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AA kor technikai vívmányai, az egyre 
fejlődő gyorssajtó lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a sajtószabadság szellemé-
ben Dél-Zala, Dél-Vas városaiban épp-
úgy, mint Magyarországon másutt is 
a 19. század nyolcvanas éveiben meg-
induljon a hetilapok kiadása. A minta 
adott volt, többé-kevésbé hasonló ter-
jedelemben és küllemmel, hasonló tar-
talommal és programmal láttak napvi-
lágot a csáktornyai (Muraköz, 1884), a 
muraszombati (Muraszombat és Vidé-
ke, 1885) és a többször újrainduló alsó-
lendvai1 sajtótermékek (Alsó-Lendvai 
Hiradó, ill. Alsólendvai Hiradó 1889, 
majd 1899; közben Alsó-Lendva és vidé-
ke, 1897; valamint Délzala, 1898). Mind-
egyikük külön rovatban, legtöbbször a 
Tárca összefoglaló cím alatt szépirodal-
mat, ill. egyéb, ismeretterjesztő, széles 
tartalmi és műfaji skálán mozgó íráso-
kat is közöltek. Az elvárásoknak megfe-
lelően itt jelentek meg a hazai szerzők 
szórakoztató írásai gyakran folytatás-

1 Halász 1994., Halász 2009b.

ban: versek, útleírások, esszészerű ta-
nulmányok, rövidebb elbeszélések, raj-
zok, de regények, vagy a hazai – ebben 
az esetben a helyi regényirodalom gyér 
termékei miatt fordításban közreadott 
– regények, regényrészletek és más iro-
dalmi műfajok is. Közkedveltek voltak a 
romantikus és humoros tárcák, hiszen 
a laptulajdonosok ezekkel remélhettek 
nagyobb olvasóközönséget, így több elő-
fizetőt és a sajtó megélhetését. Innen 
indult a beszély, a novella műfaja, ami-
ből majd országosan a könyvkiadás táp-
lálkozik, mely számos tehetség kibonta-
kozását tette lehetővé. 
 1887-ben ilyen irodalmi, helyi sajtó-
termékek miliőjében találjuk Bellosics 
Bálint,2 a későbbiekben elsősorban nép-
rajzkutatóként, pedagógusként szá-
mon tartott, akkor még alig húszéves 
fiatalember első írásait. Szülei anyagi-
lag megengedhették három fiuk isko-
láztatását, hiszen Bálintot elsőként ti-
zenhat éves korában a budapesti tanító-
képzőbe küldik. Betegsége miatt azon-
ban 1887-ben a negyedik évfolyamban 
a lakóhelyéhez közeli Csáktornyára ke-
rül, hogy befejezze tanulmányait. Talán 
budapesti neves tanárai vagy lendvai 

2 Halász 2013.

családi ismerősei, tanítói, esetleg a he-
lyi, csáktornyai tanárai, ismerősei, ne-
tán rokonai vették észre írói vénáját, és 
buzdították az alkotásra. Csáktornyán 
Margitai József3 szerkesztésében ekkor 
már negyedik éve adják ki a Muraköz 
c. hetilapot. Margitai egyébként ugyan-
akkor a csáktornyai állami képzőinté-
zet tanára is. Nem véletlen tehát, hogy 
Bellosics 1887-ben kezd publikálni. Eb-
ben az évben szerzi meg elemi népisko-
lai tanítói oklevelét is.
 A hagyatékából előkerült egyik dí-
szes füzete tartalmazza azoknak a 
közleményeknek a jegyzékét, amelye-
ket fiatal korában saját maga jegyzett 
fel, majd később kiegészített, ám in-
kább néprajzi, néprajzi jellegű cikkei-
nek sora található benne, és az is csak 
1889-től kezdődően. Utólagos ellenőrzés 
után több helyen kiderült, a hivatkozá-
sok nem minden esetben pontosak, és a 
teljesség igénye nélkül készültek. A fel-
tüntetett, pl. korabeli sajtó, ennél jóval 
több közlését tartalmazza. Főleg az em-
lített három helyi médiára összpontosít-

3 Margitai József (született: Majhon Jó-
zsef, Cserencsóc (ma Črenšovci, Szlové-
nia), Zala vármegye, 1854. március 9. – Bu-
dapest, 1934. június 6.) állami képzőintézeti 
igazgató, kormányfőtanácsos.
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va, azok áttekintésével a teljesség igé-
nyének mi sem tudtunk eleget tenni, hi-
szen olyan írásokat is találunk, melyek 
ugyan lehetnének az övéi, de alattuk ál-
név olvasható. Igaz, hogy a kéziratos fü-
zet csupán a cikkek címeit, megjelené-
si helyüket és idejüket tünteti fel, azon-
ban részben ez a nyitja Bellosics fiata-
labb korában előszeretettel használt 
álneveinek. Az általa feltüntetett cikkei 
a Bárd., a Szombatfai, Szombatfay Bá-
lint4 írói álneveit tárják fel. Mindezt az 
a tény is alátámasztja, hogy a feltételez-
hetően általa összegyűjtött, kivágott, és 
gyakran utólag a nyomtatványon kéz-
zel javított, megőrzött hagyatékában5 
ma is fellelhető újságcikkei is ilyen ál-
nevekkel vannak ellátva. Vezetéknevét 
egyébként írta vagy írták Bellosits vál-
tozatban, keresztnevét pedig az anya-
könyvezett latin Valentinus változatá-
ban is. A gond mindössze annyi, hogy 
nem tudjuk megfejteni azoknak a cik-
keknek a szerzőit, szerzőjét, melyek a 
hagyatékából kerültek elő, de jómaga 
nem tesz utalást rájuk. Ilyen pl. az A.-

4 Apja a Szombatfához közeli Nyakasháza-pusz-
tát bérelte, Bálint is sokat tartózkodott ott. 

5 Előfordul, hogy a megjegyzések, újságcikkek 
csonkák, ami azt jelentheti, hogy aki kivágta 
őket, nem figyelt a szöveg egységére.

Lendva Garrulus glandarius aláírás. 
Bellosics vadász, természetbarát is volt, 
ezért a szajkó latin nevével aláírt alsó-
lendvai szerző is talán ő lehet. Az erdő, 
főleg a madárvilág kiváló ismerője szá-
mos cikkével bizonyította ebbéli jártas-
ságát. Mint ahogy maga írja, „Szereti a 
jó társaságot a madarak színésze a szaj-
kó.”6, talán éppen saját magát jellemzi.  
 Vagy a B. B.7 is lehetne neve iniciálé-
ja, amit egyébként az Ethnographiában 
használ is. Nem tudjuk viszont, hogy 
ez nem a szintén Muraközben, ill. má-
sutt8 szépirodalmi tárgyú írásokat köz-
lő Bálintffy Bálint rövidítése-e, akiről 
szintén nem tudjuk, hogy ki volt, és aki 
Bellosics előtt és vele egy időben is a 
lap egyik szépirodalmi szerzője, vagy 
éppen Bálintfalvi,9 akitől verset olvas-
hatunk. Horvát területeken járunk, 
ahol az -ics10 végződésű vezetéknevek 
honosak, melyek mintájára sok ilyen, 
pl. Lendva urainak, a bán fiainak, azaz 
a Bánffyaknak, vagy Petőfi vezetékne-
ve is keletkezett. Ezért is óvatosan kell 

6 …Szebb hazába megy vigadni a madár… 
1893.

7 Pl. B. B. 1887, 1889, 1891.
8 Pl. Zalai Közlöny.
9 Bálintfalvi 1887.
10 Valaki fia jelentésében.

kezelnünk minden feltételezést, és meg 
kell hagynunk azt az eshetőséget, hogy 
Bellosics további álneveket is használt, 
vagy éppen a szerző feltüntetése nélkül 
közzétett írások közül is lehet valame-
lyik az övé. Az előszeretettel használt 
fantázianevek tömkelege, az iniciálék, 
monogramok sora ismert ezekből az 
időkből, mint pl. Bús Lovag, Terenti-
us, Aeskulap, Aesculap, Petrus, Flótás 
stb. Amennyiben Bellosics más álne-
veket is használt, akkor azok az írásai 
sajnos beazonosíthatatlanok, hacsak 
újabb, ezek értelmezésére használha-
tó források elő nem kerülnek. Sokkal 
pontosabb és nagyobb anyag áttekin-
tésére lett volna szükség ahhoz, hogy 
legalább az írói nevei alatt közölt írá-
sait hiánytalanul gyűjtsük össze. Fel-
tételezhetően ugyanis más zalai, vasi, 
bajai, budapesti vagy országos kiadvá-
nyokban is lapulhatnak írásai. Ennek 
azonban várnia kell arra az időre, ami-
kor majd az összes szóba jöhető, hatal-
mas mennyiségű forrásban egyszerűb-
ben és pontosabban tudunk nevek, sza-
vak, témák szerint keresni. Szépiro-
dalmi munkássága, mintegy félszáz 
közlésre került írása zömének bemu-
tatásához a föntiek tudatában kezdhe-
tünk.
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 Bellosics első ismert versére a csák-
tornyai Muraközben bukkanunk, 1887. 
február 6-án jelent meg Virágokat szed-
tem... címen, Szombatfai B. aláírással. 
A rövidke írás lényege: „Katonának vit-
ték / Barna szeretőmet, / Ezen a világon 
/ Soh’se látom többet: / Oh, az fáj, na-
gyon fáj!” Az első prózája pedig ugyan-
abban az évben ugyancsak a Muraköz-
ben, Szombatfai néven A drávai halász 
címmel jelent meg május 1-jén. Drá-
mai, vagy inkább talán balladai feszült-
séggel és a szöveg végére hagyott katar-
zissal megírt rövid írása egy korábban 
családját veszített drávai halász halál-
esetét meséli el. Az ezeket követő írásai 
hasonlóképpen szépirodalminak mond-
hatók. A május 8-ai számban már tel-
jes névvel alá mer írni: „Az áruló szép-
ségtapasz”-ban egy szerelmi történetet 
ad elő. Ezután eredeti nevét és álneve-
it állandóan váltogatja. Szombatfai B. a 
május 15-ei számban a választásokat és 
a korteskedő jelölteket figurázza ki. A 
választások után szerinte úgysem lesz 
kevesebb az adó, és egyébként is a je-
löltek a saját jobb megélhetésük miatt 
szeretnék elnyerni a választók kegye-
it.11 A júliusban megjelenő Uj tavaszkor 

11 A Választások. 1887.

c. vers pedig szerelmi csalódást sugall. 
A Kicsiny fűszál!... c. versben az emberi 
sorsot a természettel, a fűszállal hason-
lítja össze: szenved, míg meg nem hal. 
Októberben öt folytatásban a Nem ke-
reste s megtalálta c., beszély jelzővel el-
látott fordítást adta közre. Ezt Bellosics 
E. Laddeytől fordította, ill. magyarítot-
ta, ahogy írja. Több fordításával is talál-
kozhatunk az évek során, ami olvasott-
ságát és nyelvismeretét bizonyítja. Eb-
ben az évben szülőföldjén néprajzi gyűj-
téseket is végez, a munkát Király Pál 
budapesti tanára levélben12 irányítja, 
akinek gyűjtött tárgyi anyagot is küld.
 A felsoroltak mellett még ugyaneb-
ben az évben Bellosicsnak Wendisch 
címen megjelenik az első, már népraj-
zi témájú cikke, mégpedig a szlovének-
ről. Az Ethnologische Mitteilungen aus 
Ungarn c. lap közli, és bizonyára a lap 
szerkesztője és Bellosics budapesti ta-
nára, majd későbbi jóbarátja, a néprajz-
kutató Herrmann Antal kérésére írja 
meg. 1888-ban jelenik meg a második 
része, 1889-ben pedig egy harmadik írá-
sa, a „Wendische Volkslieder”. 1889-ben 
az Alsó-Lendvai Hiradóban a Magyar-

12 Levelezései: Kulcsár 1971, Kőhegyi–Sztrinkó 
1992, Sztrinkó 1986.

országi néprajzi társaságról is ír.13 Ám 
ezek az évek még mindig többségében a 
szépirodalom jegyében telnek. 1887-ben 
azonban már tanítói oklevéllel a zsebé-
ben arra törekszik, hogy visszakerül-
hessen Budapestre. Herrmann Antal-
nak, tanárának néprajzi gyűjtéseiről 
számol be, segítségét is reméli tanulmá-
nyai további folytatása ügyében. Tervei 
megvalósulnak, így 1887-től 1890-ig be-
fejezi a budapesti Állami Polgári Iskolai 
Tanítóképző nyelv- és történettudomá-
nyi szakát. 1890–91-ben elvégzi a taní-
tóképző-intézeti tanári tanfolyamot is. 
 Folyamatosan publikál, legtöbbet 
a Muraközben. Ott 1888 januárjában 
megjelentetik a Budapesti tárcza c. cik-
két, amely már személyes indíttatású, 
feltűnik benne maga a szerző is. Buda-
pesti sétát tesz karácsony táján, karco-
latokat vázol fel a kor szelleméről, éle-
téből. Megcsodálja a villamost: „Sétánk 
közben az Oktogon térre érünk. Messzi-
ről hangzik felénk egy új hang. Perczről-
perczre erősbül, s nemsokára az Oszt-
rák államvaspálya felől feltűnik egy zöld 
lámpa, a villamos vasut lámpája. Nem 
is prüszköl, csak tompán dübörög, a ha-
rang szól folytonosan, és a fékező csiko-

13 Magyarországi „Néprajzi társaság”. 1889. 
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rog néha-néha. A fiakkeros, a lovasutas 
szomoru képpel nézi benne konkuren-
sét, melynek lovai soha sem fáradnak 
el, megáll, ahol akar és még csak abra-
kolnia sem kell.” Ilyen képet bizonyára 
akkor sem Csáktornyán, sem Alsólend-
ván nem láthattak. A kor csodája hiá-
nyában, ami a síneken közlekedő utazá-
si eszközt illeti, akkor errefelé a vasutat 
ismerhették csupán. A Csáktornya-
Lendva-Rédics-Zalaegerszeg vasútvo-
nalat ugyanis 1880 októberében adták 
át a forgalomnak. Ez adhat magyaráza-
tot arra is, hogy e peremvidékről hogyan 
lehetett akkori viszonylatban könnye-
dén a fővárosba jutni. E cikkben említi 
a korszak szobrászait is, Zalát, Stróblt 
és Rónát, kiemelve „megyénk szülötte”, 
Zala mintáit, melyeket egy szakmai vá-
logatás során látott, és melyek a legin-
kább tetszettek neki. Furcsa, hogy nem 
úgy említi a tőle kilenc évvel idősebb 
Zalát, mint Alsólendva szülöttét, ahol 
Bellosicséknak is volt házuk. Lehet, rej-
tőzködő írásos megnyilvánulásai ezzel 
leleplezték volna a Szombatfay Bálint 
nevű szerző kilétét. Vagy nem ismerte 
Zala születési helyét, aki már gyerekko-
rában elkerül onnan?
 Júliusban közlik tőle A mi históri-
ánk c. drámai felépítésű folytatásos no-

vellát, vagy talán inkább színjátéknak 
beillő szöveget. A mesélő Sóházy Valér, 
reporter, aki a szöveg elején mindjárt 
be is mutatkozik, és bemutatja társát, 
a darab főhősét, Czintolli Victort is, a 
tragédiának nevezett mű főszereplőjét. 
A szerelmes férfi egy végzetes nő miatt 
a darab végén természetesen meghal – 
mellkasában golyóval.
 Következő írásával Bellosics a táj-
leírás, helytörténet vizeire evez. Itt 
már megmutatkozik jó megfigyelő te-
hetsége, leíró készsége. Elbeszélését 
Nyakasházáról14 készíti el, arról a pusz-
táról, ahol szülei gazdasága volt, ahol 
nagyobb birtokot béreltek, de saját föl-
dekkel is rendelkeztek. Mert hazai tere-
pen mozog, bőven akad számára olyan 
adat, amit feldolgozhat. A nyakas Dancs 
Ádámról kerekíti elbeszélését, aki min-
denkivel szembeszegült, és olyannyira 
önfejű volt, hogy csak Nyakas Ádám-
nak nevezték. A település nevét ma-
gyarázó valamelyik helyi eredetmagya-
rázó monda lehetett Bellosics munká-
jának az alapja. Azt meséli el, hogyan 
keletkezett a Nyakas-birtok, és miért 
halt ki e család, párhuzamosan azt, ho-
gyan veszítették el nemesi rangjukat a 

14 Nyakasháza. 1888.

hetésiek. Bellosics ezt a kivágott újság-
cikket is utólag javította, egészítette ki. 
Itt jegyezzük meg, hogy az általa meg-
őrzött ilyen cikkeken hasonló beavat-
kozás többször is előfordul. Nem csak 
a sajtóhibákat korrigálta, de a nyelv-
tani hibákat is, vagy szövegeit stilizál-
ta, finomította. Ezek a kivágott újságré-
szek rossz minőségű, savas papírra vol-
tak nyomtatva, ezért hamar bomlásnak 
indultak. Több esetben előfordul, hogy 
némelyiket valaki utólag ragasztósza-
laggal próbálta javítani. Ez azonban a 
megóvás szempontjából nem jó megol-
dás, mert tönkreteszi a menteni kívánt 
részeket. Mert az ilyen ollózott részek-
re legtöbbször nincs ráírva a közlés ide-
je, gyakran közlési helye sem, csak utó-
lag lehetett őket beazonosítani. 
 A fekete ember c. írása egy Kerka-
menti, hetési kísértet-történet. A fel-
tehetően néphagyományra hagyatkozó 
író történetet mesél. Ismét Nyakasháza 
vadregényes tája a cselekmény helyszí-
ne. Az igaz történet egy félig vad helyi 
férfiról, gyújtogatóról szól, akire az elbe-
szélő a nagy hajsza után végül jómaga, 
vadásztársával talált rá. Természetesen 
drámai végkifejlet következik, a feke-
te emberrel lángok végeznek: „Egy siko-
lya hangzott, midőn a szél által ingatott 
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láng lenyirta hófehér szakállát, egy nagy 
robajjal dölt be a menyezet, szerteszórva 
az üszköt, s maga alá temette a „fekete 
ember” porait”.
 Bellosicsban erősek voltak a csalá-
di kötelékek, hungarus-tudatú lehetett15 
és anyja révén büszkén vállalta a szlo-
vén származását is. Ez a kettős identitás 
akkor nem zárta ki egymást. Ősei egyik 
ága Csendlakról16 származott. A Mura-
köz 1888-as decemberi száma közli egy 
augusztus 20-ával keltezett versét, mely-
ben az ősök, rokonok sírjánál álló utód 
mereng el: „Itt lenn, maroknyi porrá vál-
va, / Itten alusztok drága öregek?”17 
 Karácsonykor jelenik meg A Cseke 
Panna karácsonya c. rajza. A férjét és 
két gyermekét elhagyó anya szívszorító 
történetét meséli el. Balladai feszültsé-
get sűrít magába az alig három egyhar-
mad oldalnyi hasáb, ám az alkalomhoz 
illően a történet kimenetele szerencsés, 
hiszen az indulatok felett győzedelmes-
kedik az ész, a megbocsátás és a szere-
tő anyai szív. A befejezés szinte lírai: az 
anya titokban ajándékot visz alvó gyer-
mekeinek, de azok felébrednek, és az 

15 Halász 2009a.
16 Ma Tišina, Szlovénia.
17 A csendlaki síroknál. 1888.

anyjuk végül marad. A férje is bejön az 
istállóból, és szó nélkül átfogja visszaté-
rő felesége derekát, mire az ajándéko-
kat nézegető gyermekek közül megszó-
lal az egyik: „Nézd apám, mit hozott a 
kis Jézus.”  Ennek a cikknek fennma-
radt kéziratos változata is van.18  
 1889-ben szinte kizárólag még min-
dig a Muraköz c. csáktornyai hetilapba 
ír. A kivétel az említett Ethnologische 
Mitteilungen aus Ungarn. A másik köz-
lési helye az Alsó-Lendvai Hiradó lesz, 
melyet 1889 januárjától kezdenek kiad-
ni Alsólendván. Ennek negyedik számá-
ban írja meg, miért csak álnéven vállal-
ta közlésre tett felkérésüket: „De hogy 
Alsó-Lendván senki semmiféle külö-
nöst ne kereshessen közreműködésem-
ben, ne illethessen a feltűnni vágyás 
mai napság nagyon divatos vádjával: 
kérem tekintetességteket incognitom 
figyelemben tartására.” stb., majd alá-
írás: Bárd. Benne főleg saját, rövidebb 
és egyszerűbb szerkezetű, feltehetően 
korai verseit közli. 
 Az 1889-es évet versfordítással indít-
ja, Heinrich Heine, Der Asra c. német 
nyelvű versét fordította magyarra és je-
lentette meg Szombatfay B. álnéven. 

18 KJM 534.88.

Ezt követi ugyanott a Dal c. saját verse. 
Majd Szombatfay az Álomországban is-
mét szerelmes témát érint, csak azt nem 
lehet megfejteni, valós vagy képzelt él-
mények táplálták az álomország tartal-
mát. Ugyanilyen kétségünk támadhat a 
Légyottra vártam c. versében is. Első al-
sólendvai szépirodalmi jelentkezése itt a 
Mi a világ? c. zsengéje Bárd. álnév alatt. 
Szerinte a világ egy kocsma, melynek Is-
ten a kocsmárosa, és ahol mindannyian 
vendégek vagyunk. Két hordóból mér-
nek benne, az egyiken az öröm csapja, 
a másikból a bú, a bánat folyik, és mint 
minden kocsmáros, ez is csak a rosszat 
önti. Az Alsó-Lendvai Hiradó követke-
ző tárcája már néhány hasábnyi prózá-
ját jelenteti meg.19 A kapornaki major-
ba, Őrségbe viszi olvasóit cséplés idejé-
ben: „Volt ott mindenfaju virágból. Ne-
vető piros rózsák: szederszemü magyar 
lányok; tiszta, fehér liliomok: ábrándos 
képü vend leányok, menyecskék.” Meg 
„borotvált arcú horvátok” és főleg legé-
nyek. A bonyodalom azonban nem a tár-
sadalmi különbségek, hanem a szere-
lem, a vágyakozás, a megcsalás, a fél-
tékenység körül keletkezik szerencsés 
végkifejlettel.

19 A fogoly-madarak. 1889.
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 Az erdőben c. írása is ismeretlen sze-
mélynek van dedikálva, balladának ne-
vezi. Az alaphelyzetet az adja, hogy „A 
vadász lányát ketten szerették: / A gróf 
urfi s egy pór legény.” A végkifejlet: két 
temetetlen test. 
 „A senki szigete” Jókai Aranyember 
c. művére támaszkodik, hősei kalandja-
it eleveníti fel a regény cselekményének 
fátylába burkolva, végül aztán, mint 
Szilágyi és Hajmási a török rabságból, 
az elbeszélés két főhőse is egy szépséget 
szabadít meg gonosz férjétől. Az irodal-
mi előzményeket és talán egy valós tör-
ténetet összegyúrva a tárca csattanója 
az, hogy végül is a Dunán átszöktetett, 
stafírungot hozó nőszemély nem más, 
mint dohánycsempész, ezért a rájuk le-
csapó fináncok, mert a hölgy egérutat 
nyer, az útitársait, „megmentőit” bírsá-
golják meg. Hamarosan utána Bellosics 
valós neve alatt jelenik meg „A szeder-
kényi menyegző”, melyben balladai tra-
gikum bontakozik ki három hatsoros 
versszakba sűrítve: a vélhetően betelje-
sületlen szerelem miatt az esküvő nap-
ján a hoppon marad szerelmes barna le-
gény a vízbe veti magát. 
 A „Trinknicht Vilibald” története, 
aki a beszélő nevéhez hűen nem itta 
meg a bort, arról szól, hogy toronygom-

bokat aranyozó gazdag apja igencsak 
rossz néven veszi lusta fia költői becs-
vágyát. Ám egy gyenge szédülés után 
a toronytetőn, apja „átrándult a más-
világra”. Mivel fia, Vilibald sok pénzt 
örökölt, szerelmével Budapestre költö-
zött, és a mesélő szerepében, költésze-
tükkel kívánták megváltani a világot. 
Vilibald versét azonban a kiadó vissza-
utasította: „Trinknicht. Budapest. Nem 
ivott az olympusi nektárból.” Ezért bú-
ját ivással enyhítette. Ebbe belehal sze-
relmes párja. Még nagyobb bánat gyö-
törte, ezért kétes személyek tagságá-
val írói kört szervezett, ontotta a pocsék 
verseket, és látogatta a színházakat, 
mígnem öregségére megnősült: „Tha-
lia templomának nem papnője, hanem 
egyik helyrendezője” volt a választott-
ja. Igenám, de Vilibald a színi előadá-
sok közbeni baleseteket élvezte a legjob-
ban, aztán Bécsben jómaga is bennégett 
egy színházban. A szórakoztató szöveg 
végére azt írja a szerzője, hogy a főhős 
felesége mi mást tehetett volna, mint-
hogy félve a tűztől, „uszályhajó kormá-
nyosával lépett a boldogság tengerének 
vihartálló szandolinjára”.
 A gugi expedíció című hosszabb lé-
legzetű mű helyszínét, Gúg települést, 
az elbeszélő, Bellosics Bálint, szülőföld-

jéhez közel lokalizálja. A történet főhő-
se egy rossz hírben álló alagútba me-
részkedik, ahol mindenféle furcsa dol-
gok történnek vele. Amikor a temető 
alatt elhalad, felébrednek a halottak, 
beszélget velük, tréfálkoznak, a kántor 
pl. rigmussal bosszantja a plébánost, 
hogy „Szereti a pap a kávét, de még job-
ban a szakácsnét”. Egy pince alá érve 
is kikiált a mélységből megtréfálva, 
megijesztve az ott mulatozó ismerőseit. 
Nem máshol, mint a túlvilágon jár az 
expedíció kalandora. Legalábbis azt hi-
szi, amíg fel nem ébred, és rájön, hogy 
az egészet egy búfelejtő pincelátogatás 
után álmodta. 
 Az 1890. évet Bellosics az Alsó-Lend-
vai Hiradóban közölt Kár! c. rövid ver-
sével kezdi, mely egy férj és egy szere-
tő által vívott párbajról beszél: „Kinn 
az erdőn, keskeny téren, / Öles hóban 
vivnak épen, …”, majd A Császár képe 
c., a Muraköz Csarnok rovatában meg-
jelentetett írással folytatja, melyben azt 
ábrázolja, mennyire áll ki politikai meg-
győződése mellett a férfi, ha a nő hordja 
a nadrágot a házban. Mert így megtör-
ténhet az is, hogy Kossuth és a császár 
képe egymás mellett lóg a falon. Szin-
tén a Muraközben újabb verseket is kö-
zöl, egy csokorban három szerelmes ver-
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set: „S-nak”, „A rózsák mért oly halová-
nyak…”20 és „Pohárt, pohárt”. Az Ülök 
némán, egymagamban c. nosztalgiázó 
verse, mely a szülői majort, a gyermek-
kor idilli képeit sírja vissza, és az Öreg 
czigány c., mélabús verse: „Öreg czigány 
elmerülve / Ráhajlik a hegedüre, …” pe-
dig Alsólendván jelennek meg. 
 A Dedek c. rajza Noricum, azaz a 
szlovén hegyvidék vadregényes tájára 
visz bennünket, ahol az elbeszélő séta 
közben eltéved, és egy igen furcsa, me-
sebeli vidékre ér. Szerzőnk ebben az 
írásában szlovén hiedelemlények sorát 
szerepelteti. Az egyszerű kis elbeszélés 
rövid tartalma: a 120 éves Dedek21 egy 
csecsemő, a kopogó szellemek királya, 
akiért nagy vihar közepette eljön a divji 
mož22, és megöli. Temetése után az el-
tévedt vándort kivezetik a rengetegből, 
hogy visszatérhessen otthonába. 
 A Köszörüsország c. cikke a Mura-
közben jelenik meg július, augusztus 
hónapokban. A mesélő bátyja látoga-
tására Muraközbe utazik, ennek kap-
csán kerekíti történetét a bíró lányáról, 
a szép Liziről, aki könnyelműen vándor-

20 Heinrich Heine újabb versének fordítása.
21 Öregapó.
22 Vadember.

útra kelve végül egy köszörűssel járja a 
világot. Sok megpróbáltatás után min-
denét, gyermekét is elveszítve kerül is-
mét haza. A tékozló fiú példázatára is-
merhetünk benne. 
 A gyűrü c. elbeszélése is ebben az 
évben jelenik meg. A Bellosics hagya-
téka közt megtalált újságkivágások is 
őrzik e forrást. Két részben közölte az 
alsólendvai Szépirodalmi közlöny, mely 
az Alsólendvai Hiradó melléklete volt. 
A szöveget olvasva az első bekezdések-
nél azt hihetnénk, Bellosics ismét tör-
ténelmi forrásokból merít, és összefog-
laló következik Alsólendva törökök sa-
nyargatta időszakából, de végül sze-
relmes történet kerekedik belőle. A 
korabeli történelmi leírásokra építke-
ző szöveg ismét Alsólendva és környé-
ke, ismét Dancsék szerepelnek benne. 
Dancs Adorján nem akarja feleségnek 
adni Rózsika lányát szíve választottjá-
hoz, Beréni Sándorhoz, mert nem tart-
ja elég módosnak. Egyszer aztán Zrínyi 
György törökök felett aratott győzedel-
me közben a hadvezér megmentésével 
nagy elismerést vív ki magának Sán-
dor. Amikor a csatából visszatér, Dancs 
Ádám szíve is megenyhül, és már bol-
dogan adja lányát a hőshöz. 

 Ez a szöveg versben23 is megfogant. 
A kézirat, szinte egész hősköltemény, 
nincs keltezve, szerkezetére való te-
kintettel feltehetően ez volt az erede-
ti változat. A prózai megszövegezés-
től igencsak eltér, a kéziratot a buda-
pesti Néprajzi Múzeum őrzi. Bellosics 
több kéziratát, kézirattöredékét is őrzik 
a múzeumok, a könyvtárak. Ezek nin-
csenek feldolgozva, a lapok összekeve-
redtek, a sorrend kusza. Közöttük több 
olyan Bellosicsnak tulajdonítható vers, 
szépirodalmi szöveg is található, me-
lyek nem kerültek nyomdába. Témájuk, 
megfogalmazásuk és a kézirat arra kö-
vetkeztet, hogy ezek korai alkotásai.
 Általában elmondható, hogy prózai 
írásai gyakran versre emlékeztetnek, 
hiszen összecsengnek bennük a sorok, 
a szavak, néhol igencsak hosszú lírai 
leírások ábrázolják a megjeleníteni kí-
vánt képeket, helyzeteket. Jellemző rá-
juk a lírai feszültségkeltés, a tartalmi 
töredezettség. Nem kizárt, hogy utóla-
gos szerzői, de akár szerkesztői átírás-
sal nyerték el végső változatukat.
 Ezeknek az írásainak az évében, 1890-
ben Bellosics legalább két ízben közöl 
szlovén népballadákat. Az Alsó-Lendvai 

23 NM EA 122/A
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Hiradóban és az Ethnographiában, a ma-
gyar néprajz szakfolyóiratának első évfo-
lyamában.24 Ekkor fejezi be az Állami Pol-
gári Iskolai Tanítóképző nyelv- és törté-
nettudományi szakát is. 1890-91-ben ta-
nítóképző-intézeti tanári tanfolyamra jár. 
 1891 februárjában otthonról ír leve-
let tanárának Budapestre, márciusban 
is még otthon betegeskedik. Herrmann 
Antalnak írt leveleiből tudjuk, hogy so-
kat gyűjtött. A regedei25 fürdőből, ahol 
bizonyára gyógykezelésen volt, elláto-
gatott arra a helyre, ahol a szlovének 
Attila sírjának helyét feltételezik, de 
gyűjtött az éppen szülőföldjén tanyázó 
vándorcigányoktól is. Így megszaporod-
nak a néprajzi tárgykörű cikkei. A Va-
sárnapi Újságban az alsólendvai vásár-
ról ír,26 az Ethnographiában Attila sír-
jának szlovén mondájáról,27 a hetési 
Markap meg az ördög c. népmeséről,28 
Mátyás király emlékéről a szlovének-
nél,29 szlovén népdalokat és adaléko-

24 Egy vend népballadáról. 1890., Zalamegyei 
vend népballada. 1890.

25 Ma Radenci, Szlovénia.
26 Az alsó-lendvai vásár. 1891.
27  Hol van Attila sírja? 1891.
28 Markap meg az ördög. 1891.
29 Mátyás király emléke a szlovén népmondák-

ban. 1891.

kat közöl Zala megye községeinek gúny-
neveiről.30 A Muraköz hasábjain Kará-
csonyi mysteriumok címen rövid átte-
kintését adja a misztériumjátéknak. 
Szépirodalmi írásaival még mindig ki-
tart. Májusban egy igen közeli barátjá-
tól, Gyuritól, hatvan évet megélt vadász 
jóbarátjától, tanítómesterétől vesz bú-
csút. Tőle tanulta meg érteni az erdőt, 
az ölést, ahogy vallja.31 
 1891 januárjában a Muraközben je-
lenik meg a Nóták c. szerelmes verse. 
Egy jómódú legény és egy cigánylány 
reménytelen kapcsolatát vázolja, tra-
gikus végkifejletet sugallva: „Folyam 
medre hivja őket: / Itt elfértek mind a 
ketten!” A Darvas Lénárd c. elbeszé-
lés hiányosan, néhány kivágott példá-
nya Bellosics hagyatékából is ismert. 
A szerző utólag a cím fölé más címet 
írt: A kincs. Egy gyönyörű lány apjá-
ról, pénzsóvár emberről szól, akit egy 
kincskutató azzal csap be, hogy elhite-
ti vele, az egyik terméketlen földje te-
mérdek kincset rejt. Kiszemelt vejé-
vel neki is fognak a keresésének, ám 
a kincs a földből évek alatt sem kerül 
elő. A koldusbotra jutott és megtébo-

30 Zalamegyei községek gúnynevei. 1891.
31 Emlék. 1891.

lyult Darvas Lénárd élete végül a ki-
ásott gödörben végződik. 
 A halál témája nem hagyja nyugton, 
így júniusban A halál címen közöl rajzot 
a Muraközben. A történet szüzséje: egy 
asztalosmestert kislányukkal együtt 
elhagyja a csodaszép felesége. Az any-
ja szépségéhez hasonló lánnyá csepere-
dő gyermek szolgálónak szegődik Buda-
pestre. Az asztalos később szintén Bu-
dapestre megy, mint sírásó tengeti éle-
tét, mígnem egyszer egy fiatalasszony 
ravatalához nem hívják. A halott nőben 
felismeri saját lányát, és szörnyethal.
 Pandur Laczi c. fordulatos történe-
tében a betyárok világát idézi fel. Sobri 
korában járunk, a kaláni majorban, 
tágabban Göcsej és Bakony térségé-
ben. Dombfuró Balázs és két fia „a há-
rom hires pinczeverő s kitanult meste-
re a tolvajtudománynak”. Ennek a be-
tyárcsaládnak negyedik tagja a gyönyö-
rű lány és testvér, akinek anyja halála 
után „második természetévé lett a le-
gényvirtus”. Szerelme Csótár Sándor, a 
bajsai juhász. Boldogságukat azonban 
a hoppon maradt gazdag kérők egyi-
ke, a bajsai bíró fia, Téglás Laci keseríti 
meg. Mindenáron meg akarja kaparin-
tani magának Dombfuró Erzsit, ezért 
lejáratja a párját, akit le is csukat. Sza-
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badulása után Sándor mégis elveszi Er-
zsit, és beáll a Dombfuró betyárokhoz. 
Laciból pedig pandúr lesz. Addig üldö-
zi Sándort, mígnem csellel lelövi: „Fegy-
ver dördül, visszhangozva pattogzott 
szerteszéjel, elszaladt a paripa alóla s 
véresen fekve ott maradt a földön.” Öz-
vegye azonban nem sokáig gyászolta, a 
rossz nyelvek szerint Pandur Laci lett a 
szeretője. A nő kedvéért be is állt apja 
és testvérei mellé rablónak. Ám csak hi-
tegetést kapott Erzsitől. Hogy eleget te-
gyen kérésének, egyszer gyűrűket lopott 
neki, megölve tulajdonosukat. Végül ez 
lett a veszte. Bujdosnia kell emiatt, ám 
tőrbe csalják: a pandúrokat Erzsike ve-
zeti a rejtekhelyére, és férjét megbosz-
szulva saját maga lövi le.
 A „Nyul apó parainesise” állatmese, 
melyben a vén nyúl oktatja a fiatal nyu-
lat, milyenek is a balga vadászok, ho-
gyan kell magára vigyáznia egy nyúl-
nak, hogyan járhat túl az eszükön. Addig 
okoskodik, az oktatás és bátorítás addig 
tart, míg a bokorba nem ugrasztja egy el-
dördülő puska és a kopó vakkantása.  
 1892-ben Bellosics még mindig ott-
hon van a szüleinél. Szeretett volna friss 
diplomájával tanári állásba kerülni. Le-
veleiből tudjuk, hogy Csáktornyára kí-
vánt menni, sajnos azonban e vágya be-

teljesületlen maradt. Ebben az évben is 
többet gyűjt, többet ír és közöl. Végül ki-
nevezik Bajára segédtanárnak. Július-
ban még otthonról keltezi levelét, szep-
temberben már Bajáról. Még ebben az 
évben oda költözik. Végre van állása, fi-
zetése, igaz, távol kerül a szülőföldjé-
től, vendjeitől és magyarjaitól, ahogy 
írja egyik levelében, de gyorsan alkal-
mazkodik az új környezethez. Szülőföldi 
gyűjtéseiből egyre többet közöl, cikkeit a 
Muraszombat és Vidéke is lehozza. 
 Januárban jelenik meg a Gyógyítha-
tatlan betegek c. cikke, melyben mi más-
ról, ismét szerelmes bonyodalmakról ír. 
Balambér úr homeopátiás kezelésekhez 
értő orvos, a gyógyíthatatlan betegsé-
geket kutatja, végül rájön, hogy a gyó-
gyíthatatlan betegség, amiért sokan ön-
gyilkosok is lesznek, mindenkinél más. 
Anyagi kudarc, szerelmi bánat és hason-
ló lelki gondok, melyeken ő bizony nem 
segíthet. Végül lánya udvarlója, miután 
züllött élete miatt az orvos apa elkergeti, 
csellel arra veszi rá, hogy mégis áldását 
adja a házasságra, így gyógyítva meg vé-
gül két gyógyíthatatlan beteget. 
 Kienruss Ottokár32 koros, szerényen 
élő, de jómódú úr, hirdetésen keresztül 

32 Kienruss Ottokár. 1892.

keres hajadon feleséget, aki végül csel-
lel négy gyermekét is a házhoz csempé-
szi, más férfiakkal kacérkodik, mígnem 
kiderül, hogy Feri, a testvére több mint 
testvér, egyenesen a férje. Mire Ottokár 
a kocsmában összeszedi a bátorságát, 
hogy tisztázza a feleségével a három évig 
tartó meglepetések sorát, hazaérve már 
csak a négy, rá maradt gyereket találja. 
 A goricsánecz33 c. cikkét a vasvárme-
gyei szlovénekről két lap is közölte. A 
Magyar Hírlap, majd átveszi a Mura-
szombat és Vidéke is, mint helyi vonat-
kozású témát. Ez a cikke is azok sorába 
tartozik, melyeket Bellosics kivágott, és 
utólagos javításaival megőrzött. Úgy tű-
nik, egyrészt a nyomdahibák, másrészt 
az utólagos, későbbi átolvasás késztette 
erre. Filigrán betűivel, hangyányi írá-
sával módosította, de úgy tűnik, csak 
saját használatára, mert pl. a Mura-
szombat és Vidéke, mely szintén közli, 
ezeket nem veszi figyelembe, tehát nem 
számukra készült, legalábbis nem jut-
hatott el hozzájuk a javított anyag. 
 A cikkben szinte költői képekkel azt 
írja le, hogy a Vas vármegyei szlovének, 
akik rossz termőföldjük miatt szegénye-
sen élnek, hogyan készülődnek, jutnak 

33 A goricsanecz. 1892., ill. A goricsánecz. 1892.
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el az Alföldre, Somogyba, Szlavóniába 
szezonális munkára, milyen nehezen 
keresik meg a megélhetésükhöz szüksé-
ges élelmet, ami gyakran nem is fedezi 
szükségleteiket. 
 A gyilkos c. elbeszélés drámai kezde-
tét még drámaibb befejezése teszi tra-
gikussá. Bellosics hangvétele megvál-
tozik, komor témák foglalkoztatják. Az 
alig néhány hasábban elmondott felcsi-
gázó történet felépítése egyszerű, mégis 
szövevényes. A nagyúr haldoklik, ször-
nyű bűnei gyötrik: bűntársával, koráb-
bi szeretője férjével megölt egy kereske-
dőt. Halála előtt kérésére végül megér-
kezik a fia, aki újdonsült feleségét is be-
mutatja. A sors fintora, hogy annak az 
idegen kereskedőnek a lánya, aki most 
haldokló apósa miatt lelte halálát. 
 „Az idő már őszre jár” lírai, fenn-
költ bemutatása az érkező ősznek. Az 
elbeszélő a határban jár, szinte cselek-
vés nélküli a kép, mégis annyi minden 
történik. Végül búskomoran mondja: 
„Csak gyere, gyere. – hisz úgy szeretlek, 
úgy imádlak hervadásnak, búcsúnak 
szomorú ideje – ősz!” Valóban, mintha 
Bellosics elköltözése miatt ezzel az írá-
sával köszönne el szülőföldjétől. 
 Baumbach Rudolf 1877-ben írt költe-
ményének, a „Zlatorog”-nak egy részét 

Bellosics lefordítja magyarra, ismerteti 
a tartalmát. A szlovének egyik legismer-
tebb mondáját e német költő is feldolgoz-
ta. A cselekmény ebben az Isonzó34 völ-
gyében és hegyeiben, a Triglavon35 törté-
nik. Egy vadász szerelme jeléül triglavi 
rózsát36 akart hozni a kocsmárosné lá-
nyának, a szép szőke Jericának. Talál-
kozik az Aranyszarvval, a hegyekben 
lakó zergével, melynek szarvai kincset 
nyitnak a hegyek egyik sziklabarlang-
jában. Rálő, a zerge véréből triglavi ró-
zsák nyílnak, de amikor szakítani akar 
egyet, a megsebesített zerge a szaka-
dékba löki. Holttestét az Isonzó a kocs-
ma elé sodorja, ahol Špela, a vadászba 
szerelmes lány meglátja, és utána veti 
magát. Azóta kopár a Triglav, Szlovénia 
legmagasabb hegye. 
 1893 a cikkek számát illetően gyér 
évnek tűnik. Nemhiába, előző év őszén 
kezd Baján tanársegédként, bizonyára 
a környezet megváltozása, az új munka-
helyi feladatok foglalják le. Herrmann 
Antalnak azonban bizalmasan meg-
vallja, hogy olyan érte, amit elmonda-

34 Ma Szlovéniában a Soča folyó.
35 Jelentése háromfejű és mitikus lény, istenség 

lenne.
36 Havasi pimpó.

ni nem lehet, csak megtapasztalni. Az 
Alsó-lendva és vidéke c., 1892-ben a Tu-
risták Lapjának különnyomatában is 
megjelenő cikkének egyik példányán37 a 
Flórának c. szerelmes verset olvashat-
juk. Nyomtatásban megjelent-e, nem 
tudjuk, később fia, Bálint két ízben is 
átgépelte.38 A vers ajánlása Bartsch 
Samu, a bajai tanítóképző igazgatójá-
nak lányához szól, akit Bellosics Bálint 
Bajára érkezése után hamarosan, 1893. 
április 2-án eljegyez, majd június 27-
én feleségül is vesz. Házasságukból hét 
gyermek születik, a legfiatalabb, Blan-
ka csak rövid ideig, nem egész három 
évig élt. 
 1893-ban aztán mindent a megta-
lált boldogság ragyog be. A szeretett va-
dontól, azt szinte megszemélyesítve, az 
Erdő! c. rövid írásában mintegy bocsá-
natot kér, hogy hanyagolja. Az erdőnek 
is elmondja, hogy az ragadta el tőle, „mit 
meg nem (lehet) magyarázni annak, ki 
nem érezte sohasem; …”. A szerelem. Az 
erdőnek, mint legjobb barátjának vallja 
meg, hogy legközelebb már nem egyedül 
látogatja meg. Annyi időt aztán mégis-
csak talál, hogy tizedik születésnapján 

37 A Türr István Múzeumban található Baján.
38 KJM 448.87., ill. DFMVK.
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felköszöntse a Muraközt.39 Ebben a vers-
ben is írja, hogy félbe maradt a dalolása, 
„Üteme sánta, rosz a rime – / Nincsen 
dalának bája, szine, / Ha kalitban fog-
va a madár.” Ezt még mindig Szombat-
fai Bálintként írja alá, de a mű keletke-
zésének helyéül már Baját tünteti fel. 
 1894-ben Bellosics elkezd közölni Ba-
ján40 és Bajáról.41 Tagja a Magyar Tu-
ristaegyletnek, szeptemberben megszü-
letik első gyermeke, Jancsi fia, ahogy a 
családfájába írta, egyébként teljes név-
vel Bellosics János Samu Károly. A fővá-
rosi és szülőföldi lapokba továbbra is ír. 
 A Muraközben olvasható „Az orvva-
dász”, mely arról szól, hogyan lesz egy 
kisgyerekből szülei hanyagsága miatt 
„természetbarát”, sőt, a vadonban élő 
orvvadász, majd gyilkos és a társada-
lomból kirekesztett vadember. Az el-
beszélésben Bellosics inkább a termé-
szetről beszél, mintsem a főszereplő kö-
rüli cselekményt bontja ki. Elrendezi 
annyival, hogy öregen egy párbajban 
veszíti életét. A falusiak, akik nem is is-
merték, gondozták a sírját, de a szürke 
nyúl, aki eljárt hozzá és a dalos madár, 

39 Szerkesztő úr… 1893.
40 Az ékszerekről, 1894.
41 Baja városa, 1894.

mely rászállt fejfájára ismerték csak 
igazán.
 A „Béres Máriban” pedig egy teherbe 
esett gyönyörű lány sorsát írja meg: az 
árva Béres Márit, a megesett lányt, aki 
nehéz munkával keresi meg gyermeke 
és önnön kenyerét, mert udvarlója el-
hagyja. Egész életében azért küszkö-
dik, hogy egy kis házra, telekre tegyen 
szert. A legnagyobb vágya, hogy a ná-
lánál még szebb leányát tisztességesen 
férjhez adja. Addig akar élni, amíg vá-
gya nem teljesül. Szegény, de becsületes 
legény kéri meg lánya kezét. A boldogí-
tó igen kimondása után aztán teljesül 
Mári vágya: „Megértem! Hála Istenem! 
... Férje van a leányomnak!... / ... Kinn 
pattogott az ostor, csörgött a kocsi, mely 
Béres Márit holtan vitte haza lánya la-
kodalmára.” Bellosics ezzel a tárcájával 
kissé előrevetíti saját végzetes beteg-
ségét is: Béres Mári anyjának ugyanis 
rossz tüdeje meghűlt, egy délben meg-
gyónt, és másnap kivitték a temetőbe. 
Maga Béres Mári is hasonló sorsot ér 
meg: a munka megrontotta, gyengévé, 
erőtlenné lett, a legkisebb hűlés ágyba 
döntötte. Lánya esküvője napján is be-
tegen ébred, és amikor a pap megáldot-
ta az új párt, lánya nyakába borult és 
meghalt. Bellosics Bálint is, aki megle-

hetősen sokat dolgozott, betegeskedett, 
egy falulátogatás alkalmával megfázik, 
és 1916-ban tüdőgyulladás lesz a veszte. 
 A Muraköz 1895. február 24-ei, Má-
tyás napon megjelenő számában igaz 
történetet mond a Bánffy-kútról:42 Az 
alsólendvai, lindvai vár és a környék 
urai, a Bánffyak nagy múltra tekin-
tenek vissza. Megfordult náluk maga 
Mátyás király is, akinek Bánffy Mik-
lós felesége, a szép Sagani Margit sem 
kerülte el a figyelmét. Egy alkalom-
mal az urak vadászni indultak. Egy 
vadkan megsebesíti Bánffynét, akinek 
sebeit egy forrásban mossák meg. Ott 
lett aztán a Bánffy kútja. Bellosics vol-
taképpen egy mondát használ fel elbe-
szélése alapjául, ám a Bánffy kútja va-
lóban létezett. A cikk a Magyar Hírlap 
tárcájában is megjelenik. A Lendva-
vidék történetét kutató E. Dervarics 
Kálmán43 Történeti Beszélyek44 c. 
munkájára hivatkozik, melyből a tar-
talmat meríti.
 A „Sárkányjárás” szintén monda-
gyanús mese, melyet korábban már 

42 Bánffy kutja. 1895.
43 Gutorfölde, Zala vm., 1827. jún. 5. – Alsólend-

va, Zala vm., (ma: Lendava/Lendva, Szlové-
nia), 1904. márc. 30.

44 Dervarics 1869.
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Dervarics Kálmán is ismertetett.45 Tor-
ma, akinek Lendvához közel, a mai Tor-
maföldén, a Kerka mellett volt a vára, 
gyermeket várt. Felesége fiút szeretett 
volna, és megesküdött, hogy amennyi-
ben lánya lesz, a sárkánynak adja. Sze-
rencsétlenségére lányt szült, és amikor 
eszébe jutott átka, szörnyethalt. Amikor 
a lány felcseperedett, eljött hozzá a sár-
kány, aki ott maradt vele a várban. Ami-
kor a török pusztított a vidéken, Torma 
várát is meg akarta ostromolni, hogy 
megszerezze Torma szép lányát. Azon-
ban mielőtt elfogták volna, a sárkány a 
Kerka fenekére vitte. Azóta is látni vélik 
a Kerka vizében. A török lerombolta és 
felgyújtotta a várat. Védői mind odavesz-
tek. A sárkány pedig a romtól a Kerkáig 
járt, és égő teste cserepesre sütötte a föl-
det, amiben semmi sem termett meg. 
Ez a tormaföldi „Sárkányjárás”. A szö-
veget májusban a Muraköz, november-

45 Maga Bellosics is lábjegyzetben hivatkozik a 
Muraköz közölte írásának első változatában a 
mű témájának forrására: „A monda anyaga az 
„Adatok Zalamegye Történeté”-ből való”. Nem 
említi a szerzőt, de a Bátorfi Lajos szerkesz-
tette Adatok Zalamegye történetéhez 1877-es, 
4. számában Tormafölde és a sárkányjárás c. 
cikk Dervarics Kálmán írása, mely már 1855-
ben a Vasárnapi Ujságban is megjelent: Tor-
mafölde s a sárkányjárás.

ben átdolgozva a Magyar Hírlap hozza 
le. A Markap és az ördög c. tréfás mesé-
jét, mely a Magyar Hírlap mellékletében 
jelenik meg, úgyszintén ebben az évben 
közlik. Ennek tartalmát pedig néhány 
évvel korábban, kissé más címmel, az 
Ethnographiából46 is megismerhettük.
 1895-ben meghal apósa, Bartsch 
Samu. Emlékét a Magyar Tanítóképző 
c. folyóiratban örökíti meg.47 
 A Muraköz tárcájában 1896 január-
jában A Csicsa. Egy epizód 1849-ből. c. 
elbeszélésben Bellosics a Csicsa, vagy-
is atyus névre hallgató ágyúhoz fűződő 
történetet meséli el. A cselekmény any-
nyi, hogy a rácoktól Szabadkánál elfog-
lalt ágyúval egy német tüzér is hadifog-
ságba esik. Ám hogy továbbra is ő ke-
zelhesse az ágyút, mindenben megalku-
szik. Így újabban korábbi bajtársaira lő. 
Egyszer a Duna partjáról egy ellensé-
ges hadihajót lőnek ki vele. A béke eljöt-
tével aztán a hajót megjavítják, és a Du-
nán használják békés célokra. Az ágyú 
azonban gazdát cserél, de a vörös arcú 
német tüzér nem követheti.     
 „A Palkó vértanúsága”, melyet Szom-
batfai Bálint néven írt alá a szerzője, 

46 Markap meg az ördög. 1891.
47 Bartsch Samu (1845–1895).

az elbeszélő budapesti történetét mond-
ja el. Egy híres német kocsmában, ahol 
kiváló kacsasültet kínáltak, két kakas 
is lakott: Palkó és Hanzi. Palkó volt a 
magyar kakas, aki mindig megverte 
Hanzit. Egyszer, március 15-én a ven-
déglős gyermekei éljenezték az ünnepet, 
mire a tulajdonos dühbe gurult. Kiker-
gette őket a házból. Ott viszont összeka-
pott a két kakas. Palkó győzedelmeske-
dett, megölte Hanzit. A gyermekek is-
mét a házba szaladtak, éljenezték Kos-
suthot. Ez lett a veszte Palkónak, mert 
megfogták és lenyakazták.
 „A kis franczia” bűnügyi sztoriként 
indul. A Dunán közlekedő egyik hajóról 
kerül üldözője elől vízbe egy utas, akit 
a partról halászok mentenek ki. A ti-
tokzatos idegen évekig él velük, mintha 
rejtőzködnie kellene. A kis franciára vé-
gül hosszú keresés után fia talál rá, aki 
egy súlyos, ismeretlen vád alól oldozza 
fel. Amikor elutazása alkalmából ün-
nepet ül barátaival, tragikus fordulatot 
vesz a történet. A francia „ölelő fiát csó-
kolva” meghal.
 Ezekben az években Bellosics már 
alig evez szépirodalmi vizekre. 1897-
ben nem is találunk ilyen jellegű írás-
ra. A kezdetekhez képest ugyan stílu-
sa megváltozott, szövegei igényesebbek, 
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ám még mindig a tárcarovat szellemi-
sége és szintje árnyékolja be őket. Nem 
másért íródnak, mint hogy szórakoztas-
sanak. Tréfával, fordulatos csattanó-
val, lírai hangulatban, szerelmes máz-
zal vagy történelmi kereteket öltő leírá-
sokkal, históriázással. Megszaporod-
nak viszont néprajzi tárgykörű írásai. 
1896-ban jelenik meg az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia írásban és képben c. so-
rozat. Ebben a magyarországi szlovéne-
ket mutatja be. Figyelme egyre inkább 
a bácskai népcsoportok felé irányul, de 
még mindig bőven közöl hazai, azaz he-
tési, Lendva-vidéki témákat. 
 1898-ból egyetlen közzétett cikkét 
ismerjük, a hosszabb lélegzetvételű 
Danicza c. elbeszélést. Kétségkívül dél-
szláv területen járunk, erre a személy-
nevekből következtethetünk, mint Da-
nica, Nedelykó és a szövegkörnyezetből: 
a ráctorony harangja, tamburica húrja, 
pópa, rác stb. Danica egy mocsár köze-
pén él apjával kettesben. Amikor egy-
szer apja nem tér haza, ladikkal keresé-
sére indul. Közben a közeli kastélyban 
nagy mulatozás folyik. A kimerült Da-
nicát a vendégek találják meg a kastély 
melletti mocsárban. A gróf beleszeret és 
feleségül veszi. Ám Danica egyszer ki-
szökik a birtokról, és visszatalál az őt 

kereső apjához. Visszaköltözik a mo-
csárba, elhagyva férjét és kisfiát. Végül 
dajkaként visszakerül a kastélyba, de a 
gróf csak a halálos ágyán ismeri fel fe-
leségét, amikor az behozza hozzá a fiát, 
hogy elbúcsúzzon tőle.
 1899-ben jelenik meg egyetlen na-
gyobb, saját illusztrációkkal ellátott 
szépirodalmi alkotása. A Járjatok be 
minden földet címmel, négy elbeszélés 
önálló könyvben kiadott fordítása: J. 
O. Hansen: A halott szerződése; E. O. 
Hopp: A kabylok között; J. O. Hansen: 
A fókák szigetén; Barfus v. E.: A bolygó 
hollandi.48 85 lapnyi terjedelmű, Nagy-
kanizsán nyomtatták ki, a borító raj-
zai is Bellosics keze nyomaira utalnak. 
Elképzelhető, hogy a kötet címét Petőfi 
Sándor, A Magyar Nemzet c. verse ihlet-
te: „Járjatok be minden földet, / Melyet 
Isten megteremtett, / S nem akadtok bi-
zonyára / A magyar nemzet párjára.” 
 Bellosicsnak a fönt bemutatott és a 
néprajzi témái mellett ismerjük néhány 
természetrajzát is, ill. a természethez 
fűződő írását. Saját, főleg tusrajzai kö-
zött is sok természet ihlette tematiká-
jú van, akár mint önarckép is, de va-

48 Hansen, Jonas Olaf; Hopp, Ernst Otto; Barfus, 
Eginhard von. 

dásztársaival fényképezőgép elé is állt. 
Jó megfigyelő, olvasott ismerője a ma-
dárvilágnak Bellosics, szinte költői esz-
mefuttatását olvashatjuk a Szebb ha-
zába megy vigadni a madár49 c. közle-
ményében. A cselekmény teljesen elma-
rad, a szerző beleolvad a természetbe. 
„Az erdő karácsonyestje”50 is hasonló-
an lírai hangvételű. A szerzője kellő tá-
volságból, ám bennfentes szemlélője az 
eseményeknek. Az idilli táj, a természet 
dicsérete ez. A karácsonyi meghittség 
a való világtól csak valahol távol léte-
zik. Ezek közé sorolhatjuk még a „Ma-
dárvilág tavasszal”,51 a „Hajnali lesen”52 
vagy a vele szinte azonos szövegű Vad-
lúd-lesen53 c. írásait. A „Két tréfa”54 is 
bácskai vadászanekdotázás. Igaz, hogy 
a Madárvilág tavasszal c. írása alatt a 
feltehetően csupán csak neki tulajdo-
nítható álneve van odaírva: A.-Lendva 
Garrulus glandarius. 
 Bellosics leveleiből tudjuk, hogy neve-
lőtanárként a növendékeknek is írt szö-
vegeket. Ezekből nem sok maradt fenn. 

49 1893.
50 1893.
51 1892.
52 1900.
53 1902.
54 1902.
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A kecskeméti múzeum is őriz egyet kéz-
iratban.55 A fedőlapon azt olvashatjuk, 
hogy magyarított, azaz Bellosics által 
fordított színdarabról van szó. 
 Bellosics Bálint szépirodalmi szöve-
gei pályájának első fázisába tartoznak. 
Az útkeresés, az ujjgyakorlás jellemzi 
őket. A valamivel több mint tíz év ilyen 
tevékenysége alatt stílusa változott, fej-
lődött. A korabeli nyomdai kivitelezés 
lehetőségei néha ferdítik a szavakat, a 
jelentést, hiszen vagy javította a szer-
kesztő, vagy rosszul olvasta el, szedte 
a nyomdász a leadott kéziratot, vagy fi-
gyelmetlenség miatt kimaradnak, fejte-
tőre állnak az n, az y vagy más betűk, 
melyeket még ólomból szedtek akkor. A 
szerkesztői szövegváltoztatás eshetősé-
ge is fönnáll, hiszen hol hosszabb, hol rö-
videbb terjedelemre volt szükség, hogy 
beteljen egy-egy hasáb, egy-egy lap. 
Maga a szerző is utólagos átolvasáskor, 
kéziratáról ítélve hosszabb idő eltelte 
után, javításaiból ítélve pedig már más 
szemmel látta saját alkotását. 
 Érdeklődése a helytörténet, a termé-
szet, a népélet iránt vitathatatlan. A 
krisztusi kort átlépve számára elhall-
gatnak a múzsák, komolyabb témákkal 

55 A kocapuskások. KJM 530.88.

folytatja. Az így is jelentős mennyiségű 
fiatalkori alkotása azonban a 19. század 
végének ismertebb irodalmi alkotói ár-
nyékában marad, hiszen összességében 
véve nem lépi át a „Tárcza” támasztotta 
elvárásokat. Ennek ellenére megállapít-
hatjuk, hogy helyi szinten igenis megha-
tározó egyénisége az írástudó társada-
lomnak. Teljesítményét ugyanis a kor le-
hetőségeihez kell mérnünk. Ezek szerint 
ő az egyik jelentősebb poétája, fordítója, 
ha nem is publicistája, de helyi írója volt 
a csáktornyai és az alsólendvai térség-
nek, akit a főváros jelentősebb lapjaiban, 
folyóirataiban is közöltek. Írásainak fon-
tosságát, írói jelentőségét főleg a helyi 
témákból merített egyedi tartalmak nö-
velik. Ilyeneket más tollából nemigen is-
merünk. Nem utolsósorban ebből derül 
ki, milyen utat tett meg az első versétől 
a komolyabb néprajzi írásokig.
 Említésre méltó Bellosics rajztehet-
sége is. A fényképezés őskorában és a 
nyomdatechnika akkori fokán nemigen 
lehetett mindent fényképekkel ábrázolni. 
Ezért rajzok, tusrajzok, színes képek sora 
kerül elő Bellosics hagyatékából. Nem-
csak a saját maga által illusztrált cikkei-
ben vannak ilyenek, hanem többnyire le-
velek, levelezőlapok, egyéb rajzok őrzik a 
kor hangulatát. Ezek között is a népraj-

zi tárgykörű, filigrán kidolgozásúak a fi-
gyelemre méltók, de a családi körben, ba-
rátoknak készült, néha tréfás tartalmú, 
azaz karikatúra jellegű, gyakran csak né-
hány vonásból álló karcai is az átlagosnál 
magasabb, már-már művészi szintet ér-
nek el. A teljesség igénye nélkül, ezekből 
is közlünk bőven e kiadványban.
 Irodalmi tevékenységéről közvetett 
forrásokból is értesülhetünk, pl. nem 
csak a Bárd. írói álnevét megmagyarázó 
cikke ilyen, hanem pl. a lapokban köz-
zétett szerkesztői üzenetek között is ta-
lálkozhatunk nevével: „Bárdnak Buda-
pesten. Czikkét köszönettel vettük, s 
azt lapunk „Szépirodalmi közlönye” cz. 
mellékletének első számában fogjuk kö-
zölni. A melléklet ujévkor fog megje-
lenni, s a szerkesztője Wachott Károly 
lesz.”56 Az alsólendvai lapok gyakran 
említik a jótékonykodók névsorában is. 
A Muraköz, mely a legtöbb múzsák ih-
lette írását tudhatja magáénak, 1916-
ban nem feledkezik meg egykori ifjú 
szerzőjéről. 33. évfolyamának 4., janu-
ár 23-ai számában, már bőven háborús 
hírei közt, címoldalán közli a szomorú 
hírt, és hogy elhunytát egykori csáktor-
nyai ismerősei is fájlalják. 

56 Pataky–Vachott 1889.
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A mellékelt eredeti írások válogatás és nem a teljes ismertetett anyag. A Bellosics Bálint hagyatékából előkerült cikkek bar-
na tónusúak, a mikrofilmről készült fekete-fehér másolatokat, néhol a sérülések pótlásait pedig többnyire utólag színeztük. 
Mindegyiknél közöljük a fellelhetőséget. Előfordulhat, hogy különböző technikai okok miatt a közölt anyag nehezen olvasható. 
Ezek lehetnek a korabeli nyomdai kivitelezés okozta rossz minőségű nyomás, a mikrofilmezés közbeni torzulások, a digitali-
zálás folyamata közben keletkezett hibák, az eredeti anyag nem megfelelő tárolása, kezelése és sérülése, valamint szakszerűt-
len javítása (pl. ragasztása). Ennek ellenére értékesebbnek véltük az eredeti szövegek közlését, mintsem az újbóli átírásukat.

Melléklet
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Bellosics Bálint válogatott irodalomjegyzéke
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16., 23., 30.)
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57 Zárójelben a szerző újságcikkeinél, írásainál feltüntetett neve, ill. írói álneve.
58 Tekintettel arra, hogy a helyi lapok néhány lap terjedelműek, a lapszámokat nem tüntettük fel.
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• Szerkesztő úr… A „Muraköz” tiz éves fennállásának emlékére (Szombatfai Bálint) Muraköz, 10. évf. 22. sz. (máj. 28.)

1894
• Baja városa. Vasárnapi Újság, 41. évf. 22. sz., 367–368. (jún. 3.)
• Béres Mári. (Szombatfai B.) Muraköz, 11. évf. 41. sz. (okt. 14.)
• Az ékszerekről. Bajai Közlöny, 17. évf., 3. sz. (jan. 21.)
• Az orvvadász. (Szombatfay) Muraköz, 11. évf. 14. sz. (ápr. 8.)
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1895
• Bánffy kutja. (Szombatfai B.) Muraköz, 12. évf. 8. sz. (febr. 24.)
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• Sárkányjárás (Szombatfai Bálint) Muraköz, 12. évf. 21. sz. (máj.26.)
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1896
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é. n.
• Bánffy-kútja. A Magyar Hirlap eredeti tárczája. (Bellosics Bálint) Magyar Hírlap. Megj.: Bellosics Bálint hagyatékából – 

DFMVK.  
• A kocapuskások. Vígjáték 1 felvonásban. I.–II. füzet (Magyarította Bellosics Bálint). Kézirat, KJM 530.88.)
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