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Magyar Titkos Forradalmi Comité megszervezésében, a sumlai 
megújhodáskori színház előadásaiban, 1876-ban a Corvinák Tö-
rökországból Magyarországra hozatalában, 1877-ben a Csuták 
Kálmán-féle török magyar légió megszervezésének kísérletében, 
a századfordulón a bolgár gyógyszerészek szakszervezési moz-
galmaiban. Utódai – gyerekei és unokái – európai egyetemeket 
végeztek, majd hozzájárultak és hozzájárulnak egészen a mai na-
pig a bolgár kultúra fejlődéséhez. 

Hagyatéka a maga nemében egyedülálló, mivel az egyetlen, 
amely egy bulgáriai magyar emigráns egész életét felöleli. Ezek 
közül csak azokat veszem figyelembe, amelyek fényt derítenek 
Szilágyi György nemzeti, ill. etnikai azonosságtudatára, annak 
életkorával, a régió politikai helyzetének változásával járó dina-
mikájára. Egy részük életciklusának különböző fázisait tükrözik 
és hivatalos jellegűek; azon intézmények által kiadott iratok; ide 
tartozik egy személyes igazolvány, engedélye a gyógyszerészet 
szabad gyakorlatára az Oszmán Birodalomban, fiai keresztle-
velei, valamint az amerikai polgárháborúban való részvételét 
tanúsító eskütételi bizonyítványa. Másik részük pedig Szilágyi 
György személyes iratai; ezek vagy az ő tollából származó privát 

A török összeírások, valamint a bolgár népszámlálások adatai 
szerint a 19. század második felében a magyarok száma a 
Közép-Balkánon rohamosan növekedett: pár száz ember-

ről az 1860-as, ’70-es években több mint 1000 lélekre a század 
végén. A Balkán felé irányult magyar emigrációs hullámot a 
’48-asok indították, akik a forradalom után menedéket kerestek 
az Oszmán Birodalomban. Az Oszmán Birodalom modernizá-
ciós kísérletei, majd az orosz–török háború után megalakult új 
bolgár állam adminisztratív, gazdasági és kulturális felépítése 
következtében nyújtott munkavállalási lehetőségei vonzottak 
oda magyarokat. A Balkánra került magyar emigránsoknak az 
Oszmán Birodalom és az ottani nemzetek függetlenségért vívott 
harca, valamint a nemzeti államok megalapozása által inspirált 
történeti kihívásoknak kellett megfelelőképpen válaszolniuk. Így 
sikeres túlélésük érdekében különböző beilleszkedési stratégiá-
kat választottak a helybeli társadalmi és gazdasági körülmények-
től függően.    

Tanulmányomban szeretném bemutatni a balkáni magyar 
emigráció nemzeti és etnikai azonosságtudatának megnyilvánu-
lását a mindennapi életben egy magyar ember élettörténete ré-
vén, elemezve az irathagyatékából származó információt. Mód-
szertani szempontból annyit szeretnék hozzátenni, hogy az iden-
titást dinamikus fogalomként fogom fel, mint valami, ami idővel 
változik, és számos tényező függvényeként is. Különbséget teszek 
a nemzeti és az etnikai identitás között. A nemzeti identitással 
szemben, ami erősen politikai kategória, az etnikai azonosság 
túlnyomórészt kulturális, történelmi és vallási, legfontosabb té-
nyezője pedig a nyelv.

Az illető, Szilágyi György Baján született 1833-ban Szilá-
gyi Ferenc és Csizik Terézia gyermekeként. 1859-ben gyógy-
szerészi oklevelet szerzett a Pesti Egyetem orvosi karán. Ez-
után rövid ideig szolgált az osztrák hadseregben. Majd bajai 
„földije”, Türr István révén a forradalmi magyar emigráció 
soraiba került. Az 1860-as években részt vett a lengyel felke-
lésben, az amerikai polgárháborúban és az olaszországi ma-
gyar légióban, így Milkovszky, Kossuth és Garibaldi harcos-
társa volt. A magyar forradalmi emigráció többségének lépé- 
seit követve a szabadkőművesekhez csatlakozott. Az osztrák–
porosz–olasz háború után belépett a török hadseregbe mint 
gyógyszerész, és így került bolgár földre. 

Egy év múlva otthagyta a török hadsereget és bolgár nőt vett 
feleségül. A megtakarított pénzéből saját, a régióban első, mo-
dern berendezésű és európai kinézetű gyógyszertárak egyikét 
nyitotta meg Sumenben (régi neve: Sumla) 1869-ben, amelyet 
később áttett Ruszébe (régi nevén: Ruszcsuk) – az akkori dunai 
vilajet fővárosába; ott létezett a gyógyszertára 1948-ig, amikor 
államosításra került. 90 éves mozgalmas és sokszínű életének 
nagyobb részét Szilágyi György Bulgáriában töltötte. Nevével 
találkozunk mind a sumlai és ruszei bolgárok, mind az ottani 
magyarok minden forradalmi, társadalmi vagy kulturális jellegű 
kezdeményezésében: 1870-ben az Asztalos János-féle Bolgár–
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a 19. század második felében
Az indentitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényében

Szilágyi György és felesége, Paulina
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Hiányzott neki a gyakorlat, amely szükséges volt a szakmai 
önállósításhoz, azért lépett be a török hadseregbe, ahol gyógy-
szerészként szolgált. Már az elejétől kezdve igyekezett az 1860-as 
évek 2. felében, a reformalkotó Midhad pasa kormányzása alatt 
modernizálódó dunai vilajet nagyobb városaiba kerülni. A tö-
rök hadseregben töltött másfél évet átmenetinek tekinthetjük 
életében, életciklusának újabb fázisához vezető korszaknak. El-
képzelése életpályája további sorsára vonatkozóan akkor alakult 
ki, mert belülről tudta szemlélni az Oszmán Birodalom balkáni 
tartományaiban létező társadalmi viszonyokat. A mohamedán 
vallás volt az a tényező, amely meghatározta az individuum tár-
sadalmi hovatartozását, ill. annak magasabb társadalmi réteghez 
való eljutását. 

A ’48-asok sorsát jól ismerve ő is belátta, hogy a vallás volt 
a társadalmi érvényesülésének alapvető kritériuma, vagyis a ke-
resztények a mohamedán vallásra való áttérésen keresztül tudtak 
leginkább a ranglétrán felemelkedni, karrierüket felépíteni. Az 
1839 és 1856 között Törökországban bekövetkezett reformokon 
keresztül próbálkoztak ezen a helyzeten javítani; az 1856-os 
szultáni dekrétum kijelentette a nem mohamedánok és a moha-
medánok törvény előtti egyenjogúságát. De a mindennapi élet 
gyakorlatában ez nem vált be igazából. A török társadalomban 
való sikeres beilleszkedésének másik két, de nem annyira kedve-
ző lehetősége: házasságkötés török nővel és rendelkezés valamely 
különleges szakmai tudással. 

Szilágyi György személyes választása az utóbbira esett. Ta-
lán efféle döntésében közrejátszott az 1860-as évektől kezdve a 
magyar közvéleményben, főleg az újságok révén egyre jobban 
hangoztatott magyar–török barátság, valamint a magyarok álta-
lánosan jó elfogadása Törökországban. Életében a fordulat 1869 
őszén következett be, miután „okoknál fogva megunva a ren-
detlenséget [a török hadseregben] beadta dimissioját”, és ottani 
magyar gyógyszerész ismerősei tanácsára „kevés megtakarított 
pénzével gyógyszertárt nyított ki Sumlán”, majd feleségül vett egy 
jómódú, városi családból származó bolgár görögkeleti, tanult 
leányt. Röviden ez volt a bolgár földön történő letelepedéséhez 
vezető útja. 

Letelepedésének és az új bolgár államalapításának a kezdetét 
fedő korszakból, vagyis 1867 és 1878 közötti periódusból meg-
maradt Szilágyi György személyére vonatkozó hivatalos iratok 
között vannak osztrák–magyar, török és a bolgár görögkeleti 
egyház által kiadottak is. Feltűnő hogy a 19. sz. 2. felében, ami-
kor csiszolódott a modern nemzettudat, ill. nemzeti identitás 
mind Magyarországon, mind a Balkánon, amely magában véve 

levelek (panaszlevelek), vagy barátai, ismerősei és kollégai által 
neki írt szintén privát levelek.      

Szilágyi György útját figyelemmel kísérjük élete ama pilla-
natától, amikor hosszabb időre került a Közép-Balkán vidékére, 
majd letelepedett ott. Az olaszországi magyar légió 1866 végén 
bekövetkezett feloszlatása után az olasz hatóságok kiadtak Szi-
lágyi György részére egy útlevelet, amellyel Svájcba utazhatott, 
de ő azzal Görögországba ment. Valószínűleg szándékában állt 
Garibaldi fia – Reccotti önkénteseivel támogatni a görögöket a 
török elleni krétai felkelésben. Az egyetlen ránk maradt anyjához 
írt levele Konstantinápolyból való 1867 márciusából, amelyből 
megtudjuk, hogy a 35 éves Szilágyi Györgyöt Görögországban 
szerencsétlenség érte (kirabolták), és súlyosan megbetegedett. 
Akkortájt eldönthette, hogy eljött az ideje véget vetni a kocká-
zatos és fizikailag is megterhelő katonáskodásnak és családot 
alapítani. Haza szeretett volna menni és több mint tíz év eltelte 
után újra beilleszkedni szülővárosa, Baja társadalmába; hogy ő 
hogyan képzelte el ezt, a következő sorokból derül ki: „Ugy le-
gyenek szívesek álást a jó barátok vagy urak által szerezni ... mert 
szándékom hazamenni ... . Ime itt küldöm arcképemet mind Capi-
tán ... Ha még Matyasofszky Irini férjheznemment mutassák meg 
neki arcképemet ....” Nem tudjuk, milyen volt a válasz otthonról. 
Szilágyi György úgy döntött, Törökországban fog maradni. 

Olaszország egyesülése és az olaszországi magyar légió fel-
oszlatása után a magyar emigránsok egy része hazajött Magyar-
országra és megpróbáltak „beépülni, elhelyezkedni” az új ki-
egyezési rendszerben. Mások – főleg olyanok, akik nem fogadták 
el azt – külföldön maradtak: Olaszországban, Franciaországban, 
Törökországban. Azok, akik a Balkánra kerültek, még tápláltak 
reményeket, hogy Magyarország teljes önállósága még elérhető, 
ha erőfeszítéseiket ez irányban sikeresen összeegyeztetik a bal-
káni népek, főleg a szlávok nemzeti felszabadító mozgalmaival, 
vagyis közös akcióba léphetnek Törökország és Ausztria ellen és 
felépíthetik a Dunai Konföderációt (amivel meg is próbálkoztak 
1869-ben, amikor kitört a dalmáciai felkelés).

Szilágyi György döntésében közrejátszottak talán mind a po-
litikai elgondolásai, mind a személyes, korával is járó gondok. 
Egyrészt ebben az időben folyamatban volt a kiegyezés. Nincs 
közvetlen adatunk milyen volt Szilágyi György véleménye erről, 
de Kossuth és Türr harcostársa lévén feltételezhetően osztozott a 
forradalmi magyar emigráció eszméivel. Bár azon belül számos 
egymástól eltérő irányzatot lehetett megkülönböztetni, külpoli-
tikai törekvései elsősorban a nemzeti függetlenségi politika sík-
ján vehetők szemügyre: az alkotmányos szabadság helyreállítása 
fegyveres erővel, Magyarország alárendelt szerepének megszün-
tetése. Valószínűleg Szilágyi se törődött bele a kiegyezésbe, hi-
szen ez azt jelentette volna, hogy hiába harcolt és veszélyeztette 
életét majdnem tíz éven keresztül. Barátai leveleiben vannak uta-
lások a ’48-as párt iránti szimpátiájára vonatkozóan, amelynek 
vezérei 1867–68-ban a ’48-as radikális demokraták hagyományit 
akarták feleleveníteni. 

Másrészt annyi biztos, hogy belépni a gyógyszerészi szakmá-
ban az 1860-as és ’70-es években Magyarországon csak kemény 
feltételek és nagy anyagi áldozat mellett volt megvalósítható. 
Az Oszmán Birodalomban az eljárás nem volt egyszerűbb, de a 
szakma viszonylag új volt – éppen a század közepén megjelentek 
az első gyógyszertárak, és azok közül igazán modern és európai 
berendezésű alig volt, így jobb lehetőségeket nyújtott a kezdő 
előtt, pláne ha európai egyetemről való oklevéllel is rendelkezett. 

Szilágyi György háza és patikája, 1913
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téka tanúsítja, ebben a korszakban (mert kevés személyes levél 
maradt 1878 után) a magyarságát a magyar barátaival kialakított 
kapcsolatrendszer révén táplálta: kapcsolatot tartott a konstan-
tinápolyi magyarokkal, az erdélyi és romániai magyarokkal, a 
magyarországi magyarokkal és a délmagyarországi (ahogyan 
akkor nevezték a bánsági bolgárokat) bolgárokkal is, főleg volt 
harcostársakkal és gyógyszerészekkel. 

1878, az új bolgár állam alapítása után Szilágyi György fölvette a 
bolgár állampolgárságot, pontosan mikor, nem tudjuk, de az 1890-es 
években bolgár állampolgárként szerepel két iratban. Az egyik 1892-
ből származó eskütétele Dalziel William Henry ruszcsuki brit alkonzul 
előtt, amellyel tanúsította részvételét az amerikai polgárháborúban, 
mivel ezzel kapcsolatban az akkori amerikai törvény értelmében nyug-
díjra pályázhatott az amerikai kormány előtt. A másik irat megint egy 
panaszlevél, amelyet Ferdinánd bolgár cárhoz intézett, sokkal érdeke-
sebb, mert a levél típusánál fogva nemcsak a hivatalosan elfogadott for-
mát követi, hanem bővebben leírja a kialakult helyzetet és a részletek 
az identitását érintő kérdéseket provokálják. A panaszlevél indítéka: 
az akkori ruszcsuki polgármester hivatalos viselkedése kárt okozott a 
gyógyszertárának, és ily módon a nagy családját is karosította, mivel azt 
a gyógyszertáron keresztül tartotta fenn. A levelében Szilágyi György a 
cártól kért engedélyt, hogy beperelhesse a polgármestert, mert a létező 
törvény szerint ezt nem tehette meg. 

Ebben I. Ferdinánd Bulgária fejedelméhez fordul alattvalói 
hűséggel, kifejezi az iránta érzett lojalitását, „hercegem”-nek ne-
vezi meg, és éppen azért, mert a bolgár trónon egy félig magyar 
származású Koburg állt. Kifejezi készségét mint „igazi hazafi”, 
szolgálni „életével és vérével a hazáját és királyát” (azt írta „a latin 
jelmondattal kell hogy éljen minden igazi hazafi a mely így hang-
zik: »Vitam et sangvinem pro Pátriam et Regem nostram«”). 

Felhozza az alakuló bolgár középosztály – amelyhez sok idegen 
származású, más etnikumú és más nemzetiségű polgárok is tartoz-
tak – alapvető értékeit: tisztességesen dolgozni, családot alapítani és 
gyerekeket nevelni a király, ill. cár és a haza szolgálatában. Hang-
súlyozta, hogy nagyszámú családjából „két hadfi” volt, aki szolgált 
felségének „ármádiájában”. Szilágyi György úgy érezte, a kötelessé-
gét megtette, és ideje volt, hogy az állam, ill. a bolgár állam a cárján 
keresztül védje meg a hazafias állampolgár érdekeit. 

Levelében bizonyos kettősség észrevehető – nem magyar 
volta iránt, hanem a haza iránt. Majdnem 30 év eltelte után mind 
Magyarországot, mind Bulgáriát hazának tartotta, etnikai azo-
nosságtudata élete végéig magyar maradt. 1916-ban, néhány 
évvel halála előtt, a ruszcsuki rendőrség kiadott neki egy igazol-
ványt, amelyben be van írva a magyar léte.  

politikai fogalom, és amely az állampolgársággal intézményesül, 
az állampolgárság beírása ritka dolog a privát szférát érintő hiva-
talos iratokban, annál ritkább a nemzetiségé.  

Szilágyi György a 19. sz. ’60-70-es éveiből való iratai közül 
csak kettőben szerepelnek ezek az adatok. A magyar nemzetisé-
ge az osztrák–magyar állampolgárságával együtt egy török szár-
mazású iratban – Konstantinápolyi Császári Orvosi Iskola (École 
Imperiale Médicine) által 1874 júniusában kiadott, az Oszmán 
Birodalomban végezendő gyógyszerészet szabad gyakorlására 
kiadott engedélyében van feltüntetve. És a nemzetisége miért 
csak a második szülött fiának a keresztlevelében? 

Jól ismerve a török adminisztráció korrupciós módszereit, a 
török hivatalnokok keleties mentalitását, Szilágyi György azt hitte, 
hogy osztrák–magyar állampolgár lévén a konzulátuson jobban 
meg lesznek védve személyes jogai, gyógyszertára, biznisze. De csa-
lódott, ahogy látszik egy 1876-ban Andrássy Gyula külügyminisz-
ternek írt panaszleveléből. 1876 áprilisában a török bíróság elítélte 
Szilágyit háromnapi börtönre, pénzbüntetésre és a perköltségek 
kifizetésére azért, mert összeveszett a gyógyszertárával szomszédos 
vendéglőt tartó bolgárral, aki nem volt hajlandó tűrni a közös belső 
udvarban általa tartott üres dobozokat. Azonosítva magát a magyar 
nemzettel, hazafias buzgósággal és a korszakra jellemző stílusban 
Szilágyi így fogalmazta meg a panaszát:   

„... Az itt levő Consulatust semmitevéseért nemkülönben 
igazságtalanság, s a polgári és becsületjog tiprasaért, melyeket 
különösen a magyarok ellen használ fel vádolom 

... Legnagyobb bűnöm tehát az hogy magyar vagyok... 

... egy németül fogalmazot panaszt nyujtottam be az itt levő 
osztrák magyar Consulátushoz, /miután magyart semmi áron 
nem fogadnak el, és mégis magyar osztrák nevet visel a Consu-
látus/ és azt személyesen nyujtottam át, de azt el nem fogadták. 
Okul azt adták hogy nincs törökül irva, és másodszor már be 
vagyok panaszolva ellen fellemtől s így panaszom nem érvénye 
s elutasitottak.        

a Consulátus ... mit már több szegény hazánk fiaival megtett 
amely ellen mindig kikeltem s a hivatalt jogtalansággal vádoltam. 

Jaj neked szegény nemzetem!”
Tehát letelepedésének első tíz éves periódusában (1867-től 

1878-ig) Szilágyi György a magyar nemzettel azonosította ma-
gát. Magyarsága erősen hatott családi életére. Ezt a tényt gye-
rekeinek nevei és a családjában beszélt nyelv is tükrözi. Öt gye-
reke volt – 3 fiú és 2 lány: elsőszülött fiát Attilának nevezte el, 
elsőszülött leányát pedig Ilonának. Amikor az első és a második 
szülött fiai elérték az iskolás korukat, magyar nyelvű könyveket 
kért egy magyarországi barátjától. Mind a gyerekeit, mind a fele-
ségét megtanította olvasni és írni magyarul. Ahogy az irathagya- Szilágyi házának egyik szobája

A ruszcsuki kikötő (ma: Rusze)


