
Az 1964-ben, a magyar televízió-
zás hõskorában bemutatott játékfilm
a Rákóczi-szabadságharc idején ját-
szódik Siklós környékén. Rákóczi
legendás brigadérosának, Béri Ba-
logh Ádámnak a parancsára a pa-
raszti sorból származó Eke Máté
összegyûjtötte a környék szegénye-
it és a Villányi-hegységben fekvõ
Tenkes-hegy pincéibõl ki-kitörve
bosszantotta a siklósi labanc ezre-
des katonáit. 

A történetben minden olyan kel-
lék szerepelt, ami kedvessé tette a
vakmerõ Tenkes kapitányának me-
rész tetteit, és nem lehet nem észre
venni az Angliából világhódító útra
induló Robin Hood meseszövésével
megegyezõ kliséket. A nép egysze-
rû fiaiból álló, a hazáért harcoló ma-
roknyi kuruc csapat könnyedén gyõ-
zi le a harcedzett császári katonákat,
míg Eke Máté a Fazekas Mihály ál-
tal megörökített Ludas Matyihoz ha-
sonlóan mindannyiszor túljár báró
Eberstein Eckbert ezredes eszén. A
történetbõl természetesen nem hiá-
nyozhat az igaz szerelem sem, a
szépséges Székely Veronikát hiába
akarja erõvel házasságra kényszerí-
teni a labancbarát Dudva kocsmáros,
végül gyõznek a valódi érzel-
mek, és a Vajda Márta által ala-
kított kisasszony a kuruc kapi-
tány karjaiban köt ki. A sorozat
utolsó epizódjában a kurucok el-
foglalják Siklós várát, átadják
Balogh Ádámnak, aki a Tenkes
Kapitányát nevezi ki az erõsség
új parancsnokának. Örsi alkotá-
sának óriási szerepe volt abban,

hogy a romlásnak indult várra felfi-
gyeljenek, és megmentsék az enyé-
szettõl. Ma ismét felújításokat vé-
geznek a falai között, remélhetjük,
hogy a szükséges renoválások után
újabb generációknak lesz közked-
velt utazási célja a baranyai kisváros
legendás vára. 

Bizony, minden idõkben nagy
szükség van a hõsökre és a mesés
történetekre, ahol jó és rossz egy-
aránt elnyeri méltó jutalmát. Ezért
nem érdemes azon merengeni, hogy
vajon látták-e a Tenkes évszázados
erdei Eke Máté lovának vágtatását,
vagy hallották-e a hegyek a soha
nem létezõ Buga Jakab legendás
karikásostorának durrogását. A lé-
nyeg a jó példa, amely segítségével
generációk sora tanulja meg, hogy
mit jelent a hazaszeretet, az önfelál-
dozás, és miként lehet megkülön-
böztetni az igazat a hamistól. 

Erre valók az évszázadok óta az
esti tábortüzeknél mesélt mondák,
varázslatos történetek, az anyák által
dúdolt altatók. A tudósok által fel-
színre hozott adatok, a történészek
és kutatók által megírt elemzések
soha nem fekete-fehérben ábrázolják
a múltat, amelyekkel nehezen tud az

igazságra szomjazó közönség mit
kezdeni.

A valóságban a Rákóczi-szabad-
ságharc a Dél-Dunántúl népei számá-
ra óriási szenvedést okozott. Ekkor
már két évtizede állandó hadszíntér-
nek számított a térség, ahol ádáz har-
cok dúltak az 1680-as években, a tö-
rökellenes felszabadító harcok idején.
Siklós fontos stratégiai helyen, az
eszéki híd elõterében feküdt, ezért
mindkét hadvezetés arra törekedett,
hogy magáénak tudhassa. Az egyko-
rú müncheni és bécsi újságok szerint
„...Siklós rendkívül elõnyös fekvésû
erõssége a töröknek. Nagyon fontos
hely, mert a Drávától egy mérföldre fe-
küdvén, az ott létesített török kikötõt, és
az azt védõ palánkot innen látják el õr-
séggel, munícióval.” A törökök ezért
már a Szent Liga támadása elõtt meg-
erõsítették a várat, és új sáncot húz-
tak a város köré is. „Maga a város,
ahol ez szükségesnek mutatkozott, és
nem megközelíthetetlen a mocsártól,
igen erõs földsánccal, valamint bástya-
szerû kis erõdökkel van megépítve, és
néhány löveget helyeztek el ezekben....”
A Friedrich Siegmund Schärffenberg
vezette keresztény csapatok ezért
csak egy elhúzódó véres ostromban

tudták megtörni a védõk ellenál-
lását 1686. október végén, és
ennek során a város és a vár is
leégett. Hiába került keresztény
kézbe a város, a lakosok szenve-
dései nem értek véget, ugyanis
az oszmán hadsereg a követke-
zõ évben ellentámadást indított,
és a harcok a Mohács–Siklós–
Eszék háromszögben tomboltak

A Tenkes kapitányának nyomában
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alán maga Örsi Ferenc
sem gondolta volna,
hogy az általa megál-
modott Eke Máté törté-
nete évtizedeken ke-
resztül lesz a magyar
ifjúság közkedvelt ol-
vasmánya, és a Zenthe
Ferenc fõszereplésével
készült sorozat ma is a
televízió elé szegez ki-
csiket és nagyokat egy-
aránt.
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a leghevesebben. Az 1687. évi had-
mûveletek és a nagyharsányi csata
döntõ szerepet játszottak Siklós fejlõ-
désében. A városban alig volt nyoma
a polgári lakosságnak, és a környék
falvai is mind elmenekültek a rabló
csapatok útjából. 

A következõ években a város a
császári hírszerzés egyik központjá-
vá vált, miközben a vár felrobbantá-
sának a terve is többször felmerült.
Az 1690-es évek keresztény hadisi-
kerei miatt ez végül lekerült a napi-
rendrõl, és a város lassan újra elkez-
dett benépesülni. 1696-ban már 115
család élt a falai között, és komoly
építkezések is megkezdõdtek. Ebbe
a lassú gyarapodásba szólt bele a Rá-
kóczi Ferenc vezette felkelés, amely

a Dél-Dunántúlon véres polgárhábo-
rúba torkollott. 1704 januárjában
Károlyi Sándor 5000 kuruc élén be-
nyomult Baranyába és Tolnába, több
helyütt elûzték a katolikus papokat,
Siklóson pedig feldúlták és kirabolták
a ferences kolostort. A kurucok és a
velük tartó magyar parasztság ke-
gyetlenül üldözte az itt élõ szerbe-
ket, a rengeteg felgyülemlett sére-
lem sok helyütt brutális atrocitások-
ba torkollott. Az egyik szemtanú sze-
rint a rácok „…4 falut felraboltak…az
embereket mind, még a gyermekit is le-
vágták, kettõt megsütettek… Ennek
oka az volt, hogy amely rácok meghó-
doltak…azokra elébb bátai, szeremlei,
kalocsai, sárközi parasztság reámen-
vén, azokot levagdalták, kínozták,
mindenekbûl kifosztották: erre nézve
õk is a magyarokon tromfot ütettek.”

A kuruc támadásra adott válasz
nem késett sokáig, a Heister irányí-

totta császáriak a szerb szabadcsa-
patokkal karöltve márciusban átkel-
tek a Dráván, és kiszorították
Károlyiékat. Siklóson a várost telje-
sen kifosztották, 133 embert mészá-
roltak le, „röttenetesen az rácság bánt
a szegénységgel, sokakat sütöt meg kö-
zülük és megégetet.” A vár még né-
hány hétig kuruc kézen maradt, ám a
tavasz végére a reguláris csapatok el-
hagyták a térséget. 

A Dél-Dunántúl, így a Tenkes alja
is a következõ években a senki föld-
je maradt, ahová kurucok, rácok, né-
metek csak fosztogatni, prédálni jár-
tak. Az egyre gyérülõ lakosság erdõ-
kön, a Duna félszigetein és berkei-
ben lappangva, a futásra és esetleg
ellenállásra mindig készen állt. 

Ez az a közeg, ahol megszületett a
Tenkes kapitányának története, aki
bosszút áll a rengeteg megaláztatá-
sért és üldöztetésért, amelyet a véd-
telen parasztoknak el kellett szen-
vedniük. Az önvédelmi reflex meg-
nyilvánulása a furfangos siklósi bíró
története, akit a labanc vezér arra
kényszerített, hogy hatalmas hordó-
ját megtöltesse kitûnõ siklósi borral.
Estére meg is érkeztek a szõlõsgaz-
dák, élükön a bíróval. Mindegyikük
kezében egy teli vödör volt, a gya-
nakvó labanc pedig akkurátusan el-
lenõrizte az elsõnek a tartalmát, de
abban bizony elsõ osztályú nedû cso-
bogott. A társai azonban már pocso-
lyavizet töltöttek a hordóba, és ami-
kor a turpisság kiderült, a bíró azt vá-
laszolta, hogy a német hordó nem áll-
ja a magyar bort. Talán igaza volt. 
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Udvaros Dorottya 
átutazóban Pécsett
Udvaros Dorottya ma már legendás

lemeze, az „Átutazó” hosszú idõ után
látható-hallható újra koncerten, így má-
jus 23-án 19 órakor a Kodály Központ-
ban is. Vendége lesz Somló Tamás, aki
ezúttal más Dés-dalokat is énekel, Dés
László pedig nemcsak szaxofonozik az
este folyamán, hanem zongorázik és
saját dalai közül is elénekel néhányat.

Jegyek elõvételben kaphatók a Pécsi
Kulturális Központ Információs Irodájá-
ban (Széchenyi tér 1., tel: 72/336-622, 
e-mail: info@pecsikult.hu), valamint a
www.jegymester.hu címen.

Márai-lemez 
a Szélkiáltótól

A Hangzó Helikon sorozatban jelent
meg a minap a Szélkiáltó együttes
Márai-lemeze, amely a prózaíróként
számon tartott szerzõ megzenésített
verseit tartalmazza. Irodalomtörténeti
jelentõségû is e kiadvány, hisz Márai
Sándor (1900–1989) méltatlanul kevés-
sé ismert oldalát mutatja meg: a lírikust,
akinek költeményeirõl egykoron Szabó
Lõrinc és Szép Ernõ is elismerõen nyi-
latkozott. Költészete magába olvasztja
a Nyugat elsõ nemzedékének vívmá-
nyait éppúgy, mint az avantgárd ered-
ményeit.

Hommage 
á Zlatko Prica

A pécsi születésû, horvát festõmû-
vész, Zlatko Prica emlékét idézi a Pécsi
Kisgalériában május 22-ig látható kiállí-
tás. Zlatko Prica (1916–2003) családja
Baranya szerb megszállása idején,
1922-ben költözött Pécsrõl Zágrábba.
1989-ben és 1991-ben életmûvét repre-
zentáló gyûjteményt ajándékozott a ba-
ranyai megyeszékhelynek. Leánya,
Vesna Prica (1947–1996) fotómûvész
volt, hátrahagyott mûveit korai halála
után édesapja gondozta. Samobor és
Pécs közös mûvészeti alapítványának
így lett a mûvész apa és lánya a név-
adója. A két város a Vesna és Zlatko
Prica Mûvésztelep Közhasznú Alapítvá-
nyon keresztül egyedülálló mûvészeti
programot valósít meg, melynek gyûjte-
ményébõl nyújt bõséges válogatást a
Pécsi Kisgalériában nyílt tárlat.


