Gyorgye 
haza bocsátotta.1

A mig Szabács ekként minden vérontás nélkül a fel
kelők hatalmába került, a belgrádi felső várban parancs
nokié Szolimán pasa helyzete is napról-napra tarthatatla 
nabbá vált. A Kalimejdánon végig futó sáncz minden 
közlekedést lehetetlenné tett a várossal, hol különben a 
szerbek már teljesen befészkelték magukat. Ez utóbbiak 
az alsó várat is elfoglalván, az osztrák partról való élelem 
szerzést is teljesen megakadályozták. A pasa csakhamar 
átlátta, hogy csekély őrségével, csak is addig maradhat a 
várban, a m’g a szerbek által onnét ki nem űzetik; mert 
komoly ostrom esetében ellenállásról oly túlnyomó erővel 
szemben, a milyen felett a felkelők rendelkeztek, szó 
sem lehetett. A szükség s a folytonos félelem, végre arra 
bírták Szolimán pasát, hogy a szerbek által mind köve- 
telőbben sürgetett egyességet elfogadja. A márczius 
7-én létrejött megállapodás értelmében, Szolimán pasa 
kötelezte magát, a felső várat az összes őrséggel elhagyni

1 G olubicza V. k. 1843—1814. 287—292 1
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s a szerbeknek feltétlenül átadni; ez utóbbiak pedig 
hitökre fogadták, hogy a kivonuló törököket az egész 
tartományon keresztül, a határig bántatlanúl elkisertetik. 
Márczius 8-án hagyta el Szolimán pasa Belgrádot, mint
egy 270, nagyobbára fegyvertelen törökkel s a fedezetül 
szolgálandó szerb kísérettel. Alig haladtak azonban 
nehány ezer lépést, midőn egy lesben álló erős felkelő csa
pat megtámadta a védtelen törököket s daczára ez utób
biak hősi ellenállásának, miután a szerb kiséret is ellenük 
fordult, az utolsó emberig felkonczolta. Alig hogy a 
vérengzés véget ért, a szerbek a városban visszamaradt 
törököket is gyilkolni kezdték. Negyven e szerencsétle
nek közül egy házba menekült, s oly elszántsággal védte 
magát, hogy a támadók nem voltak képesek azt hatal
mukba keríteni. Felgyújtották tehát az épületet, mely 
mind a negyven törökkel együtt porrá égett. A török 
nők és gyermekek nem szenvedtek ugyan bántalmazást, 
sőt nagyobbára a határon túl szállíttattak, miután a főnö
kök a szebbeket kiválasztván, saját házaikba felvették.1

Nincs mentség, mely a Belgrádon elkövetett bor
zasztó kegyetlenségeket, az adott szó szentségének meg
szegését, csak némikép is igazolhatná. Több ízben láttuk 
elbeszélésünk folyamában, hogy a szerbek még a csatá
ban legyőzött s elfogott ellenség iránt is tudtak könyörü- 
letet tanúsítani. Igaz, hogy a hitszegés és kegyetlenség 
több példáját is kénytelenek voltunk feljegyezni. De oly 
vérlázító^eljesen okadatlan mészárlásnak, mint a belgrádi,

1 B antis K am enszky: U tazás Moldvában, Oláhországban és 
Szerbiában. (Pntesesztvie v Moldavijú, V lachijú i Szerbijú). 
Moszkva 1810. 125—126 1. — B og isics: Razbor Szocsinenija 
stb. 99. 1. b. jegyzet.
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a felkelés kezdete óta még nem voltunk tanúi. Gusancz- 
Alival, a legvadabb, a legzsarnokabb krdzsalok és jani
csárok eltávoztak, Szolimán kíséretét békésebb és teljesen 
védtelen törökök képezték. És bogy a felkelők vakdühe 
mégis épen ezek ellen fordúlt, annak magyarázatát csak is 
azon körülményben találhatjuk, hogy a szerbek megitta- 
sodva a tartomány legfontosabb erősségének, Belgrád- 
nak, elfoglalása által, szabad folyást véltek engedhetni 
az évek óta táplált elkeseredettség érzetének, azokon 
töltvén boszújokat, kik épen hatalmukba kerültek, kik 
azonban másoknál kevésbé voltak okai a rája szenvedé
seinek. Annyival inkább kárhoztatandók pedig a belgrádi 
események, mert nem tulajdoníthatjuk azokat a felbőszült, 
elkeseredett csőcselék határt és mértéket nem ismerő 
szenvedélyének. Szolimán pasa megtámadtatása s a Bel- 
grádon elkövetett kegyetlenségek kétségkívül a felkelés 
főnökeinek s magának Kara-Gyorgyénak is, ha nem hatá
rozott rendeletére, de okvetetlenül tudtával történtek, sőt 
ha nem csalódunk, némelyeknél még a legaljasabb haszon
lesés, a felkonczolt törökök vagyonának áhítása is közre
működött. Bár mint legyen is ez, a belgrádi mészárlás 
letörölhetetlen szenyfolt marad, a különben oly jogos, oly 
igazságos s annyi önfeláldozó hőstettel tündöklő forrada
lom történetén.

Belgrád és Szabács tehát a felkelők hatalmába 
került, kik ennek következtében most már a tartomány- 
uraiul tekinthették magukat. Egyes vidékeken voltak 
ugyan még törökök, egy-egy kisebb vár még nem hódolt 
meg, de a foczél eléretett s most nem maradt egyéb hátra, 
mint erélyesen kizsákmányolni s biztosítani az eddig kiví
vott eredményeket s folytatni a tartomány azon részeinek 
felszabadítását, hol még mindig törökök uralkodtak.
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Kara-Gyorgye figyelme mindenekelőtt Uzsicza felé 
fordult, hol a törökök Belgrád eleste után megfélemlvén, 
véget vetettek azon barátságos viszonynak, mely a múlt 
őszszel, a muhazillal folytatott alkudozások következtében, 
közöttük és a rája között keletkezett. A törökök ismét 
elzárkóztak a várba, készek a végletekig védeni magukat. 
Hogy a tervezett vállalat t. i. Uzsicza bevétele, a bosz
niai törökök részéről meg ne hiúsíttassék, Kara-Gyorgye 
már április közepe táján meghagyta a nyugoti tartomá
nyok vojvodáinak, Nenádovics Jakabnak, Csúpicsnak és 
Lazárevicsnek, hogy azonnal összeszedvén a mácsvai, sza- 
bácsi és váljevói csapatokat, haladék nélkül nyomuljanak 
égetve, pusztítva Boszniába, a míg ő maga Uzsiczát fogja 
hatalmába keríteni, honnét később szintén Bosznia ellen 
fog fordulni. 1 Az uzsiczai törökök azonban, oly kitartás
sal és erélylyel verték vissza az ostromlók támadásait, 
hogy a szerbek az ostromot végre is korülzárolássá voltak 
kénytelenek változtatni. Kara-Gyorgye nem várta be a 
vár elestét, hanem e közben a keleti tartományokba távo
zott, Obrénovics Milánt bízván meg a bekerítő csapat 
parancsnokságával. Nenádovics Jakab a vett parancshoz 
képest, már április vége felé a Diánánál táborozott csa
pataival s május elején át is lépte azt. A törökök sem 
maradtak azonban tétlenül, sőt oly ellenállást fejtettek 
ki, hogy a felkelők nem sokára ismét a Drina jobb part
jára kényszerűitek visszavonulni, a hova csakhamar a 
törökök követték őket. Mindkét fél sánczok mögött 
igyekezett erős állást foglalni el. Heves és olykor véres 
ütközetek fejlődtek ki itt, a szemben álló ellenséges sere
gek között; egyik rész sem volt azonban képes határo

1 A  b e lg r á d i  t. t. k z t g y ü j t e m é n y é b ö l  : 4 6 7 . sz . o k ir a t .
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zott eredményt kivívni. Az előny annyiban mégis a törö
kök részére hajolt, hogy meg tudták akadályozni a szerbek 
betöréseit Boszniába. Sőt olykor, habár csak rövid időre 
is, visszanyomták Nenádovics csapatait. Az eddig keve
sebb szívósságot tanúsító bosnyák sereg makacs ellenállá
sában keresendő a felkelők között, sőt még Szerbia hatá
rain túl is akkortájt nagy mérvben elterjedt azon hír ere
dete, hogy a törökök franczia tisztek vezetése alatt küz
döttek s franczia tüzérek útmutatása szerint irányozták 
ágyúikat. Yoltaképen azonban egyetlen egy franczia sem 
vett részt a törökök küzdelmeiben a szerbek ellen. Mar- 
mont tábornok már a múlt 1806. év augustus havának 
vége felé írt Bagusából a boszniai vezérnek, ki mint tud
juk, akkor a Drina mellett táborozott, biztosítván őt ba
rátságáról és szükség esetére segítségéről is ; 1 de ennél 
több ekkor még- franczia részről nem történt. Az 1807. év 
elején, a török-orosz háború kitörése u tán , melyben 
mint tudjuk, Napoleon a portának nyújtott segédkezet, 
Sebastiani a franczia követ Konstantinápolyban, Mar- 
monthoz fordúlt a szultán nevében, 500 tüzért és 
utászt kérvén tőle, a török fővárosban megkezdett 
erődítési munkálatok gyorsabb és sikeresebb bevé- 
gezhetése végett. — Marmont különféle nehézségek le- 
győzése után, melyeket részben maguk a török hatósá
gok támasztottak, junius 6-án indította útnak a kívánt 
csapatot Bosznián keresztül. A francziák azonban, csak 
Travnikig, a vezír székhelyéig jutottak. Itt értesültek a 
Konstantinápolyban ezalatt végbe ment trónváltozásról, 
s a parancsnok itt vett egy rendeletet Sebastianitól, hogy 
azonnal térjen vissza csapatával Dalmácziába. A válto

1 A  b e lg r á d i  t. t. k z t g y í ij t e m é n y é b ö l  : 4 30 . sz . o k ir a t .
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zott viszonyok következtében a francziák jelenléte Kon
stantinápolyban feleslegessé vált.1 Ezen kisded hadosz
tály előnyomulása Boszniában, adott alkalmat azon téves 
nézetre, bogy a szerbek ellen harczoló törököket franczia 
csapatok is támogatták. A bosnyák mahomedánok ez 
alkalommal,külsegély nélkül is megtudták őrizni aDrina 
vonalat a felkelők támadásai ellen, sőt mint említettük, 
nem egyszer érzékeny veszteséggel vissza is verték azo
kat. Ezen küzdelmek egyikében Nenádovics Jakab is 
súlyosan megsebesült. Mindazáltal a szerbek legalább 
elfoglalták az ellenség főerejét, s így megakadályozták 
Uzsicza felszabadítását. Ez utóbbi szorosan bekerítve, az 
eo-ész idő alatt sikeresen ellenállt az ostromlóknak. Végre 
is azonban, a szigorú körűlzároltatás következtében, a 
szükség majdnem tűrhetetlen mérveket öltött a várban. 
Junius közepe felé már lóhússal táplálkoztak a törökök, 
de ez is oly drága volt, hogy csak a vagyonosabbak ju t
hattak ahhoz. A felkelők, a harczképes férfiak közül sen
kit sem bocsátottak ki a várból, a serdülő ifjakat és nőket 
azonban szívesen fogadták, ha ugyan készeknek nyilat
koztak kikeresztelkedni. A török nők és ifjak közül tehát 
sokan menekültek a szerb táborba, s inkább hitet cserél
tek, csakhogy az elviselhetetlen nyomortól szabadúljanak. 
A bosnyák mahomedánok előtt nem maradt titok uzsiczai 
társaik szomorú helyzete. Főerejök Nenádovics Jakabbal 
csatározván a Drinánál, nem siethetett a fenyegetett vár 
segítségé^. Egy erős csapat azonban mégis megkísértő 
élelmet szállítani a várba, áttörvén a szerb sorokon. Ká- 
tics Márko azonban csapatával útját állotta a közelgő

1 M ém o ire s  du  M a rec h a l M a rm o n t I I I .  k . 29 . 1. —  A  b e l 
g r á d i t. t. k z t g y ü j t e m é n y é b ő l : 474 . sz. o k ira t .
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ellenséges hadoszlopnak s heves csata után teljesen szét
verte azt. A várőrség ez utolsó remény meghiúsulta után, 
junius végén vagy julius elején, megadta magát, szabad 
elvonulást kötvén ki Boszniába.

A míg a nyugoti tartományok felkelő csapatai Uzsi- 
czát vívták s a Diánánál a Boszniából benyomúló török 
seregekkel küzdöttek, a keleti részek is nevezetes ütköze
tek színhelyévé váltak. Kara-Gyorgye már kora tavasz- 
szal értesült arról, hogy az Oláhországban táborozó orosz 
seregnek egy hadosztálya a Dunát átlépni s a szerb fel
kelőkkel egyesülni szándékozik. Hogy e terv sikerüljön, 
Sztojkovics Milenko, a pozsareváczi vojvoda, rendeletet 
kapott a szendrői s pozsareváczi csapatokkal benyomúlni 
a Krajnába, mely akkor még török fennhatóság alatt 
állott, jelenleg azonban Szerbia keleti végtartományát 
képezi, a Timok folyó választván azt el Bulgáriától. 
E vidékeken a viddini pasa parancsnokolt, az 1807. év 
elején már nem többé Paszvan-Oglu, hanem utóda Móllá 
pasa. Sztojkovicsnak sikerült az egyes tőrök csapatokat, 
melyeket útjában talált, szétverni s egész Negotinig 
hatolni elő. Ezalatt azonban Móllá pasa is egybegyűjté 
seregét s túlnyomó erővel lépte át a Timokot, megsem
misítendő a felkelő keK ara-G yorgye maga is Negotin 
alá sietett ugyan, mindazáltal a vereséget nem kerül
hette volna el, ha időközben az oroszok Brza-Palánka és 
Praovó között, az úgynevezett nagyszigetet hatalmokba 
nem kerítik s át nem lépnek a szerb partra. Iszajev tábor
nok vezetése alatt, 1500 főnyi orosz csapat egyesült a 
szerbekkel, Negotin közelében, junius 30-ikán. Móllá 
pasa Stubik körül Malajnicza helység mellett sánczolta 
el magát 5000 főnyi seregével s itt szándékozott bevárni 
a támadást. Az egyesült orosz-szerb haderő nem is késett
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sokáio* s már julius 1-én megrohanta a török sánczokat. 
Heves küzdelem után a szövetségesek részére dőlt el 
a győzelem. A törökök, sánczaikból kiűzve, gyors 
futásban kerestek menedéket, 1500 halottat hagyván a 
csatatéren. Az üldözöttek közül is sokan lelték még 
halálukat, részint a környék mocsáraiban, részint a fel
kelők fegyverei által. A szerbek vesztesége sebesül
tekben és halottakban csak 200, az orosz segédcsapaté 
pedig 130 főre rúgott. Móllá pasa egyedül gyors paripá
jának köszönhető megmenekülését s alig tized magával 
tért vissza Viddinbe. Az egész török tábor a hadipénz
tárral, az ágyúkkal és bombavetőkkel s nagymennyiségű 
élelmiszerrel a győzők kezeibe került. Az oroszok a gaz
dag zsákmányt nagylelkűen a szerbeknek engedték át. 
Az egykor annyira gyűlölt és rettegett Gusancz-Ali is 
részt vett az ütközetben egy krdzsal csapat élén. A csata 
elvesztése után, 500 emberével, a kisded Stubik erődbe 
zárkózott be s itt még néhány napig daczolt a szövetsé
gesekkel. Nem sokára azonban kénytelen volt engedni a 
túlnyomó erőnek. Ügy látszik, élve került Kara-Gyorgye 
hatalmába, — további sorsáról azonban hallgatnak forrá
saink. 1

Tovább délre, Paratyin város s a Kis-Timok folyó 
között a Hrtanj hegy körűi, a később oly híressé vált 
hajdú, Petrovics Velyko, folytatott élénk guerilla-harczot 
a törökök ellen, felégetvén s feldúlván a bégek megerő
sített lakásait s általában rettegéssel töltvén el a maho-

1 A belgrádi t. t. kztgyüjtem ényéböl: 468, 470, 472, 473, 
474, 475, 476, 477, 479, 481,482. sz. okiratok. — D ubrovnik: A 
szerb kérdés stb. (Szerbszky%vaprosz stb). A Ruszki Vésztnik 
1863. Jú liusi füzetében 128 1.
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medánokat, a hol csak megjelent kicsiny, de elszánt csa
patával. 1

A Stubiknál kivívott győzelem után, a keleti vidé
keken nem fordúlt elő többé nevezetesebb hadi tény. 
Kara-Gyorgye már augusztus közepe felé kihirdetteté, 
hogy az oroszok és törökök között fegyverszünet jött 
létre, melynek következtében a szerbeknek is tartózkod- 
niok kell minden támadástól s ezentúl csak a védelemre 
szorítkozniok, ha török részről az ellenségeskedések meg
újulnának. Mint nem sokára látni fogjuk, a bosnyákok 
magukra nézve nem is tekintették kötelezőnek a fegy
verszünetet s a porta sem volt eleinte hajlandó azt a szerb 
felkelőkre is kiterjeszteni. Ez események azonban, már 
szoros összefüggésben állanak Oroszország tényleges be
avatkozásával a szerb viszonyokba, s így csak a jövő fe
jezetben emlékezhetünk meg azokról bővebben, melynek 
tárgyát épen az orosz védnökség megalapítása képezendi. 
Ez alkalommal fogjuk elmondani azt is, miként jutott 
Szerbiába orosz hadi segély, mely Iszajev tábornok ve
zérlete alatt oly sikeresen küzdött a felkelőkkel együtt; 
itt csak az ütközetről emlékeztünk meg röviden a tények 
összefüggésének kedvéért. 1 2

Az 1807. év nyarán tehát, mint láttuk, a felkelés

1 Vük K aradzsics: D anicza 1826. 72—76. 1.
2 Á ltalában az 1807. év esem ényeire e kötetben csak any- 

nyiban terjeszkedtünk ki, a m ennyiben azok elválaszthatatlan 
következményei voltak a forradalom azon nagyobbm érvü terje
désének, mely az 1806. év győzelmes csatáival veszi kezdetét. 
Ezen, az 1807. évbe benyúló, inkább csak alárendelt érdekű 
tények m ellett, az 1807. oly lényeges forduló pontot képez a 
szerb mozgalom történetében, hogy czélszerübbnek véltük, da
czára a látszólagos következetlenségnek, e munka két kötete 
között a határvonalat az 1806. és 1807. évek közé helyezni.



1 7 8 0 — 1806. 63 9

minden ponton diadalmaskodott. A várakat szerb őrségek 
szállották meg, a törökök az egész tartományból kiűzet
tek, s ha a Diánánál kevésbé mosolygott is a szerencse 
a felkelőknek, ez utóbbiak mégis képesek voltak megaka
dályozni a törökök benyomulását az ország belsejébe. 
És e nagy eredményeket a szerbek, kizárólag saját bá
torságuknak és erélyűknek köszönheték. Az 1807. év 
folytán azonban, Oroszország tettleg kezdett résztvenni a 
szerb ügyekben. Napról-napra növekvő befolyása végre 
általánosan elismert s szerződésileg biztosított védnök
séggé alakúit át s mint ilyen, egész 1856-ig képezte a 
szerb közjog egyik sarkalatos alapelvét.



Magyar TudomáDyos Akadémia ! 
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