ÉRTEKEZÉSEK
MONOGRÁFIÁK
9

JUGOSZLÁVIAI
MAGYAR
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

ÚJVIDÉK, 1984.

ÉRTEKEZÉSEK,

MONOGRÁFIÁK

9.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

©
A MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK
INTÉZETE, ÚJVIDÉK, 1984

ÉRTEKEZÉSEK, MONOGRÁFIÁK
9.
Sorozat-főszerkesztő
SZELI ISTVÁN
Felelős szerkesztő
BOSNYÁK ISTVÁN

Válogatta, az utószót írta és a névmuta
tót összeállította
HORNYIK MIKLÓS

Az irodalomjegyzéket készítette
PASTYIK LÁSZLÓ

Szakvéleményezők:
BOSNYÁK ISTVÁN
KÁICH KATALIN

Műszaki szerkesztő:
SLAVKO MILENTIJEVIĆ

Szerkesztőség:
Üjvidék, Stevan Musić utca sz. n.

Kiadja A Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete
a Tartományi Tudományügyi önigazgatói
Érdekközösség anyagi támogatásával.

Készült a Birografika nyomdájában*
Szabadka, 1984.

A VSZAT Oktatás,-^ Tudomány- és
Művelődésügyi Titkárságának 413-345/73.
X. 2. sz. véleméayezése alapján mentes
az általános forgalmi adó alól.

JUGOSZLÁVIAI
MAGYAR
MŰVELŐDÉS
TÖRTÉNET

TARTALOM
I.
ALAPOZÁS: FELADATOK,.TEENDŐK
1. Bevezetés (Szeli István) ..............................................................................................
2. Művelődéstörténeti kutatásaink lehetőségeiről és feladatairól (BoriImre)............

9
14

II.
ÉPÍTÉSZET ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
1. Középkori magyar történelmi műemlékek Vajdaság déli részén (NagySándor)..
2. A magyar barokk vajdasági emlékei (Angyal Endre) ..........................................
3. A vajdasági magyar képzőművészet a XIX. század végétől a második világháborúig
(Béla Duránci)

35
41
45

III.
NYOMDA- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET
1. A négyszáz éves algölindvai nyomda és nyomdásza (Borsa Gedeon)..................
2. Az alsólendvai nyomda és nyomdáink szerepe a reformáció korában (Csáky S.
Piroska)........................ . ................................................................. .........................
3. Bánáti magánkönyvtárak (Lőrinc Péter)

53
62
71

IV.
ISKOLA, EGYETEM, FELNŐTTOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS
1. Deákmüveltségünk a külföldi egyetemek névsorai tükrében a XIV—XVI. század
ban (Matijevics Lajos) ............................ .................................................................
93
2. A XVI. századi vörösmartí „gimnázium“ (Baranyai J ú lia )................... ...........
100
3. A zombori Tóth Kálmán Kör (Káich Katalin)
106
4. GozsdU Elek és a Szabad Lyceum (Káich Katalin)............................................114
5. A becskereki Ady Társaság (Káich Katalin)
122
V.
SAJTÓTÖRTÉNET
1. Sajtótörténetünk nyílt kérdései (Pastyik László) f ..................................................
2. A Torontói és a torontáli polgári társadalomtudomány (Lőrinc Péter)..............

131
135

3. Néhány elfelejtett újvidéki magyar folyóirat (Božidar Kovaček)
4. A pécsi emigráció szerepe a jugoszláviai magyar sajtó első évtizedében
László)

150
(Pastyik
157

VI.
TUDOMÁNY- ÉS FILOZÓFIATÖRTÉNET
1. Bánát művelődéstörténeti problémái 1880—1918 (Lőrinc Péter)
2. Adat Schmitt Jenő Henrik zombori éveihez (Bányai János)................ ..............
3. Borlslav Jankulov és a magyar művelődéstörténet (Szeli István)......................

165
171
176

VII.
SZÍNHÁZTÖRTÉNET
1. Eredeti bemutatók Szabadkán száz év alatt (GarayBéla).......................................
2. Gyóni Géza, a Bácskai Hírlap színikritikusa (Gerold László).............. ........... . .
3. Színikritikánk a két háború kozott (Gerold László)...............................

191
198
223

VIII.
ZENETÖRTÉNET
1. A Bartók család bánáti kapcsolatai (Kalapis Zoltán)..............................................
2. Mozzanatok a zrenjanini Filharmónia történetéből (Pándi Oszkár)..................

237
258

IX.
NYELVMŰVELÉS
Nyelvművelésünk múltjából (Szeli István)

.............. ...............................................
t

269

X.
UTÓSZÓ, VÁLOGATOTT IRODALOM, MUTATÓ
1. Utószó (Homyik Miklós)
2. A jugoszláviai magyar művelődéstörténeti kutatásök válogatott irodalma (Pastyik
László)
3. Névmutató

291
297
309

I.
Alapozás:
feladatok, teendők

A Hungarológiai Intézet munkatervében előirányzott tanácskozások,
tudományos ülésszakok, vitaösszejövetelek, tanfolyamok és megbeszélések
során az idén a magyar művelődéstörténet kerül előtérbe, mint az Intézet
olyan munkaköré és szakterülete, amellyel alapjában véve csak most, éppen
ezzel az élőadássorozattal* kezdünk kissé behatóbban foglalkozni. Ezzel
egy nagyon is érezhető hézagot igyekszünk pótolni, mert meglévő intézménye
inkben, így nálunk is, ez a szakterület mindeddig mint egyféle „vendégtudomány“ vagy kuriózum kapott helyet.
Eddigi hasonló rendezvényeink (a kontrasztív nyelvtan köréből tartott
megbeszélések, a folklór-tanfolyamok, a magyar-délszláv irodalmi és művelő
dési kapcsolatok tárgyában tartott tavalyi ülésszak) a kérdés legjobb hazai
és külföldi ismerőit vonták be a munkába, de a jelen művelődéstörténeti
ülésszak már a résztvevők csekélyebb számával is arra mutat, hogy itt egy
összehasonlíthatatlanul elhanyagoltabb területről van szó. Emellett az emlí
tett tárgykörök a mostaninál sokkal ismertebb, jártabb és járhatóbb utat
kínáltak a kutatóknak, s munkájuk a fenti diszciplínák mindegyikében már
számottevő eredményre épülhetett, a célok és a módszerek is határozottab
ban mutatkoztak meg előttük, viszont a művelődéstörténet az eddiginél
még fogalmilag is sokkal pontosabb megfogalmazásra szorul.
Hogy Intézetünk ma ismét a művelődéstörténet sokak szerint meghala
dott, „németes“, pozitivista fogalmához tér vissza, azt nem azért teszi,, hogy
a kultúrát* mint afféle „független változót", a gazdasági, anyagi világtól
elszakított önálló létezőként vizsgálja, hanem azért, hogy szellemi életünket,
amelynek feltárására és megismertetésére éppen az Intézet hivatott, a maga
viszonylagos teljességében próbálja megközelíteni, feltárni és a köztudatban
is meggyökereztetni. Erre fokozottan szükségünk van, hiszen Bácskával,
Bánáttal kapcsolatban még ma is kísért a közvéleményben a „kulturális
Szahara" Kosztolányi—Szenteleky által kialakított képe, s a magyar művelt
ség járulékosságának és másodlagosságának tudata sokszor még mai művelő
dési törekvéseinkben is gátló-fékező körülményként van jelen, mint egyedül
történelmi emlékekben élő, de már nem eleven tényezője korunk és tájunk
művelődésének. Ha azonban a történettudomány objektív eszközeivel kö
zelítünk e kérdéshez, az előbbi formula lényege szerint változik meg, mert
* Utalás a Hungarológiai Intézet 1971. december 17-én és 18-án megtartott magyar mű
velődéstörténeti értekezletére; e szöveg ennek bevezető előadásaként hangzón el.

noha a polgári kultúrához vidékünk magyar művelődése valóban nem sokkal
járult hozzá, legalábbis nagy alkotókkal és országos méretekben nem, a népi
kultúra a tatár, a török, a német és egyéb vészek ellenére nyelvében és a nyelv
által átörökített emlékekben, szokásokban és életformákban tovább élt a
történeti századok során, s a reformáció, az ellenreformáció, a telepítések,
a Habsburg politika, a 17—18. századbeli migrációk, 1849 megpróbáltatásai,
majd a népellenes rezsimek sem tudtak folytonosságán és alaprétegén halálos
rést ütni.
Visszatérve a művelődéstörténet módszertani problémájához, szólnunk
kell e diszciplína meghatározatlanságának a kérdéséről is, de csak néhány
jellemző példát emelünk ki e tárgykörből, s a magyar tudománytörténet
egyes szakaszainak egy-két karakterisztikus állásfoglalását idézzük e tudo
mányszak tárgyának és körének meghatározását illetően.
A pozitivizmus történetszemlélete például minden folyamatot és jelen
séget, ami kívül esett a gazdaság- és társadalomtörténeten, mint szekundér
jelenséget a „művelődéstörténet” fogalmába utalt, tagadván ezeknek a „tör
ténelem” fogalmába való tartozását. így aztán a pozitivista történelemtudo
mány még csak értelmezni sem volt képes az e fogalomkörbe tartozó jelen
ségeket, legfeljebb csak leírni s materiális tényeit rendszerezni, mert a tör
ténelmi báziskutatástól elvonatkoztatva a „művelődéstörténet“-be utalt
jelenségek vizsgálata teljesen formaivá és értelmetlenné vált. A politikai
történelembe nem tartozó jelenségek, intézmények és közösségek történeté
nek egészét a szellemi és anyagi művelődés legváltozatosabb elemeire és terü
leteire kiterjeszkedő „művelődéstörténet" fogalmában foglalták össze. Ez
az összefoglalás azonban — írja Hóman Bálint a pozitivizmusról szólva
— „ . . . a? egyes művelődési ágak fejlődési folyamatát vázoló tanulmányok
mozaikszerű egymás mellé helyezésében merült ki. A gazdaság-, társadalom-,
jog-, alkotmány-, yallás-, egyház-, tudomány-, iskola-, irodalom-.és művé
szettörténet jelenségeit és folyamatát lexikonszerű egymásutánban előadó
»művelődéstörténetekben« hiába keresnénk magasabb szintetikus szempon
tokat. .
A magyar művelődéstörténet talán mindmáig legreprezéntán^abb öszszefoglalásának, a Magyar Történeti Társulat ötkötetes nagy munkájának
szerkesztője, Domanovszky Sándor például a kultúra fogalmában legfontosabb
kritériumként az anyagi természetű civilizációval szemben a szellemi lényeget
és a szingularitást hangsúlyozza, s azzal az „életformával" azonosítja, amely
ben valamely közösség él, s ennek az elvnek megfelelően bontja fel a társa
dalom kultúráját az „életformák kultúrájára", másképpen az osztályok kultúrá
jára.
Az Új Magyar Lexikon „Művelődéstörténet" címszava, hogy ismét
más, az előbbivel ellentétes példát említsünk, a művelődéstörténet tárgyát
az emberiség története folyamán létrehozott anyagi és szellemi javak történe
tével azonosítja, s e meghatározás nagyon is általánosító dualizmusában egy
szerű ok—okozati viszonyt feltételez. Ugyanakkor teljesen kikapcsolja és
mellőzi a .„nemzeti különösség" elemét a művelődés fogalmából, tehát a
kultúrát létrehozó és befogadó közösség szellemiségét, egyediségét, azokat
a lelki természetű tényezőket hanyagolja el, amelyek mind a kultúraalkotás,
mind a kultúra-átélés folyamatában lényeges szerephez jutnak.

A példák tetszés szerint folytathatók és szaporíthatok annak 'illusztrálá
sára, hogy a művelődéstörténet fogalmi meghatározásában, tárgyának kije
lölésében, metodológiájának kialakításában még ma is igen sok a tennivaló.
Különösen sokrétűvé teszik e problémát azok a viszonyok, amelyekkel
nekünk, nemzetiségi helyzetünkben külön is számolnunk kell — egyfelől
a magyar műveltség egészéhez mért periférikus elhelyezkedésünk és két
kultúra (sőt kultúrszféra) közé ékeltségünk folytán, másfelől pedig — egészen
gyakorlati szempontból tekintve é kérdésre — az effajta kutatásokra alkalmas,
képesített és hajlandó szakemberek és intézmények csekély száma és felkészü
letlensége következtében.
Az első kérdés, az itteni magyar kultúra perem-természete, a régebbi
korszakokra, például a középkor-kutatásra nézve nem látszik különösebben
zavaró körülménynek. Nemcsak azért, mert a nemzeti államok kialakulása
előtti korszakok művelődési határai a mainál sokkal mozgékonyabbaknak
és alakulóbbaknak látszottak, mint a felvilágosodás korától számított kb.
két évszázad, amelyben a nemzeti individualitássa műveltség nemzetivé
válása már jóval nagyobb nyomatékkai érezteti jelenlétét a közösségek életé
ben, hanem azért is, mert a keresztény feudalizmus századai, a humanizmus,
a reneszánsz és reformáció korában Bács, Kamonc vagy Laskó éppoly organi
kus része, eleme és tája volt a. magyar művelődésnek, mint az ország bármely
más kolostora, várkastélya, iskolája vagy hiteles helye. A történelmi kultúra
súlypont-eltolódása csak később következett be. Kulturális peremmé volta
képpen csak a hódoltság idején lesz ez a vidék, amikor a középkor viszonylago
san egységes művelődési képlete felbomlik, s‘ a nyelvi és vallási megoszlás,
a spontán migrációk és a tudatos telepítések teszik tarkává e táj kultúráját.
A tizennyolcadik század elejétől kezdve azonban az itt letelepült lakosság
már közösen alakítja e vidék sajátos szellemi arculatát, s a kutató tekintete
azóta is egyidejűleg több területet pásztáz, e történetileg kialakult poligén
kultúra többi összetevőjét is figyelembe véve.
A másodikul említett kérdés: az előttünk álló tág horizontú feladatok
vállalására alkalmas kutatók képzése, az intézmények ilyen orientálása, pro
gramjaik ez irányú kijelölése és megállapítása, az erők megszervezése és fel
készítése — mindez a tágabb értelemben vett kultúrpolitika feladata, a tarto
mányi közösségek, önigazgatási szervek, képviselő-testületek stb. feladatköre,
amire itt, -ezen az ülésszakon mint fontos szükségletre, pótolni való hiányra
s a tudományos kutatómunkában jélentkező igényre hívjuk fel a figyelmet,
mert mindehhez nem jószándékú buzgalomra, hanem szakképzett, tudományo
san felkészített kutatókra van szükség.
Az Intézet e pillanatban úgy járulhat hozzá legsikeresebben ehhez az
egész Tartományt érdeklő és foglalkoztató feladathoz, hogy az e tárgykörben
tevékenykedő szakemberek bevonásával, belső munkatársainak művelő
déstörténeti témákra való irányításával, időnként tartott tudományos ülés
szakaival igényt támaszt és érdeklődést kelt a kulturális közvéleményben
a magyar művelődés történelmi és- szinkrón, kérdései iránt.
Az imént említett történelmi határozók még sürgetőbbé teszik, hogy
intézeti munkánkban az eddiginél fokozottabban szorgalmazzuk a komplex
kutatás modern módszereit, tehát hogy a vizsgált jelenséget ne csak a vonatkozó
szaktudomány eszközeivel, hanem széles fronton, egyidejűleg több oldalról
közelítsük meg. Irodalmi-kómparatisztikai tevékenységünk pl. csak akkor

kaphat értelmet, ha az összehasonlítás tárgyául választott művészeti jelen
ségnek vagy alkotásnak a társadalmi konkrétumokban gyökerező és törté
nelmi indítékaira is rá tud világítani; folklórkutatásunk csak úgy lehet célra
vezető, ha a gyűjtő és rendszerező munkát szociológiai-demográfiai elemzések
egészítik ki; irodalomtörténeti kutatásaink is csak mélyülhetnek, gazdagod
hatnak az adott kor szellemiségét indukáló társadalmi és művészeti tényezők
feltárásával, mint ahogyan a népnyelvkutatás sem mondhat le a népélet
egészére kitekintő vizsgálatokról. Az egységesen művelődéstörténetinek ne
vezett kutatási területek és témák szerves beépítése a jugoszláviai hungaroló
giai tanulmányokba tehát mindenképpen szükségesnek látszik.
Kutatásmódszertani szempontból sem elhanyagolható ezenkívül a jugo
szláviai magyar kultúra viszonylagosan önálló, belső fejlődésből létrejött
volta, szemben az úgynevezett nem autentikus kultúrákkal. A kettő között
nagyon általánosan fogalmazva az a különbség, hogy az elsőben természet
szerűleg és elevenen él önmaga meghaladásának az ösztöne: önnönmagát csak
azért akarja megismerni s eredményeit megállapítani, összegezni, hogy a feltárt
és megismert alapon tovább juthasson.- Ez a kultúra tehát a maga virulens
voltában nemcsak hogy képes a megújhodásra, hanem ez a sajátság mintegy
lényegéből következik, szemben azzal a műveltséggel, amely konzerválódni
igyekszik egy elért szinten, s regenerálódásra való képtelenségében első
sorban archaikus vonásait akarja megőrizni és megtartani. A hazai magyar
művelődés jellegének, történelmi múltjának és jelen állapotának felmérésé
ben ez semmiképpen sem elhanyagolható szempont, különösen akkor, ha
meggondoljuk, hogy bizonyos környezetek, különösen a muravidéki, a szerémségi, szlavóniai és dél-bánáti művelődési lokalitásök már e másodikul emlí
tett kultúratípus jegyeit kezdik felvenni. Ez az észlelet teszi különösen idő
szerűvé művelődéstörténeti kutatásaink kiterjesztését e területekre is, de
nemcsak a holt művelődéstörténeti anyag leltározásában és begyűjtésében
jelölve meg a kutató feladatát, hanem a kulturális cselekvőképesség fejleszté
sének igényével is. Végső soron tehát nem a múzeális értékek gyarapítása,
nem a tárgyi emlékek begyűjtése a cél, mert ez az óvó, tartósító, megőrzőmegrekesztő tevékenység társadalmi hatékonysága tekintetében is hovatovább
eredménytelenné, nélkülözhetővé válhat.
Mint ahogyan az Intézet egyéb területeken végzett munkáját, ezt sem
a tudományos öncélúság sugalmazza. A fogyatékosán átélt és hiányosan
érzett történelmi kultúra, a nemzeti nyelvű művelődés beszűkült, csökkent
vagy torzult tudata következményeiben éppoly káros s egyetemes társadalmi
céljaink elérése szempontjából éppoly hátrányos lehet, mint a kulturális
önelégültség vagy a kultúrfölény hamis képzete. A szocialista társadalom,
mint az eszményien elképzelt közösség minden népeleme és alkotórésze
a maga történelmi eredményeivel vesz részt az összhangzó egész kialakításá
ban és műveltségi képletében, így nemcsak joga, hanem kötelessége is saját
örökségét és kulturális hagyományait felmérni, gondozni és beleépíteni ebbe
a társadalomba. Ennek az elvnek megfelelően műveltségünk feltárására irá
nyuló tevékenységünket nem a passzívan védekező és a védősáncait kereső,
másfelől pedig nem is a mások veszélyeztetését célzó kulturális expanzió
szándékai határozzák meg, hanem a tényeket tisztelő objektivitás, a tudomány
magasabb erkölcsi szempontjai, a felmérés és a kutatás egzaktsága. Ez a szem
pont, ez az etika nemcsak számunkra, a magyar kultúra kutatói számára kell
hogy kötelező legyen, hanem mindenki számára, aki Vajdaság múltjához

bármilyen céllal, bármilyen szándékkal és feladattal közeledik. Örömmel
állapíthatjuk meg, hogy — noha különböző szinten, jelleggel, felkészültség
gel és tudományos apparátussal s nagyobbára nem a művelődéstörténet
külön szempontjait érvényesítve, de arra is tekintettel — a helytörténeti
monográfiák egész sora indult meg Zentán, Zomborban, Szabadkán, Kulán,
Feketicsen, Topolyán, Zrenjaninban és másutt. Ezeknek részeredményei
éppoly hasznosíthatók lesznek, mint a Vajdasági Múzeum, az egyetemi
karok, a Műemlékvédelmi Intézet, a Matica srpska és más intézmények a
jövőben remélhetőleg mind gyakoribb kitekintései a Vajdaságban együtt
élő különféle kultúrák területére, hogy aztán e részmunkák egységesítésével
összegezhetővé váljék Tartományunk művelődéstörténeti alapképlete.
H ITK , 1972/10.

Szeli István

2. MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSAINK LEHETŐSÉGEIRŐL
ÉS FELADATAIRÓL
I.
A művelődéstörténet tárgya, miként azt a lexikonok és tudománytörté
neti összefoglalók meghatározni szokták, „az emberiség története folyamán
létrehozott anyagi és szellemi javak története'1. Nyilvánvalóan, ez a meg
határozás érvényes nemcsak általában a magyar művelődéstörténetre, hanem
külön stúdiumunkra, a jugoszláviai magyarság művelődéstörténetére is.
Nem foglalkozunk azonban a művelődéstörténet oly jellegzetes, ám nem egy
esetben vitatott problémáival, bár elméleti és metodológiai kérdéseit nem
kerülhetjük meg, hanem figyelmünket nyomban valóságos tárgyunkra, a
jugoszláviai magyarság művelődéstörténete problémájára szeretnénk irányí
tani. Amazokról csupán annyit szeretnék előrebocsátani, hogy a művelő
déstörténetet ez alkalommal a jugoszláviai magyarság „anyagi és szellemi
eredményei" történeteként értelmezem, a társadalomtörténet, a politikai
történelem tényeit, változásainak szakaszait ismerteknek, mintegy munkám
előfeltételének tekintem, figyelmemet viszont az ún. „felépítmény" teljes kö
rére ki szeretném terjeszteni, érintve többek között a gazdaságtörténet (agrárés ipartörténet) szféráját is, abban a mértékben, amilyenben a rendelkezésünk
re álló tényanyag azt -szükségesnek mutatja, kutatva az élet (egyén és társa
dalom) teljes képe megrajzolásának lehetőségét egy-egy konkrét történelmi
periódus keretei között.
Tanulmányunk tárgya tehát megköveteli, hogy módszertani elmélkedé
sek helyett, ám a módszertannal szoros összefüggésben, közelebbről meghatá
rozzuk, mit is értünk a jugoszláviai magyarság művelődéstörténete fogalma
alatt; tisztázzuk viszonyát az ún. magyar művelődéstörténethez, s ha lehet
séges, jelezzük azokat a sajátos vonásokat, amelyek lehetővé' teszik, hogy a
magyar művelődéstörténet keretében ugyan, de külön diszciplínaként értel
mezhessük, külön tudományos feladatok összességének fogjuk fel, amelynek
megvan a maga sajátos területe, specifikus problémaköre, s ezekből követ
kezően módszereiben is esetleg olyan lehetőségeket állít előtérbe, amelyek
az egyetemes magyar művelődéstörténetben talán nem játszanak nagyobb
szerepet vagy fel sem merülnek.
A művelődéstörténeti vizsgálatokban, mint a többi történeti jellegű
tanulmányban is, szembe találjuk magunkat egy látszólagos ellentmondással,

amely abból a tényből adódik, hogy jugoszláviai magyarságról valójában
csak 1918-tól kezdve beszélhetünk, s éppen ezért lényegében ötven esztendős
a múltja csupán, mely különéletéből és külön történelméből természetes
módon következik. A művelődéstörténeti (s nemcsak művelődéstörténeti)
kutatások viszont évszázadokkal számoló történelmet revelálnak a jugoszláviai
magyarság vonatkozás-rendszerében. Az a benyomása támadhat tehát a
szemlélőnek, hogy érdeklődésünk olyan művelődéstörténeti korszakokat
érint, amelyek nem a jugoszláviai magyarságé, hanem a magyarságé általában,
éppen ezért ezeknek a „magyar művelődéstörténetben*4 van a helyük.
Szükségesnek mutatkozik tehát, hogy tárgyunkat meghatározzuk, mond
ván : a jugoszláviai magyar művelődéstörténeti kutatások felölelik a jugoszláviai
magyarság 1918 utáni anyagi és szellemi történetének teljes körét, s mindazt,
amit természetes módon szellemi és anyagi műveltsége hagyományainak
tekint e területeken való megjelenésétől 1918-ig.
Fölmerül a kérdés, milyen tények indokolják a fenti meghatározást,
s nem önkényes-e ezer esztendő történelmi távlatában az 1918 után kialakult
társadalmi-politikai helyzetet venni alapul, s ennek a következményeit vetí
teni a múltra is. Azaz: azok a politikai határok, amelyek a jugoszláviai magyar
ságot meghatározzák, olyan szellemi és anyagi műveltségbeli vonalak-e,
amelyek lehetővé teszik érdeklődési körünk szorosabb meghatározását a ma
gyar művelődéstörténetben, vagy pedig pusztán az elmúlt ötven esztendő
politikai-történelmi realitásait tükrözik.
s
Nem szeretnék a majdani kutatásoknak elébe vágni, annyit azonban
leszögezhetek, hogy nem pusztán az 1918 utáni politikai határok teszik lehetővé
külön stúdiumainkat, hanem azok a sajátos vonások is, amelyek a múltban
vidékeinket jellemezték. Ezek tették lehetővé, hogy az egyetemes magyar
művelődéstörténetben, történelemben is jól megkülönböztethető területeket
képezzenek. Kisebb mértékben vonatkozik ez nyilvánvalóan a Murántúl
vidékére, de már a Muraköz, az egykori Szlavónia, Dél-Baranyá, Szerémség, a
bács-kalocsai érsekség, s Bánát, amelyet az egykori Csongrád, Csanád, Temes, Keve és Torontál vármegye földrajzi fogalma rögzít, a maga specifi
kumaival volt jelen a magyarság anyagi és szellemi művelődésének történeté
ben is. Gondoljunk Szlavónia vagy Bánát külön státusára több nagyobb
időszakban is, a „szigetnek" tartott Szerémségre, vagy azokra a megjelö
lésekre, amelyek a múltban is a külön sajátosságokat helyezték előtérbe.
A „délvidék" fogalma már a XV. században felmerült,1 s a későbbi DélMagyarország fogalom is jelezte a különbségeket az akkori Magyarország
más vidékeivel szemben, és nem pusztán csak földrajzi fekvést rögzített.
'A település-földrajz, az újabb történelmi kutatások egyaránt a sajátos vonáso
kat helyezik előtérbe — már a VII. századtól kezdve, tehát az avar—magyar
—szláv művelődéstörténeti szempontból is jelentős kulturális „nyitány"
korától kezdődően.2
1 A „délvidék“-fogalom XV. századi értelmezéséről Széchenyi István: Szeged és a Dél
vidék. Délvidéki Szemle, 1942. 1—2 5 Itt olvashatjuk: „II. Ulászló király III. dekré
tumának 13. cikke, midőn a Délvidékről beszél, idetartozónak sorolja fel' Pozsega, Valkó,
Szeréra, Bács, Csongrád, Csanád, Torontál, Arad, Temes és Békés vármegyéket. Ellenben
az 1S2S. évi iákosi országgyűlési végzések 36. cikke a Délvidék vármegyéit már csak
Temes, Torontál, Bács, Valkó, Szerém és Pozsega vármegyékben jelöli meg.“
1 László Gyula nyomán, elfogadva a két honfoglalásról szóló elméletét.

Ezen a helyen e külön sajátosságok témakörének csupán néhány aspek
tusára hivatkozva, a következő mozzanatokat emelhetjük ki:
Az érdeklődésünk körében levő területek határ-jellegének problémája
a legnyomósabb érvek közé sorolható, hiszen ennek már az egész középkorra
nézve meghatározó szerepe volt. A Murántúl a szlovénsággal, Szlavónia
a horvátsággal, Szerémség és Dél-Bácska pedig egyfelől a boszniai eretnek
séggel, másfelől a szerbséggel kerül mind szorosabb kapcsolatba, intermezzóként pedig szüntelenül ott van Bizánc és a görögkeleti keresztény magyar
ság problémája,3 Bánát pedig a maga még tarkább képével, minthogy a már
jelzettek mellé a románság is oda tudható—mindezeknek a hátterében pedig
a római birodalom közvetlenül kínálkozó emlék- és hatásanyagával színezi
az amúgy is bonyolult társadalomtörténeti-művelődéstörténeti képet. A
délszláv népek és kultúrájuk tehát szüntelenül kontextusai művelődéstörté
netünknek az anyagi és a szellemi cserék és kölcsönhatások egészen széles
skáláján. A néphagyományban éppúgy tetten érhetjük ezeket a kapcsolatokat
(pl. az észak-bánáti magyarság Szépasszony-képzetében4), mint az anyagi
kultúra olyan területén, amilyen a földműveléssel kapcsolatos gerendavázas
gabonás, miként azt Gunda Béla tanulmánya5 feltárta.
A művelődéstörténetünk sajátos feladatait és problematikáját bizonyító
adatok közé kell sorolnunk azokat is, amelyek egy-egy adott korszakban a
csak (vagy elsősorban) vidékeink életét jellemző vonásokból erednek. Utal
hatunk a szerémségi szőlőkultúrára a középkor századaiban, a huszitizmus
kérdéskörére ugyanebből az időszakból, a török kiűzetését követő telepítési fo
lyamatokra, amelyekből az elmúlt kétszáz esztendő során egy új arculatú és szokású magyarság képződött, ugyanakkor Szlavónia, Baranya, a Tisza mente egyes
falvainak külön történetére, s itt Szlavónia magyar falvainak sajátos dal- és
ízlésvilágára, többek között a női ruhaviseletben konzerválódott reneszánsz
ízlés létezésére.6 De nemcsak az ún. magaskultúrában reflektálódó jegyeket
vonultathatjuk fel, hanem az olyanokat is, amelyek a népköltészet „egye
temességéből" szűrhetők ki. Igen tanulságos lehet az az adanink, amelyet
Penavin Olga mesegyűjteménye hozott, minthogy ennek 211 meséje közül
26 bizonyult nem tipologizálhatónak a most használatos nemzetközi és magyar
mesekatalógusok segítségével.7 E mesekincs sajátos és egyedi vonásait doku
mentálja ez: az általánosra éppenúgy mutat, mint a „különösre” a mese
építőköveinek vonatkozásában.
3 A görögkeleti magyar kereszténység kérdése mostanában került az érdeklődés előterébe.
Moravcsik Gyula tanulmányai mellett elsősorban Timkó Imre: Keleti kereszténység,
keleti egyházak. Bp. 1971, valamint Györffy György: A szávaszentdemeteri görög mo
nostor XII. századi birtokösszeírása. I. A MTA II. Oszt. Közi. 1952. 3—4, II. uo. I9S3.
1—2. L. még Csányi Károly: Bizánci elemek az Árpád-kori magyar építészetben. Uo.
1951. Művészettörténet II. 1. A dombói léletek görög nyelvű feliratairól Franjo Barišić:
Grčki natpisi na ikonima ostave u Rakovcu- Zbomik Füozofskog fakultéra, Beograd 1968.
211—217.
4 A Szépasszony-képzetről Kálmány Lajos: Gyermekije^ztők és rablók nyelvhagyomá
nyainkban. Mythológiai tanulmány. Bp. 1893.
5 Gunda Béla: A gerendavázas gabopás. Eihnographia, 1970. 2—4. 376—387.
6 Gáborján Alice: A szlavóniai magyar falvak női viselete összetételének és alakulásának
néhány jellegzetessége. Ethnographia, 1969. 2. 175—195.
7 Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. Bp. 1971. Jegyzetek, 601—6Ö7.

Az anyagi kultúra terén viszont bizonyító erejűeknek tarthatjuk Hoffrnann
Tamás közleményét, a gabona-rakás sajátos módjáról:
„A sík vidéken alkalmazott nagyobb termelékenységű agrotechnika,
amely a modern időket megelőzően egyszersmind külterjes gazdálkodást
teremt, nem kizárólag steppei eredet hátteréből bukkan elő. Egy XV. század
eleji haláltánc-ének 1510-beli fordításának magyar szövegében a halál emberfej-kalászokat suhint le kaszájával. Megközelítőleg egy évtized múlva már
egy dézsmalajstromban az akkori Dél-Magyarországon, a mai jugoszláviai
Vajdaságban, Duna melléki falvakban olyan adatokat jegyeztek, amelyek az
országos vagy az európai szokásoktól eltérő módon, a kévékbe kötött és keresz
tekbe rakott gabonán kívül széna módjára kaszált, kicsiny boglyákba gereb
lyézett és viliázott őszi, nemkülönben tavaszi vetésű kalászosokról is tanús
kodik. Valamennyi adat a Duna árterében meghúzódó falvakra lokalizálható.
Számlik gyarapszik a század folyamán. Ellepik a Tisza középső folyásának
mellékét, a Maros és a Körösök alsó folyamszakasza mellett települt falvak
szántóinak egy részét, gyaníthatóan olyan parcellákat, amelyeket — egészen
a XIX. század második felében bekövetkezett nagyobb arányú lecsapolásokig
— nem lehetett a magas vízállás miatt minden évben megművelni, s róluk
a termést betakarítani.. ,“8
Nem az adatok hiányával, hanem a kutatások elmaradásával magyaráz
hatjuk, hogy mindeddig a sajátosságok szűkebb körének rendszerét nem
látjuk világosabban, s nem rajzolhatjuk meg itt, munkánk kezdetén még,
művelődéstörténetünk kettős arculatát, s nem mutathatjuk meg, mi a közös,
az egyetemességet reveláló vonása, s mi az, ami sajátos, és elsősorban csak
vidékeinket jellemzi.
Érveink sorába illik művelődéstörténetünk periodizációjának sajátos
vonásrendszere is. Ennek a szakaszai nagyjából ugyan megegyeznek a magyar
művelődéstörténet lehetséges periódusaival és történelmi szakaszaival, de
jelezhetők az eltérések, a különbözőségek is. Eddigi ismereteink alapján
nyolc jelentős szakaszt tételezhetünk fel, amelyek szerves egységet, egyben
kutatási szempontból szintetikus kört alkotnak.
Ezek a következők:
I. A VII—XIII. századig tartó korszak — az első művészettörténeti
emlékek megjelenése, a római—bizánci kultúra visszfényei, a Szerémséggel
és. Dél-Bácskával a középpontban.
II. A X III—XVI. századig tartó periódus, amelynek záródátuma 1541.
III. A XVI. századi baranyai—murántúli szellemi gócok időszaka —
ezeknek minden művelődéstörténeti konzekvenciáival.
IV. A XVII. század — Zrínyi Miklós Csáktornyái udvara, ezzel össze
függésben a szellemi életnek sajátos új arculata is (a barokk, a színjátszás,
irodalom és kölcsönhatások).
8 Hoffrnann Tamás: A paraszti munka. Ethnograpkia, 1970. 2—4. 251. Újabban uő.: A
kora-középkori agrár forradalom és az agrárétnográfía historizmusa. Népi kultúra — népi
társadalom. Bp. 1971.305—309. Uo.: Tálasi István: Az eszközváltás első 100 éve a ma
gyarországi aratóműveletekben és későbbi következményei (Eszköz és munkatörténeti
vázlat). Itt olvashatjuk, hogy „az 1522-es években Szeged és a Duna-Tisza köz déli
része már kaszával is arat“. (302. old.)

V. A telepítések időszaka, amely lényegében a XVIII. századot és a
XIX. század nagyobbik felét foglalja magában, azzal, hogy művelődéstörté
netünk súlypontja ismét Bácska és Bánát területére tevődik át.
VI. A polgárosodás korszaka — 1848 előtti előzményeivel és 1918-ig
tartó kibontakozásával.
VII. A jugoszláviai magyarság 1918 és 1945 közötti életének művelő
déstörténete, amelynek legfőbb vonása, hogy autonóm szellemisége kibonta
kozásának a felerősödése játszódott le.
VIII. A jugoszláviai magyarság a felszabadulás után nagy horderejű
változások jegyében.
E periodizáció azonban nemcsak az egyetemes magyar művelődéstörté
netben elfoglalt helyét jelzi, de az egyes korszakok szintetizálhatóságanak a
különbözőségei révén a sajátos problematikának a létezését is, mind „anyag
ban", mind kutatási módszerben. Az egyes korszakok oly jellegzetes „ritmusa",
és a periódusok „vándorlása", a súlypont-áthelyeződések talán a legszembe
ötlőbbek ilyen vonatkozásokban. A művelődéstörténeti gócok a török előre
nyomulásával például fokozatosan nyugatra vándorolnak, majd a török kiűzé
sével ismét keletebbre térnek vissza, és állapodnak meg véglegesen Bácskában
és Bánátban a XIX. század folyamán, míg a Murántúl, a Szerémség és Bara
nya elveszíti egykori szerepét és jelentőségét. Hasonló megfigyeléseket tehe
tünk az egyes városok jelentőségét illetően is: Bácsnak XV—XVI. századi
jelentősége többé nem ismétlődik meg, viszont egy Becskerek 1945 után veszíti
el azt a szerepét, Zomborral együtt, amelyet a XIX. században játszott.
A fentiek kétségtelenül művelődéstörténeti kutatásaink döntő tényezői közé
tartoznak, egyben pedig megszabják kutatásaink „módszertanát" is — a
magyar művelődéstörténet egyetemes szemlélete és módszertana relációihoz
viszonyítva Is.
Éppen ezért a következőkben az egyes, periodizációnkban jelzett lehető
ségeket kell szemügyre vennünk, s ha nem is meríthetjük ki a felmerülő
kérdések körét, eddigi ismereteink alapján karakterizálva az egyes korszakok
művelődéstörténeti problematikáját, arculatukhoz igyekszünk vonásokat
gyűjteni, hogy feladataink és tennivalóink is jobban kifessenek.
II.
A VII—XIII. századi művelődéstörténeti korszak az avar—magyar
kor, a honfoglalás, valamint az első államszervezési kísérleteket és erőfeszí
téseket és a magyar feudalizmus korai, történetét foglalja magába.' A VII.
századi kezdetet László Gyula újabb kutatásai teszik indokolttá, amelyek
a két honfoglalás elméletében öltöttek alakot.A VII—VIII. századi, eddig
avarnak minősített anyag így figyelmünk körébe kerül és művelődéstörténeti
érdekűvé válik, hiszen az ún. pörösi bogozó és a „mokrini lelet" tanulságai,
párhuzamban a jelentős, avar—magyarnak nevezett anyaggal nemcsak archeológiailag kamatoztatható: művelődéstörténetünk első emlékei is, mind művé
szettörténeti és kézművességé mind pedig világképi vonatkozásaiban. Egy
felől tehát azt látjuk, hogy bennük a magyarság, mitológiájának két fejezete
válik láthatóvá, minthogy a „pörösi bogozó" a kozmikus párviadalnak —
majdan a Szt. László-legendában megőrzött — tényét veti fel, a „mokrini

lelet“ pedig az égig érő fa (László Gyula9 szerint az életfa) ábrázolását hozza,
művelődéstörténetünk „területének" mintegy a határvonalán, de még az
ún. nagyszentmiklósi kincs vonatkozásrendszerében. Másfelől a VII—VIII.
századi iparosság problémája ad jelt magáról. E leletek „együttlátása" viszont
akkor válik sajátos „limesünkké", amikor ráképzeljük azt a másik, románkori
vonalat, amely az .Aracs—Horgos—Monostor tengelyt adja.
A honfoglalás szorosabban vett korszaka az életnek már egy teljesebb
képét is megrajzolni engedi. A letelepedés mikéntje, a különböző kultú
rák keveredéséből kibontakozó újnak az ötvözete művelődéstörténeti szempont
ból igen fontos tényeket helyezhet előtérbe a teljesség igényével is. Nyilván
valóan a korai Árpád-kor képzőművészeti emlékei csábítanak elsősorban,
hiszen ennek a korszaknak az egyetemes magyar művelődéstörténetben is
területünkön vannak olyan fontos emlékei, mint Aracs, a horgosi templom,
Bodrogmonostorszeg, s a Duna mentén olyan emlékek, mint Dombó — a
román stílus uralmának jegyeivel. Aracs művelődés- és művészettörténeti
helye kétségtelenül jelentős,10 ám közelről sem értékesített minden, létezésé
ből eredő tapasztalat, mint ahogy nem kapott eddig kellő nyomatékor a XII.
századi csanádi monostoralapítási kedv sem, holott a Gellért legenda szerint
Oroszlámoson Csanád ispán alapított 1030 körül kolostort s melléje templo
mot a csanádi görög szertartású szerzeteseknek, s hogy ugyanilyen céllal ala
pította Belos bán a kői apátságot is.11 Ezek között az emlékek között az aracsi
kőnek a jelentősége külön is szembetűnő, különösképpen, hogy Nagy Sándor
ásatásai nyomán hasonló emlékek kerültek elő Dombóról, bár ezeknek érté
kelésére még nem került sor. Dercsényi Dezső szerint ugyanis az aracsi
kő „lényegében társtalan, mint minden kezdeti alkotás, és korának meghatá
rozásához nem annyira fő nézete, mint inkább az oldalára faragott dombormű
vek nyújthatnak segítséget. Zsúpfedeles falusi templom, szalagfonatba foglalt
kiterjesztett szárnyú sas, főként azonban egy felszerszámozott ló érdemel
figyelmet, amelynek párdarabja az előbb említett dobrogmonostorszegi
faragványok között fordul elő. Ezeknek korát és ezzel az aracsi követ is a hon
foglalás kori palmettadísz teszi a XI. századra. . .“12 Ma már azonban lehe
tőségünk van, hogy ne csak korrigáljuk a fenti megállapítást, hanem egy ízlés
kor, szokásrendszer megjelenési formáját is kielemezzük az összes, ma már
ismert románkori lelet számbavételével. Különösképpen, hogy az apátságok
kétségtelenül előkelőbb művészete mellett a falusi építészetre is hivatkozhatunk
Szekeres László kütatásai nyomán.13
A művészetekben a kézművesség problematikája is jelen van tehát
Aracs és Dombó ilyen jellegű tapasztalatai alapján, ám egyben szélesebb
9 Mind a „pörösi bogozó1*, mind a „mokririi lelet" szempontunkból oly jelentős értelme
zését László Gyulának köszönhetjük. László Gyula -.Hunor és Magyar nyomában. Bp. 1967;
uő.: A népvándorláskor művészete Magyarországon. Bp. 1970. A pörösi bogozóról még
Szekeres'László: Seoba naroda. Zemun, 1962.
10 Aracsról, bár nem szakszempontból, egyetlen külön kiadvány beszél: id. Berecz Sándor:
Pusztatemplom. Temerin, 1970.
11 A monostoralapítókról Magyar művelődéstörténet. I. 404.
18 A magyarországi művészet története, Bp. 1970. Dercsényi Dezső: A román kor mű
vészété, 33.
13 Szekeres •Lászlónak ez értekezleten elhangzott beszámolójában a horgosi templomról.
De'ide sorolható a csésztói templom is Zentánál. (Dr. Korek József: A csésztói középkori
templom feltárása. Kalangya, 1943. S25—526.)

köre is feltetszik — a társadalmi struktúra megvilágítása lehetőségével egye
temben. Utalhatunk a fejedelmi szolgálónépek vidékeinkre utaló adataira,
amelyeket éppen művelődéstörténeti tanulmányaink során kell kiértékelnünk,
hiszen révükön az olyan foglalkozások kérdését érintjük, amelyek egyszerre
mutatnak anyagi és szellemi kulturális vonatkozásokra. Az okleveles adatok
ból kádárokra, pajzskészítő csitárokra, vadfogó darócokra, fonókra, gerencsé
rekre, halászokra, kovácsokra, lovászokra, peszérekre, szántókba, szűcsökre,
tárnokokra, udvarnokokra következtethetünk.14 Viszont külön feladat a
szerémségi szőlőművelés története a török beözönléséig, amelynek művelő
déstörténeti szerepe rendkívüli volt, hiszen lehetővé tette, hogy a Szerémség
s a vele szomszédos vidékek hamarabb térjenek át a pénzgazdalkodásra,
mint másutt történt, s így képezhette alapját annak a sjzellemi életnek is,
amely a XV. század végén és a XVI. század első évtizedeiben itt virágzott.
Hogy milyen méretű szőlőtermelés folyt, azt nemcsak a szerémségi szőlőföldek birtoklásáért folytatott küzdelmek adatai bizonyítják vagy a szerémségi
bort dicsérő alkotások,15 hanem az az 1521-ből származó adat is a Verancsicshagyatékból,16hogy amikor egy török csapat épp szüret idején tört be a Szerény
ségbe, Kamoncot pusztítva több ezer hordónak verte be a fenekét. A pénzgazdálkodás problémáját képezi a szlavóniai külön adó17 megléte is a nyers
bőrre, amelynek olaszországi kivitele számottevő lévén, az erdélyi szász városok
kal versenyezhetett ez a vidék. E kérdéskör kiegészítéseként pedig hadd hivat
kozzunk arra az adatra, amely szerint vidékeink az országos nagy árucserében
halszállítmányaikkal vettek részt, borkereskedelmükkel párhuzamosan.18 S
itt kell megemlítenünk a révek művelődéstörténeti szerepét is, melyeken át
a dél felé tartó nagy utak léptek át a Tiszán és a Dunán.
A szellemi élet síkján el nem hanyagolható az egyházi szervezet kiépí
tésének a rajza,19 hiszen ebben mintegy bennfoglaltatik nemcsak a művészetek,
hanem az iskoláztatás és általában az írásbeliség vonatkozásrendszere is.
Ha csak az egykori Bács, Bodrog, részben Szérém és Valkó megyéket vesszük
figyelembe, akkor is jelentősnek kell tartanuíik az olyan egyházi intézmények
számát, amelyek hatáskörébe az iskoláztatás megszervezése is tartozott.
Már ekkor, művelődéstörténetünk e korai szakaszában, Bácson érsekség,
káptalan és prépostság, Kőn.a szerémi püspökség, mellette káptalan, mint
Szenternyén is, Titelen prépostság volt,20 s nyilván nem lehet véletlen,
hogy a XÍV—XV. században ezek jelentős szerepet játszhatnak, a kolostorok
kal egyetemben, amelyeknek virágkora éppen e korai századokra esik. A
papnevelés, de a laikus iskoláztatás terén is feltételezhetően megvolt a szerepük,
minthogy ezt az 1215-i lateráni zsinat rendelkezései is előírták, mondván,
14 Heckenast Gusztáv: A fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Bp. 1970.
15 Adatokat közöl Zolnay László: Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Bp., 1969, 128.
16 A Verancsics-hagyaték vonatkozó szövege megjelent: Magyar Történelmi Emlékek,
III. 1857.
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17 E vidék korai pénzgazdálkodásáról Molnár Erik: A magyar társadalom története az
Árpádkortól AJohácsig. Bp. 1949. 29.
18 Feyér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Bp. 1970. 19—21.
19 Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története, fő tekintettel az egyházi intézetekre,
III.
Bp. 1876; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
I—II. Bp. 1890—1894; Györffy György: A z Árpádkori Magyarország történeti föld
rajza. I.'Bp. 1963.
20 Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon, Bp. 1971.

hogy a káptalani iskolák kötelesek „a fiatal klérus és más tanulni vágyó szegény
ifjak számára székesegyházuk mellett grammatikában és más tudományokban
jártas mestereket"21 tartani. De nem hanyagolhatók el az ún. plébániatemplo
mok mellett működő iskolák sem, melyek valójában behálózták nálunk is a
vidéket.
Két szempontot azonban é kérdéskörből külön is ki kell emelnünk.
A kolostorok olasz és francia kapcsolatai a szerzetesrendek aranykorában
nyilvánvalóan a szellemi értékek cseréjét, a szellem „mozgását” is biztosít
hatták, egy-egy vidék jellegzetes „ablakaiként" a nagyvilágra. A káptalanok22
pedig hiteleshelyi tevékenységük révén bizonyítják, hogy írástudó férfiak
éltek, kiknek igénye, szellemi érdeklődése ugyancsak számba vehető tényező,
amikor művelődéstörténetünk e területén ,a „művelődés" lehetőségeit mérle
geljük. Nem véletlen, hogy több titeli kanonok vált királyi káplánná (II. Béla
idején, azután 1163-ban és 1238-ban), Péter bácsi érsek pedig 1333—38
között királyi levéltárnok és kancelláriai titkár.
A XIII. század közepéig tartó társadalom-fejlődés, az anyagi és szellemi
kultúra állapotának rajzához a fentiek természetesen csupán adalékok, de
jelezhetik a kört, amelyben figyelmünk mozoghat.
III.
A sorrendben második, a XIII. századtól 1541-ig tartó korszak, művelő
déstörténetünk talán legfontosabb és leggazdagabb szakaszainak egyike.
Az évszázadokon át tartó bizonytalanság után ebben az időszakban enged
valóban gyökereket az élet vidékeinken, és veszíti el fokozatosan a talajt a
lába alól a török előrenyomulásával, Moháccsal, majd pedig végérvényesen
1541-ben, amikor a török uralom megszilárdul.
A XIII. század közepén jelentkező változások „társadalmi, gazdasági,
hadi, politikai, vallási vonatkozásban egyaránt szembetűnőek“, „Ez az az
időpont, amikor a középkori Magyarországon végbemegy a szolgálónépekre
felépített királyi birtokszervezet felbomlása, s megindul egyrészt a városi
kézművesség, másrészt az egységes jobbágyosztály társadalmi méretekben
való kibontakozása."23 Tegyük még hozzá, hogy itt van a nagy stílus-váltás
ideje is: a román stílust ekkor váltja fel a gótika, ezt pedig a XV. században
a reneszánsz. Művelődéstörténetünk szempontjából viszont azt is kellő
nyomatékkai hangsúlyozhatjuk, hogy erre az időszakra esik Bizánc véglfeges
kiszorítása a Duna vonaláról, ami Szerémség felvirágzásának szinte egyik
előfeltétele volt, s együtt járt a szerémi püspökség megalapításával (1229),
nemkülönben a görög szertartású kereszténység felszámolásával.
Nem nehéz ebben a korban néhány, művelődéstörténeti szempont
ból jelentős mozzanatot kiemelnünk tehát, amélyéknek mindegyike olyan,
hogy szintézisre ösztönözhet. Hivatkozhatunk a falurendszer kialakulására
s vele a középkori városodási folyamatokra. Mind a két problémára számtalan
utalás található a szakirodalomban, ám ki- és megnagyítottan tárgyaló rajzaikat
21 Magyar művelődéstörténet, I- 398.
22 Érdújhelyi Menyhért: A titeli káptalan története. A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi
Társulat évkönyve, 1895. II., III., IV. füzet.
23 Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a korai Árpád-korban. Bp. 1970.
85., valamint: Vita a feudális kori magyar történelem periodizációjáról. Bp. 1968. Benne
ugyancsak Heckenast Gusztáv tanulmánya^! 3—39.

már nélkülözzük. Jelezhetjük, hogy Szabó István a középkori faluról szóló
tanulmányának egyik példája Csóka,24 amely 1337-ben két parti település:
két részre tagolt utcáját vízfolyás választotta el egymástól. Ugyancsak Szabó
István hivatkozik a Bulkeszen talált, X II—XIII. századból származó feliratos
kőre, mely határjel lehetett; a jobbágynév-vizsgálatok alapján pedig azt
állítja,-hogy a Bács megyei Tilon két Képíró is élt 1522-ben.25 A falukutatás
azonban valójában meg sem indult területeinket érintő módon, minthogy
annak együtt kell járnia a megfelelő ásatásokkal is.
Gazdagabbak az ismereteink a középkori városiasodás köréből, bár itt
sem mehetünk messzebb az utalásoknál, holott a városiasodási folyamatok
árnyalt, a fellelhető teljes okmány-mennyiség alapján készült rajza művelő
déstörténeti kutatásaink egyik jelentős feladata lehet. A mezővárosok kérdése,
a kereskedelmi forgalom létrehozta városok (Zalánkemén, Keve), a révhelyek
(Kanizsa) problematikája,26 külön pedig a szőlőművelő vidékek sajátos váro
sainak (Újlak, Kámonc, Karom) megléte, s velük a szerémségi virágzó élet
képének kidolgozása, a kétségtelen szellemi eredmények és megvalósulások
kontextusában, művelődéstörténeti szempontból a legtöbb tapasztalatot kínálja.
A szerémségi szellemi mozgalmak egész körét a XV—XVI. századra
kiterjedő módon ugyanis éppen a szőlőtermelő, kézműves és kereskedőtársa
dalom rajza nélkül nem láthatjuk teljességében. Nem szabad azonban meg
feledkeznünk arról, hogy szerencsés módon a szerémségi, dél-bácskai városfejlődéssel esett egybe a XIII. század második félében észlelhető törekvés,
hogy a tatárjárás után a fállal körülvett települések száma szaporodjék. Ebben
az időben épül ki az az erődvonal, amelybe Bács, Bodrog, Titel, Pétervárad
is tartozott, s kap éppen ezért várfalakat, s erősíti fel majd a XV. században
a hasonló tendenciákat a közelgő török veszedelem. Szerémség városfejlő
désének legkonkrétabb emlékére is itt hivatkozhatunk: Újlak városi statú
tumára,27 amelyet II. Lajos erősített meg. Ennek a városi statútumnak az
értékelése, művelődéstörténeti adatainak értékesítése még hátra van. Különö
sen a szöveg első része jelentős, amely Újlak régi szabályzatát tartalmazza,
melyhez a legnagyobb jogokkal bíró városok statútumának szövege kapcsoló
dik, s egységesen Újlak privilégiumait tartalmazza, amelyek egyenlőek a
legfejlettebb városokéval Magyarországon.
Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása nélkül nem láthatjuk pontosan a
művelődéstörténeti szempontból oly jelentős huszitizmus28 kérdéseit sem,
24 Siabó István: A középkori magyar falu. Bp. 1969. 145.
29 Uo.: 114. old. A kő feliratának mágyarra fordított szövegét közli Györffy György id.
művében, 224. old. („Béla király megkeresztelte Adelehard fiát s vendég apjával együtt
földet adott neki. Ebben én, Helia ispán voltam a poroszló, a VII. évben.“) Eszerint
egy 1179-es eseményről van szó. A tili Képíróról Szabó uo. 217. old.
26 Ezekről a kérdésekről újabban Eperjessy Kálmán: Városaink múltja és jelene. Bp. 1971.
Különösen a 16—17., 23—25. oldalakon. Valamint GerŐ László: Történelmi városrészek.
Bp. 1971. 19.
27 Újlak statútumának latin eredetije a JAZU kiadásában, Monumenta.. . Vol. XII. Horvát nyelvű fordítása: GodiSnjak Mátice hrvatske, Vinkovci, br. 7. 1970. 39— 110.
28 A huszitiimus irodalmából különösen Horváth Cyrill: Hussita emlékeink. ItK. 1896.
I. 1—12.; Imre Samu: A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. Bp. 1964; Farkas
Vilmos: Helyesírásunk hangjelölés-rendszerének története. Bp. 1971; Kniezsa István:
A magyar helyesírás története. Bp. 1959; A Müncheni kódex 1466-ból. Bp. 1971; Kar
dos Tibor: A huszita Biblia keletkezése. Bp. 1953; Székely György: A huszitizmus
visszhangja Magyarország népeiben. A-MTA II. Oszt. Közi. 1954. V. 1—4. 135— 172;
Károly Sándor: A huszita mozgalom és a magyar írásbeliség. Tanulmányok a csehszlo
vák—magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1965.

holott egyik legfényesebb és legtermékenyebb művelődési pillanatunkról
van szó. Jelezzük csak néhány mozzanatát: a huszitizmus társadalomtörténeti,
vallásmozgalmi vonatkozásai, Szerémség és Dél-Bácska anyagi és szellemi
erőinek mérhetősége, ebben a külföldi, különösképpen a prágai egyetemeken
tanuló „délvidékiek" száma és művelődésünkben játszott szerepe (1420-ban
pl. három újlaki — András, Jakab és Bálint — tanul Prágában, Zalánkeménről
pedig ketten: Miklós és Jakab), Tamás és Bálint bibliafordításának ténye
és ennek művelődéstörténetileg értékesíthető köre: a nagyarányú helyesírási
reform, a nyelvújítás, a magyar prózastílusra gyakorolt hatásuk, a jellegzetes
„szerémségi" stílus emlékei a Huszita Bibliától Zay Ferencig29 és Bornemissza
Tamásig,30 a népességtörténeti problémák az inkvizíció tevékenységének
következtében. Másfelől a humanizmus oly termékeny talaja Szerénységben,
Dél-Bácskában és Szlavóniában — kezdve Alsáni Bálinttal, a híres pécsi
püspökkel, a pécsi egyetem kancellárjával, aki Valkó megyei31 volt, a pécsi
egyetem létezésétől, majd Vitéz János—Janus Pannonius, Váradi Péter,
Hagymási Bálint, Brodarics István működéséig, az újplatonizmustól az erazmista tanokig ívelő gondolati pálya rajzáig, s ennek mintegy végszavaként
Szerémi Györgynek még latin nyelven készült, de az anyanyelvűség feszítő
erejével teli emlékirata a „magas“ műveltség változatait példázza, Szeréminél
már egészen laikus fokon, pusztán csak azzal, hogy még latin nyelven és még
nem magyarul ír.32
Az eretnekséget, és a humanizmust egyaránt dajkálta tehát vidékünk
és a reneszánsz kultúra rajzában sem lehet ezt figyelmen kívül hagynunk.
Bács, Várádi Péter munkája nyomán, reneszánsz központtá vált: épületei,
könyvtára egyaránt erről tanúskodnak. A könyvtár létezésének ténye (még
ha nem is mérhető Mátyáséval vagy Vitéz Jánoséval) mindenképpen fontos
mozzanata művelődéstörténetünknek. A nagyvilággal való kommunikáció
lehetősége, az újplatonizmus, mint ennek legláthatóbb formája kínálja itt
következtetéseit, középpontban Váradi Péter alakjával, akinek egyik ránk
maradt könyvében ott a bejegyzés is az olvasás dátumáról: „Bachie XII.
octobr. 1496."88
A bácsi vár védelmében kibontakozó „magas műveltség", a nagyvilág
szellemi jelenségei iránti nyíltság alatt ott volt az általánosabb, a „népibb"
is. Ez a vulgáris kultúra, amelynek a rajzához éppen ebben a korban találjuk
a legtöbb adatot, az irodalom történetébe a világi líra kezdeteiként került
be, s adott művelődéstörténeti tapasztalatokat is kínál, minthogy nem kül
földi egyetemeken jártak műveltségéről kell beszélni, hanem a hazai, az itt
29 Zay Ferencről Thallóczi Lajos: Csömöri Zay Ferenc Bp. 1885; Horváth János: A re
formáció jegyében. Bp. 1957. 125—129; Tardy Lajos: Régi magyar követjárások Ke
leten. Bp. 1971. 110—121.
30 Hogy Bornemissza Tamás Karomról származott Budára, Székely György említi a Szerémi-kiadás jegyzeteiben (Bp. 1961. 307.). Gárdonyi A. : A hétszázéves Budapest című
könyve nyomán.
31 Aldássy Antal: Alsáni Bálint bíbomok. Bp. 1903.
32 A humanizmus gazdag irodalmából Horváth János klasszikus müvén kívül Kardos
Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. és Gerézdi Rábán könyvének
CJanus Pannoniustól Balassi Bálintig. Bp. 1968.) ide vonatkozó tanulmányai, valamint
Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai. Bp. 1941.
Váradi -Péterről Gerézdi Rábán: A levélíró Váradi Péter (a Janus Pannoniustól Balassi
Bálintig című kötetben) leveleiből újabb válogatás: Magyar humanisták levelei X V —XVI .
század. Bp. 1971. Könyvtáráról Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek. 1929.

honi iskolákban tanultakéról, akiknek „tudása“ a kor átlagos műveltségi szint
jét mutatja, s kevésbé a kivételes teljesítménynek azokat a formáit, amelyeket
egy Váradi Péter vagy Brodarics példázhat. Aránylag urbanizált vidék, élénk
kereskedelem, amely azonban fokozatosan elhal; belterjes mezőgazdaság,
amely a szőlőművelésben és bortermelésben tetőzik, az iskolák aránylag jeletős száma az alapja és a háttere ennek a deák-műveltségnek, amely elsősorban
magyar nyelvű immár. Az írásbeliség általános voltát is feltételezhetjük tehát,
hiszen főpap és nemes, alacsony rangú egyházi személy és világi polgár
egyaránt a lehető legtermészetesebb módon vállalja az írásbeliséget.
Nem véletlen tehát, hogy a ránk maradt három magyar nyelvű deák
típusú vers közül kettőnek a szerzője vagy vidékeinkről származott vagy
ehhez kötődött,34 s valószínűleg ide kell sorolnunk Apáti Ferencet is — körül
tekintő filológiai vizsgálatok után, minthogy Gerézdi Rábán közelről sem
elfogadható érvei ellenében erre kellő indítékaink lehetnek.35 A középkori
világi értelmiség meglétét és műveltségi szintjét mérhetjük tehát, a literatus
fogalma elvált a clericusétól, s nyilván jellemző lehet, hogy a fennmaradt
oklevelek egy részében éppen vidékeinkhez kapcsolódó módon szemlél
hetjük ennek a világi értelmiségi rétegnek a kialakulását, majd az írásos
műveltségben játszott szerepét is. Egy 1331-ben kelt, Adorján birtoklását
rendező oklevél szerint ott csupa liter atus és clericus a tanú.36 A XV. század
végén tehát a literatus, a deák, olyan személy, aki hazai iskolát végzett, de
a külföldi egyetemekre már nem jutott el, úgyhogy az aránylag nagyszámú,
külföldön tanult diák mellett a hazai iskolát végzettek még nagyobb számával
is számolnunk kell. Ezek voltak azután azok, akik sajátos helyzetüknél fogva
mintegy az írásos munka végzését vállalták — vágánsokként vagy nemesi
birtokosok familiáriusaiként: gazdatisztek, intézők, a földesúr hivatalos ügyei
nek intézői, kérelmeinek megfogalmazói. Sorsuk összeforrt a világi nemesség
sorsával, amely mindjobban a fenyegető török veszedelem árnyékában alakult.
Legtöbbet a verselgető deákokról tudunk, Gergely deákról, aki urának,
Jaksics Demeternek a veszedelmét énekelte meg, és Szabatkai Mihályét,
aki a Cantio Petri Beriszlot alkotta meg, s vele kapcsolatban nyugtázhatjuk
is, hogy feltételezhetően latinul is tudott, „tehát iskolát járt, s a hazai kisés középértelmiségi deák réteghez tartozhatott.
Pap, katona, polgár egyaránt jelentős szerepet játszik tehát az akkor
„délvidékinek" nevezett világ művelődéstörténetében: egyfelől a Váradi
Petértől Szerémi Györgyig tartó skálán, másfelől a huszita Tamástól és Bálint
tól a már református Újlaki Ferencig és Szerémi Illyésig, Zay Ferenctől
Bornemissza Tamásig-^-s úgy, hogy ezekben a változatokban a hazai „műveltség“ - van túlsúlyban, ami egyben a hazai iskoláztatás általánosabb rajzának
a szükségét is felveti. Ebben az időszakban, csak Bácskát tekintve is, két
káptalani, 12 kolostori és kb. 150 plébániai iskolával kell számolnunk. „Bács
és Bodrog vármegye területén a legrégibb időktől kezdve a mohácsi vészig
közel harmadfélszáz iskolát vagyunk képesek kimutatni s e körülmény kétségbevonhatatlanul igazolja, hogy e megyék az iskolák kezdetleges szervezete
34 Gerézdi Rábán: A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962.
35 Erre vonatkozóan közeljövőben megjelenő tanulmányomban, mely az Apáti-kérdés eddigi
megoldásait kérdőjelezi meg.
36 Hivatkozik erre Gerézdi Rábán id. mű 30.

mellett is előkelő kulturális színvonalon állottak.
— írhatta Dudás Gyula,37
s ha adatai esetleg revízióra szorulnak is, megközelítő módon azonban érzé
kelhetjük többek között az írásbeliség szintjét.
Az írásbeliség problémája mellett művelődéstörténeti szempontból
jelentős ipartörténetünk is, amelynek kellő módon nem ismerjük alakulását,
bár a bányászattól a fazekasságig a kézművességnek széles skáláján időzhet
el a figyelem. Ebből a gazdag kérdés-komplexumból kell kiemelnünk a virágzó
hajógyártást38 a XV. században, minthogy a számon tartott tizenhét hajó
gyártó helység közül legtöbb a Tisza és a Duna vidékeinket érintő partjain
működött: Péterváradon, Zalánkeménen, Zimonyban, Nándorfehérváron,
Becsén és Titelen. S jeleznünk kell a fazekasság adatszerűén is feltárható
létezését, így azokat a szép kályhacsempéket, amelyeket a zentai múzeum
őriz,39 az egyiken Ádám és Éva, a másikon egy férfit lovagló nő rajzával,
s azt az adatot is, hogy 1459-ben Apátiban egy Fazekas Jakab is működött.40
Képünk közelről sem teljes, de annak alapján is, ami tárgyi emlékként
és okleveles adatként a rendelkezésünkre áll, jelezhetjük, hogy sokrétű az
a korszak, amely művelődéstörténeti szempontból virágkorát a XV. század
második felében és a XVI. század első évtizedeiben élte, s melyet a török
előrenyomulás semmisít majd meg, elvándorlásra kényszerítve kultúránkat
más vidékekre.
IV.
A XVI. század művelődéstörténete, éppen az előző korszak nagy ered
ményeiből következően, nemcsak azt rajzolhatja, hogy az addig Szerénységben
és Dél-Bácskában kialakult szellemi központok hogyan semmisülnek meg,
s hogyan keletkeznek újak mind nyugatabbra, Baranyában és a Murántúlon,
de azt is, hogy egy jellegzetes emigrációs folyamat is lejátszódott éppen a
XVI. században: minthogy a szellemi életnek, de a politikainak és a gazdasá
ginak is a lehetőségei megszűntek, vidékeink szülöttei a megmaradt szellemi
központokban bukkannak fel — Kolozsvártól Bécsig.
E korszak problematikáját tehát három jelentős mozzanat köré csoporto
síthatjuk: Baranya megnövekedett művelődéstörténeti szerepe Szlavóniával
egyetemben, a murántúli jelentkezése és az „emigrációs“ szellemiség új
tünet-rendszere képezheti e korszak rajzának tengelyét. A korszak a klasszikus
humanizmus fináléját jelzi vidékeinken. Az erazmista tanok, majd a reformáció
nagyobb mozgalma, Baranyában Sztárai Mihállyal, a Mura vidékén Kultsár
Györggyel, majd a század végén és a XVII. század elején Veresmarti Mihállyal
a szellemi mozgások teljes körét kínálja. A részletesebb taglalás helyett azon
ban elégedjünk meg Horváth János frappáns összefoglalásával41 mind Bara
nyát, mind pedig a Muravidéket illetően.
37 Dudás Gyula: Az oktatásügy története Bács—Bodrogh vármegyében. A Bács—Bodrogh
vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. Zombor, 1902. II—III. füzet, 57. old.
38 A hajógyártásról adatszerűén Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. Bp.
1966. 500.
39 A zentai kályhacsempékről Szekeres László: Zenta és környéke története a régészeti
leletek fényében. Zenta. 1971.
40 Balogh Jolán id. mű 581.
41 Horváth János: A reformáció jegyében. Bp. 1957. 63. és 414. old.

A baranyai reformáció és művelődéstörténet legnagyobb alakja kétség
telenül Sztárai Mihály volt. „Reformátori pályája a dél-dunántúli hódoltsági
területen indult meg igazán. Azon vidék reformálása ő előtte alig kezdődött
el, ő egyszerre nagy eredményekkel dicsekedhetett44— írja Horváth János.
Laskói papsága hetedik évében írta meg egy barátjának, hogy már 120 egy
házat szervezett, sok összetűzése volt a pápa embereivel, de mindenütt le
győzte, Tiszán, Száván, sőt »a i<öltő szava szerint a jeges Kaukázuson túlra«
(»ultra glacialem Caucasum«) űzte őket, ez év pünkösdjén Valpó és Vukovár
környékén két ütközetben (vitában) is győzedelmeskedett feléttük, úgyhogy
némelyek kénytelenek voltak »a teknő alá bújni, melyen három asszony
ült«. .
A Muravidék művelődéstörténetileg is legjelentősebb egyénisége az alsólendvai Kultsár György mester. „Göcseji tájszólása alapján is hihető, hogy
Alsólindván született — írta Horváth János —, s úgy látszik haláláig (1577)
az ottani Bánffyak pártfogását élvezte: azét a családét, mely Tőke Ferencnek,
Ráskai Gáspárnak és egy ideig Beythe Istvánnak is patrónusa volt. Három
kiadványát ismerjük, mind a három Alsólindván jelent meg 1573—74-ben,
Hoffhalter Rafael nyomdájában. HofFhalte^t bizonyára az ő kedvéért hívta
oda Bánffy. . .“
v
A kétségtelen hasonlóságok mellett Baranya és a Mura vidékének művelő
déstörténeti problematikája különböző. Baranya az iskoláztatás, a református
vallási élet, a hitvita és a zsinatok problematikáját helyezi előtérbe egy sajátos
mezővárosi kultúra teljességével s a török megszállás tényével. A Mura vidéke
ugyanakkor a „főúri reformáció44 kérdéskörét revelálja, a főúri mecénásét
és a könyvkiadásra tett kísérletet, mind a kettő viszont két irodalmi kört is
képvisel, melynek sajátos atomoszférája és jellege egészen tiszta képletet
mutat, s ezeknek „plebejusibbcc szintjétől egyenes az út Zrínyi Miklós Csák
tornyái barokkjához és a XVII. század, immár más jellegű, művelődéstörténeti
köréig is.
Űj jelensége művelődéstörténetünknek — éppen a XVI. században
— a szellemi javaknak és a szellem embereinek oly jellegzetes migrációja
a török elől. Egészen új fejezete lehet e migráció változatainak rajza. Utalha
tunk arra, hogy az Apor-kódex szövege valószínűleg Zalánkeménről került
előbb Szegedre, innen a Dunántúlra, majd az Apor-család birtokaként Erdély
be. Jelezhetjük, hogy Gyulafehérvárra sodródtak a becsei kolostor könyvei,
köztük az a könyv is, amelyben Pominóczky Fülöp jegyezte fel mondókaversét. Sorolhatjuk' a Baranyából Erdélybe költözött írókat, Szerémi Illyés
től Laskai Csókás Péterig,42 aki „a XVI. század egyik legalaposabb magyar
tudósa, aki bizonyos mértékig elődje a tudojpaányszomjtól vándorlásra kényszerített Szenczi Molnár Albertnek. A tíznyelvű Calepinus-féle szótárba
— egyes Vélemények szerint— az ő segítségével került be az akkori magyar
szókincs jelentős része.
Érinthetjük Újlaki Péter szerepét Pesti Gábor
tevékenységében is. De egy ilyen szemlében helye van többek között Kakas
Istvánnak,43 akinek szülei a török elől költöztek Zalánkeménből Kolozsvárra.
Ő volt az az erdélyi diplomata, afci találkozott Borisz Godunovval és Erzsébet
királynővel, és járt a perzsa udvarban is. De nem feledkezhetünk meg Bánk
42 Alkinoosz kertje. Humanista költők. Kolozsvár. 1970. 95.
13 Tardy Lajos: Régi magyar követjárások Keleten. Bp. 1971 és. Veress Endre: Zalánkeményi Kakas István. Bp. 1905.

Pál nevéről sem, aki a szamosújvári várat építette. A vár bástyafalába ugyanis
a következő felirat volt elhelyezve még a századvégen is: „A bácsmegyei
magyar Bánk Pál felügyelete alatt kezdték e mű építését és befejezték 1540ben.“44
Nyomon kísérhető a lendvai nyomda kisugárzása is Csáktornyái János
debreceni működése révén, aki hat éven át (1590—1596) volt a debreceni
nyomda vezetője, s kit valószínűleg Hoffhalter hozott magával a Murántúlról. „12 magyar és ugyanannyi latin nyomtatványát ismerjük44. A legigénye
sebb XVI. századi nyomdászok közé tartozott: kiadta Szikszai Fabricius
Balázs latin—magyar szótárát, Cato erkölcstanát, Laskai János Aesopus-fordítását, Janus Pannonius Eranemusát, Gönczi Fabricius György énekeskönyvét,
megjelentetett naptárakat, de a ponyvakiadványok iránt, mint a magyar
nyomdászattörténet még is állapítja, nem volt érzéke.45
Önálló fejezete művelődéstörténetünknek a Zrínyi Miklós Csáktornyái
udvaráról szóló — a költő művelődéstörténeti helye és szerepe teljességgel
tisztázásra vár, s nemcsak eposzának ürügyén. A főúri színjátszás mozzanatával
ugyanis új kvalitások is feltűnnek,46 hiszen egy egész körnek vált természetes
központjává Zrínyi udvara, a magyar és a horvát kultúrának sajátos ötvöze
teként is.
V.
A telepítések időszaka művelődéstörténetünk egyik leghomályosabb
időszaka: ez az a korszak, amelyből a legkevesebb ismeretünk van, ugyanakkor
éppen ennek a rajza ígérkezik talán a legtanulságosabbnak: anyagi és szellemi
műveltségünk egészen új ciklusa veszi kezdetét, s „új44 a nép is, minthogy
már nem az, amely az 1500-as évek első évtizedeiben a török elől Erdélybe,
az alföldi nagy mezővárosokba vagy a Dunán túlra, a török uralom alá nem
került területekre menekült. Éppen kétszáz esztendő telt el azóta, s az ide
érkezőknek mindent újra kellett kezdeniük — az anyagi és a szellemi művelt
ség oly változatos és széles területein is.
Mindeddig legfeljebb a migrációk tényét szoktuk elkönyvelni. E nép
mozgások valóságos folyamatait viszont már kevésbé derítettük fel, holott
e korszak rajzához éppúgy szükséges tudnunk azt is, hogy az idevándorlók
mit hoztak magukkal, s azt is számba kell vennünk, hogy a különböző vidé
kekről érkezők milyen új kultúrát, élet- és szokásrendszert alakítottak ki.
Változataiban ugyanis nyilvánvalóan gazdagabb az élet, mint valaha volt:
mind agrártörténetből, mind ipartörténetből új és tisztázásra várók a problé
mák. Már nem csupán klasszikus földművelésre keli gondolnunk nálunk,
s nemcsak a nagybirtok oly jellegzetes eloszlási módjára (a bánáti uradalmak
kialakulása, a bellyei Birtok üzemmé válása), hanem a selyemhernyótenyésztés
re és vele kapcsolatban a selyemmanufektúrára, melyeknek számba vehető
szakirodalma is van már a XVIII. század végén, valamint a dohánytermesztésre
is. Mindezeknek az lesz a következménye,1hogy a XIX. század folyamán
új paraszti foglalkozási ágak alakulnak k i: hagymások, dohányosok, mentások,
44 A Bács—Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. 1903. I. 99. old.
45 Fitz József: A magyarországi nyomdászat* könyvkiadás és könyvkereskedelem története a
reformáció korában. Bp. 1967. 207— 208.
46 A főúri színjátszásról és Zrínyi köréről Régi magyar drámai emlékek Bp. 1960.1. 195—237.

paprikatermesztők — szinte máig kiható módon determinálva egyes nagyobb
közösség vagy falu életét és alakulástörténetét. De éppen ezekben az idők
ben figyelhetünk meg új, most feltűnő és értékelhető jelenségeket is az iparo
sodás vojiatkozáskörében. A hagyományos kézművesség, a céhrendszer
megszilárdulása idején megjelennek a manufaktúrák is nálunk, az apatini
manufaktúrának voltak magyar munkásai is az Apatinba települt németek
mellett.47 A Bega- és az ún. Ferćnc-csatorna megásásával pedig új vonást
kap a népélet általában, s a magyar is, következésképpen ezeknek művelő
déstörténeti vonatkozásai is adottak,48 összefüggésben a társadalmi rétegeződés
oly jelentős kérdéseivel. A hagyományos paraszti-jobbágyi életforma mellett
számolnunk kell tehát mind a polgári, mind pedig a „munkás“ életformával,
sőt az olyan sajátosságokat is ismételten számba kell vennünk, mint amit az
ősfoglalkozásokat űzők vagy a bezdáni hajósok49 jelentenek.
A szellemi élet változatainak művelődéstörténeti szempontból érdekkel
bíró alapjai is adva vannak a fentiekben, bár akárcsak az anyagi kultúra tény
anyaga, a szellemié is feltáradan. Csak utalhatunk tehát a nagybirtokok
központjában az építkezésekre, amelyek az ízlés barokk, illetve klasszicista
jellegét tükrözik, s ezeknek lecsapódását a falusi építkezésekben. Az ún.
parasztbarokk emlékei nyilván nálunk is felfedezhetők. Ám még temp
lomainkat, plébániáinkat sem vizsgáltuk meg e szempontokból, pedig leg
többje a XVIII. század végén és a XIX. század első évtizedeiben épült.
De nincsenek egybegyűjtve a mozduló szellemi életre vonatkozó adatok sem,
holott beszédes nyomokon indulhatunk el: hivatkozzunk Végh Péter 1716-ban
írott leveleire,50 az egyes aljegyzői, plébánosi, egyházközösségi jelentésekre,
feljegyzésekre, amelyek művelődéstörténeti szempontból fontos adatokat
tartalmaznak.
Ismeretlen XVIII. századunkról tehát ezután kell képet festenünk
— művelődéstörténetünk egyik legsürgősebb feladatai egyikeként.
VI.
\

A XIX. század, 1848—49-es választóvonalával, az előző korszaknak
mintegy az egyenes következménye, amikor is tájainkon a szellemi élet pezs
gése újra megindul.
Nem véletlenül a színészettel, melynek 1826-ban Szabadkán már ál
landó otthont biztosítanak — nem egészen egy évtizeddel az első vándortár
sulatok szereplése után.51 S a színészettel szoros összefüggésben a zenei életről
is hírt kaphatunk: Arnold György nemcsak a szabadkai városi Zenekar igaz
gatója volt, hanem zeneszerző is, aki Kisfaludy Károly és Szentjóbi Szabó
László színműveihez írt kísérő zenét.
iI
-------------47 Endrei Walter: Magyarországi textilmanufaktürák a XVII I. században. Bp. 1969. 92.
48 Muhi János: A 150 éves Ferenc-csatoma és alkotói. Kalangya 1943. 63—72. Hogy a
törpeharcsát a Ferenc-csatomában honosították meg, Solymos Ede bizonyítja (Terme
lési mód változásainak hatása a magyar népi halászatra. Ethnographia. 1970. 2—4. 394.)
49 Muhi János: Bezdáni hajósok. Kalangya. 1943. 230—232.
50 Végh Péter levelei a Bács—Bodrogh vm-i Történelmi Társulat évkönyvében jelentek
meg Adatok Bács és Bodrog megyék peréhez címen 1905. I. és 1906. II.
51 Garay Béla: A z ekhósszekértöl a forgósztnpadig. Újvidék. 1953«

Művelődéstörténetünk e korszakának hajnalát képezik az első nyelvműve
lő egyesületek is: a zentai Nemzeti Olvasó Társaság 1832-ben52 a „nemzeti
nyelv gyarapítására és az elmebeli művelődés" előmozdítására alakult, a
szabadkai 1840-ben pedig Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulatként53
kezdett működni, és ezek a kezdemények éltek tovább a század végén alakult
irodalmi társulásokban, amelyeknek története és szerepe ugyancsak felderí
tésre vár.
Fontos művelődéstörténeti kérdés könyvkiadásunk rajza. Ha számokban
akarjuk érzékelni a XVIII. század utolsó évtizedétől 1918-ig a vidékeinken
kiadott magyar nyelvű könyvkiadás arányait, akkor kb. 1000 könyvre, füzetre
hivatkozhatunk. Ennek a könyvkiadásnak elemzése, jellegének felderítése,
tőkeképességének és kulturális koncepciójának a nagysága és természete
külön tanulmányt képezhet. Itt csak a szabadkai és zombori Bittermann-nyomdát említjük és a becskereki Pleitz-nyomdát, amelyeknek szerepe kétségtelenül
a legnagyobb volt. Fontos a könyvkiadás története azért is, mert éppen benne
tükröződnek a legegyértelműbben az ún. „magas kultúra" eredményei, itt
jelenik meg vidékeink szellemi életének arculata, külön sajátosságainak a
rendszere is. Hadd hivatkozzam arra, hogy a legtöbb kiadvány a történelem,
a jog, a szociológia, a szépirodalom, a pedagógia és a mezőgazdaság köréből
való volt, s néhány nagyobb vállalkozásról is beszélhetünk: Pataj Sándor
Zomborban és Verbászon kiadott Igazság Könyvtáráról, különösen pedig
az eleméri plébános, Szabó Ferenc nagyarányú vállalkozásáról, amely Törté
neti-, Nép- és Földrajzi Könyvtár címen vált ismertté.54 Több mint hatvan
kötetet jelentetett meg, nem egy úttörő vállalkozása volt, s kiadási tervében
következetesen a népek kölcsönös megismerésének a szükségességét hirdetve
teremtett erre lehetőséget: elsősorban a Balkán-félsziget népeinek élete és
történelme érdekelte.
Szociológia, filozófia, történelem — ezeknek a tudományoknak volt
műhelye a múlt század második felében két, művelődéstörténeti szempont
ból oly jelentős központunk, Zombor és Becskerek. A jelentős eredményeket
felmutató becskereki szociológiai törekvések, melyeknek Farkas Geiza volt
a legrangosabb, egyben utolsó képviselője, már megtalálták kutatójukat,55
a történetírás története, eredményeinek kiértékelése azonban még várat
magára, holott néhány valóban jelentős egyéniség munkásságát kellene fel
mérni, így többek között Szentkláray Jenőét, Dudás Gyuláét, Iványi Istvánét,
Thim Józsefét, Milleker Bódogét, Erdújhelyi Menyhértét — kezdve azonban
e törekvéseknek a rajzát Hoblik Mártontól, Bárány Ágostontól. Itt említhet
jük meg Czirbusz Géza földrajztudományi munkásságát is, amelyben e tudo
mány még eredeti teljességét őrizte: ő még valóban föld- és néprajzot művelt.
Jelentős feladatunk a zombori filozófus-kör művelődéstörténeti kiérté
kelése is, melynek vezéregyénisége Schmitt Jenő Henrik volt — egyenesen
52 A zentai Nemzeti Olvasó Társaságról A Bács—Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat
Évkönyve, 1905. III. 98. A cikk szerint a zentai kaszinó a „bácskai jakobinusok köre“
volt.
93 Gyöngyösi Dezső: Az első vajdasági magyar irodalmi társulat. Kalangya, 1933. 6. 363—
—369.
54 Szabó Ferencről: Pálóczy Edgár: A bácskai plébános. Kalangya, 1943. 462—463. Va
lamint Szamota István: Történeti-, nép- és földrajzi könyvtár. E. Ph. KI. 1893. 8. 896—
—903.
95 Lőrinc Péter: A bánáti társadalomtudomány társadalmi forrásai. Az újvidéki Bölcsé
szettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa: Tanulmányok-. II. 1970. 47—72.

Tolsztojjal és a magyar anarchizmussal kommunikálva ;56annak a szellemiségnek
a rajza, amely a becskereki Rousseau-fordítást eredményezte, nemkülönben
a klasszika-filológiának fehértemplomi pillanata, amely egy Epiktétosz-fordítást is produkált. Tudományosságunk története ugyanis itt, a századvégen
adta legjelentősebb eredményeit, s ekkoriban volt a legproduktívabb pl.
a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat is, évről évre publikálta a
kutatási eredményeket.
A századvég és a századforduló képzőművészeti törekvéseinek felderí
tése és beágyazása művelődéstörténetünk lehetséges panorámájába egyelőre
ugyancsak az eljövendő kutatások feladata. Meg kell elégednünk ezen a helyen
a szecessziónkra .való hivatkozással, melynek emlékei Zomborban, Szabadkán,
Zentán, Üjvidéken és Becskereken egyaránt fellelhetők, ennek kontextusában
pedig annak az ízlés-körnek a felemlítésével, amely egy aspektusában,
mai ismereteink szerint is, valóban zárt volt: a Schmitt Jenő-kör tagja volt
a festő Juhász Árpád, aki a gödöllői festő-telepen képviselte Tolsztoj tanait
— egy szellemiség egész konkrét megjelenési formáiként is.
Az érinthető kérdések köréből, melyet teljességében kimeríteni itt és
most nem is feladatunk, ki kell emelnünk egyfelől iskola-történetünket,
másfelől vidékeink gazdag pedagógiai és tankönyvírói munkásságát, melynek
kilombosodása ugyancsak a századvégen ment végbe. Néhány nagy egyé
niség munkásságát is érintenünk kell, elsősorban az adai Fridrik Tamásét,
kinek földrajzkönyve ma is példás nem is egy szempontból. „Tudni való
az is, hogy a címen kitett nagyszabású feladat — írta a Bácskát felmérő föld
rajzkönyvének bevezetőjében —, ily rövid leírásban nem meríthető ki, míg
másrészt e nagy és tekintélyes megyének múltja, régészete, magasszellemű
királyaink s kormányaink intézkedése, a nép társadalmi szerepe, szellemi míveltség és anyagi jólét váltakozása hosszabb és behatóbb tanulmányozást igényel...“
Ám még így is jól használható, s átfogó képét ő rajzolta meg Bácska élete
egy pillanatának, az 1870-es években.57
Az anyagi és a szellemi műveltség szélesebb területeit érintve viszont
már nem pusztán részletekre hivatkozhatunk, hanem a teljességet igénylő
rajz problémájára is. Ez az a kor, amelyben egyfelől a kapitalizálódási folya
matok érvényesültek, s magukkal hozták nemcsak vidékeink iparosodását,
hanem a kivándorlást és az új migrációs jelenségeket, másfelől pedig a szeílemi
„tőkériek“ Budapesten való koncentrálódását. Az utóbbi a vidéki könyvkiadás
fokozatos háttérbe szorulásában adott jelt magáról, minthogy ez a múlt század
második felében nagy lendületet vett tevékenység 1900 után jelentős mérték
ben veszített termelőkedvéből, másfelől a tehetsiégek elvándorlásának a tényé
ben. Ugyanakkor tanúi lehetünk páratlan erőfeszítéseknek, is Zomborban,
Szabadkán és Becskereken a szabad líceumok tevékenységét szemlélve,
vagy annak a.színházi kultúrának a tanulmányozásakor, amelyet egy Szabadka
és Becskerek kínál. 'Becskerek pezsgő szellemi életét például bátran Nagy
46 Schmitt Jenő hákm előadása■ Az előszót és Schmitt J. H. életrajzát írta Migray Jó
zsef. Bp. 1911; Váradi—Stemberg János: Tolsztoj és Magyarország az Utak és találko
zások című kötetben. Uzshorod, J971. 108— 125.
57 Fridrik Tamás: Bács—Bodrog vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai népszerű
leírása, Szeged, 1878.

váradéhoz hasonlíthatjuk, miként arra egy nemrégiben megjelent írás is
figyelmeztet, az onnan elszármazott Várady Imrét köszöntve:
„A kis vidéki város értelmiségi rétege mind szám szerint, mind művelt
ség tekintetében az átlagon jóval felül állott. Két nagy könyvkereskedése
kirakatában megjelenésük után egy-két héttel már ott díszelegtek a legújabb
német, francia és angol kiadványok, sőt olasz nyelvűeket is gyakran lehetett
látni. ,“58 Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy 1920 februárjában éppen Becs
kereken jelent meg az első jugoszláviai inagyar folyóirat, a Renaissance és
az első magyar nyelvű kommunista lap, a Közakarat:59
Itt kell szólnunk művelődéstörténeti kutatásaink egyik legérdekesebb
pillanatáról, a Zomborban megindult filmgyártásról, mely Bosnyák Ernő
munkásságához fűződik, kinek nemcsak mozikultúránkat, hanem „ filmkultúránkat“ is köszönhetjük, hiszen 1907-ben Bácskai Mozi címen „szépirodalmi, művészeti, társadalmi lapot“ .ad ki Zomborban, 1906-ban mozieloadásokat szervez, 1909-ben rövidfilmeket készít magyar, szerb, német és
ruszin táncokról, 1914-ben filmgyárat akar építeni, 1923-ban játékfilm forga
tásába kezd, a harmincas évek elején pedig néhány dokumentum-filmet
készít.60
E korszaknak egészen szilárd és egyértelmű határa van: 1918, mellyel
egy egészen új, s merőben más jellegű korszaka kezdődik művelődéstörténe
tünknek is.
VII.
Művelődéstörténetünk két utolsó korszaka a közelmúltat öleli fel: az
egyik az 1918—1945 közötti évtizedeket, a másik a felszabadulás utáni ne
gyedszázadot tárgyalja. Nem mondhatjuk azonban, hogy különösen a régi
Jugoszlávia korát valami jól ismerjük történeti-művelődéstörténeti szempont
ból, a kutatások éppenúgy problémákkal találják magukat szembe, mint a
régi korok esetében is, melyek közelről sem pusztán csak az értékelés vonatko
zásait érintik: tárgyi részét sem tártuk még fel, adataiban sem ismerjük való
jában. Nincs sajtó- és iskolatörténetünk, holott sajtótörténetünk nélkül e
korszakba hatolni nem tudunk, hiszen ezt a kort éppen az jellemzi, hogy el
sősorban újságművelődési formák alakultak ki, a sajtónak kellett szinte
minden igényt kielégítenie, pótolva egyebek között az 1918-ban megszűnt
intézmények munkáját is. Itt különösen a Naplóra, gondolunk (a húszas
években) és a Minervára, majd a harmincas évek változatosabb jelenségeire.
Adottak azonban az amatőrizmus fokára került színjátszásunk problémái,
a kulturális egyesületek nagy számából adódó következtetések,61 az irodalmi
társulatik megszervezésének a kísérletei, az iparos társadalom jelentős szere
pének a mérlegelése, s mindezek olyan jelenségek, amelyek magyarázatához
és szintéziseihez még csak ezután kell fognunk. Megelégszünk azonban most
58 Bendefy László: Várady Imre, Vasi Szende, 1971. 3. 465—469.
59 A Közakaratról: A vajdasági forradalmi munkásmozgalom fejlődésének rövid áttekintése
1870—1950. Újvidék, 1969. 24.
60 Bosnyák EmörÁl Vicsek Károly: Bosnyák Ernő és a »tragikus nyomorúság". Új Symposion, 29—30. szám, 24—25. old.
61 A műkedvelő színjátszásról: Bokréta. A jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja,
1919—1940. É. n.

képzőművészetünk problematikájának a részletesebb „adatolásávalhogy
jelezzük művelődéstörténetünk e szakaszának legalább a végleteit, A két
világháború közötti időszaknak jelentős és érdekes kísérleteiről beszélhetünk
tehát: 1923-ban a szabadkai Vajdasági Képzőművészek Egyesületéről, az
1931-es becskereki művésztelepről, az 1934-es zentai és 1936-os újvidéki
őstehetség-kiállításról,62 hogy az élénkülő képzőművészeti élet intézményesedni akaró tendenciáit jelezzük, minthogy nyilván hatások láncolatát láthatjuk
az egykori nagybányai és gödöllői, majd a becskereki művésztelepi kísérletek
és a felszabadulás után támadt művésztelepi mozgalom ívében Zentáig,
Topolyáig és Csurgóig.
A felszabadulás utáni kor viszont már jelenünk, s éppen ezért nemcsak
a történetiségnek kell megkeresnünk új kvalitásait, hanem az életnek is,
amely a jugoszláviai magyarságot jellemzi, és ezeknek az összefüggéseiben
kell jelenünk művelődéstörténeti képéhez is közelednünk.
VIII.
Szemlénk végén, a részletek felvázolása után, hadd jelezzük stúdiumunk
más irányú kiteljesítésének legalább a lehetőségét — elkövetkező feladataink
ra is mutatva. Az egyes korszintézisek elképzelhetetlenek olyan jellegű
összefoglalások nélkül, mint amilyeneket az ipar- és kereskedelemtörténet,
a településföldrajz, a falu- és városkutatás, a mezőgazdaságtörténet gazdag
problematikája kínál, azután a népiségtörténet, a népélet foklorisztikai és
szociológiai kutatásainak feladataival egyetemben. Meg kell írnunk nemcsak
irodalmunk, képzőművészetünk történetét, de szőlő- és bor történetünket
is, és nemcsaK a szerémségi híres borok miatt, hanem azért is, mert a múlt
század második felében pusztító filoxéra pl. Pancsován jelentkezett először,
különösképpen pedig a Horgos és Szabadka közötti szőlészetnek, gyümölcsészetnek is története van.63 Százéves intézmények és friss szellemi jelen
ségek története nézhető így „szinoptikus“ módon — immár a kutatásoknak
nemcsak nehézségeit, hanem szépségeit és közvetlen, életünkben gyökerező
feladatait is felvillantva.
HITK , 1972/10.
Bori Imre

62 A képzőművészeti élet történetének vázlatát B. Szabó György írta meg: A délvidéki
magyar képzőművészet. Szépművészeti 1943. 5. 82—87. old.
63 Feyér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Bp. 1970. 101—111. és

II.
Építészet és
képzőművészet

1. KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNELMI MŰEMLÉKEK
v a jd a s Ag d é l i r é s z é n
A műemlékek ismertetését mégnehezíti, hogy a maga nemiében mindegyik
önálló egységes külön kell őket tárgyalni is. Ami a középkori várakat illeti,
két vár kivételével (Bács és Pétervárad) a többit lebontották a karlócai békeszerződés értelmében. A többi várnak a Tisza—Duna mentén szintén ez
lett a sorsa, mint például a becsei, titeli, slankameni várnak (Sósvár), továbbá
Dombó várának és a csörögi várnak (Ceréviénél).
Először azokról a történelmi műemlékekről beszélünk, melyeknek még
ma is terepszint feletti falaik vannak.
1) Elsőnek az aracsi templomromot ismertetem. Törökbecsétől északkelet
re, 12 km távolságra van; a nép Pusztatemplomnák nevezi, nem is ok nélkül,
mert ma már jónéhány kilométer körzetben nincs egy tanya sem, kivéve a
gyöngyszigeti kombinát épületeit, amelyeket azonban szintén lebontanak.
A középkori faluból és későbbi városból, ahol 1450-ben a torontáli
rendek gyűléseztek, ma csak az aracsi templomrom van meg. Az Aracsra
vonatkozó legrégibb történeti források a XII. század végéről származnak.
A helység a XVIII. században (1720) megszűnt létezni, mert lakossága szét
széledt, elhagyta otthonát.
A templomon két építkezési periódust, illetőleg stílust lehet megfigyelni.
A régi templom román Stílusban épült: háromhajós bazilika három félköríves
apszissal, téglalap alakú alappal. Északnyugati sarkán a homlokzat előtt négy
szögű alappal harangtorony állott. A templom (az építkezési stílus alapján)
a XII. század második felére datálható, amit a történeti források is alátámasz
tanak. Itt bencés kolostor is volt.
Történelmi források hiányában nem bizonyítható, de feltehető, hogy
a tatárjárás idején és a kunok clúlása alkalmával a templomot és a kolostort
lerombolták. A második építkezési periódusban, illetőleg az újjáépítésnél,
amikor már a gótikus stílus volt divatban, a templom oldalfalaihoz kétoldalt
támpilléreket építettek, mivel a különálló harangtornyot lerombolták. A
baloldali mellékhajó apszisa fölé utólag, tornyot emeltek, csúcsíves gótikus
ablakkal. Közvetlen a templomtól északra volt a kolostor. Falait az 1971-i
földmunkálatok alkalmával egyes helyeken feltártuk.
Aracs és a templom1régészeti kutatása, konzerválása és egyes helyeken
részleges helyreállítása még folyamatban van. Aracs és még öt történelmi
műemlék a Tartományi Kulturális Közösség külön műemlékvédelmi program
jában is szerepel.

1970-ben és 1971 -ben tisztogatási és szintezési földmunkákat végeztünk.
Ez alkalommal sikerült megállapítani a harangtorony alapját, de ez még nin
csen feltárva. 1972-ben megkezdjük a rendszeres régészeti kutatásokat és
feltáró munkát a templomnál; ezt követően a körülötte épült kolostort,
majd a következő években magát a középkori falut kutatjuk fel.
2) Bács. Itt több történelmi műemlék maradt fenn. Ezek közül elsőnek
a ferences kolostort említjük. Itt a román stílusú apszis külső része maradt
fenn; a harangtorony felső részén már gótikus ablakok vannak. A törökök
kiűzetése után a templom és a kolostor újjáépült, de már barbkk stílusban.
A másik két történelmi emlék a török fürdő és a bácsi vár. A bácsi várban
1958/1959-ben végeztünk régészeti ásatásokat. A legalsó rétegben öt méter
mélyen csiszolt kőkori települést találtunk, majd feljebb bronzkorit és ezen
volt a feltöltés. Három méter mélyen egy zárt veremben a XII. század végé
ről származó edénycsempéket találtunk és III. Béla király bronzpénzét.
Ez volt a legrégibb középkori lelet Bácson.
Az ásatásokat és konzerválási munkákat az újvidéki járás pénzelte.
A járás megszűntével a régészeti kutatások és a konzerválási munkák is abba
maradtak, mert nem volt,’ aki a költségeket vállalta volna.
3) Bácstól hat kilométerre délre a Mosztonga jobb partján, az erdőben
van a Szent Antal kápolna (búcsújáró hely). A kápolna a XV. század végén
épült és még ma is jó állapotban van. Érdekessége, hogy alapját kövekből
és római téglákból építették. A kápolnától körülbelül 200 méterre nyugatra
egy erődtorony maradványai vannak. 1872-ben Henszlmann Imre végzett
itt kutatásokat.
Néhány évvel ezelőtt Bács lakosai hordani kezdték a romokról' a téglát,
de az erdész jelentette a hatóságoknak, s a Vajdasági Műemlékvédelmi Inté
zet közbelépett, állami védnökség alá helyezte a kápolnát és az erődítmény
romjait.
4) Szerénységben a második világháborúban felégetett, lerombolt Ledinci
falu felett a dombon van egy templomrom és egy toronyi eléggé megőrzött
állapotban. Gót stílusban épült, feltevésünk szerint a XIII. században. A
templom körüli földeken található felszíni régészeti leletek alapján a település
a XII—XIII. századra datálható. Itt a középkorban bányásztelepülés lehe
tett. E feltevés mellett szól az a körülmény, hogy nemrégen a Rakovac-kőbánya
Srebro nevű kőfejtőjében a felső omladékkőzet lehordásakor egy tárnára
akadtak. (Ezt akkor sikerült lefényképezni és filmezni.) Ugyanott még tíz
évvel ezelőtt lefényképeztem az ezüstbánya bejáratát, de ez azóta megsemmi
sült. A Srebro bánya felett, az út mentén, a hegyen egy olvasztókemencét
tártam fel.
A templom állami védnökség alatt van, de csak adminisztratíve, ínért
gyakorlatilag semmi sem történt megóvásáért. Nincs felkutatva, sem konzer
válva, s még a bozóttól, cserjétől, fáktól sincs megtisztítva. A XVI! századi
térképeken ez a hely Kamenica mellett Seriek névvel van jelölve.
5) Marot-Morovich mint város szerepel a középkorban. A legrégibb
történelmi források a XIV. századból (1364—1381) származnak. A Maróti
család birtoka volt, amelynek tagjai a XV. -században a városon kívül, a Sztudva és Boszut folyók összefolyásánál várat építettek. A vár szabálytalan négy

szög alapú. Hogy teljesen körül legyen zárva vízzel, és a várostól is el legyen
különítve, a két folyót csatornákkal kötötték össze. A Weigel-féle térképen
(1699) szépen látszik a vár alaprajza és fekvése.
A mitrovicai Műemlékvédelmi Intézet állami védnökség alá helyezte.
A konzerválásra és a kutatásokra eddig 100 0Q0 dinárt költöttek. Végeztek
régészeti feltárást is, de ezt igen megnehezíti, hogy a templom köré még ma
is temetkeznek. A vár csak építészetileg van felmérve és lerajzolva, jelenlegi
állapotában.
6) Vrdniki várvédő torony. Dr. Csánki Dezső Magyarország történeim
földrajza a Hunyadiak korában című könyvében Redneket azonosítja a ma
Vrdnikkel. Már a XIV. században mint helység (város) ismert; 1329-ben
vásáros hely. Rednek vára (Castrum Rednek) a XV. században épült. A város
és a vár a kalocsai érseké volt.
Nincs tudomásom róla, hogy állami védnökség alatt van-e, de eddig
semmilyen konzerválási munkát nem végeztek rajta. Pedig nagyon szép
helyen van; turistaotthonnak, kirándulásokra, üdülésre nagyon alkalmas
volna.
7) Dombó bencés kolostor volt a XIII. században. A XV. században
várrá alakították át.
A Duna szerémségi jobb partján, ahol az újonnan épült Rakovac falu
terül el, a kora középkorban és a középkorban sűrűn lakott terület volt.
Az 1963-ban előkerült oszlopfő, a későbbi értékes depolelet (ikonok)
s a XII. századbeli ötvösműhely öntőmintái elég ok volt arra, hogy ezen a
területen részletes felszíni terepjárást és kutatást végezzünk. Ezt követte
a kutatóárkok megásása, a kutatás, és utána a rendszeres ásatás, valamint
a faltörmelék kihordása. Az eddigi kutatások alapján megállapíthatjuk, hogy
a mai Rakovac területe a régebbi vaskortól kezdve állandóan lakott terület
volt egészen a XVIII. századig.' Ezt bizonyítják: a vaskori földvár; a római
leletek; a vízvezeték, falak, sírok; a gót-gepida sír leletek, az avar sírok, a
griffes-indás sírleletek, a preromantikai fonatdíszes kőfaragványok, a román
stílusú palmettás és figurális oszlopfők és faragványok.
A kutatások bebizonyították, hogy a Gradina nevű hely a falu szélén
a középkorban DOMBO néven ismert bencés kolostor volt, amit a XV.
században a, törökök közeledtével várrá alakítottak át. Pétervárad eleste után
a Dunamenti várakat a törökök elfoglalták. Dombó váracska védői ellenálltak
az ellenségnek, s a török harcban foglalta el; ezt bizonyítja az ásatások fo
lyamán előkerült sok számszeríjhegy, a lőrésnél talált kis ágyú, továbbá nyílhe
gyek, kard, zablák és mindenütt az égett réteg. Mindez arra vall, hogy az
ostrom alatt vagy utána az épületet felgyújtották. A törökök alatt a dombói.
lakosok Hajvaz agának adóztak, aki Péterváradon székelt. Végül a karlócai
béke értelmében, három évi halogatás után, 1702-ben a dombói vár még
megmaradt falait is lerombolták.
A második csoportban sorolom ffel azokat a történelmi, .műemlékeket,
amelyeket szükséges volna régészetileg feltárni és az adottságoknak meg
felelően dokumentálni, esetleg konzerválni.
I.) Bácstól délre a Mosztonga jobb partján, egy kilométer távolságra a
Szt. Antal kápolnától van az á hely, ahol valamikor a kerek Szí. György

kápolna volt. 1872 májusában ezen a helyen Henszlmann Imre szintén ásatott.
Az ő ásatása alapján egy kerek templom alapjait sikerült feltárni. Ez egy János
lovagrendi templom volt. A helyet nemrégen sikerült pontosan lokalizálni.
II.) Gálád várkolostor. Az aracsi romoktól 13 kilométerre északkeletre
van a Galacka folyócska, amely szintén az aracsi romok mellett folyik, de
Aracsnál még mint Vinceér-Crna Bara, itt viszont már mint Galacka. A
kikindai múzeum munkatársai végeztek ezen a helyen ásatást kutatóárokkal.
Falakat találtak, de nem sikerült megállapítaniuk a kort. Amit még fontos
megjegyezni: ezt a helyet Kliszának nevezik, más szóval:i templomhelynek.
A miloševoi határban, közvetlenül a Đukić-tanyánál van.
III.) Becse vára. A mai Törökbecsénél a Tisza bal partján vannak a falai,
illetve a maradványai.
Nem tudni pontosan, mikor épült; a történészek úgy vélik, hogy Róbert
Károly idejében épülhetett. Ez év őszén kint jártam a becsei várnál, és mivel
a vízállás nagyon alacsony volt, ritka alkalmam nyílt arra, hogy a még meg
maradt falak szerkezetét tanulmányozhassam. A becsei várfalak szerkezete
a következő: az alap alatt másfél méter hosszú, hasított tölgyfakarók vannak
sűrűn egymás mellett leverve, és erre vannak felépítve a falak. A falak széle
egy sor téglával van kirakva, ezek úgynevezett Árpád-kori polyvás téglák;
belül a fal forró meszes habarcsba dobált római téglakkal van kitöltve. Ezek
alapján feltételezhető, hogy régebben épülhetett, mint ahogyan eddig gondol
ták.
A becsei vár történeté eléggé ismeretes, de még soha senki régészetileg
nem vizsgálta meg, noha a rendszeres régészeti kutatás nagyon is szükséges
volna, hogy fényt derítsen a tisztázatlan részletekre.
IV.) Doroszló határában a pusztaszentegyházi erdőben vannak Pusztaszentegyháza középkori falu maradványai. 1966-ban Szekeres László kollé
gámmal bejártuk a terepet, és megtaláltuk a pusztaszentegyházi templom
alapfalainak egyes részeit, amit az erdő teljesen eltakart.
V.) Deronyánál, a Mosztonga bal partján elterülő erdőben két négyszög
letes földvár maradványai láthatók. A távolság a két vár között 115 méter volt.
A két földvárat sáncárok kötötte össze, és így a földvárak a Mosztongából
beeresztett vízzel voltak körülvéve. Az 1960-as évek elején a Duna—Tisza—
Duna Vállalat új csatornát ásatott (illetve a Mosztonga folyócska kacskaringós
folyását egyengették), és az újonnan ásatott csatorna a két várat szétválasztotta
iegymástól. A csatorna ásása alkalmával sok középkori csontvázas sírt tártak
fel, és ugyanott, a csatorna oldalában középkori településnek, veremlakásoknak
a nyomait találtam. A Mosztonga, illetve, a csatorna bal partján levő földvár
erdőben van, s jelenleg nincsen kitéve a veszélynek, hogy megsemmisül.
A jobb parti vár kisebb, falai magasabbak s közelebb van a régi Mosztongához.
Itt az erdőt kiirtották, s bérletbe adták a konyhakertészetnek. Ha az illetékesek
hamarosan nem intézkednek, a vár meg fog semmisülni.
VI.) Száva-Szent-Demeter Mitrovicánál, a mai mácsvai Mitrovicánál
volt, ahöl a Régészeti Intézet több évé végez rendszeres ásatásokat. Meg
találták a templomot; több réteget, és több építkezési periódust konstatáltak.
A kutatások ma is folynak* eredményeiket az Intézet fogja közölni.

VII.) Szalánkemén-Slankamen egyike a legrégebbi váraknak, már
1072-ben írásbeli említés történik róla. A zimonyi és a Jugoszláv Katonai
Múzeum végzett több éven át ásatásokat, de nem a középkori várnál. A
legidősebb leletek a vaskorból származnak, utána római és végül középkori
leletek állnak rendelkezésünkre.
VIII.) Bán-Monostor — Bánostor szintén egyike a legrégibb városoknak.
A rómaiak alatt Bononia virágzó város volt a Limes és az út mentén; szemben,
a Duna bal partján, a bácskai oldalon volt az Onagrinum nevű ellenerőd.
Nem messze, a Kuva dűlőben volt a kövi káptalan és később egy időben a
szerémi püspök székhelye. Bánostoron a Vajdasági Múzeum végzett néhánynapos mentőásatásokat, 1955-ben. Ez alkalommal római szarkofágot ástunk
ki és kelta csontvázas sírokat találtunk. Onagrinumnál a Vajdasági Múzeum,
és a. Műemlékvédelmi Intézet végzett kutatásokat; az erőd maradványait
és falait ásták ki. A belgrádi Régészeti Intézet 1970-ben végzett ásatásokat
Bánostoron. A római részt vizsgálták, a részeleteket nem ismerem.
IX.) Titel. A titeli káptalan és vár egyike a legrégibb történelmi helyek
nek Vajdaság területén. Alapításának pontos idejét nem tudjuk, de feltehető,
hogy a XI. század végén keletkezhetett. Később szintén várrá alakították
át. A požarevaci béke után Belgrád ismét a császári uralom alá került, és a
belgrádi vár újjáépítéséhez dereglyéken hordták az épületanyagot a titeli
várból. Végül 1780-ban a várat teljesen lerombolták, tégláiból épültek fel
a titeli sajkás zászlóalj helységei.
Thim József történész 1892-ben ásatott a várban, szép eredménnyel,
de pénz hiányában nem folytathatta. Végül a Bács-Bodrog vármegyei Törté
nelmi Társulat megbízásából Érdújhelyi Menyhért 1902-ben folytatott itt
ásatásokat, rövid ideig, kutatóárokkal.
X.) Pétervárad. A mai péterváradi vár helyén IV. Béla magyar király
1237-ben kolostort alapított. Az'alapítólevél elejéin megemlíti, hogy a kolostor
építésére a Szerémségben levő Ukrud (Ökröd) nevű helyet jelöli ki. E község
a kolostor alapításakor Bélakút vagy Szépkút nevet nyert. Egy régi rézkarc
tanúsága szerint a templom a mai péterváradi vár helyén volt. A templom
után 1954-ben kutattam, de eredménytelenül, mert néhol a felszíntől már
30 cm mélységben sziklákra akadtam. Pár évvel ezelőtt, amikor a Varadin
Szállodát átalakították, négy méter mélyen nagy olajtartályokat helyeztek le,
és ez alkalommal faragott épületkövek kerültek elő, á keresett templom marad
ványai. Tulajdonképpen az történt, hogy mikor a várat átalakították, a templom
helyére új épületet építettek (az ágyúcsámokot), a talajt egyengették és az
épületmaradványokkal feltöltötték a szintet.
A török veszély következtében a fellegvárat, illetve a bélakúti apátság
kolostorát várrá alakították át, és ettől kezdve a Pétervárad neve is átköltözött,
vagyis két Pétervárad szerepel a történelemben (Vásárosvárad — Ópétervárad,
és Pétervárad Szerémségben). Egy XVI. századi térképen mindkettő fel van
tüntetve a Duna két oldalán: a bácskai oldalon „Petar wardi“, a szerémi oldalon
pedig „Peterwarden*.
A régi,, tatár járás előtti, középkori Péterváradot a mai Újvidék területén
keU keresnünk. Ez a Duna partján, Kliszánál lehetett, a< mai lőpor
raktárak környékén. Nincs pontosan lokalizálva, de a leletek és az adatok
alapján ezen a helyen kell keresni.

Sorolhatnám még a menteni való műemlékeket, de szükségesnek tartom,
hogy egy súlyos problémáról is szóljak, éspedig arról, hogy milyen jövő
vár a műemlékekre. Szomorú eseteket kell elmondanom az eddigi gyakorlat
ból. Bács várának kutatását és konzerválását, mint már az előzőkben ismer
tettem, a volt újvidéki járás pénzelte. A járás megszűnt, és ezzel a kutatás
is. A bácsi helyi közösség nem vállalt semmilyen kiadást, még azt sem, hogy
egy őrt állított volna. Meg is lett az eredménye: a már konzervált, restaurált
donzson torony ajtaját számtalanszor feltörték, az ablakokat leszedték, a
várban tüzet gyújtottak, s a tűzoltóságnak kellett közbelépnie. Ezért senkit
felelősségre nem vontak. A helybeli iskola történésze a diákok bevonásával
ásatott és a vár alagutait kutatta.
Egy másik, igen szomorú eset. Törökbecsén a polgárok szobrot emeltek
gróf Leininger Károlynak, az 1848-as tábornoknak, akit Aradon kivégeztek.
A nagy állószobor 1918-tól a városházaraktárában volt; a háború alatt a város
háza átköltözködött egy másik épületbe, s a szobrot is átvitték. 1954 tavaszán
azt az épületrészt, ahol a szobor volt, lebontották (akkor ebben a helyzetben
lefényképeztem). Jelentettem a múzeum igazgatójának, aki rögtön intézkedett
a Műemlékvédelmi Intézetnél, hogy helyezzék állami védnökség alá. Ez
nem történt meg, a szobrot átadták a labdarúgó csapatnak, azok szétverték,
és árából sportfelszerelést vettek.
De aggaszt az aracsi templom jövője is: félek, hogy Bács sorsára jut,
mert eddig nem találtunk elég megértésre a törökbecsei városi vezetőségnél.
Nem elég csak kiásni és konzerválni, vállalni kell a megőrzést is.
HITK , 1972/10.
Nagy Sándor
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2.

A MAGYAR BAROKK VAJDASÁGI EMLÉKEI

Megtisztelő feladat számomra, hogy a Hungarológiai Intézet engem
kért fel a vajdasági barokkról szóló referátum megtartására. Ez a feladat ugyan
akkor nagyon nehéz is, így tehát számos problémának inkább csak exponálá
sát, semmint megoldását ígérhetem. A nehézségek legfőbb oka: nincsenek
— vagy csalj alig vannak — előtanulmányok. Az újabb magyar műemlékrtopográfiák csak a mai, tehát az 1918, illetve 1945 utáni Magyarország területét
ölelik fel, a magyarországi barokk történetével foglalkozó általános munkák
(Garas Klára, Aggházy Mária, Voit Pál könyvei) pedig a régi Magyaroszágnak
elsősorban felvidéki és erdélyi területeit tekintik át — a Dunántúl és az Alföld
mellett. Tulajdonképpen meg kellett elégednünk néhány régebbi forrással,
így a Forster—Gerecze-féle Magyarország műemlékei sorozat II. kötetével
(1906), amely azonban még nem mai értelemben vett műemléktopográfia,
s Bács-Bodrog megye emlékeit szinte csak az évszám megjelölésével sorolja
fel, Torontál megyénél pedig teljesen hiányos és vázlatos.
Használtuk még a Borovszky-féle sorozat (Magyarország ‘varmegyéi
és városai) bácskai és torontáli kötetét, és eredményesen forgattuk Szentkláray
Jenő monográfiáit. A barokk-kutató számára a legtöbbet 1909-ben' kiadott
dolgozata mond: Mercy kormányzata a Temesi Bánságban. Igaz, a munka
központjában a XVIII. századi Temesvár áll, de az ott érvényesülő tendenciák
sok tekintetben az egész akkori Vajdaságban megjelennek, vagy közvetlen
hatás, vagy esetleg analógiás fejlődés útján. Különben is: a Mercy-féle Temesi.
Bánsághoz tartoztak a mai Vajdaság nyugati területei is.
Könnyebb lenne a feladatunk, há a Vajdaság szerb barokkjáról kellene
szólnunk, mert itt Veljko Petrović és Milán Kašanin legalább az alapokat
lerakták (Srpska umétnost u- Vojvodini), bár itt is sajnálnunk kell, hogy Pétrovićot halála megakadályozta a munka új, teljesebb verziójának elkészítésében.
Emlékszem, hogy amikor 1961-ben találkoztunk, Petrović milyen lelkesen
beszélt terveiről. Mélyen fájlaljuk, hogy megvalósításukra nem került sor,
hacsak nem gondol valaki a jeles szerb író és tudós kézirati hagyatékának
kiadására. Igaz, érdemes szerb tudósok, mint Dejan Medaković Belgrádban,
Dinko Davidov Újvidéken azóta is igyekeztek felszínen tartani a „vajdasági
barokk“ komplexusát, sőt, pompás szépirodalmi feldolgozása is van ennek
a komplexusnak, Miloš Cmjanski hatalmas regénye, az Örökös vándorlás.
Cmjanski, aki szerintem a legnagyobb szerb prózaíró, nemcsak regényt
alkot, hanem tudományosan megalapozott, krónikaszerű körképet is, ki
kitekintve nemcsak Temesvárra, hanem Budára, sőt Pécsre is. A barokk-kutató
nemcsak regénynek, hanem dokumentumnak is felfoghatja ezt a nagyszerű művet.

Külön nehézség a vajdasági barokk magyar elemeinek, vonatkozásainak
kutatásában a terület soknemzetiségű volta. Szentkláray, akit igazán nem
lehet „nemzeti nihilizmussal“ vádolni, rezignáltan kénytelen megjegyezni:
„Az a csekély számú magyar nép (Szentkláray kiemelése!), aki a félhold uralma
alatt és a visszahódító hadjáratokban még életben maradt, a Tisza és a Maros
balparti vidékén, a hajdani Torontál-, Csanád- és Aradmegyékben húzódott
meg kisded falvaikban. Voltak tehát a Temesi Bánsággá átalakult területen
túlnyomó számmal szlávok és oláhok s volt azonkívül a fajtiszta, színmagyar
ősi magyarságnak egy kis töredéke.“ Ehhez járul — amint ugyancsak Szentkláraytól tudjuk — a Mercy-féle német, sőt cseh telepítés, majd később az
olaszok és spanyolok megjelenése. Nem hagyhatjuk ki a színskálából a szlo
vákokat és a ruszinokat sem, akikről tudjuk, hogy szintén a XVIII. század
ban települtek le a Vajdaságban.
Ez a tarka spektrum fölveti a kérdést: mit nevezzünk vajdasági magyar,'
szerb, román, német, szlovák, horvát-bunyevác, ruszin barokknak? A szerb
barokk anyag számát tekintve a legnagyobb s a román anyaggal együtt jól
elválasztható a többi, nem-pravoszláv nemzetiség kultúrájától. De hogy egy
vegyes lakosságú helyen, mint Szabadka vagy Apatin, épített barokk katolikus
templomot „magyar“, „horvát“ vagy „német“ címkével lássunk-e el, azon
lehet vitatkozni. Mindenesetre az átmenet, a fluktuáció, a kölcsönhatások
széles rétegével kell számolnunk, az esetleges tévedésnek vagy helytelen inter
pretációnak ódiumát is vállalva. Éppen ezért, ha a magyar barokk vajdasági
emlékeiről beszélünk, akkor a magyar jelzőnek kissé magyarországi mellékjelen
tése is lesz. Szerbül ezt szinte még precízebben meg lehetne fogalmazni:
ugarski bárok u Vojvodini, vagy esetleg — a közkedvelt néprajzi-földrajzi
terminus beiktatásával: partonski elementi vojvodanskög baroka.
A legsürgősebb feladat mindenekelőtt ez volna: megírni a Vajdaság
egyetemes műemlék-topográfiáját, úgy, ahogy ez Magyarországon Sopronnak,
Esztergomnak, Heves és Pest megyéknek vonatkozásában már mintaszerűen
megtörtént. E kötetek módszerét a vajdasági monográfia is átvehetné, persze,
azzal a különbséggel, hogy itt nem kizárólagosan magyar, vagy kizárólagosan
szerb problematikáról volna szó, hanem biztosítani kellene román, szlovák,
ruszin, esetleg e területről származó német tudósok közreműködését is. —
Erdélyben, nem tagadhatjuk, ezen a téren előbbre jár a kutatás. B. Nagy
Margit kitűnő könyve (Reneszánsz és barokk Erdélyben, 1970) a vajdasági
barokk kutatóinak is példát mutathat. De tanulhatunk Voit Pál értékes köny
véből is (A barokk Magyarországon, 1970).
Voit könyvében szerepel „a dunai barokk építőiskola“ fogalma: ennek
az iskolának alkotása többek közt a kalocsai székesegyház. Érdekes, hogy
az iskola kibontakozását egy vajdasági történeti esemény tette lehetőve:
a zentai csata 1697-ben. Tulajdonképpen ezután fejlődik ki a vajdasági ba
rokk, hisz a török uralom alatt általában nem volt mód barokk épületek emelé
sére; (Zárójelben megjegyzve: ez is csak cum grano salis érvényes, hiszen ami
kor á török 1738-ban visszafoglalja Belgrádot, az újjáalakított Kalemegdan
óra-kapuját, a híres sahat-kapijá-1 barokkos formák alkalmazásával építik fel.)
Vajdaságnak a Temesi Bánsághoz tartozó részeiben 1716-ban, Temes
vár felszabadulásának évében, kezdődik meg a barokk-korszak. Temesvárött
létesül aztán a XVIII. századi magyarországi barokk egyik legimpozánsabb
építménye, a székesegyház, amelynek alapkövét 1736-ban teszi le Falkenstein

báró csanádi püspök, azon a helyen, amelyet a Crnjanski regényéből jól
ismert Engelshofen báró, a császári adminisztráció vezetője, jelölt ki. Voit
— más tudósok véleményéhez csatlakozva — az ifjabb Fischer von Erlach
művének tartja a temesvári barokk katedrálist. Nyilvánvaló, hogy Temesvár
és Kalocsa művészeti hatása a szoros értelemben vett Vajdaságra is kiterjedt,
hisz a „dunai barokk iskola“, amelyet „Habsburg-barokknak“ is nevezhetnénk,
végső soron egészen Belgrádig eljutott. Az osztrák uralom éveiben Belgrád
barokk város képét öltötte magára, s ez a kor szerb irodalmában is, képzőművészetében is érzékelhető.
A vajdasági barokkról szólva, ki kell tehát tekintenünk a szomszédos terü
letek felé. Az egyes művészek fluktuációja is eléggé nagy: az egri jezsuita
Kerschensteiner Konrád Temesváron működik mint építész. Oda hívják
Nagybányáról az ugyancsak jezsuita Salinger Józsefet is, aki azonkívül Bel
grád barokkizálásában is részt vesz. Vagy egy érdekes irodalmi párhuzam:
Bethlen Miklós, az erdélyi politikus, építész és prózaíró eszéki fogságában,
a Tvrdja falai közt kezdi írni a magyar barokk egyik remekművét, önéletrajzát.
Ki kell tekintenünk tehát a Bükktől az Avaláig, az erdélyi hegyektől a DélDunántűiig, ha hozzávetőlegesen fel akarjuk vázolni azt az ambientet, amelyben
a vajdasági barokk kibontakozott.
A barokk esztétikai kultúra nem szorítkozott a képzőművészetre. Hadd
idézzük megint Szentklárayt: „Az akkori egyházi szertartások sok érdekes
szokásról és helytörténeti mozzanatról tájékoztatnak bennünket. Megtudjuk
a jezsuiták naplójából, hogy karácsony éjszakáján művészi veretű díszítésekkel
ékesített jászolt állítottak föl a templomban, a született Megváltó szobrocs
kájával. Jézus névünnepén a Megváltó szobrát az oltáron állították föl. Őran
gyalok vasárnapján angyalnak öltözött diák jelent meg a nagymisén és egy
kisdedet vezetett az oltár elé.“ A továbbiakban arról olvasunk, hogy 1719-ben
már harangok szólnak, s a nagymisét orgona és zenekar kíséri. Mindezt a
kanonok-nagyprépost Szentkláray — aki, magas egyházi rangja ellenére is,
a XIX. század embere volt — kissé soknak is tartja, és némi iróniával meg
jegyzi: „Túlságosan sok volt az ünnep".
Adatai Temesvárra vonatkoznak, azonban így képzelhetjük el a Vajda
ság keleti és déli területeinek barokkizálódását is. A barokk esztétikum jel
lemző programja a Gesamtkunstwerk, az „egyetemes műalkotásra" való
törekvés, építészet, festészet, szobrászat, zene, színjátszás eggyéötvözése.
Hogy egy vajdasági szerb példát idézzünk: Mojsej Putnik bácskai pravoszláv
püspök beiktatására 1757-ben Žaharija Orfelin készíti a díszleteket, ünnepi
ruhákat, alkotja meg az ünnepség „koreográfiáját". Milorad Pavić gazdag
anyagú könyvében (Istorija srpske knjtéevnosti baroknog dóba, 1970) néhány
érdekes illusztrációt találunk erről' az ünnepségről. Aligha tévedünk, ha
analógia alapján úgy gondoljuk: a vajdasági magyarlakta falvakban, városok
ban is hasonló jellegű barokk ünnepségek zajlottak le, legföljebb- szerényebb
keretek közt.
A Vajdaság „barokkizálódása“ ' mindenesetre folyamatosan átfogja az
egész XVIII. századot. Versecen már’ 1720-ban kálváriakápolna épül, kápol
nát építenek Nagybecskereken 1723-ban, Bezdánban 1737-ben, Zomborban
1758-ban, 1776-ban és 1788-ban,-1733-ban már olyan nagyobb igényű épület
is áll, mint az újvidéki katolikus plébániatemplom. Nem sajnálhatjuk eléggé,
hogy ezt az épületet 1892-ben kivetkőztették barokk jellegéből, s helyette
impozáns, de kissé hideg neogótikus templomot hoztak létre. Jobban meg

őrizte eredeti szépségét a zombori plébániatemplom, amely 1751 és 1771
között épült, valamint ugyancsak Zomborban az 1751-ből való Szent Ferenctemplom.
Folytathatnék az évszámok, adatok felsorolását, s ha időnk volna, ele
mezhetnénk részletesebben is néhány olyan kitűnő alkotást, mint amilyen
a század végéről való — jelenleg már székesegyházi rangot viselő — szabadkai
nagytemplom. Annyit azonban meg kell állapítanunk: az a komplexus,
amelyet „barokk urbanizmusnak“ nevezhetünk, hatásosan közrejátszott a
vajdasági városok, elsősorban Újvidék, Szabadka, Nagybecskerek és Zombor
városképének kialakításában. Sajnos, a XIX. és a XX. század meglehetős
érzéketlenséggel kezelte a barokk urbanisztika alkotásait: sok részletről
már csak régi képek alapján alkothatunk magunknak fogalmat.
Az egyházi architektúra és a barokk urbanizmus mellett megjelent aztán
itt is a „rusztikális barokk" Ennek emlékei többek közt a Szentháromság
szobor, például a gombosi vagy a zentai. A gombosi szobor felirata ugyan
XIX. századi, a kompozíció azonban a kései barokk szellemében fogant,
és kétségtelenül XVIII. századi. „Rusztikális“ a zentai szoborcsoport is,
ámbár egy kisváros terén állt. Ezek — és a hozzájuk hasonló emlékek — talán
nevezhetők a „m agyarv agy ha úgy tetszik: „magyarországi44 barokk alko
tásainak. A Rákóczi-kor társadalmáról írott alapvető cikkében (Rákóczi-emlék
könyv, II., 1935) Mályusz Elemér szellemesen szembeállítja a „Habsburgbarokkot“ ezzel a néha „nehézkes és provinciális", de érdekes és figyelmet
érdemlő^ „magyar barokkal". A Vajdaság magyar — és egyéb nemzetiségek
hez kapcsolódó — barokk emlékei is beletartoznak ebbe a szférába, bár,
mint láttuk, a „Habsburg-barokk“ 'sem maradt nyomok nélkül.
Meg kellene vizsgálnunk egyszer tüzetesebben a vajdasági barokk folklorisztikus vonatkozásait. Bálint Sándor munkáiból (Sacra Htmgaria c.
könyvéből, és az 1971. évi 7a/>e'-kötetben közölt cikkéből) sok érdekeset
tudunk még ennek a tájnak XVIII. századi életéről, elsősorban vallási népraj
záról, kultikus kapcsolatairól Szegeddel, Radnával, Vodicával, a baranyai
Gyűddel. A barokk hagyományok ebben a folklórisztikus közegben egészen
az elsq világháborúig továbbélnek, s természetesen a népművészetet is befo
lyásolják (fogadalmi képek, falusi kápolnák, Mária-oszlopok stb.).
Referátumom végére értem, bár tudom, hogy a témát nem merítettem
ki, s legföljebb vázlatot adhattam. A további kutatásra — magamat is bele
értve — még sok feladat vár. A legfontosabb feladat pedig ez volna: a Vajdaság
műemléki feltérképezése. A Hungarológiai Intézet itt eredményesen működ*
hetne együtt a Matica srpskával, a többi nemzetiség művelődési intézményei
vel és a magyarországi barokk-kutatókkal. Ideje volna aztán Újvidékre össze
hívni azt a nemzetközi barokk-kongresszust, amelyről már évek óta szó van,
amely azonban sajnos még nem jött létre. El tudom képzelni, hogy szerb és
magyar, hórvát és szlovák-, román és ruszin, sőt — a XVIII. századi vajdasági
települési helyzet figyelembevételével — német és francia, olasz és spanyol
tudósok közreműködésével is milyen érdekesen és sokoldalúan lehetne meg
világítani a barokk problematikát a Vajdaság és az egész Dunatáj távlataiban.
Szeretném hinni, hogy egy ilyen symposionra belátható időn belül sor ke
rül, s Újvidék is belekerül az európai barokk-kutatás centrumainak sorába.
H ITK , 1972/10.
Angyal Endre

3. A VAJDASÁGI MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET A XIX. SZÁZAD
VÉGÉTÖL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚIG
A vajdasági képzőművészetnek sajátos fejlődési útja és jellegzetes fejlő
dési feltételei vannak.
A képzőművészek és a müpártolók a múltban homogén csoportokat
képeztek, afféle nemzetiségi tömörülést, és ily módon biztosították — legin
kább — a szerb és magyar alkotók egzisztenciáját. A többi nemzetiség, művelt
mecénások híján, tehetségeit a véletlen és a sors szeszélyeire hízza. Példaként
csak három nagyon tehetséges horvát művészt említünk meg: Bačić Antunt,
aki München után amatőr szintre süllyed; Čović Jelenét, ugyancsak a Münc
heni Akadémia hallgatóját, akinek alkotóművészete a két háború közti Szabadka
szűk kereteibe zárva évről évre hanyatlik, és végül Kopilović Stipant, akinek
fiatalkori munkái a legjobb század eleji hazai teljesítmények közé sorolhatók.
A kedvező földrajzi helyzet s Vajdaság tarka nemzetiségi összetétele,
valamint a fejlett képzőművészeti központokkal való kapcsolatok lehetővé
tették e vidék számára a nemzeti tradíciók jótékony befolyását ezen a vidéken.
A monostorok nagyjelentőségű freskói, ikonjai és architektonikájának érdekes
részletei mellett örökségül kaptuk a szecesszió néhány híres épületét, hazai
művészek és ismert külföldi művészek kéjeivel és szobraival fegyütt.
Ezek a feltételek tették Vajdaságot a nagy tradíciók és a fejlett képzőművészeti élet színhelyévé. Hogy képletesen fejezzük .ki magunkat: ez a
terület sohasém esett messzire Budapesttől és sosem volt túl közel Belládhoz.
Pesten keresztül vezettek az utak Bécsbe, Prágába, Párizsba, és rendszerint
Rómán és a többi olasz városon keresztül tértek vissza. Különösen a két
háború között Belgrád lesz a visszatérők alkotó törekvéseinek és céljának az
állomása, az a város, amélytől az elismerést remélik.
Be kell vallani, hogy ez az európai metropolisokban tett körút nem mindig
fájdalommentes. Sokan csalódottan kerülnek haza, vagy csak a kitartók és
a szenvedélyesek kis csoportját hívja haza az elkötelezettség, akik talán még
a provincia bizonytalan ígéreteiben is hinni tudnak. Nagyon sok nem minden
napi tehetség s befutott művész veszik el örökre ebben a kavargásban, amely
vonz, mint a hínáros folyó, és az óvatlan úszókat sötét örvénybe v^gy ingová
nyos, bizonytalan visszatérésbe sodorja.
A rengeteg akadály: a legbanálisabbaktól kezdve, mint pl. a piac hiánya,
a környezet rossz ízlése, egészen a szubtilis problémákig, mint a nemzetiségi
türelmetlenség,, vagy élőbb a magyar, később a nagyszerb államérdek, a lehető
legdurvábban szelektálja a neveket.

Ezúttal nem kívánunk elmerülni a régmúltban, maradjunk a XIX.
és a XX. század fordulóján. Magyarország művészete és a magyar alkotók
ebben a periódusban nagyon jelentős és elhatároló szerepet játszanak Vajda
ság képzőművészeti fejlődésében, de az adott körülmények miatt majdnem
mindmáig feledésben maradtak, enyhén szólva, méltánytalanul elhanyagolták
őket.
A múlt század Utolsó évtizede a szecesszió fénykora. Ez a még ma sem
kellőképpen értékelt mozgalom nem is sejtett kifejezési lehetőségeket jelez,
és felborzolja a lelkeket, nemcsak a nagy központokban, hanem a távolabb
eső vidékeken is. Az újdonságok soha nem tapasztalt gyorsasággal törnek be
a kis országok fővárosaiba, s felébresztik a nemzetek törekvését az iránt,
hogy hozzájáruljanak az egyetemes művészi értékek gazdagításához.
Budapesten e mozgalom a szecesszió születésével egyidejűleg jelenik
meg. Az avantgardista lelkek — élükön az új eszmék szenvedélyes megszál
lottjaival — heves csatározásokat folytatnak elismertetéséért.
A budapesti konzervatív körök szívós ellenállása szerencsés helyzetet
teremt Vajdaságban, s lehetővé teszi, hogy itt megvalósuljanak a fantáziadús
tervezőmérnökök álmai. Az új épületek szokatlan tarkaságukkal és a gondolat
játékát követő formájukkal erőteljesen hatnak a vidék szunnyadó, megköve
sedett ízlésére, ugyanakkor előkészítik a talajt a fiatal festők vásznain felbuk
kanó új, szokatlan, eleven kontrasztszínek befogadására. Ekkoriban tartózko
dik Budapesten néhány kibontakozófélben leyő- tehetségünk is, többek között
Pechán József, Oláh Sándor, Farkas Béla, akik magukba szívják az akkori
avantgardizmus friss sugallatait, hogy azokat később a mi talajunkba ültessék át.
Az első világháborút megelőző évtizedekben, a háború küszöbén és
közvetlenül ez után Budapest más nemzetiségű vajdaságiakat is vendégül
lát. Az avantgardista Nyolcak csoportjáról jól ismert Nagybányai művésztelep,
valamint az első évtized végén megalakult Művészház képviselik a közvetlen
kapcsolatot Párizzsal és az új művészeti irányzatok egyéb európai központja
ival.
A háború véres ,évei után még egy jelentős esemény éreztette hatását
Vajdaság képzőművészeti életében. Világviszonylatban is nagyon erős impul
zusként hatott a művészekre az októberi forradalom. Nálunk még konkrétabb
formában jelentkezik a hatása. A Magyar Tanácsköztársaság elfojtása után
két menekült művész érkezik Szabadkára, Lenkei Jenő és Hódi Géza, akik
aktívan is részt vettek a magyarországi eseményekben.
Végül az 1918-as határ elvágja az összeköttetést, és.megnehezíti a kapcso
latot. Vajdaság és Budapest művészei között. A Vajdaságban maradt — főleg
magyar — művészek elbizonytalanodnak, s szinte apatikusak lesznek. Szórvá
nyos próbálkozásuk, hogy szembeszálljanak a bizonytalan jövővel, nem nagy
sikerrel jár. A küszöbön álló gazdasági válság csak nincstelenséget ígér, és
az új világkatasztrófa végérvényesen eldönti a művészek sorsát is.
Ha ilyen szempontból nézzük Vájdaság képzőművészeti életét, az elért
eredményeket a korh,oz kell viszonyítanunk, márpedig a két háború közti
évek rendkívül súlyosak, voltak. És mégis, az elszánt hozzáállás, a szervezési
kísérletek, s az akkori alkotások kétségtelenül szilárd alapnak bizonyultak,
amelyen mai, felszabadulás utáni művészetünk gyorsan regenerálódott, s
bem' remélt virágzásnak indult.

Eddigi visszapillantásunkban nem beszéltünk azokról a művészekről,
akiknek alkotói arculata már a múlt század végén kialakult. Jakobey Károly,
Than Mór, Eisenhut Ferenc és a többiek nem kapcsolódnak szorosan a mi
talajunkhoz. Róluk már számos kimerítő tanulmányt, sőt disszertációt is
írtak. Ezek a művészek nem tartoznak ugyan a mi művészetünk történetéhez,
alkotásaik összegyűjtése és megőrzése mégis indokolt, mert igazságtalan lenne
figyelemre méltó tevékenységük elhallgatása.
Számunkra sokkal izgalmasabb feladatot jelent a már említett ötven év
a maga intenzív és kimagasló eredményeivel. E fél évszázadban legalább
tíz rendkívüli tehetségű képzőművész tevékenykedett Vajdaság területén,
és e korszakban születtek a szecesszió magyaros változatának az épületei is.

ARCHITEKTÚRA
A vajdasági városok építészeti öröksége nem mondható változatosnak
és értékesnek, legalábbis a távolabbi múltra vonatkozóan, a klasszicizmus
és az eklekticizmus koráig. A szecesszió felbukkanásáig az épületek jó része
pesti és bécsi építészeti gyakorlat alapján készült. Észrevehető a szecesszió
egy bizonyos késése, de ez csak az épületek előnyére szolgálhat, mert ezáltal
formai tekintetben letisztultabbak, funkcionálisabbak és kevésbé terheltek
dekoratív elemekkel.
Szabadka különösen gazdag szecessziós emlékekben, míg a többi város
ban az épületek kisebb méretűek, magánjellegűek, s kevesebb is van belőlük.
Ez a tény nem a szecessziós irányzat gyengeségét vagy csak pillanatnyi fel
lángolását igazolja — nyilvánvalóan az anyagi eszközök hiánya akadályozta
meg a nagyobb vállalkozásokat. Magát a stílust a pécsi Zsolnay gyár dekoratív
plasztikái teszik tökéletessé és sugárzóvá. Nemcsak a vajdasági városok
épületeit burkolták Zsolnay Miklós kerámiáival, ezek megtalálhatók Zágráb
ban, Szarajevóban, Belgrádban, Nišben és más kisebb városokban is. A leg
több figyelmet és társadalmi törődést mégis a szabadkai épületek érdemlik
meg: a Városháza, a Zsinagóga, a Reichl-palota — ma a Képzőművészeti
Találkozó székhelye —, és a többiek. Ez a három műemlék minden kétséget
kizáróan a szecesszió legértékésebb képviselője. Mindhárom századunk első
évtizedében épült.
— A szabadkai Városháza a harmonikus forma, valamint a képzőművészet
és az architektúra kiváló szintézise mellett igen funkcionális építmény is,
ami egyébként nem jellemzője a szecessziós architektúrának.
— A Zsinagóga Kelet-Európa talán legtökéletesebb összhangban meg
épített imaháza.
— A Reichl-palota fantáziadús formáival és tökéletesen egybehangolt
kerámia-dekorációjával a jugoszláv kerámia nemrégiben itt megtartott Első
Triennáléjának a megnyitóján kivívta a legeminensebb szakemberek csodála
tát, is.
A legtöbb tervet Komor Marcell és Jakab Dezső készítette, de itt találjuk
a hírneves Lechner Ödön alkotásait is, aki a .szecesszió, architektúrájában a
magyaros változatok elismert megteremtője volt.

Zentán a még ma is jó állapotban levő tűzoltóotthonnak szánt épület
a fiatal Lajta Béla műépítész munkája, aki később a magyarországi modern
építészet legjelentősebb előharcosa lesz.
Nagyon sok, kevésbé ismert tervező alkotása is magán viseli a stílus jel
legzetességeit, s konzerválásukkal és restaurálásukkal városaink igazán
jelentős színfoltjai lennének.
FESTÉSZET
Pillanatnyilag az időszak festészetével való foglalkozása legégetőbb
problémánk, nemcsak a ránk maradt anyag romlékonysága miatt, hanem mert
fennáll a veszély, hogy az értékes műalkotások legális vagy illegális úton
kikerülnek az országból. E tekintetben egész sor nehézség merül fel. A meg
őrzött festmények légnagyobb része magángyűjteményekben van, és polgára
inknak a műemlékvédő szolgálat iránt tanúsított bizalmatlansága miatt nagyon
nehéz összeírni a műalkotásokat. Munkánkat nagyon megnehezíti az a körül
mény is, hogy minden egyes festményt alapos vizsgálat alá kell venni, mert
Vajdaságot 1924 körül elözönlötték az ismert magyar festők műveinek a má
solatai. Az akkori évek üzérkedő képkereskedelme miatt ma már azt is nehéz
kikutatni, hogy a magyarországi festőművészek közül ki tartózkodott itt
akkoriban, és komoly problémánk annak felmérése is, hogy működésük
mennyiben volt hatással a hazai festők alkotómunkájára.
A mai napig csak egyetlen közismert magyar festőművész itt-tartózkodása
igazolódott be, Nagy István (1873— 1937), aki a harmincas években járt
Sajkáson és Verbászon. A legtöbb időt Sajkáson töltötte, felesége rokonainál.
Verbászon Pechánéknál, az ismert festőcsaládnál tartózkodott, feltehetően
néha huzamosabb ideig is, mert néhány képet itt szignált 1934-ben. A Bácsmegyei Napló 1930. február 17-i száma szabadkai látogatásáról tesz említést.
Nem csoda hát, hogy Bácska és Bánát sok lakása őrzi még ma is Nagy István
értékes kartonjait. Azonban nemcsak kartonjaira bukkantunk rá; legsikerültebb
alkotásainak néhány darabját is Vajdaságban készítette. Nem tudjuk bizonyí
tani, hogy a nemzetközileg elismert nagy művész közvetlen kapcsolatot is
kialakított volna itt élő festőinkkel, mégis feltehető, hogy e szuggesztív erejű
festőművész alkotásai nyomot hagytak Vajdaság művészetének a kibontako
zásában is.
A két háború közti tevékenységük rendkívüli jelentősége miatt külön
is meg kell emlékeznünk néhány hazai magyar festőművészről.
PECHÁN JÓZSEF (1877—1922)
Mint Eisenhut Ferenc védence, Münchenben végezte tanulmányait,
de egy ideig Hollósy Simonnak (1857—1918), az ismert pedagógusnak, a
nagybányai művésztelep vezetőjének a műtermében i& dolgozott. In ismer
kedett meg Ziffer (CzifFer) Sándor festőművésszel. Vele együtt látogat el
Nagybányára, ahol bekapcsolódik a magyar festőművészet modern törekvése
ibe. Mint az ismert Művésziláz tagja, a kor leghaladóbb művészeivel együtt
állítja ki képeit. Kernstok Károly nemcsak a mestere, hanem jó barátja is.

Akkoriban készült alkotásait a kritika igen nagyra értékeli. A Haditanács,
A grúzsi kikötő és a Bácskai szüret című képei — amelyeket 1911—12 körül
festett — a kor legmodernebbül fogalmazott müvei közül valók, nemcsak
vajdasági viszonylatban.
FARKAS BÉLA (1893— 1941)
Farkasból kifejezetten szecessziós festőt formált Rippl-Rónai festészetének
a hatása és a Berlinben eltöltött idő, ahol mint Reinhardt színházának a díszlettervezője működött. A háború utáni években, mint vajdasági művész, tovább
ra is ragaszkodik kialakított stílusához, miközben megnemesíti azt a kétségbeesett és felkorbácsolt lélek színeivel. Bár régen túlélt sablonokhoz ragasz
kodik, mégis bátran állíthatjuk, hogy kevés festőnek van annyi egyéni kifejező
eszköze, mint Farkas Bélának.
OLÁH SÁNDOR (1886—1966)
A korán elhalt Pechán Józseffel és a meghasonlott Farkas Bélávál el
lentétben Oláh Sándor mindvégig kitartó harcosa a vajdasági képzőművészet
nek. Tetszetős stílusú festő, emellett Vajdaság alakjainak és tájainak meg
becsült krónikása. Mint pedagógus és vérbeli, tehetséges szervező külön
érdemeket is szerzett. Ő kezdeményezi az együttműködést Magyarország
művészeivel, egyike azoknak, akik a vajdasági művészek összefogását,' tömörí
tését szorgalmazzák, és nem kis része van az üzérkedő képhamisítók leleple
zésében.
HUSVÉTH LAJOS (1894—1956)
Fiatal korában animalista szobrásznak indult. Miután végleg a festészet
mellett döntött, egy egész sor, friss impressziókkal fűszerezett realisztikus
művészi dokumentumot hagyott ránk a múlófélben levő bácskai síkságról.
* * *
Talán kevésbé jelentős és kevésbé aktív művészek, de a vajdasági kép
zőművészet vitathatatlan művészei még Bicskei Péter, Acsády Ilona, Fischer
Marcell, Várkonyi József, Csincsák Elemér és mások.
Balázs G. Árpád a kezdetben nagyon tevékeny vajdasági alkotó, később
a belgrádi művészeti élet aktív tagja; Baranyi Károly, Vajdaságunk egyetlen
jelentős szobrásza, hogy megélhessen, egy ideig Párizsban, majd Pesten tartóz
kodik; Gyelmis Lukács Budapestre költözik, időnként huzamosabb ideig
tartózkodik Olaszországban, de azért ő is, a többiek is csaknem állandó
szereplői a vajdasági városokban rendezett tárlatoknak.
Lenkeinek és Hódinak, a két magyar menekültnek a támogatásával,
akik már tapasztalt szervezők, Balázs, Oláh és Farkas a kezdeményezői a
Művészek Klubja, majd a Vajdasági Képzőművészek Egyesülete megalakí
tásának. Az 1923. december elsején, Szabadkán tartott alapító közgyűlésen

felvázolják a messzeható terveket. Természetesen első helyre kerül a művészek
érdekeit védeni hivatott kollektív fellépés és az a törekvés, hogy a vidék
képzőművészetét szilárd, professzionális alapokra helyezzék. Az Egyesület
Magyarországgal is tartós kapcsolatot alakít ki; a magyar művészekkel való
szoros együttműködés eredményei a közös tárlatok, s így a vajdasági városok
mellett Belgrádnak is alkalma nyílt megismerni a szomszédos ország modern
művészetét. Ezzel egyidejűleg a tagok a művésztelepek megalapítását is
szorgalmazzák, és magániskolákat szerveznek a fiatal tehetségek oktatására.
A művészek már 1923-ban tárgyalnak a topolyai művésztelep megala
kításáról és 1924 márciusában bejelentik az őszi megnyitót. Ugyanez év októ
berében Oláh és Lenkei kezdő festők és iparművészek számára nyitnak
magániskolát. 1923-tól kezdve az egyesület kiállításokat szervez a tagok
alkotásaiból Szabadkán, Zomborban, Verbászon, Topolyán, Becsén és más
városokban.
Az Egyesület kezdeményezésére indul meg 1924-ben a bírósági eljárás
az üzérkedő képhamisítók ellen, és 1926-ban, a vajdasági művészek segítségé
vel, Budapesten leleplezik a képhamisítók egy csoportját.
1931. augusztus 10-én Becskereken (Zrenjanin) megalakul a legjobban
megszervezett vajdasági művésztelep, Várkonyi József banktisztviselő és
amatőr festő villájában. Kétségtelenül ez a legalaposabban előkészített kép
zőművészeti intézmény az akkori Vajdaságban.
Feltételezhetjük, hogy a magyar művészek élénk tevékenysége inspirálta
a többi vajdasági művészt is, hogy rendezzék soraikat és erős egyesületbe
tömörüljenek. 1932 októberében dr. Joco Milekić „Bácskai galériájában"
tartják a Vajdasági Képzőművészek Új Egyesületének alapító közgyűlését
Palicson. Elnökké dr. Milekićet választják, az alelnök Petar Dobrović lesz.
A vezetőség tagjai egyebek között még Farkas Béla, Acsády Ilona, Oláh
Sándör, Iván Radovié, Husvéth Lajos, Vladimír Nikolić, Mladen Jocić és
mások.
A második világháborút megelőző években feltörnek a fiatal tehetségek
is, akik már abban az élénk és termékeny képzőművészeti légkörben nevel
kedtek, amelyet az idősebb, kitartó és áldozatkész kollégák teremtettek meg.
Ezek a fiatalok: Hangya András, Ács József, Almási Gábor és még jónéhány,
ma már jól ismert név. Ebbe a csoportba tartozik B. Szabó György is, aki
megérezte a két háború közötti alkotók munkájának a jelentőségét, és részle
tesen előkészítette a vajdasági magyar képzőművészet eredményeinek széles
körű tanulmánytervezetét, de néhány tanulmány megírása után a korai
halál megakadályozta e nagyszerű tervének kivitelezésében. Talán a szabadkai
Városi Múzeum kereteiben nemrégiben megalakult Magyar Művészét Kép
tára megvalósítja majd elgondolásait, és a Fórum Könyvkiadóban tervezett
monográfiák megjelenése után a nyilvánosság is megismeri a most említett,
vagy az idő rövidsége miatt most is kihagyott művészek értékes munkás
ságát.
H ITK , 1972/10.
Béla Duránci

III.
Nyomda- és
könyvtártörtén et

1. A NÉGYSZÁZ ÉVES ALSŐLINDVAI NYOMDA ÉS NYOMDÁSZA
Az 1973. esztendő kettős jubileumot jelent a magyar nyomdászat tör
ténetében. Félezer éve, hogy az első nyomtatvány Budán, az ország fővárosá
ban, a Hess-féle műhelyben 1473. június 5-én elkészült. Majdnem napra
pontosan rá száz évvel, 1573. augusztus 28-i keltezéssel jelent meg az alsólindvai Hoffhalter-nyomda termékeként az első magyar nyelvű nyomtatvány
a mai Jugoszlávia területén.
A magyarországi nyomdászat megindulása időrendben igen előkelő
helyet foglal el világviszonylatban. Németország, Itália, Svájc, Franciaország
és Németalföld után, tehát hatodikként honosodott itt meg ez a világot
formáló találmány, megelőzve olyan nagy és fejlett országokat, mint Spanyolor
szág, Portugália vagy Anglia. (A mai szocialista országok területén a budai
nyomda az első volt!) Hess műhelye sajnos kérészéltűnek bizonyult, mert
a Chronica Hungarorum-ot, a magyarok latin nyelvű krónikáját — mai ismeretek
szerint — csupán egyetlen további kiadvány követte. A kedvezőtlen körül
mények miatt az országban a 15. században mindössze egyetlen további
műhely ismeretes, amelyet — miután nyomdászának neve ismeretlen —
egyik terméke alapján a „Confessionale-nyomdájának“ neveznek. Ennek
a működési helyét illetőleg pontosan meg nem határozható sajtónak a tevé
kenysége Magyarországon az 1477. és 1480. évek között mutatható ki, és eddig
összesen három terméke ismeretes.
A most négyszáz esztendős alsólindvai és az ahhoz kapcsolódó nedelicei
nyomda sem volt e helyeken hosszú életű, de mégis mind nyomdásza, HofFhalter Rudolf, mind a műhely tevékenysége igen figyelemreméltó. A délnyugat
magyarországi politikai és főleg vallási viszonyok ezekben az időkben ugyancsak
igen érdekesek, de nem túlságosan felderítettek. Ezért az alábbiakban meg
kíséreljük összefoglalni a fentiekre vonatkozó eddigi ismereteket.
Hoffhalter Rudolf édesapja, Raphael is már igen neves nyomdász volt.
A családra vonatkozólag a legutóbbi időkben több körülményt sikerült tisztáz
ni, amelynek következtében az alábbi kép alakult ki. Raphael, mint Joannes
Skrzetusky és Margaréta Ninienska fia 1525 tájt született a lengyelországi
Poznan városában. E lengyel nemesi családnak több gyermeke is volt: Martinus (aranyműves és városi tisztségviselő), Georgius (selyemszövő) és Anna.
Raphael egyes, ma már ellenőrizhetetlen adatok szerint a mai Belgium terü
letén sajátította el a, nyomdászattal kapcsolatos ismereteit.

Az első, biztos és már nem lengyelországi adat Raphaelről 1549. július
27-éről származik, amikor is a zürichi nagytemplom anyakönyveinek tanú
sága szerint házasságra lépett Kathrin Göldlivel, akinek szülei Hektor Göldli
földbirtokos és Margaretha Bryner voltak. Érdekes és a korai reformációra
jellemző a Göldli—Bryner házasság. Margaretha, aki a Kidburghoz tartozó
Brünggenben parasztcsalád sarjaként született, a Zürich közelében állott
selnaui cisztercita apácák kolostorának főnöknője volt. A reformáció hatá
sára hagyta el zárdáját és ment férjhez Hektor Göldlihez.
Már az első, fentebb említett 1549. évi zürichi dokumentum Raphael
családnevét nem a születésekor nyert Skrzetusky, hanem a későbbiekben
használt Hoffhalter formában közli. Ez cáfolata annak a későbbi szakirodalom
ban felmerült naiv feltételezésnek, amely szerint e névváltoztatás célja szemé
lyének és protestáns felfogásának álcázása lett volna későbbi bécsi tevékeny
sége során. Ennek a téves felfogásnak különben néhány saját, későbbi kiad
ványa is ellentmond, amelyben mindkét névformáját együttesen használta.
A névváltoztatás reálisan feltehető oka ennél sokkal egyszerűbb: a zürichiek
számára szinte kiejthetetlen volt a mássalhangzótorlódással kezdődő lengyel
„Skrzetusky“ szó. A német összetett szó első fele nem a „Hof“ (udvar),
hanem valószínűbben a „HofFnung“ (remény) eredetre vezethető vissza.
Megerősíteni látszik ezt a későbbiekben használt nyomdászjelvénye is. Ezen
egy fa tövén a „spes“ (remény) szó áll, míg a körirat szövege: „Omnia spe
florent prospiciente Deo“ (Ha Isten vezet bennünket, úgy minden remény
től virul). Az új név (Hoffhalter) tehát azt kívánja jelölni, hogy viselője Isten
ben „tartja a reményt“, azaz fenntartás nélkül bízik benne.
Visszatérve Raphael Hoffhalter zürichi tartózkodására, az ottani városi
feljegyzések szerint mint betűöntőt és fametszőt 1551. szeptember 2-án vette
fel a városi tanács a lakosok közé. Feltehetően ehhez volt szükség arra a
nemességigazolásra, amelyet 1550 nyarán szülővárosától kapott. Zürichben
ez időben a híres Froschauer-féle- műhelyén kívül csak a szinte jelentéktelen
Rudolf Wyssenbach-féle nyomda működött. A Froschauer-cég rendkívül
gazdag irattárából publikált dokumentumok sehol sem említik Hoffhalter
nevét. így a fentebb említett mesterségeket valószínűleg önállóan fejthette
ki és adat maradt fenn arról is, hogy háztartásában egy tanulófiú is lakott.
A zürichi nagytemplom anyakönyveiben a Hoffhalter család két gyer
mekének születését regisztrálták: 1550. december 7-én Rudolfot, majd 1552.
július 15-én Máriát keresztelték meg. (Ezek szerint Rudolf felnőtt korában
teljesen megalapozottan használta neve mellett a zürichi születést jelölő
latinos „Tigurinus" jelzőt.) Rudolf keresztszülei a nevét meghatározó Rudolf
Gwaher és Margaretha Lavater, míg Máriáé Jákob Stampfer és Anneli
Brunner voltak. Rudolf keresztapja aranyműves és éremkészítő volt, kereszt
anyja pedig a zürichi, sőt az egész reformáció jelentős alakjának, Heinrich
Buliingernek Margáretha nevű lánya, akit Ludwig Lavater vett nőül.
Bár 1553-ban Hoffhalternak szülőföldjére történt visszatérési szándékairól
maradtak fenn dokumentumok, mégis 1554 végén is még Zürichben volt
családjával együtt. Ekkor azután nem Lengyelországba, hanem Bécsbe távo
zott. Itt a császárvárosban 1556. április 10-én három évre szóló privilégiumot
kapott könyvnyomtatásra, fametszésre, papír- és könyvkereskedésre. A leg
több nyomot maga után hagyó nyomdásztevékenysege az akkori Európa
élvonalában állott. Több mint száz nyomdaterméke ismeretes, arp,elyet

Bécsben állított elő. A szigorúan katolikus városban aligha érezte jól magát
a protestáns meggyőződésű -Raphael Hoffhalter, bár ott maguknak a jezsu
itáknak is készített több kiadványt. Ma már nem világos körülmények arra
késztették Hoffhaltert, hogy 1563 elejével megszüntesse bécsi tevékenységét
és eltűnjék onnan. Többen és nem alaptalanul vallási problémát sejtenek
távozása okául.
Neve legközelebb az 1565. esztendő elején befejezett kötetén tűnt fel,
de most már Debrecenben. Fametszői tevékenységének termékeit már az
ezt megelőző időből, vagyis hamarosan a Bécsből történt távozását követően
fel lehet ismerni a debreceni nyomda kiadványaiban. E gazdag kereskedőváros helyzete ebben az időben egészen különleges volt, hiszen három hatal
mi szféra (a törökök megszállta terület, az erdélyi fejedelemség és a Habsburg
király alá tartozó ún. királyi Magyarország) találkozása táján feküdt. Ez
bizonyos önállósági lehetőséget nyújtott Debrecennek (legalábbis átmeneti
leg), ami különösen vallási téren nyilatkozott meg. Vezető egyénisége Mélius
Juhász Péter volt, a kálvini reformáció hazai elterjesztésének előharcosa.
A városban már 1561 óta működött nyomda, amely elsősorban éppen Melius
hitelveit hirdető és terjesztő műveket jelentetett meg. Éppen az említett
három hatalmi terület ütközőpontjában azonban a város számos esetben a
hadakozó seregek prédája lett. Ez lehetett az oka annak is, hogy Hoffhalter
még ugyanebben az 1565. esztendőben az erdélyi fejedelemséghez tartozó,
de Melius hitelveit valló Várad városába költöztette át sajtóját, ahol 1566-ban
is dolgozott.
Itt, Váradon került a nyomdász szorosabb kapcsolatba a János Zsigmond
fejedelem által ekkor magáénak vallott unitárius vallással. Az ő hívására
— most már Meliustól és annak felfogásától elszakadva — működési szín
helyét áthelyezte a fejedelmi székvárosba, Gyulafehérvárra. 1567-től nyomdai
termelését jelentős méretűvé fejlesztve egymás után jelentette meg itt kiadvá
nyait az antitrinitarizmus szolgálatában, amelyek illusztrálására a gyakorlott
fametsző képeket is vésett. Ezek egy része az akkor egyik legvitatottabb
dogmatikai kérdéssel, a Szentháromsággal foglalkozott. Az unitárius felfogás
ban történt több ábrázolása azután kihívta a többi felekezet, elsősorban éppen
volt hitsorsosainak, a kálvinistáknak haragját. Úgy tartják, hogy ők voltak
azok, akik 1568 elején Gyulafehérvárott a nyílt utcán agyonverték e képek
metszőjét, Raphael Hoffhaltert.
Özvegye folytatta a műhely vezetését, amelyhez igénybe vette Gregorius
Wagner nevű faktor segítségét is. A Hoffhalter-nyomda működését 1569.
második felében fejezte be Gyulafehérvárott, majd ezt követően egy ideig
nincs róla hír. Éppen 1569-ben működött Karádi Pál műhelye Abrudbányán,
és a kolozsvári Heltai-officina is ettől az időtől kezdve állott az unitáriusok
szolgálatában, átvéve a Raphael Hoffhalter által készített és fentebb említett
antitrinitárius fametszeteket is. Az unitárius János Zsigmond halálát követő
en Báthori István lett az erdélyi fejedelem, aki 1571. szeptember 17-én kelt
rendeletével megtiltotta a protestáns jellegű kiadványok megjelentetését az
uralma alá tartozó területeken. Ezért a kolozsvári, sőt a debreceni nyomda
— legalábbis egy ideig — világi tárgyú munkák megjelentetésére szorít
kozott.
A Hoffhalter-nyomda elnémulásának 1569 után az egyik oka az a már
említett körülmény lehetett, hogy az unitáriusok számára hozzáférhetővé

vált a kolozsvári Heltai-féle nyomda. Nem hagyható azonban figyelmen kívül
egy jogi szempont sem. Raphael halálakor fia, Rudolf még kiskorú volt.
Az abban az idSben elt^rjedten alkalmazott római jogban a betöltött 25.
évvel vált csak az ember teljes jogúvá. A 16. századi joggyakorlat alapján
azonban bizonyos esetekben, különösen az örökölt iparnál, már a betöltött
21. évvel is jogképessé lehetett válni. Hoffhalter Rudolf 1571 december
elején érte el nagykorúságát, amikor az említett fejedelmi rendelet még éppen
alig néhány hónapos volt. A fenti körülmények ismeretében érthető, hogy
az ifjú és nyilván meggyőződésesen protestáns nyomdász, bár jogilag nagy
korúvá vált, tevékenységét az erdélyi fejedelemség területén nem kezdte
meg.
Erre csak később, 1573 derekán és a királyi Magyarország déli részén,
a Mura és Dráva vidékén került sor. Az itteni Bánffy, és Zrínyi családok
egyrészt protestánsok voltak, másrészt nagyhatalmú főurak. Ennek ismereté
ben és ebben bízva helyezhette magát Hoffhalter Rudolf Bánffy Miklós
erkölcsi és anyagi oltalma alá. A zalai főispán hithű protestáns volt, akinek
alsólindvai birtokán telepedett le az Erdélyből érkezett nyomdász. E helység
a Murától északra, Zala megye délnyugati csücskében, mintegy húsz kilo
méterre az osztrák határtól feküdt. Protestáns gyülekezetének vezetője és
egyben Bánffy Miklós lányának keresztapja Kultsár György volt, aki irodalmilag is tevékenykedett. Az ő három munkáját nyomtatta ki Hoffhalter Alsólindván 1573 második és 1574 első felében:
1. Az halálra való keszöletröl rövid tanossag.
Lyndvea 1573. A8—H8
I4= (3]+ 65 föl.—8°
A szerző ajánlása Bánffy Miklósnak 1573. augusztus 28-án kelt.
RM K-I 96 — RMNy 319
Egyetlen ismert példányát Budapesten az Országos Széchényi Könyv
tár őrzi.
2. Az ördögnec a penitentia tartó bűnössel való vetekedéséröl.
Alsó Linduán 1573. A8—F8=|48] föl.—8°
A kis kötet Urbánus Rhegius „Dialógus inter satanam et peccatorem
poenitentem“ c. munkájának fordítása. E feladatot Kultsár György
végezte el, aki 1573. október 7-i ajánlását Zrínyi Györgyhöz, Kristóf
hoz és Miklóshoz intézte.
RMK I 97 — RMNy 320
Egyetlen ismert példányát a fenti munkával egybekötve Budapesten
az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.
3. PoStilla az az evangeliomoknac, mellieket esztendő által a keresztyénec
gyöleközetibé szoktac oluasni es hirdetni... (Alsó Lyndvan 1574).
(:)4, A8—Z8, Aa8—Zz8, Aaa8—Zzz8, a8, z2=[4]+561 [helyesen 560] +
+[2] föl. — 4°
A szerző ajánlása Bánffy Miklósnak 1574. május 12-én kelt.
RMK I 114 — RMNy 334
A ma nyilvántartott húsz példányát négy ország 15 gyűjteményében
őrzik.
(A mű kedveltségére jellemző, hogy 1579-ben és 1597-ben Bártfán
kétszer is újra kinyomtatták.)

E protestáns szellemben készült könyvek azonban nem maradtak el
lenkező visszhang nélkül a bécsi hithű katolikus udvarban. II. Miksa 1574.
február 7-én kelt rendeletében arról írt, hogy az erdélyi fejedelem által szent
háromságtagadó volta miatt a közelmúltban kiűzött nyomdász Alsólindvára
érkezett, ahol eretnek könyveket — elsősorban magyar nyelven — nyomtat
és elad. Ezért felszólította Bánffy Lászlót, hogy a névvel meg nem jelölt tipo
gráfust birtokáról haladéktalanul űzze el.
Az írást február 14-én a pozsonyi káptalan megbízásából Peter Seffar
kézbesítette ki az akkor a pozsonyi országgyűlésen résztvevő címzettnek.
Bánffy László szokatlanul' nyers hangnemben és magyar nyelven válaszolt
az uralkodónak. Ebben kifejtette, hogy alsólindvai birtokán, amely nem az
ő kizárólagos tulajdona, már évek óta nem járt. Különben sincs tudomása
ott működő eretnekről, de ha ilyen nyomdász valóban lenne ott, azzal foglal
kozzék az illetékes püspök.
Bánffy Lászlónak több oka is volt arra, hogy a fentieket írhatta, hiszen
Hoffhalter patrónusa nem ő, hanem Miklós fivére volt. Ráadásul a bécsi
értesülések az gntitrinitarizmus vádja kapcsán öszekavarták az ifjú Rudolfot
apjával, Raphael-lel. Végül, de nem utoljára Bánffy László meggyőződéses
protestáns volt, amit a neves lutheránus prédikátpr, Bornemisza Péter 1574.
július 25-én kelt és neki, ill. feleségének, Somi Borbálának írt, a nyújtott
segítségért hálás köszönettel teli ajánlása is bizonyít. A főúri asszony már
korábban és későbben is támogatta anyagilag Bornemiszát kiadványainak
megjelentetésében.
II.
Miksa rendelete azonban mégsem maradt egészen hatás nélkül.
Bár nem tisztázott, hogy közvetlenül ezért, vagy más okból, de tény, hogy
1574 derekán Hoffhalter áttelepült mintegy húsz kilométerre délebbre, a
Mura és Dráva között fekvő Nedelicére (Drávavásárhely), amely Zrínyi
György birtoka volt. A Zrínyiekkel, amint ezt a fentiekben említett Urbánus
Rhégius-féle kiadvány ajánlása is bizonyítja, Kultsár György és a nyomdász
már korábban kapcsolatban állott. Zrínyi György, a szigetvári hős fia, meggyő
ződéses protestáns volt, aki nyilván szívesen vette oltalmába Hoffhaltert.
Azonban mégsem vallásos tárgyú kiadvány őrizte meg a nedelicei nyomda
emlékét, hanem Werbőczy István nevezetes magyarországi joggyűjteményé
nek Ivanuš Pergošić, varasdi jegyző által horvát nyelvre fordított szövege:
Decretvm koterogaie Verbewczi István diachki popiszal... V Nedelišchu 1574. (:)«, A6—P6 Q“= [4 ]+ [helyesen 89]+ [5] föl. —2°
A fordító ajánlása Zrínyi Györgynek 1574/ augusztus 13-án kelt.
RMK II 136 — RMNy 354
A ma ismert hat példánytj amely közül csupán kettő teljes, ma három
ország öt gyűjteményében őrzik. Ráadásul a kiadvány első két íve két
változatban is készült. A teljes mű kaj-horvát nyelve mellett, ugyanis
megpróbálkoztak a Sto-nyelvjárással is, de az igen fáradságos betűcserés
megoldást a második ív után abbahagyták.
Várasd, ahol a fordító működött, mindössze tíz kilométerre fekszik
,Nedelicétől délre, a Dráva déli partján, vagyis Horvátországban. Pergošić
érdekes módon Werbőczy munkáját nem annak latin eredetijéből, hanem
a Weres Balázs-féle és Raphael Hoffhalter által 1565-ben Debrecenben

kinyomtatott magyar nyelvű kiadásból fordította, bizonyítva az e nyelvben
való jártasságát.
A négyszáz évvel ezelőtt Zala-megyében működött és a mai Jugoszlávia
területén legrégibb magyar nyelvű kiadványokat készítő nyomda tehát Hoff
halter Rudolf vezetése alatt 1573 közepétől 1574 közepéig Alsólindván, majd
ezt követően Nedelicén működött. Legalábbis ezt árulja el a fennmaradt és
szám szerint mindössze négy nyomtatvány.
Vannak azonban jelek, amelyek szerint e műhely több kiadványa teljesen
elpusztult, ill. eddig még nem került elő. Ezek közül elsőként említendő
Mihajlo Bučić munkája. Az 1574. március 8-án tartott zágrábi egyházmegyei
zsinat foglalkozott az ő „falsa et impia doctrina“, vagyis hamis és istentelen
tanításával, amelyet „libello impresso“, azaz nyomtatott könyv formájában
terjesztettek. A zsinat elítélte Bučić kálvinisa felfogását az úrvacsoratant il
letően és azt eretneknek minősítette.
Mihajlo Bučić a Zágráb melletti Stenjevec lelkésze volt, ahol is 1567-ben
heves összetűzés keletkezett közte és kegyura, Tahi Ferenc között. Néhány
év múlva Bučić elhagyta ezt a vidéket, és Zrínyi Györgytől Belica lelkész
ségét nyerte el. Később Vaška főesperese lett. Zrínyi védnöksége alatt iro
dalmi tevékenységet is folytatott, amint ezt az említett zágrábi zsinati határozat
is bizonyítja.
Ezekből a korabeli és konkrét adatokból az idők folyamán egyre több
és egyre messzemenőbb következtetést is vontak le a szakirodalomban,
amelyek egy része meggyőző és elfogadható. Ezek szerint Bučić művét,
amelyet az említett zágrábi zsinat mint nyomtatványt említett, az ugyancsak
Zrínyi védnöksége alatt állott nedelicei műhelyben Hoffhalter Rudolf ál
lította elő, és az feltehetően horvát nyelven készült. Ennek a zsinati határozat
latin nyelvű tartalmi megjelölése alapján alkotott címe: Contra realem praesentiam corporis Christi in Eucharistiae sacramento (Krisztus testének az oltáriszentségben levő valóságos jelenléte ellen).
Egyesek a fentieken túlmenőleg úgy vélték, hogy nem csupán ez az
említett kálvinista munka, de Bučić által horvát nyelvre fordítva a lutheri
káté is megjelent nyomtatásban Zrínyi birtokán Nedelicén. Még messzebb
re eresztve képzeletüket, azt is feltételezték, hogy a kálvinista vitairaton
és a lutheri kátén kívül még az Újszövetség és más teológiai tárgyú munka
is napvilágot látott horvát nyelven a nedelicei nyomdában. Ezeket azután
maradéktalanul elégették az ellenreformáció során. E legalább három? külön
böző, horvát nyelvű, protestáns nyomtatvány, amelyet Hoffhalter a Mura
vidékén készített volna, a legutóbbi időkig általánosan elfogadottá vált mind
a horvát, mind a magyar könyvészeti irodalomban.
Ezzel szembén meg kell állapítani, hogy a korabeli dokumentumok
közül egyetlenegy ismert sem szól a vitairat elégetéséről, de a kátéról vagy
a bibliafordításról sem. Alig hihető, hogy a meggyőződésesen kálvinista
Bucié, akinek az úrvacsoratanra vonatkozó felfogása nem csupán a katolikus,
de a lutheránus felfogással is élesen szembenállóit, lefordította és terjesztette
volna Luther kátéját. A tévedés oka az 1574. évi zágrábi zsinat határozatainak
kommentátora, a 18. században élt Venantius Glavina írására vezethető
vissza. Ő volt az, aki mintegy magyarázatként és analógia végett megjegyezte,
hogy a szlovén és horvát nyelvű protestáns kiadványok megjelentetése terén
Primož Trubar irányítása alatt oly nagy érdemeket szerzett tübingai nyomda,

a lutheri káté és az Újszövetség fordítása elkészítésével kezdte el (1555)
az ilyen jellegű munkák közreadását. Ebből azután a későbbiekben sokak
tudatában az az egysíkú kép alakult ki, amely szerint a 16. századi protestáns
nyomdánok szükségszerűen a lutheri káté és az Újszövetség megjelentetésével
kellett megkezdenie működését. Ezt a tübingai példát immár sablonként
nem csupán a nedelicei műhelyre, de az 1539-ben az erdélyi Brassó városában
alapított Honter-féle sajtóra is — szinte pontosan ugyanebben a formában
— ráerőszakolták. Sem Nedelicén, sem Brassóban nem bizonyítható azonban,
ráadásul egyetlen korabeli adat sem utal arra, hogy e feltételezett kiadványok
ott kinyomtatásra kerültek volna.
Bučić vitairatára azonban a fenti ellenvetések nem vonatkoznak: ez
kétségtelenül megjelent nyomtatásban. Már nem ilyen problémamentes
a megjelenés helyének megállapítása. Az általános vélemény e téren az volt,
hogy a publikálásra 1573 tájt Nedelicén került sor, feltételezhetően Hoff
halter Rudolf műhelyében. Ezzel szemben Hoffhalter, amint erről a fentiek
ben már többször is szó esett, 1573 közepétől 1574 közepéig Bánffy Miklós
oltalma alatt Alsólindván dolgozott, míg Nedelicén Zrínyi Miklósnál — az
eddigi ismeretek szerint — csak 1574 nyarától tevékenykedett. Miután az
1574. március 8-i zágrábi zsinati határozat már kinyomtatott munkát említ,
vagy azt kell feltételezni, hogy Hoffhalter 1573 dereka előtt már megfordult
Zrínyi Miklósnál Nedelicén, vagy hogy Bučić müvét ő nem ott, hanem Alsó
lindván nyomtatta. Mindkettőhöz vannak érvek, de nincsenek bizonyítékok.
Van olyan vélemény is, hogy Hoffhalter már 1570-ben Zrínyi birtokára,
Nedelicére érkezett. Ez az igen korainak tűnő dátum feltehetően ugyancsak
másra vonatkozik. Ez volt ugyanis az az időpont, amikortól Zrínyi György
protestáns meggyőződését egészen nyíltan megvallotta. Ebből azonban nem
vonható le az a következtetés, hogy Hoffhalter már ekkortól nála tartózko
dott.
A horvát szakirodalom egyes adata által korábban megerősítve látszott
az a feltételezés, hogy Hoffhalter már korábban, tehát már 1574 előtt Nedeli
cén tartózkodott. E vélemények szerint ugyanis a neves dalmát humanista,
Dominko Zlatarič Szophoklész Elektrájának horvát nyelvű fordítása, amelyet
Zrínyi Györgynek ajánlott, a nedelicei műhelyben jelent meg 1572-ben.
Azonban itt is tetten érhető a félreértés. Zrínyi György mecénási tevékeny
ségének ismertetése során Franjo Bučar egymást követően sorolta fel egyrészt
a Zrínyinek szóló Zlatariő-féle ajánlást, másrészt az általa támogatott nedelicei
nyomdát. Később azután a kettő összekeveredett. Bizonyítja az 1572. évi
nedelicei Szophoklész-kiadás feltételezésének tarthatatlan voltát, hogy a
humanista ekkor még csak 14 esztendős volt, Zrínyi Györgyöt csupán 1579—
ben ismerte meg Padovában, Elektra-fbrdítása a hivatkozott ajánlással először
1597-ben jelent meg Velencében.
Más nyomok arra utalnak, hogy Hoffhalter muravidéki tevékenysége
során készített még ol^an műveket is, amelyek nyomtalanul eltűntek. Az
egyik ilyen feltételezés Földi János, debreceni orvos 18. század végi kéziratos
megjegyzéséből indul ki. Eszerint Beythe András Herbaritm-át Zrínyi György
nek szóló ajánlással másodszor Nedelicén nyomtatták ki. Beythe e munkájá
nak első kiadása 1595-ben készült el, ezért Földi adatát a magyar könyvészeti
irodalom sokáig teljesen megalapozatlannak minősítette. Később azonban
felmerült annak lehetősége, hogy Földi tévedett a szerző nevénél, hiszen

Beythe könyvének címe Füveskönyv, míg ezzel szemben Melius Juhász
Péter hasonló műve a Herbárium címet viseli. Beythe saját neve alatt amúgyis
szinte betűhűen jelentette meg Melius írását. Ezek után nincs elvi akadálya
annak, hogy ez a Melius-Beythe-féle herbárium Zrínyi Györgynek ajánlva
Nedelicén is kinyomtatásra került.
Az európai hírű, magyarországi származású humanista, Johannes Sambucus bécsi, kéziratos könyvtári katalógusa rejti magában a másik, ma már
elveszett, ugyancsak magyar nyelvű, muravidéki nyomtatvány feltételezésének
a lehetőségét. Az említett katalógus ugyanis leír egy megjelenési hely és év
megjelölése nélküli magyar nyelvű éneket tartalmazó nyomtatványt, amely
nek szerzője Tőke Ferenc. A mű Szigetvárnak Ali basa'által vezetett 1556.
évi sikertelen ostromáról szól. Tőke ezt az énekét még 1556-ban Alsólindván
írta. Zrínyi György, a Hoffhalter-nyomda egyik patrónusa a szigetvári hős
Zrínyi Miklós fia volt. így fennáll annak lehetősége, hogy Tőke énekét Hoff
halter nyomtatta ki dél-zalai tartózkodása során.
Az alsólindvai és nedelicei nyomda kiadványainak díszítéséhez Hoff
halter Rudolf az atyai örökségből származó fametszeteket vette igénybe.
Ezek egy részét Raphael HofFhalter még Bécsben használta, más részüket
magyarországi tartózkodása, elsősorban annak elején (Debrecenben az 1565.
évvel bezárólag) metszette sajátkezüleg. A Werbőczy-féle Tripartitum Nedeli
cén készült horvát nyelvű kiadását pontosan azokkal a fametszetekkel díszí
tette, amelyekkel apja ugyanennek a munkának első magyar nyelvű fordítását
jelentette meg 1565-ben Debrecenben. Az Alsólindván és Nedelicén használt
öntött betűk is az idősebb Hoffhalter műhelyéből származnak.
A legutóbbi időkig problematikus volt a szakkörök számára a Hoffhalter-féle nyomdai anyag nyomtalan eltűnése. Rudolf ugyanis, miután
1574 végével nedelicei műhelyét feladta, 1577-ben Debrecenben felszerelés
(betűk és könyvdíszek) nélkül kezdte meg tevékenységét. Ezt azután — elte
kintve átmeneti nagyváradi tartózkodásától (1584— 1585) — egészen 1586-ban
bekövetkezett haláláig ott folytatta. Kiadványait azonban végig nem az atyai
örökségből származó felszereléssel, hanem, a debreceni nyomdáéval állította
elő. Egyedül a családi címert viselő fametszetet vitte magával mintegy jel
vényként Debrecenbe. A közelmúltban azután sikerült nyomára akadni és
jelenlétét az erdélyi szászok fővárosában, Szebenben kimutatni. A város itt
1575-ben — miután már a papírmalom működését,, amely a nyomda zavar
talan ellátását volt hivatva biztosítani, megindították — könyvnyomtató
műhelyt létesített. Ehhez igénybe vették mind az öntött betűket, mind a famet
szetű könyvdíszeket, amelyeket korábban a Hoffhalterek használtak. Miután
a szebeni officina termékei rendkívül ritkák, a két nyomda közötti össze
függés felismerése ilyen sokáig késett. A szebeni műhely a 17. század első
évtizedeiben is még mindig a Hoffhalter-féle betűket és fametszeteket haszjiálta.
Korábban több szerző is úgy tartotta, ahogy ezt egyesek még ma is ismé-.
telik, hogy az 1586— 1587. években Varasdon működött nyomda nem más,
mint a Csipkerózsika-álmot aludott Hoffhálter-féle műhely újraéledése.
Való igaz, hogy Varasd igen közel fekszik Nedelicéhez, és mindkét helyen
a sajtó a l ó . század második felében a reformáció szolgálatában állott, de a
tények mind a feltételezett folytonosságnak mondanak ellent. A Hoffhalterfelszerelés utóéletéről a fentiekben volt szó. A varasdi nyomda tulajdonosa
és vezetője, Joannes Manlius 1575 és 1580 között Ljubljanában dolgozott,

majd onnan protestáns felfogása miatt kellett az akkori Habsburg-örököstartomány, Krajna fővárosából 1582-ben a számára vallásilag kedvező NyugatMagyarországra menekülnie. így került Németújvárra, majd azt követően
Varasdra. Innen indult további vándorútjára, amelynek valamennyi állomása
Nyugat-Magyarországon volt: Monyorókerék (1587— 1589) — Németújvár
(1589) — Monyorókerék (1590— 1592) — Sicz (1592—1593) — Németújvár
(1595— 1597) — Keresztúr (1598— 1599) — Sárvár (1600) — Kerésztúr
(1601) — Sárvár (1602) — Keresztúr (1603— 1605). Mozgalmas életútja
során, amely 1605-ben bekövetkezett halálával ért véget, Manlius végig az
eredeti, még Ljubljanából magával hozott felszerelést használta nyomdájában.
Ez alól Varasd sem volt kivétel. Az 1573— 1574. évi Hoffhalter-féle alsólindvai és nedelicei műhely tehát semmi összefüggésben sem állott az 1586—
1587. években tevékenykedett Manlius-féle varasdi sajtóval.
Az alsólindvai officinával kapcsolatban érdekes még megjegyezni, hogy
a magyar nyelv izolált volta és szűk körű elterjedettsége következtében a
francia nyomdászatföldrajzi szakirodalomban nagyfokú bizonytalanság tapasz
talható. Az „Alsó, Alsó Sclavoniai Bán, Alsó Sebes" megjelölésű címszó
mint erdélyi nyomdahely alatt az a lehetőség is említést kapott, hogy ezek
a helységek Alsólindvával lennének azonosak. A magyarul értőknek természe
tesen nem szükséges magyarázni, hogy „Alsó“ önmagában használhatlan
földrajzi megjelölés. „Alsó Sebes14 nem kevesebb, mint három község neve
is volt, de ezek egyikének sincs semmi köze Alsólindvához. A legfurcsább
az „alsószlavóniai bán“ kifejezés idekerülése. Mind a Bánffy, mind a Zrínyi
család több tagja is viselte ezt a méltóságot, akinek soraiból Hoffhalter mura
vidéki patrónusai is kikerültek. A Bánffy-család előneve pedig „alsólindvai4*.
Talán ezek a körülmények sodorták össze ezeket a szavakat a négyszáz éves
alsólindvai nyomdával kapcsolatban.
Legújabban azonban, úgy látszik, sikerült magyarázatot találni az utol
sóként említett kérdésre. Sollenghi Károly Uj-módi. magyar selyemruha,
az az: Magyar- és a hozzá-tartozandó országoknak a selyem-eresztő bogarak
ból következendő különös hasznok és gyarapítások című munkája először 1769ben a „Nyomt. Alsó-Slavóniában44 megjelöléssel látott napvilágot. Joggal
feltehető tehát, hogy ebből az impresszumból került be a szakirodalomba a
fentiekben idézet „csodabogár44.
H ITK , 1974/21.

Borsa Gedeon

2. AZ ALSÓLENDVAI NYOMDA ÉS NYOMDÁINK SZEREPE
A REFORMÁCIÓ KORÁBAN
1573-ban nyomtatták ki az első magyar nyelvű könyvet a mai Jugoszlávia
területén. Jelentős évforduló ez még akkor is, ha tudjuk, hogy nem állandóan
működő nyomdáról van szó, hanem a XVI. század vándor nyomdászainak
egyike, Hoffhalter Rudolf kiadványairól, aki Kultsár György lutheránus
prédikátor hívására jött Zala megyébe, hogy kinyomtassa annak három
könyvét.
Ennek az eseménynek kapcsán kíséreljük meg közelebbről megvilágí
tani a nyomdák kialakulásának jelentőségét általában, nem tévesztve szem
elől a hazai vonatkozásokat. Nem mint elszigetelt jelenséget nézzük, hanem
mint általános technikai fejlődés eredményét, mivel a reformáció ideje alatt
jött létre Európában, s maga a mozgalom is Európa-szerte elterjedt volt,
nem is lehet elszigetelten vizsgálni.
Mi is tehát a könyv? Escarpit szerint „az írás tette lehetővé hogy a szó
meghódítsa az időt, a könyv pedig a tér meghódítását tette lehetővé.141
Definiálni nehéz, mert mint „minden, ami él, meghatározhatatlan. Legalább
is soha senkinek nem sikerült teljes és időtálló meghatározását adni, mert
a könyv nem olyan tárgy, mint a többi. Amikor kézben tartjuk, csak papírt
tartunk: a könyv valahol máshol van. De mégis csak.papírlapokon van;
a gondolat önmagában, a nyomtatott szó segítsége nélkül nem hozhatna létre
könyvet... A könyv bizonyos szándékok szolgálatába állított, bizonyos gya
korlati felhasználásra alkalmas, meghatározott technikai eljárások gyümölcse
«2
A könyv társadalmi szerepe a különböző korokban sokban hasonló:
a felhalmozódó gondolatok, tudományos és termelési tapasztalatok rögzítése,
közvetítése az emberek és nemzedékeik között, a tudás folyamatosságának
biztosítása.3 A könyvnyomtatás feltalálását tartjuk a legforradalmibb esemény
nek a könyv történetében. Ez tette lehetővé, hogy az óhajtott szövegeket tet
szés szerinti pélányszámban, teljesen azonos formában sokszorosítsák. így
szélesebb rétegek számára is hozzáférhetővé váltak az addig ritka, szinte
luxusszámba menő könyvek.4
1
2
3
4

Escarpit, Róbert: Irodalomszociológia. — Bpest, 1973. 126. 1.
Escarpit, Róbert i.m. 125..1.
Torzsai Tamás — Zala Imre: A könyv* A-^Z. — Bpest, 1973. 138. 1.
Torzsai — Zala i.m. 137. 1.

Ezzel az elmélettel szemben ellentétes véleményekkel is találkozunk.
McLuhan azt állítja, hogy a nyomda feltalálása negatív hatással van az ember
emlékezőtehetségére. Mivel tudjuk, hogy felesleges az agyunkat olyan dolgok
kal terhelni, amelyeket megtalálunk a megfelelő szakirodalomban, kéziköny
vekben, csak le kell emelni azokat a könyvespolcról — kevesebbet gondolko
dunk. A modern olvasó teljesen átalakítja gondolatban a szóképet hanggá.
Jó emlékezőképességű embereknek azokat tartja, akiknek az emlékezete nem
így, hanem fényképszerűén rögzít.5
A tipográfia feltalálása megerősítette és tovább terjesztette az alkalmazott
tudományt, miközben létrehozta az első, számtalan példányban megismételhető
árut, az első tömeggyártást.6 A könyv alakja, előállítási módja, anyaga azonban,
mint története folyamán eddig is, változóban van. Vannak, akik lassan Gutenberg találmánya jelentőségének csökkenését vélik látni az elektronika fejlő
désében. A rádió, televízió, magnetofon elterjedése a vizuális szókép hát
térbe szorítását jelenti szerintük. Az említett technikai eszközök is az egyén
és a közönség közötti kapcsolattípusnak felelnek meg, éppúgy, mint a könyv
kiadás is, amelynek legfőbb feladata, hogy valami egyedi jelenséget eljuttasson
a közönséghez.7
Az első nyomtatott könyvek Kínában készültek a IX. században. Európá
ban, mint ismeretes, jóval később Gutenberg alkalmazott először mozgatható
betűket a könyvek nyomtatásához. (Működésének első nyomtatott doku
mentuma 1447-ből maradt fenn.8 A nyomda bevonulását a technikába
mégis leggyakrabban híres 42 soros bibliájának megjelenési évétől, 1455-től
számítjuk?)
1500 körül a könyvnyomtatás Európa valamennyi akkori kultúrállamában meghonosodott. A nyomtatott könyvek a betűtípusok és a tipográfiai
elrendezés vonatkozásában mindinkább eltávolodtak a kódex betűitől, a
kézírás kialakította formáktól. A betű elveszíti „személyes jellegét, művészi
önállóságát, amely még az ősnyomdászok betűalkotó tevékenységét jelle
mezte".9
A könyvnyomtatás Magyarországon is korán megindult, de á külső
és belső zavarok következtében nem fejlődött úgy, ahogy szükséges lett
volna.10 1473-ban Budán jelent meg az első ősnyomtatvány, a Chronica
Hungárorwn, Hess András nyomdájában. A későbbi magyarországi nyomtat
ványok sem kimondottan egyházi szertartáskönyvek, hanem történelmi
vonatkozásúak is, és ekkor kezdenek jobban terjedni íróink művei is. Több
budai kiadóról is tudunk, később azonban itt másfél századra megszűnik a
könyvkiadás a török uralom miatt, s így a magyar könyveket külföldön nyom
tatják szerzőik vagy a mecénások.
s MarSal Mekluan: Gutenbergova galaksija. Naštojanje tipografskog čoveka. — Bgd.
1973. 113. 1.
6 M. Mekluan i.m. 147. 1.
7 Escarpit i.m. 55. 1.
8 Torzsai — Zala i.m. 87. 1.
* Szántó Tibor: A betű. A betűtörténet és a korszerű betűművészet rövid áttekintése. I.
I. kötet. — Bpest, 1963
10 A könyv is könyvtár a magyar társadalom Hetiben. Az államalapítástól 1849-ig. — Bpest,
1963. 139. 1.

A XVI. században fellendül a könyvkiadás. „A század magyarországi
nyomdái nagy félkörben húzódnak a Drávától és az osztrák határmenti
Varasdtól és Nedelictől az Erdély délkeleti sarkában lévő Brassóig. Nyugati
vonaluk délen Varasdtól az észak-magyarországi Rárbokig húzódik, onnan
keletre Bánfáig, s onnan le Vizsolyon, Debrecenen és Kolozsváron át Bras
sóig. Legsűrűbben a Dunántúl nyugati szegélyén csoportosulnak. A legnagyob
bak (Debrecen, Kolozsvár, Brassó) a Tiszántúlon és Erdélyben vannak. Pápa
és Debrecen, valamint Alsólendva és Szászvátos közt, északról pedig a Nyitra
megyei Komjátitól és a Hernád menti Vizsolytól délre nincs nyomda“.u
A török megszállás területén nem tűrtek nyomdát. A kiadott könyvek számát
illusztrálhatjuk egy statisztikai adattal: J571 és 1580 között 23 latin, 91 magyar,
4 német, 3 szláv — tehát összesen 121 kiadvány jelent meg, ez jelenti hát a
magyarországi könyvkiadás fejlődését számokban kifejezve.12
A Dunántúlon a XVI. században egyetlen állandó nyomda sem műkö
dött, csak vándornyomdászokkal találkozunk itt. Részben a török betö
réstől féltek, részben az ellenreformáció miatt nem maradhattak egy helyen
hosszabb ideig.
A mai Jugoszlávia területén 1493-ben Obodon — Cetinjén — (Crna
Gora) találjuk az első nyomdát. Ezt egész sor nyomda követi, amelyek azon
ban nem voltak hosszú életűek. Hiába volt minden igyekezet és anyagi befek
tetés, huzamosabb icfeig egy nyomda sem tudott megmaradni:13
1493 — Obod (Cetinje) — Crna Gora
1495 — 1508 — Senj — Horvátország
1529 — Goražd — Bosznia
1530 — 31 Rijeka
1537 — a rujnai kolostor
1539 — Gračanica — Josovo — (kolostori nyomda)
1544*— Mileševo kolostor
1552 — Belgrád
1561 — Szkadar
1572 —- Nedelic — Horvátország
1575 — Ljubljana
1664 — Zágráb
1783 — Dubrovnik
1770 — Eszék
' 1782 — Ljubljana
Az első délszláv könyveket ezt megelőzően külföldön nyomtatták. 1483
és 1493 között Velencében, majd később 1501-től Regensburgban (1566,
1567) és Würtembergben is jelentek meg cirill és glagolicás kiadványok.
11 Fitz József: A magyar könyv története \ l l\ - i g . — Bpest, 1959. 108 1.
12 A könyv és könyvtár . . . i.m. 139. 1.
13 Pijuković, Nikola: Štamparstvo u teoriji i praksi. — Bgd, 1936. Breyer, Mirko: O starim
i rijetktm jugoslovenskim knjigama. — Zgb, 1952. Plavšić, Lazar: Srpske štomparije od
kraja X V do sredine X I X véka. — Bgd, 1959.

Luther Márton 1517-ben kezdte hirdetni új eszméit, s 1520-tól Európaszerte rohamosan terjed a reformáció. Magyarországra is eljutnak az eszméi,
de csak a mohácsi vész után (1526) válnak általános mozgalommá. A magyar
reformáció irodalmának erős szociális, antifeudális karaktere volt. Az ellenre
formáció szervezett megindulása előtt az államhatalom nem akadályozta
nyomatékosan a reformáció terjedését.14 A reformáció hamar kialakította
a kulturális élet új formáit és új tartalmat adott nekik. A XVI. században
már nem a latin az uralkodó nyelv Európában; kialakulóban vannak a nem
zeti irodalmak, s fokozottabb a nemzeti nyelvek használata. A nemzeti nyelv
és kultúra fejlődése nálunk is előkészítette a nemzetté válást. Magyar nyelvű
iskolák nyíltak, magyarul szóltak a néphez, a latin nyelv használatát még a
vallási liturgiából is száműzték.15 Tudatosan ápolják a nyelvet, hogy ezzel
is hangsúlyozzák, hogy a magyar nyelv (nemzeti nyelv) egyenrangú a latinnal.
Ez időben a bibliafordítások filológiai pontossággal, mondhatni tudományos
igénnyel készültek.
A reformáció eszméi széles körben elterjedtek. Még a nemesség is be
fogadta (kevés kivétellel), hogy saját céljait megvalósíthassa (az egyházi
birtokok kisajátítását remélte és a királyi hatalom korlátozását szerette volna
elérni). A többnyire szegény (paraszti vagy polgári családból származó)
prédikátorok eleinte a parasztság és a polgárság követeléseinek adtak hangot.
Élesen bírálták a nagybirtokosokat, akik kizsákmányolták a jobbágyokat és
nem sokat törődtek a haza sorsával sem. Később megalkuvókká váltak s
türelemre, megadásra intették a lázongó parasztokat, részben mert megfenyí
tették őket, részben azért, mert féltették a kenyerüket.
A reformátorok hamar felismerték a sajtó erejét. Magyarországon a
mintegy 20 működő nyomdából mindössze egy volt katolikus. Az első protes
táns nyomda 1529-ben Szebenben kezdte meg a munkát.16 1539-től működik
a brassói nyomda, 1536-ban Újszigeten Nádasdy rendezett be nyomdát
(itt nyomtatták Sylvester Új testamentumát). A magyarországi nyomdákat
megelőzve Krakkóban (1527) és Bécsben (1536) is nyomtattak magyar köny
veket. Az első állandóan működő nyomda, amely nagyobb számban adott
ki magyar nyelvű nyomtatványokat, a HoffgrefF-Heltai féle volt, mely Kolozs
várt egy évszázadon át (1550—1660) fennállott. Debrecenben Huszár Gál
alapított nyomdát (1561), melyet azután a város vett át.17
Rudolf császár 1584-ben külön működési privilégiumot adott a nagyszombati katolikus nyomdának,' a protestáns nyomdák működését pedig
betiltotta. Rendeletét azonban nem tartották be, a protestáns nyomdák az
államhatalom tiltó rendelkezései ellenére is tovább működtek.18
A Dunántúl nyugati megyéiben a század utolsó negyedében két vándor
nyomdász is szerencsét próbált: Hoffhalter Rudolf és Manlius János. A XVI.
századi Magyarország nyomdahelyeinek térképét vizsgálva láthatjuk, hogy
Hoffhalter nagy területet bejárt nyomdájával, amíg eljutott Alsólendvára.
Lendva a XVI. században nem tartozott a mai Jugoszlávia területéhez.
Magyarországon, Zala vármegyében volt. Ez érthetővé teszi, hogy a lendvai
14 Horváth János: A reformáció jegyében. (2. kiadás.) — Bpest, 1957. 19 1.
15 A könyv és könyvtár.. . i.m. 129 1.
1# A könyv és könyvtár . . . . i.m. 130 1.
17 Horváth János i.m. 21 1.
18 A könyv és könyvtár.. . i.m. 130 1.

nyomdáról kevés adatot találunk a jugoszláv forrásokban. Csak az újabb kiad
ványok19 említik. Branko Bercié a szlovéniai nyomdák történetével foglal
kozó könyvében20 a Murántúl működő nyomdákról elmondja, hogy csak
területileg tartoznak a szlovén nyomdák történetéhez, hiszen a magyar nemes
ség szolgálatában álltak. (Az első, amit ide sorol, az Újszigeten, Nádasdy
Tamás birtokán, 1537 és 1541 között működő nyomda, amely a kálvinizmus
megteremtőjének, Dévai Mátyásnak a munkáit nyomtatta. Megemlíti, hogy
1573/1574-ben Bánffy Miklós birtokán, Alsólendván néhány magyar nyelvű
protestáns kiadványt nyomtatott Hoffhalter Rudolf vándornyomdász.)
Az alsólendvai vár fontos stratégiai pont volt a XVI. és XVII. századbanA töröktől védte a közlekedést Muraköz és Lendva között. A lendvai terület
a Bánffy család birtokátképezte. Már Bánffy István csatlakozott a reformációhoz,
fia, Miklós pedig egészen protestánssá lett. 1572-ben Kultsár György, a Dunán
túl kiváló lutheránus prédikátora hazakerült Alsólendvára. Itt jelentette meg
Bánffy Miklós Zala megyei főispán pártfogásával három könyvét, ezzel is
elősegítve a reformáció eszméinek terjesztését. A három alsólendvai könyv,
amelyet Hoffhalter Rudolf lengyel származású vándornyomdász készített,
időrendi sorrendben a következő:22
1. Az halálra való keszöletröl rövid tanosság, melyben az körösztien
embemec, acki az Isten országát akaria keresni, életénec rendi irattatic meg. Az Alsó Linduai Kultsár György Miester által á szent Írásból
es tudós Doctoroc írásaiból szedettetett. (Lyndvae 1573, Hoffhalter
Rudolf).
2. Az ördögnec a penitencia tartó Bűnössel való vetekedéséről: es az
kétségbe essés ellen az reménségröl való tanusság: irattatott: az Alsó
Linduai Kultsár György Mester által. (Alsó Linduán MDLXXIII,
Rodolphus Hoffhalter).
3. Postilla, az az evangeliomoknac, mellieket esztendő által a’ keresztyénec
gyölekezetibe szoktac oluasni es hirdetni, Predicatio szerint való
Magyarázattia, az Régi es Mostani Szentirásbéli Doctoroknac írások
ból, irattatott Az Kultsár György, Alsó Lynduai prédicator által.
1574 esztendőben. (Alsó Lyndvan, 1574 Rodolphus Hoffhalter).
Ezeken a kiadványokon kívül a dunántúli nyomda működésével létrejött
egy XVI. századbeli csonka nyomtatvány is (az OSZK állományában őrzik),
melynek címe: Evangéliumok és epistolák. Ez a kis könyv 1569 táján jelenhetett
meg Hoffhalter nyomdájában. Ezt igazolják betűtípusai és fametszetei is.
A fametszetek közül 37 pontosan megegyezik Hoffhalter Rudolf 1574-ben
■Alsólendván kiadott Kultsár György Postilláinak azonos tárgyú fametszeteivel.
Az illusztrációk Hans Sebald Beham kompozícióit követő újszövetség
illusztrációk.23 Az újabb kutatások azomban megcáfolták ezt az állítást.
19 a) Breyer Mirko i.m.: csak Hoffhalter horvát nyelvű kiadványai alapján szól a vándor
nyomdászokról. b) Betčić, Branko: Tiskarstvo na slovenskem. — Ljubljana, 1968
20 Berčić, Branko i.m. 45. 1.
81 Dervarics Kálmán: Zala megyei évkönyv a Miüemumra, 1896
82 Régi magyarországi nyomtatványok — Bpest, 1971. 319, 320, 334 sz. alan (A továbbiak
ban: RMNY, a hivatkozás a tételszámokra utal.)
28 Soltész Zoltánné: Hans Sebald-Beham metszeteinek útmutatása egy XVI. századi
csonka perikópás könyv meghatározásánál. — A z OSZK évkönyve, Bpest, 1599, 199 1.

A XVI. századi könyvdíszeken egyébként is kimutathatók a külföldi
hatások. Az alsólendvai nyomda termékei nürnbergi és bécsi hatás alatt
álltak, a drávavásárhelyiek (Nedelic) ugyancsak, míg a varasdi nyomda baseli,
bécsi és ljubljanai hatás alatt dolgozott.24^ külföldről átvett illusztrációk,
betűtípusok másolatai tovább terjedtek. Heinrich Aldegrever János evangélis
ta-képeinek bécsi másolatát Hoffhalter Rudolf Alsólendván használta, míg
Heinrich Vogtherr egyik címlapkerete Manlius Ljubljanából hozott metsze
teivel jutott Magyarországra. Jóst Amman művészete Manlius ljubljanai
ószövetségi illusztrációinak és Mantskovit Bálint egyik nyomdajegyének
forrása.25
Összehasonlításként nézzük, mi a helyzet a szomszédos területeken.
A mai Szlovénia területe Mátyás halála után részben visszakerült a Habsbur
gok uralma alá. Isztriában Kopár és a hegyvidék, az ún. „Szlovénia** olasz
fennhatóság alatt állt, míg a Muraköz Magyarországhoz tartozott, mint
említettük is. A reformáció legjobban a Zala és Vas megyékhez tartozó terü
leteken terjedt el. A Zrínyi család például tudatosan távolította el a kato
likus papokat birtokairól, és helyükre protestáns prédikátorok jöttek.26 A
nagybirtokos nemesek kényszerítették alattvalóikat, hogy térjenek át az új
hitre.27 A reformáció hatása a szlovén etnikai területen különösen jelentős
volt nyugat-európai szinten is. Könnyű volt elterjeszteni a reformáció eszméit,
mivel erős kapcsolatuk volt a német városokkal (egyetemisták, akik külföldön
tanultak, kereskedők, akik szintén gyakran megfordultak más országokban).
Németország mellett jelentős szerepük volt az olasz áramlatoknak. 1520 és
1525 között Olaszországban számos nyomtatott könyv hirdette az új eszméket
és terjesztette Isztriában. Mindkét áramlat (az olasz és német) eljutott Ljublja
nába már 1525-ben.28
Minden társadalmi réteg lázadt az egyház hatalma ellen, éppúgy, mint
Magyarországon, ez azonban nem jelent egységes eszmei csoportosulást
az új vallás révén. A nemesség anyagi hasznot vár a reformációtól (ő a centrali
záció híve), a polgárság a lutheri tanokat vette át, a parasztok az anabaptisták
hoz tartoztak. Minél nagyobb volt a társadalmi ellentét, annál erőteljesebb volt
a vallásosságuk.
Az a tény, hogy Szlovéniának úgyszólván nem volt saját nemessége
(német és magyar nemesek uralkodtak), valamint a töröktől való állandó
rettegés odahatótt, hogy nem lehetett társadalmilag olyan fejlett és ideológilag olyan differenciált, mint más országok voltak ebben az időben.29 Művelő
déstörténetében azonban kétségkívül nagy jelentősége volt a reformációnak:
szlovén nyelvű iskolák nyíltak s ekkor alapozták meg a szlovén nemzeti
irodalmat. Ha a néphez szóltak, a nép nyelvét használták írásban és szóban is.
A szerbhorvát és szlovén protestáns könyveket Németországban nyomtat
ták a XVI. században: 1550-ben Würtenbergben, Tübingenben és Urachban,
ez utóbbiban főleg németből fordítgtt szlovén nyelvű könyveket adtak ki.
24 Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdiszités a XVI. században. — Bpest, 1961.
122. I.
25 Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdiszités... i.m. 123. 1.
26 Istorija naroda Jugoslavije. Knjiga druga. Od početka XVI do kraja XVIII. véka. —
Bgd, 1960. 430. 1.
27 Jože Pogačnik — Franc Zadpvec: Istorija slovenalke knjiéeimosti. — Bgd, 1973. 57. 1.
28 Poga&úk — Zadravec i.m. 55. 1.
39 Pogačnik — Zadravec i.m. 68. 1.

Primož Trubar érdeme ez, aki önfeláldozóan igyekezett „szegény, egyszerű,
jóhiszemű" népével megismertetni egy magasabb kultúrát, s ugyanakkor
felemelni nemzeti kulrúrája szintjét. 1561-ig 22 szlovén könyvet adott ki.30
Primož Trubar, noha a nép szülötte (szegény zsellércsaládból származott),
ugyanabba a hibába esett, mint nem egy kortársa: ő sem mert szembeszállni
a nemességgel, hiszen anyagilag függött tőle; Egész munkásságát mecénásai
támogatták. '
Ljubljanában az 1560-as években Fries kísérletezett nyomdaalapítással,
de nem talált megértésre. Primož Trubar is, a katolikus körök is, mind ellene
voltak. 1562-ben Fries kénytelen elhagyni Ljubljanát, s így a város nyomda
nélkül maradt. Fries nyomdásztevékenysége nem volt nagy: néhány egylapos
kivonat a szentírásból, vagy a katolikusok elleni versek és ehhez hasonló
írások voltak az első hazai szlovén nyelvű nyomtatott emlékek, de ezek sem
maradtak fenn az utókornak.31
Sikertelen kezdeményezések után 1575-ben sikerült a szlovén reformátorok
nak megalapítaniuk aiz első nyomdát Ljubljanában. Janez Mandelc irányítot
ta. A magyar nyomdászattörténetben Manlius János néven ismert (latin nyelvű
kiadványait Joannes Manlius néven írta alá). Egyesek szerint Primož Trubar
küldte Németországból azzal a feladattal, hogy nyomdát alapítson, de ez a
feltevés nem valószínű. Ötéves fennállása alatt (1575—1580) Manlius ljublja
nai nyomdája 28 könyvet odott ki: 11 szlovén, 13 német, 3 latin és egy horvát
nyelvűt.32 Könyvei negyedrét alakúak. Tipográfiája kifogástalan munkáról
tanúskodik, a nyomás világos, a szöveg néhol keretbe van foglalva, szépen
metszett iniciálékat használ. Illusztrációi arról tanúskodnak, hogy művészeket
is alkalmazott, akik segítettek neki a metszetek elkészítésében.
Manlius munkálkodását is beszüntette a Habsburg urakodó család.
1580-ban távoznia kellett az országból éppen akkor, amikor mintalapot ké
szített a készülő szlovén nyelvű bibliafordításból. A könyvet nem tudta
befejezni, csupán egy lapja készült el. A teljes szöveg négy évvel később,
1584-ben, ,Wittenbergben látott napvilágot.33 (A bibliafordítás Jurij Dalmatinac munkája volt).
Ljubljanából távozva Manlius János több helyen megfordult vándomyomdájával. Egyes városokba visszatért kétszer, háromszor is. Néhol csak egy-két
hónapig, néhol egy, vagy másfél évig tartózkodott, csak Monyorókeréken
töltött egyhuzamban három-négy évet. Tartózkodásának fontosabb állomás
helyei, miután Ljubljanából eltávozott: Németújvár (1582—1585), Varasdin
(1586), Monyorókerék (1587—1589), Németújvár (1589), ismét Monyorókerék (1590—1592), Sicz (1592—1593), újból Németújvár (1595—1597),
Keresztúr (1598) és Sárvár (1600).
Varasdon latin és horvát nyelvű könyveket nyomtatott. 1582-től már
magyarul is nyomtatott könyveket, bár nem jól beszélte a magyar nyelvet.
Miután elhagyta Ljubljanát, Manlius 51 könyvet nyomtatott: 29 magyar,
18 latin, 3 német és 1 horvát nyelvűt. Ljubljanai publikációival együtt öszszesen 79 könyvet adott ki, ebből 29 magyar, 21 latin, 16 német, 11 szlovén és
2 horvát.
30 Breyer i.m. 28. 1.
81 Berčić, firanko i^n, 45. 1,
38 Berčić, Biankó i,in, 45. 1,
33 Breyer i.m. 29. 1.

Szlovéniában az ellenreformáció nem óhajtotta igénybe venni a nyomda
adta lehetőségeket, hogy visszaállítsa a katolikus egyház egységét. A tridenti
zsinat után (1543—1563) a szlovén nyelvet ismét csak bejegyzések, glosszák,
fogadalmak ée egyéb rövid szövegek őrzik.34 Magyarországon más a helyzet.
A küzdelmet csak hasonló fegyverekkel lehet megvívni, ezért a könyvnyom
tatást az ellenreformáció is egyre inkább a maga szolgálatába állította. A
katolikus nyomdák közül kiemelkedett a nagyszombati jezsuita, majd Egye
temi Nyomda, amely Budára költözése után az ország vezető nyomdájává
lett.35
Megemlíthetnénk még néhány XVI. századi kiadványt, amelyek más
vonatkozásban kapcsolódnak művelődéstörténetünkhöz. Ezeket nem a mai
Jugoszlávia területén nyomtatták, de helytörténeti jelentőségűek.
1. Az alsó es fölső Baronyaban való ecclesiaknak articvlvsi, mellyec
Hercheg szőlősön irattanak negyuen praedicatoroc ielön voltaban,
melyeket mindyaion iouá hattanac anno Domini 1576. 16. Augusti.
(Papan 1577 Huszar Dávid)
2. Articuli consensves Christianarum ecclesiarvm, gvibus Vniversitas
fratrum subscripsit Herczeg-Szölösini in Boronia anno Domini
MDLXXVI die 16. et 17. augusti. (Papae 1577 Huszár Dávid)
Mindkét kiadvány református egyházi rendtartás. A mű az irodalomban
Hercegszőllősi kánonok néven ismeretes, az előző pedig annak magyar fordí
tása.36
1579. október 29-én felsőlindvai jelöléssel jelent meg Perneszi András
nyílt levele Bornemisza Péter levelére „mellyet az ü ördögi kesertetrül irot
konyue eleibe nyomtatott**:
Perneszi Andrasnac válasz tetele Bornemissza Peter levelere, mellyet
az ü ördögi kesertetrül irot konyue eleibe nyomtatot. Nagyszombatba 1579
(typ. Telegdi)37.
Muraszombat, 1593. április 24.-i kelettel Szalaszegi György evengélikus
imádságos könyvét Salmis és Neuburgi gróf Magdolna asszonynak... Poppel
László házastársának ajánlotta. Johann Habermann (Avenarius) népszerű
imádságos könyvének fordítása ez, Szalaszegi György muraszombati evan
gélikus lelkész munkája. A mű szlovén kiadását Manlius János nyomtatta
Leibachban.
Hetetszaka mindennapra megh irattatot imádságok, kik öszuö szerzetettenek Auenarius Ianos doctor altal, fordeitattanak pedig m asaira
Szalaszegi Giörgi praedicator altal. — (Siczben) MDCXIII (az évszám
téves a címlapon, helyesen: 1593 Manlyus)38
Utaltunk már rá, -a könyvkiadás legfőbb feladata az, hogy Valami egyedi
jelenséget eljuttasson a közönséghez. A kiadónak kell mindig eldönteni*
34
35
»«
37
38
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RMNY i.m. 393, 394.
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milyen potenciális közönséghez kíván szólni. A felkínált írások rengetegéből
azt ragadja ki, amelyik e közönség fogyasztásának megfelel.39 A reformáció
írói megfelelő céllal szóltak egy meghatározott közönséghez, s a kiszemelt
közönség száma határozta meg a kiadott könyvek példányszámát. Sajnos,
a megjelent könyvek példányszáma nem ismeretes előttünk. A bécsi udvar
1573. évi rendelete szerint minden nyomtatványon fel kell tüntetni a szerző
és a nyomdász nevét és a nyomtatás idejét. A példányszámra ez a rendelet
nem tért ki.40 Annyit azért tudunk, hogy az első ősnyomtatványokat néhányszáz példányban adták ki. A könyvek átlagos példányszáma csak a XVI.
század közepén haladta meg az ezret.41
A nyomtatás költségei a szerzőt, vagy a mecénásokat terhelték. Az író
egyik bevételi forrása az ajánlás volt. Ezért ajánlják a szerzők műveiket vala
melyik főúrnak, vagy a főúr feleségének, mert anyagi támogatást remélnek
könyvük kinyomtatásához. Kultsár György 2 könyvét BánfFy Miklósnak,
egyet pedig a Zrínyi családnak ajánlott. Mindkét család anyagilag támogatta
a könyvek kiadását.
A XVI. század után Alsólendván 1890-ben találunk ismét nyomdát.
Az évszám bizonytalan, lelketséges, hogy már egy évvel korábban is műkö
dött ez a nyomda. Itt nyomtatták az Alsó-lendvai Híradó c. hetilapot. Egyéb
kiadványairól nem tudunk. Feltételezhetően nem volt nagy a tevékenysége.
A nyomda 1890. aug. 18-án átköltözött Keszthelyre.
A 90-es évek közepéig Bogdán József könyvnyomdája dolgozott Lendván..
Kiadványai közül csak a Délzala c. lap ismeretes 1896-ból. Bogdán József
könyvnyomdáját Balkányi Ernő nyomdász vette meg, aki 1898-ban Lendvára
költözött Budapestről. Ez a nyomda fennállt egészen 1948-ig, mindaddig,
amíg a háború után át nem szervezték a szlovéniai nyomdákat is.42
A lerdvai nyomda jubileuma kapcsán csak néhány kérdést vetettünk
fel és világítottunk meg közelebbről. Ez is igazolja azonban a tényt, hogy
nyomdáink történetével szükséges foglalkozni, nemcsak ilyen általánosságban^
hanem konkrétan; fel kell dolgozni egy-egy későbbi nyomda történetét
hazánk más területéről is, esetleg elkészíteni monográfiáját.
H ITK , 1974/21.

39 Escarpit, Róbert i.m. 55—56. 1.
A könyv és könyvtár i.m. 131. 1.
41 Escarpit i.m. 130. 1
42 Berčić, Brankp i.m. 183. 1.

Csáky S. Piroska

3. BÁNÁTI MAGÁNKÖNYVTÁRAK
I.

A hulló-bomló, szétszóródó polgári magánkönyvtárak a bánáti rónán
egyúttal a magyar (és szerb) polgári kultúra széthullására, bomlására is rámu
tatnak, mert új kultúra és ennek megfelelő új (magán és nyilvános) könyv
tárhálózat váltja fel őket. Éppen ezért az első ilynemű kísérlet e tájon —
megállapítani egy tűnő, sőt letűnt kor kultúrájának jegyeit magánkönyvtárai
nak tükrében — egyúttal megkésett kísérlet is. Előbb kellett volna feltérké
pezni e könyvtárak állapotát, 1919-ben kellett volna hozzáfogni ehhez a mun
kához, akkor, amikor még éltek e könyvtárak tulajdonosai, küzdve az elmarad
hatatlan, s előbb-utóbb bekövetkező enyészet ellen is, még csak sejtve, hogy
idejük tűnőben van, akkor, amikor még senki sem láthatta meg a feltartóz
tathatatlan bomlás csíráit.
E letűnt és már csak romjai alapján rekonstruálható polgári magyar
kultúra jegyeit, a kor első szakaszában e nevek szimbolizálhatják e bánáti
tájon: Pleitz Fér. Pál és Lauka Gusztáv. A második szakaszra leginkább a
következők munkássága nyomja rá bélyegét: dr. Czirbusz Géza, dr. Farkas
Geiza, Jeszenszky Ignác, Somfai János. Ezeknek művei között is főleg Somfai
két főműve (és nem csupán címe) tükrözi a kor jellegzetességét és szellemét:
Forradalom és Két világ.
Akkor, 1919-ben, még számos gazdag polgári magyar magánkönyvtár
tárulkozott volna elénk (a második szakasz rangadó, hangadó emberei még
éltek is), szinte felkínálva kincseiket, hogy megállapíthassuk belőlük a bánáti
polgári kultúra jegyeit, és ott fogadtak volna bennünket könyvtáruk küszöbén
még tulajdonosaik is, Itt-ott, nagy ritkán ugyan, még ma is találkozunk
velük, szívélyesen és örömmel állnak is rendelkezésünkre, de akkor, ötven
évvel fiatalabban, nagyobb befogadókészséggel, sőt alkotóképesen siettek vol
na segítségünkre a mérleg elkészítésekor.
Meg kell magyaráznom (a szerencsétlen időpont-probléma felvetése
után) azt is: a szondírozás helyének megválasztása során miért kötöttem ki
éppen Becskereknél (mert e korszakban Zrenjanin heve Becskerek volt).
Talán azért is, mert itt ásták meg, még a XVIII. század elején, az első vajda
sági, talán magyarországi és egyúttal jugoszláviai csatornát is, és most a lom
hán kanyargó Bega folyót lám újra át fogja vágni — a legrégibb csatorna
után — a legújabb, legmodernebb (Duna-Tisza-Duna) csatorna is, hogy a

vízrendszert, de a várost magát is újra teljesen átrendezze, átszabja. Ez a
város ma is dinamikus, s ugyanilyen mozgó-élő, dinamikus volt a múltban
is. Jellegzetesen kultúrváros Zrenjanin és Becskerek is, ahol egykor számos
lap jelent meg, sok író akadt, mindig telt ház előtt játszottak a színészek
az ősrégi színpadon, már vagy 150 esztendeje, ahol mindenkor megtelt a
hangversenyterem, és ahol szép számban akadtak komoly, európai hírű tudó
sok is, különösen a társadalomtudományok terén. Ezeknek munkálkodását
külön tanulmányban, könyvben kellene ismertetni, úgy, amint ezt régebben
egy rövid tanulmányban próbáltam is már. A becskereki magánkönyvtárak
tanulmányozása megadná a feleletet arra a kérdésre is: akadt-e közönségük
az íróknak és tudósoknak, publicistáknak és költőknek. Lehettek-e, voltak-e
próféták saját hazájukban?1 Dragoljub Čolić hatszázra becsüli azok számát,
akik alkotó életet éltek e városban,2 vagy innen elszármazva, e városon kívül
(Budapesten, Belgrádban, esetleg másutt a nagyvilágban). Ezek között számos
magyar polgár is akadt, aki szintén kiérdemelte a kutatók figyelmét. „Szúró
próbának" tehát megfelel e város talaja: különösen akkor, ha a közönségkutatás
után a bánáti tudósok, írók, alkotók felkutatását is tervbe vette valaki, mert
a Hungarológiai Intézet indulása nagyobbszabású kutatómunka lehetőségét
is megadja ma már.
Nem véleítlen, hogy a bánáti magyar polgári kultúra kora egybeesik a
magyar polgárság uralmának korával, hiszen a kettő erős kölcsönös hatást
gyakorolt egymásra. Ha voltak is (1848 előtt) csírái, nyomai e tájon egy kezdeti
polgári kultúrának, ez csupán akkor lombosodon ki, amikor, noha felemás
módon, de győzött a polgárság. A magyar polgári kultúra idejét ezért az 1848-tól
1918-ig terjedő hetven esztendő jelzi e tá'on, amelynek két határköve egyfelől
Pleitz Fér. Pál nyomdája és Bárány Ágoston könyvei (1845, 1847, 1848),
másfelől pedig az 1918-as novemberi Magyar Nemzeti Tanács jegyzőköny-vei,3 amelyekben ez a polgárság egyként harcol már mind a polgári Szerb
Nemzeti Tanács, mind pedig a proletariátus és forradalma ellen— amit
előzőleg már Somfai is megsejtett és bejelentett.4 Éppen ez a két határkő
tette volna szükségessé a bánáti pqlgári magánkönyvtárak felvételezését
már közvetlenül 1918—1919 után, amikor azok még teljes épségükben,
teljességükben pompáztak, míg ma már egy új, szocialista nemzedék indult
meg könyvgyűjtő, könyvtár- és kultúra-teremtő útján. S míg ezek nőnek és
gyarapodnak, azok széthullnak, bomlanak, szétszóródnak. Mert a kétfájtájú
könyvtáraknak alig-alig akad itt-ott folytonossága, kontinuitása. Habár
nem vagyok biztos a „kivétel erősíti a szabályt" axióma érvényességében és
igazságában, mégis felemlítem a zrenjanini (talán egyetlen) könyvtárat,
amelyben a folytonosság érvényre juthatott, a kivételesen kedvező, objektív
és szubjektív körülmények folytán: ez dr. Várady Imre — dr. Várady József
vagy 5000 — 6000 kötetes kettős könyvtára, amely talán 200 év kultúráját
1 Lőrinc Péter: A bánáti róna társadalma. Tudósok és politikusok. Magyar Szó I. 1963.
VII. 21.; II. 1963. VII. 28; III. 1963. VIII. 4.; IV. 1963. VIII. 11.
* Dragoljub Čolić zrenjanini kutató, levéltáros, munkatársa a városi monográfiának (Z re
njanin, 1966), amely 1968-ban jelent meg. Jelenleg a Zrenjanin című lápban közli a Becs
kereken és Zrenjaninban élt/ott született 600 író, politikus, tudós rövidre fogott életrajzát.
3 E jegyzőkönyveket lásd közlésemben a Godiinjak Filozofshog fakidteta, Növi Sadj 1967-es
kötetében; feldolgozva és egybevetve a pancsovai Szerb Nemzeti Tanács jegyzőkönyve
ivel pedig, kivonatosan, a H lD -bán, 1968, 10. szám.
4 V.ö. Somfai János két regényét: Forradalom és K ét világ.

fogja jelezni hamarosan, ha befut hozzá a harmadik nemzedék gyűjtése is ..
Mert Várady Imre gyűjtésében a XIX. szájad első felének számos írója is
szerepel.
Becskerek és Bánát magyar politikusai és publicistái, szociológusai és
szociográfusai, vagy politikai gazdaságtani teoretikusai többen is az 1867—
1918-as időkben, különösen 1897—1918 között, nem csupán szűkebb pátriá
jukban, de országos viszonylatban is szép hírnévnek örvendtek, s vezető
szerepet játszottak (dr. Pap Géza, Jankó Ágoston, Tallián Béla, Marton és
Poroszkay, De Pottere Brúnó és Szentiványi Ferenc, Szabó Ferenc és Szent
kláray Jenő, vagy a haladóbb és újabb csoport tagjai között Steuer György
és Jeszenszky Ignác, Várady Imre és Kardos Samu, Czirbusz Géza és Fináczy
Ernő, Gráber László, Abay János, Farkas Geiza meg Somfai János, vagy
Aszlányi Dezső és később érvényesülő, Pesten élő fia, Aszlányi Károly stb.).
Ez természetesen nem nemzeti sajátosság volt, hiszen a bánáti szerbek között
is számosán akadtak (mind a régebbi, konzervatív, mind pedig az újabb és
haladóbb polgárság körében is) olyanok, akik itt vagy innen kiszakadva másutt
(Pupin, Gavrila, Županski, a Jakšićok: — Đura, Mileta, Milutina, Vasa,
Vasa Stajić és mások), országos, sőt világviszonylatban (Pesten, Bécsben,
Belgrádban. Amerikában) is érvényesültek. Hogy — szokásomtól eltérően
— jelenleg nem kapcsolattörténetet nyújtok, hanem csupán a magyar polgári
kultúrával, a magyar polgári magánkönyvtárakkal foglalkozom, az egyszerűen
annak következménye, hogy egy rövid cikkben nem lehet mindkét nemzetet
felölelni (sőt esetleg még a román Brediceanut, Novacut, Goldi§t vagy talán
a németeket: Schwickerék, Kraushaarék, Milleker, Böhm, Kremling, Steinacker, a Neue Werschetzer Zeitung haladó gondolkodású polgári radikális emberei,
és a szlovákokat is !) Különben itt is szükséges rámutatni arra, hogy Szentkláray,
a magyar történész, a szerbek bánáti történetével is foglalkozott, valószínűleg
nem csupán azért, mert eredeti neve Nedić, hiszen ugyanazt cselekedte a
teljesen magyar származású Dudás is. A maga korának megfelelően a bácskai
Martinovics Ignác, noha latinul írt, vallomása szerint egyként beszélt szerbül
és magyarul már gyermekkora óta, és valószínűleg éppen mint ilyen kétnyel
vű, illetve soknyelvű ember dolgozta ki először egy szövetségi köztársaság
rendszerét a XVIII. század végén. Bánátban különben a kétnyelvűség (ponto
sabban a 3, 4, 5, sőt 7-nyelvűség) a régi polgári kultúra része volt, és nem
csupán a proletár szocialisták szónokoltak több nyelven a népgyűléseken,
hanem ezt cselekedték az 1918 előtti polgárok is. Várady Imre magyar és
német nyelvű lapokat adott ki, Vasa Jakšić vagy Krsta Iskruljev ihagyarul és
szerbül, Abay János is két-három nyelven írt és beszélt, Goidig pedig egyik
főművét — amely szinte marxista módon értelmezi a nemzeti kérdést— román
létére magyar nyelven írta, aminthogy Böhm is kétnyelvű (német, magyar)
volt, a német származású Franz Herzog pedig magyarul mint Herczeg Ferenc
írta műveit. Természetes tehát, hogy a bánáti polgárság .magánkönytáraiban
(1918-ig) mindig garmadával találunk másnyelvű könyveket, francia, angol,
olasz művekét és folyóiratokat 'ugyanúgy, mint magyar, szerb és német,
sokkal ritkábban pedig, román és szlovák nyelvű könyveket és lapokat is.
Éppen Zrenjaninban, egy 1918 előtti régi vágású szerb polgár könyvtárában
a jugoszláv irodalom és történetírás művei mellett, a bánáti irodalom termé
kei között mind német, mind magyar nyelvű írásokat is láttam; így az egy
kori bécsi Zora vagy a bácskai Jávor stb. közvetlen közelében pétdául A z
Osztrák-Magyar Monarchia írásban 'és képben magyar ^köteteit vagy Milleker

német, magyar, esetleg szerb nyelven kiadott összes műveit. (A banaticá-1
mindig mindkét értelemben használom: úgy is, mint Bánátról szóló irodalmat,
de úgy is, mint bánátiak írásait, noha esetleg másutt jelentek meg. Ide soro
lom a nem bánatiak ott megjelent munkáit is.) Sőt egy szerb—román szótár
és cigány nyelvkönyv és szótár mellett néhány román és cigány nyelvű írást
is találtam. Természetesen azonnal az egykori bánáti polgári és proletár
udvariassági szabályra gondoltam (például Panéevón-Pancsován), amelynek
értelmében, ha többnyelvű társaság verődik bárhol is össze, úgy a magyar
a szerbhez szerb nyelven szól, a szerb viszont magyarul válaszol neki, hogy
a némethez azonnal német nyelven forduljon, de attól szerb nyelven kapja
meg a választ.
Talán kevésbé tartható természetes folyamatnak (ennek felismerése már
történelmi tanulmányokat igényel) a nemesség lassú beleolvadása vagy talán
inkább csak beleágyazódása, beleilleszkedése a polgárságba. 1848 után (sőt
Bánátban már a XVIII. század óta) a Csekonicsok, Bisszingenek, Talliánok,
Jagodićok, Damaszkinok, Nákók, Rónayak stb. vasutakat építettek, cukorgyára
kat alapítottak stb., a polgárok viszont ugyanakkor tőkés vállalatokba, bankokba
be nem fektethető pénzükön birtokot és báróságot vásároltak. (Dr.-br. Pap
Géza a politikus, birtokos, bankár). Gróf Csekonics, 43 000 hold birtokosa,
pénzének jó részét részvényekbe, s nem csupán torontáli vasutakba vagy a
becskereki cukorgyárba fektette, és így cselekedtek mások is. Ezért nem feltűnő
és nem csodálatos az a jelenség, hogy könyvtáraikban is keverednek, az egymásmeltettiség viszonyába kerülnek a régebbi nemesség és újabb polgárság
kulturális termékei. Egy elpolgárosodott, egyenes testtartású és egyenes
magatartású, mostani egyszobás lakásában is dzsentris környezetben élő
XVIII. századbeli nemesi család fia, aki kúriájában egykor tizennégy szobát
lakott, akinek ősei firingiával festették le magukat, akinek egyszobás l'ákásában
ott van a mahagóni fából egy darabból faragott bútorzata, aki benne volt a
cukorgyár igazgatóságában is'— szóval ennek a polgári nemesnek vagy dzsent
ris polgárnak a nagy elkallődás utánis még megmaradt néhány száz könyve
között (kevesebb a szépirodalom, több a régi, polgári, világpolitikát tárgyaló
mű) ott található Lendvai ismert két kötete is: Temes vármegye nemesi család
jairól és ebben egy régi okmány, amelyet Arad vármegye közgyűlése adón
ki 1844-ben a család XVIII. századi nemességéről.5
5 Az egykori Becskereket a cukorgyár és Csekonics uralta; a bánátiak közül Csekonicsnak
volt uralkodó szerepe ,a gyárban is. Viszont a gyár valóságos ura a Leszámítolóbank meg
a Lánderbank volt mindaddig, míg Hitlerek meg nem szállták Magyarországot 1944.
márciusában, attól fogva báró Madarassy—Beckék szerepét átvették a Harmadik Bi
rodalom gazdasági urai: Eduard von Nicolai, A. von Fink stb. A birtok és tőke együtt
működését a becskereki cukorgyárban ezek a nevek jelzik: 1898—1910 (alapító tárgya
lások ideje) és 1910—1918 (a már működő gyár-ideje) között gróf Csekonics Endre,
Rónay Jenő és Ernő, báró Tallián Béla, Botka Béla, gróf Karácsonyi Andor, Pármai
Róbert herceg, báró Orczy, dr. Demkó Pál, hg. Thum—Taxis stb. mint nemesek,
dr. majd báró Pap Géza, Telbis, Marton Andor, Poroszkay Béla, Babics József,
Perisics Zoltán, EUbogen, Léderer, br. Madarassy-Beck Marcell, Jankó Ágoston, Elek
Pál, UUmann Pál stb. mint polgárok voltak a gyár igazgatósági tagjai. 1918—1941 között
a megmaradt egyes régi nevekhez újabb szerb nevek csatlakoztak: Jovan Bogdanov,
Slavko Zupanski, Zarko JakSić, Elek Viktor és mások, ahol a szerb ismert és elismert
politikusok nevére volt csupán szüksége a gyárnak, a banknak, a nemzetközi finánctő
kének. Az 1941-es „arizálás“ sokak kibukását követelte meg. Helyüket egyes magyarok
(Góthváradi—Asbóth, Marton, Demkó, Várady), de főleg németek (Fink Nicolai)
foglalták el, a szerbek és zsidók kiszorultak. A magyar és német,csoport azután egymás
ellen fogott fegyvert; így kerülhetett sor a belső intrikákra, sőt szabotázs- és ameriká-

Viszont a polgárság politikai kapcsolatainak a proletariátussal alig-alig
van nyoma a régi magánkönyvtárakban. Az osztályharc erősebbnek bizonyult
az együttműködésnél. Ezért a kapcsolatok erősebbek voltak az utópista szocia
lizmus idején, amikor még nem vált élesen külön a két osztály, vagy esetleg
újra a fasizmus korában, amikor az antifasiszta harc a kommunisták mellé
sodorta—vonzotta a becsületes hazafiakat, becsületes polgári demokratákat.
A közbeeső időkben a marxista proletár-mozgalom oly irányban hatott a
polgárságra — a tőkére és birtokra —, hogy 1) politikailag ugyan néha együtt
haladnak, például az 1910—1913-as Választójogi Liga keretei között, s 2)
társadalmilag arra törekedtek, hogy mozgalmukat terrorral, politikai enged
ményekkel és a párhuzamos együtt — inkább: egymás mellett) haladással
leszereljék, demobilizálják* megnyerjék.
Mindebből a könyvtárak annyit tudnak és közölnek, hogy értekezéseket,
tanulmányokat tartalmaznak: De Pottere Brúnótól, Farkas Geizától és mások
tól ; olyan könyveket, amelyek egyrészt egy jóhiszemű, jóakaratú kiegyenlítésre
áhítoznak, másrészt viszont szubjektíve tudatosan is az osztálybéke elérése,
a proletariátus harcának leszerelése a céljuk. A bácskai-bánáti (Versec, Újvi
dék) Jaša Tomić mellett, ily tudatos leszerelő könyveket írt, a könyvtárak
tanúságaként is, például De Pottere, s részben Jeszenszky Ignác, a kikindai
evangélikus pap is, aki gyakorlati akcióiban egy különös (evangélikus) fajtájú
rendőri és keresztényszocialista tanítást követett és hirdetett már az orosz
Gappon megjelenése előtt is, szubjektíve jóhiszeműen és egyúttal nagy szocio
lógiai tudással párosítva ezt a törekvést. Szubjektíve teljesen a dolgozók
mellett áll, szívvel-lélekkel, a földbirtokos Farkas Geiza — a Huszadik Század
és a Társadalomtudományi Társaság embere. Ugyanezt mondhatjuk el Somfai
Jánosról is, aki kormánypárti lapszerkesztő és a DMKE titkára ugyan, de
nem tartja rosszabbnak a szocializmust a kapitalizmusnál. Viszont sehol sem
találtuk meg a könyvtárakban e leszerelő politikának talán legfőbb dokumentu
mát, a Darányi-féle jegyzőkönyvet.6
A néhány nap folyamán, amit kutatásra fordíthattam e könyvtárakban,
nem akadtam olyan könyvekre sem, amelyek a szerb — magyar (és más bánáti
népek) közeledésére mutattak volna, viszont a lapok ennek a közeledésnek
számos bizonyítékát tartalmazzák. Itt csupán (az érintett személyek talán
elnézik, hogy név szerint is megemlítem őket) Stanoje Županski szavait
szeretném röviden elismételni.7 1914-ben mind Slavko Županski, mind
zási akciókra, magyar részről, amelyeknek célja és következménye a termelés csök
kentése volt. (Lásd A. Lebl: Banatska industrija šećera, Istorijski Glasnik, Beograd, 1957.
3. sz. A bővített változat még kéziratban.)
6 A telepítés. .. a földművelésügyi miniszter Darányi Ignác... alatt 1900-ban... kon
ferencia. .. jegyzőkönyve. Bp. 1900. E hatalmas kéziratként kinyomott kötetben a föld
munkás-mozgalmat leszerelni kívánó különböző telepítési tervek' közöt szerepelnek Jeszenszki Ignác, Rónay Jenő, Tallián Béla stb. szóbeli vagy írásban beterjesztett javaslatai
is, míg a „polgári utópista," teljesen jóhiszemű Farkas vagy Somfai nem kaptak meghívót
és Bácska sem volt képviselve. A bánátiak hasonló nyilatkozatait, iratait 1897-ből lásd
Elernir i Taros 1897 (Zrenjanin, 1954) című okmánygyűjteményemben.
7 Stanoje Zupanski kommunista, az Omladinski pokret idején (1936—4939), sőt már
1933-ban is tartott előadást a történelmi materializmusról. Később bukaresti nagykö
vetünk volt. ő hívta fel figyelmemet arra a mozzanatra, hogy apja Slavko Zupanski
egykori főispán, majd tartományi népfrontos funkcionárius könyvtárában egyként van
nak szerb és magyar könyvek, hiszen mind ő, mind édesanyja — aki Vajdaságban az első
történelemtanárnő volt — Budapesten hallgatták az egyetemi előadásokat. Mint Lola
Ribar, ő is hatott azután apjára oly irányban, hogy béküljön meg és működjék együtt
a kommunistákkal. Hatott Slavko Zupanskira természetesen és főleg az is, hogy a polgári

Nedeljković is börtönbe kerültek, mint nemzeti forradalmárok. Nedeljkovićot
halálra ítélte a bíróság. Viszont a magyar függetlenségi dr. Várady Imre,
élete kockáztatása árán is, eljárt érdekében és sikerült is megmentenie, úgy
szólván a bitófa alól hozva őt vissza az életbe. Hasonló eseteket mondhatunk
el, egyebek között, a pancsovai Gráber Lászlóról is, aki valamikor a főispán
barátja volt, de már a Választójogi Ligában együttműködött, mint független
ségi vezető, mind a szocialistákkal, mind pedig a szerb radikálisokkal és
demokratákkal (Bogdanov, Bošković), és ebben az időben már a bánáti,
Jászi-féle, Magyar Polgári Radikális Pártot szervezte. A Várady Imre könyv
tárában persze csupán a becskerpki független sajtó (magyar és német) termékei
kaptak helyet, a pancsovai Gráber Délvidéki Lapok-ja csupán Pancsován
található.8
A polgári és proletár irányzat együttműködéséről az utópista szocializ
mus időszakában is itt hallottam egy új mozzanatot, Slavko Županski özvegyé
től és fiától.9
Az objektív és szubjektív körülmények egybefonódása, összetalálkozása
az új korszak hajnalán — a forradalom győzelme után — eredményezte
a polgári (a magyar, szerb stb.) magánkönyvtárak második, de erősebb fokú
felbomlását, szétszóródását. Az első ily szétszóródás (1918 őszén) sokkal
jelentéktelenebb volt ennél a másodiknál, ahogyan a társadalmi változás maga
is kisebb fokú volt. Ehhez járult azután még a harmadik mozzanat is —
főleg a hatvanas években —, amely az urbanisztikai tervekkel, a város rendezé
sével, szinte újjáépítésével járt és jár együtt, így például annak a tervnek meg
nacionalista pártok nem harcoltak Hitler ellen a függetlenségért, s hogy a népfelszabadító
harcot éppen a kommunisták szervezték és irányították. Mindez nem egyedülálló eset,
de éppen ezért jellemző és ide kívánkozik.
8 Várady lapjairól: Nagy becskereki Hírlap. Délvidéki Üjság és Unser Blatt, lásd Banatska
gradariska levica című tanulmányomat a Zbomik Inst. savr. ist. 10. szám Arpad Lebl
név alatt.
9 Slavko Županski özvegye verseci Brašovan lány, így tehát ismeri az egykori utópista
„versed szocialistákat" (akik közül szakadt ki Jasa Tomié és Laia Nančić. s akik közé
tartoztak a Brašovanok is), s most arról tájékoztat, hogy Pelagić, újvidéki száműzetésében
tovább üldöztetve, egy időben Versecen is bújdosott, a várromok környékén, ahol Brasovanék rejtegették. Ide kívánkozna néhány szó a két huszadik századbeli nemzedék
kapcsolatairól és egymásra gyakorolt hatásáról is. Amint látjuk, a Županski, a Lola Ribar
s más esetekből: a kommunistává vált fiúk visszahatottak a polgári apákra, akiktől neve
lésüket, becsületes, egyenes magatartásukat nyerték. Egyelőre inkább szerb vonatkozásban
tapasztaltam — bizonyíthatóan — azt a folyamatot hogy azok a polgári demokrata apák,
akik meggyőződésből és becsületesen harcoltak egy jobb korért — koruk m axim um át
adva ezzel — , gyermekeikre oly irányban hatottak, hogy azok is becsületesen, meggyőződésesen harcoljanak saját koruk maximumát adva ezzel a soronlevő jobb, „örömösebb“
(Kassák szava) életért. így vált kommunistává, hogy Bánátban maradjunk, egy Bogdanov
(Pancsova), Jakšić (Kikinda), Stajić (Mokrin-Kikinda-Pancsova stb.) vagy a Ribarok,
Smodlakák, Pribičevićek. Csupán egy példát az egymástól osztályhelyzetben is távol álló
két nemzedékről Zrenjaninban 1936—-38-ban, az Omladinski pokret (Ifjúsági Mozgalom)
idejéből. Zrenjanin talán az egyedüli olyan városa Vajdaságnak, ahol, a Županskiak
segítségével, a fiatalok a szinte hivatalos jellegű szerb nőmózgalom székházában tanyáz
hattak, gyülekezhettek, rendezhették összejöveteleiket. Zupanskiné volt tudniillik az
elnök; ő rendelkezett a helyiségek fölött, átengedve azt a kommunista-antifasiszta ifjúság
ának. Egyesek tiltakoztak a kommunisták támogatása ellen, a többség azonban letor
kolta ezeket: „Csak nem^ tételezed fel a radikális Zupanskiról, hogy kommunistákat rej
teget." Zrenjaninban az „Ompok^ keretei között a nemzeti viszonyokat is rendezték: a
tagság nagyobb része ugyanis magyar volt, sőt Schulmann Rózsi és Bojin (Bozsin)-Burkus
Valéria néin c&ak a Tükörbe stb., de a Naš Životbz is írogatott, míg Árvái, a költő a szer
vezet pénztárosa lett.
^

valósításával, amely szerint a Duna—Tisza—Duna csatorna a város területén
fogja átmetszeni á Begát. Az ősi könyvtárak — vándorútra idultak, amennyi
ben nem tudtak megújulni, kiegészülni az új nemzedék, új osztály modern
könyveivel, könyvgyűjteményeivel. Mert ez ritkán sikerül, s legfeljeb két
eredményes módon: az új könyvtártulajdonosok vásárlásai útján, ami által
nemcsak az új könyvtárak gazdagodnak, de át is mentik, magukba is olvasztják
az ősi polgári kultúra könyveit és megteremtenek egy új, sajnos foghíjas,
folytonosságot is. A másik út teljesen vagy részben, a nyilvános könyvtárakba
vezet. Egyesek ugyanis vagy magánembereknek vagy pedig könyvtáraknak,
egyesületeknek adják át vagy adják el könyveiket. így gazdagodott Újvidéken
a Matica könyvtára, Zrenjaninban a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület,
a múzeum, a levéltár, a pedagógiai főiskola könyvtára meg a Városi Könyvtár.
Ez mindenképpen a jobbik eset. Aminthogy a közösség, a kultúra folytonos
sága szempontjából többé-kevésbé az is kielégítő megoldás, ha e könyvek az
új magán-könyvgyűjtemények polcaira kerülnek. Sajnos, sok értékes könyv
nek teljesen és pótolhatatlanul nyoma veszett a „nylonpiacokon” vagy —
külföldön.
Ugyanígy nem vesztek el a közösség és kultúra számára azok a pótol
hatatlan művészi stílbútorok vagy képek, szobrok sem, amelyek a nagylakások,
kúriák széthullásakor a zrenjanini vagy más múzeumokban találtak új tanyára
— a váltás időszakában, a harcok viharában — míg ott, ahol nem akadt műértő
személy a közelben, sok műtárgy, könyv, sok magán-levéltári anyag végleg
elpusztult. A nyugodtabb urbanisztikai változások időszaka ebben a kérdésben
inkább talált megnyugtató megoldást.
Úgy érzem, ezek az új gyűjtemények és elkövettek azért néhány ma már
nehezebben, de talán még helyrehozható hibát. A Városi Könyvtár, a múzeum,
a levéltár, de maga a Matica könyvtára is szétszórta a befutott könyveket,
odavetve őket külön-külön, ahová a tizedes osztályozási rendszer szerint
kerülniük kellett. A Dunában, a nagy folyamba olvadva, megszűnik a Száva,
a Temes, a Tisza egyénisége, amint hogy előbb-utóbb magába oldja a Duna
szőkeségét is a Fekete-tenger. A belehullott egyes könyvek a Maticában
vagy másutt észre sem vehetők, és ezzel megszűntek véglegesen mind a zre
njanini, mind az újvidéki s egyéb magánkönyvtárak. Ki tudja ezután megál
lapítani, figyelemmel kísérni az egykori nemesek és polgárok érdeklődési
körét? Könyvanyagát, festészeti stílusérzékét, társadalmi elhelyezkedését,
kultúráját? A nagy leltárak, katalógusok is csak a legritkáhb esetben tartják
számon a könyvek eredetét, a jelzett rovatba esetlegesen csak annyit jegyezve
föl „vétel útján" (,,kupljeno“) vagy „ajándék útján" (poklonjeno“). S ha a
közvetítő könyvkereskedő nevét fel is jegyzik esetleg, az esetek 1—r5 százaléká
ban, ki tudja ma már megállapítani, új kiadású, nyomdából érkezett könyv
volt-e a keresett mű, vagy magánostól és vajon kitől vásárolt kötet?
Sajnos, nem vagyok modern Krúdy Gyula, nem fogom soha megírni
a bomló polgári magánkönyvtárak és a még élő vagy már eltávozott egykori
könyvgyűjtők regényét. Pedig regénybe kívánkozik mindaz, amit láttam-hallottam — a könyvek haláláról, szétszóródásáról. Hogy sikerült-e némileg és
mennyire sikerült mégis ez az elsőnek is megkésett tapogatózásom — a to
vábbiakból fog kitűnni.

Ha az 1848-tól 1918-ig terjedő kort kívánom itt könyvészetileg, legalább
maradékaiban, felvázolni, úgy feltétlenül az 1847-ben útjára induló, akkor
még becskereki nyomdánál és kiadónál kell kezdenem, amelyet a város és
Bánát mindmáig derűs mosollyal úgy ejt, ahogy azt valamikor írásban is jelez
ték : Pleitz Fér. Pál-t mondva minden esetben. A Pleitz-nyomda nem csupán
a Torontál által vált híressé, habár a Torontói szerkesztői között ilyen neveket is
tud felmutatni: dr. Brájjer Lajos, Jurkovich Aladár, Lauka Gusztáv, Somfai
János, hogy ne beszéljünk a későbbi kor Marat-járól, Kelemen Jánosról.
A Torontál persze kormánypárti, vármegyei hivatalos lap volt, még ha ott
állt is az élén itt-ott egy-egy Lauka vagy Somfai. Ma már a Pleitz család
tagjai és utódai közül csupán Brájjer Lajos özvegye, a 96 éves „Stefi néni“
él, és bájos szeretetreméltóságával nyújtja felém a régi okiratot, amelyről
még zsinóron lóg le a régi pecsét, a bulla, hogy kijegyezzem belőle a legszük
ségesebb adatokat az utókor számára.10 Az okirat legfontosabb mondatai
a következőkben indítják útjára az első Pleitz Pált.
„Mi első Ferdinánd, Isten kedvező kegyelméből ausztriai császár..
Pleisz (sic!) Pál hívünknek. .. (engedélyezzük) mint jó erkölcséről,
s ügyességéről ajánlott és elegendő vagyonnal is ellátott egyén. .. Torontál
vármegyében fekvő Nagybecskerek mezővárosban könyvnyomtató intézetet
állíthasson.. A néhány oldalas szöveghez szorosan simulva baloldalt ott
a „Ferdinánd" aláírás, míg jóval lejjebb, jobbra a miniszteri ellenjegyzésként
szereplő „Gróf Apponyi György“, majd „Jászai Pál“ aláírás.
Hogy mennyire jelentős volt ez az indulás, egyelőre csak ennyivel jelez
ném: 1845-ben jelent meg Pesten Bárány Ágoston történeti műve: Torontál
vármegye hajdana. 1847 végén indította el útjára „könyvnyomtató intézetét'*
„Pleisz" (Pleitz) Pál és 1848-ban jelent meg Becskereken (már a Pleitz nyom
dában) Bárány Ágoston következő kötete: Temes vármegye emléke11. Persze
a lapok mellett (Torontál, Wochenblatt stb.) Pleitz Fér. Pál nyomdája és
könyv- és hírlapkiadó vállalata számos könyvet —közöttük 22 kötetes történeti
művekét is; — bocsátott azután útjára az 1918-ig terjedő korszakban. Meg
kell próbálkoznunk a lehetetlennel, azzal, hogy megtegyük az első, félénk
lépést a Pleitz-nyomda tudományos kiadványai „teljes" listájának elkészíté
séhez — az egykori magánkönyvtárak nyomán.12 Leggazdagabb a Szabó
Ferenc (eleméri plébános, majd becskereki prelátus) szerkesztésében megjelent
10 Az eredeti okmány Brájjer Stefániánál Zrenjaninban; fényképmásolata a zrenjanini
Történelmi Levéltárban. Az okmány jelzete P 11451/571-1847 decemberéből. Ferdinánd
itt elsőnek van jelezve; a magyar történelemben ötödikként ismert. „Isten kedvező
kegyelme“ rövid ideig tartott: egy év múlva az ifjú — s a forradalmat üldöző — Fe
renc József váltotta le. Az okirat szerint Ferdinánd csupán osztrák császár; az irat mégis
magyar nyelvű. Apponyi György az akkori „konzervatív" reakció vezére.
11 Bárány könyveit lásd Várady Imre és a Városi Múzeum vagy Városi Könyvtár könyvei
között.
12 A nyomdában sem a könyvek maguk, sem pedig ily. jegyzékek nem találhatók. Dr. Brájjer
Lajos, az .alapító unokája, szép könyvtárral rendelkezett, s ebben bizonyára megvolt
a Pleitz könyvkiadó-vállalat összes kiadványa. Ez a könyvtár ma már nincs meg. Számós
kötete bizonyára fellelhető még Brájjer lányánál, Amerikában. Egyes Pleitz-kiadványokra dr. Várady Imre könyvtárában (dr. Várady Józsefnél, Zrenjanin), a Történelmi
Levéltár könyvállványain, a Városi Könyvtár és a Városi Múzeum polcain bukkantam.
Ezekből csak nagyon hiányosan lehet összeállítani a Pleitz-kiadványok jegyzékét.

T ö rtén etiN ép - és Földrajzi Könyvtár13 sorozat, amelynek körülbelül 70, de
lehet, hogy jóval több vaskos, negyedrét formátumú kötetét adta ki ez a könyv
nyomtató intézet, amelyek között számos — mind tudományos, mind könyvészeti-kulturális szempontból értékes —könyv is akad. Természetesen e soroza13 Tekintve, hogy teljes jegyzéket nem nyújthatok, s hogy témám, célom az egyes magánkönyvtárak állományának s e könyvtárak jellegzetességének megállapítása, csupán itt
a jegyzetek között — éspedig könyvtárak szerint — adom a sorozatból fellelt s egyéb
hasonló tudományos könyvek jegyzékét. A Történelmi Levéltárban a következő kötete
ket találtam meg:
Risztics János: Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben, 1848—68. I.—II. 1892.
Barta Gyula: A szerb nép történetének első öt százada, 1915.
Jókly L.: Torontál vármegye állapota, 1887, 1890.
Évi jelentés Torontál vármegye állapotáról, Pleitz — Jókly: Becskerek —- Kikinda;
1881, 1882.
Tallián Béla: Alispán évi jelentése, 1884— 1885, Kikinda—Becskerek, 1885, 1886.
Rudolfgnads.. . Monographie, 1891.
Anyakönyvi lexikon tárgymutatója, I. 1896.
K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, 1891.
Tallián. . . . Jelentése. 1883, 1884.
Torontál vm. állapota 1874, 1875.
Föispáni székfoglaló beszéd 1917, 1917.
Király Pál: Dácia I., 1893.
Grossbecskereker Wochenblatt — évfolyamai
Torontál — évfolyamai
Torontál vármegye hivatalos lapja, 1904—^1918.
Torontál vármegye MKE Évkönyvei: Somfai,. 1914, stb.
Csuday J.: A legújabb kor története 1818— 1885. I.—III., 1889.
Európa története 1789-—1815.
Hőhe Lajos: Magyarország újabbkori története 1815— 1892, 1893
Smets M. : Az osztrák birodalom története II. 1891.
Távolsági mutató Torontál vármegyében. 1914.
Balbi—Czirbusz: Egyetemes földrajz I., 1893.
* Nagyküküllőből menekültek listája 1916-ban, 1916.
Becskereki iskolák értesítői 1884--1918.
Steinbach jubileum emlékkötete 1896, 97.
Torontál Vármegye MKE, Somfai, 1885— 1910, 1910.
Bányai: Steinbach élete 1896.
Büchler Húgó: Nagybecskerek népoktatásának története, 1914.
A Városi .könyvtárban a következő Pleitz Fér. Pál kiadványok találhatók:
Dr. Lajos Brájjer: Moderne ungarische Dichter, 1914.
Somfai János: Forradalom 1906.
Balbi-Czirbusz: Egyetemes földrajz, IV.—V. 1897, 1899.
Dr. Weiss Kér. János— Szabó Ferenc (ford.), Világtörténelem 22 kötet.
Szigethy Sz. Vilmos: A trubadur, Királykisasszonyok, 1900.
Lauka-kötet, 1900.
Bodó Mátyás: Ambrus Kati, 1914.
Scossa Dezső: Elbeszélések, 1890.
Somfai János: Két világ, 1913.
Somfai János: Kutyavár, 1903.
Paganel Camille: Szkander bég története (ford. Hager), 1890.
K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, 1891.
Dr. Várady Imre könyvtárában ezek a Pleitz-könyvek találhatók:
Paganel—Hager: Szkander bég története, 1890.
Wertner Mór: Az Árpádok családi története, 1892.
Vámbéry — Szamota: Régi magyar utazók Európában, 1532— 1770; 1892.
Dr. Lázár Gyula: Az orosz birodalom története, IV. 1725—jelenkor; 1891.
Jirecsek K. J. (ford Máyer Rezső): A bolgárok története 1186-tól máig, Pesty Fr.
előszavával, 1889.

tón kívül is gazdag volt az intézet kiadványokban; ezek között szépirodalom is
akad jócskán a lapokon, almanachszerű kiadványokon és hivatalos (alispáni
stb.) jelentéseken kívül, amelyek ma már persze szintén történelmi forrás
müvek maguk is. A nyilvános könyvtárakon kívül főleg a dr. Várady Imre-féle
gyűjteményben találhatók ezek a művek, annál is inkább, mert ma már ez
az egyedüli teljes régi magyar polgári magánkönyvtára a városnak. Az egykor
igen értékes Farkas Geiza könyvtár szegényes maradványait ma a Petőfi
Egyesület őrzi. Darabjai között szintén található néhány Pleitz-kiadvány,
akárcsak az újvidéki Matica vagy a Magyar Tanszék leltári könyvei lapjain
Dr. Thim József: A szerbek története, 1892.
Vigouroux^F. (ford. Schmidt): A biblia és az újabb fölfedezések Palesztinában,
1894.
Ebers (Schmidt): Cicerone.. . Egyiptomon át, I. 1893.
Holzwarth: Világtörténet (ford. Szabó F.), I.— IV, 1892.
Kaulen (Szabó Árpád): Assyria és Babylonia, 1891.
Szabó Ferenc: Európa története 1789— 1815, 1.—II.,
Schneidler (Hommer): A görög királyság története, 1890.
Lázár Gyula: A török birodalom története, 1890.
Wertner: A középkori délszláv uralkodók.. . 1891.
Á Múzeum könyvtárábán található:
Boroczy Dezső: Távolsági útmutató Torontál vármegyében, 1914
A. Klar: Daljinar vojvodanske oblasti 1927.
Dr. Stassik Ferenc: A volt határőrvidéki házközösségek, 1900.
Farkas Geiza: Mi tetszik és miért? 1927.
Bárány Ágoston: Temes vármegye emléke, 1848.
Risztics János: Szerbia külügyi viszonyai, I.—II., 1892.
A Pedagógiai Főiskola könyvtárában akadtam rá Stassik könyvére: Magyar kisajá
títási jog.
A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben, a Farkas Geiza-féle hagyatékban, a szerző
ex libriseivel ellátott könyvei között Pleitz-kiadványok is találhatók,így például: Weiss
már ismert huszonkétkötetes Világtörténelme, Marton Andor füzete:Madách és költé
szete, 1923. Kernné Végh Vilma: Napnyugta (1920-as évek); Szabó F e r en c: -Európa tör
ténete I.—II. Majd a már ismert: A török birodalom története, 1890, Holzwarth könyve stb.
Újvidékre is elkerült egynéhány a Pleitz kiadványokból; a Matica könyvtárában
bukkantam rá például az alábbi könyvekre:
Poroszkay Ignác: Melyik csatorna volna hasznosabb...? 1868.
Szabó Ferenc: Európa története. . . 1789— 1315, I.—II.
Szabó Ferenc: A legújabb kor története 1815— 1885, 1.— IISomfai János: Torontál vármegyei MKE Évkönyvei, 3, 4, 6; 1911.
Zsíross Mihály: Torontál vármegye költségvetése, 1897; 1896.
Zsíross Mihály: Torontál vármegye költségvetése, 1903; 1902.
Torontál vármegye népszámlálása, 1870; 1871.
Torontál vármegye szabályrendeletei, 1899 és 1909.
Farkas Geiza: A társadalmi lélektan köréből, 1925.
Farkas Geiza: Veszélyben a h^za, 1908.
Lauka Gusztáv: Becskerek az alig múltban és a jelenben, Becskerek>Jókly, 1886.
Az újvidéki Bölcsészettudományi K ar Magyar Tanszékének könyvtárában a követ
kező könyvekre akadtam:
Borsodi Lajos: Házibál, 1923.
t
Szabó Ferenc: Európa története, I —II.
Rousseau János J : A társadalmi szerződés, 1895.
Aszlányi Dezső: Megszólal a történelem, 1923.
Czirbusz Géza: Baft>i egyetemes földrajza I — IV. Pleitz, 1893— 1897.
Torontál vármegye szabályrendeleteinek gyűjteménye, 1909.

Tallián B.: Évi jelentése 1881, 1882, 1883? Pleitz és Jóklynál.
Vékony Nád: Ákom-bákom, irka-firka, 1931.

és könyvtár- polcain, de a zrenjanini levéltár, a múzeum, a Városi Könyvtár
és a Pedagógiai Főiskola könyvtáraiban is.
Ezek a „lelőhelyek44 rámutatnak még egy jelentős mozzanatra: a helyi
könyvkiadók (főleg Pleitz, de itt-ott Schneller és Göschl és mások nyomdái
is) komoly kiadói tevékenységgel foglalkoztak, de Bánát (Torontál és Temes)
szépirodalmi és tudományos alkotói komoly és sokszor igen értékes tevékeny
ségükben ezzel még nem elégedhettek meg: számos becskereki (pancsovai
stb.) szerző könyve jelent meg ugyanis, a jugoszláv Bánát városain kívül
Temesvárott vagy pedig, főleg, Budapesten. Teljességükben ezeket sem
kísérhetjük figyelemmel a helyi magánkönyvtárakban vagy már a helyi és
újvidéki közkönyvtárakban, habár ezek polcai is sokatmondóak. A hiányzó
kiadványok jó részét, de nem mind, kipótolhatjuk a. budapesti Országos
Széchényi Könyvtár kartonjait forgatva. Nem mind, mondom, mert akadnak
bánáti írók, akiknek művei nem jutottak el a Széchényi könyvtár könyváll
ványaira, raktáraiba. Folytassuk tehát a bánáti magyar szerzők kiadványainak
felsorolását.14
14 A Városi Könyvtárban:
Vizeki Tallián Béla: Évi jelentése Torontál vármegye 1884 évi állapotáról, Kikinda, 1885. (Több ilyen jelentés.)
Somfai János: A DMKE emlékkönyve, 1885-1910.
Becskereki polgári kaszinó alapszabályai, Pest, 1837.
Aszlányi Dezső: Világszerelem. Az ember, Becskerek, 1925Aszlányi Dezső: Szerelem, Bp. 1924.
Aszlányi Dezső: Üj evolúciók, Bp. 1910.
Wollák Gyula: Műveltség és álmüveltség, (Előszava Farkas Geizától), Subotica,
1929.
Borsódi Ferenc: Három üstökös, Petrovgrád, 1939.
Szigethy Sz. Vilmos: A trubadur. Királykisaszonyok, Pleitz, 1900.
Szigethy Sz. Vilmos: A vármegyeház kapujából, Subotica, 1933.
Brájjer Lajos: A vidéken (Lauka előszavával), Bp. 1898.
Lauka Gusztáv: A múltból a jelennek, Bp.
Damaszkin Arzén: A mászai fennsíkon, Bp. 1900.
Szentkláray Jenő: Űtiképek, Bp. 1890.
Lauka Gusztáv: A bölcső titkai, Bp.

Várady Imre könyvtárában:
Dr. Kardos Samu: Wesselényi. . . I.— II. (1796—1850), Bp. 1905.
Dr. Czirbusz Géza: Magyarország a XX. század elején. Temesvár, 1902.
A Múzeum könyvtárában:
Milleker: Dél-Magyarország régiségi leletei I.—III., 1897. (Valamint Miileker
számos könyve, többnyire német nyelven.)
Böhm Lénárt: A bánság külön története, Bp. 1867 (Ugyanez németül is, de itt csak
magyar nyelvű kiadványokról van szó, ezért nem közlöm Schwicker, Kraushaar stb. köny
veinek adatait sem.)
Bárány Ágoston: Torontál vármegye hajdana, Pest, 1845.
Dr. Szentkláray Jenő: Temes vármegye története, Bp.
Dr. Szentkláray Jenő: Száz év Dél-Magyarország történetéből, Temesvár, 1882.
Borovszky Samu: Tprontál vármegye, Bp. 1911.
Szentkláray Jenő: A Csanád-megyei plébániák története, Tv. 1898.
Milleker Félix: Dél-Magyarország az őskorban.
Milleker Félix: Dél-Magyarország a rómaiak alatt, Tv. 1893, 1894.
Szentkláray Jenő: A szerb monostor-egyházak történeti emlékei Dél-Magyarországon> Bp.

Milleker/ Dél-Magyarország középkori földrajza.
Milleker: Versec
története, Bp. 1886.
Szentiványi Ferenc: Torontál vármegye közgazdasági és szociális állapota a XX.
században, Bp. 1912.
Jeszenszky Ignác: Torontál vármegye gazdasági monográfiája, Bp. 1904. (A Kiáltó
Szó itt nincs meg ugyané szerzőtől, 1897-ből)
Büchler Húgó: Nagybecskerek népoktatásának története. Becskerek, 1914.
Bodor A.: Dél-Magyarországi telepítések története, Bp. 1914.
Jókly Lipót: Torontál vármegyei iránytű, Kikinda, 1880.
Szentiványi Ferenc: Nagybecskerek váíos fejlődése és jelentősége, Bp. 1911.
Szentkláray Jenő: Történeti adattár: Csanádegyházmegye hajdana, Tv. 1871.
Bodor A .: Temesvár és Dél-Magyarország, Tv.
Czirbusz Géza: A Temes- és Torontál-vármegyei bolgárok, krasovánok, I.—II.
Bp. 1913.
Juga Velimiri A szent korona országaiban élő szerbek, Bp. 1913.
A Petőfi körben.:
Marton Andor: Gr. Vay Sándor: Elpusztult urak.
A Matica könyvtárában:
Marton Andor: Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület monográfiája, Bp. 1896.
Marton Andor: Torontál vármegye gazdasági viszonyai és gazdasági rendszere,
Bp. 1907.
Szabó Ferenc: A legújabb kor története, 1815— 1871, I.— III., Bp. 1880.
Szentiványi F .: Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége, Bp. 1911.
Szentiványi F .: Torontál vármegye közigazgatási és szociális állapota, Bp. 1912.
Szentkláray Jenő: A becskereki vár. Bp. 1886.
Szentkláray Jenő: Bethlenfalvi Balássy
Bp. 1904*
Szentkláray Jenő: Debreceni Bárány Ágoston élete
. Bp. 1914.
Szentkláray Jenő: Dunai hajóhadak története, Bp. 1885.
Szentkláray Jenő: Oláhok költöztetése Dél-Magyarországon, Bp. 1891.
Szentkláray Jenő: Sfcáz év Dél-Magyarország történetéből, Bp. 1882.
Szentkláray Jenő: A szerb monostoregyházak . . ., Bp. 1908.
Szentkláray Jenő: A társadalom nemzeti feladatai Dél- Magyarországon, Tv. 1897.
Szentkláray Jenő: Újabb részletek a dél-magyarországi török hódoltság .. ., Bp.
1917.
Farkas Geiza: Démonok közt, Bp. 1923.
Farkas Geiza: A fejnélküli ember, Subotica, 1933.
Fináczy Ernő: A francia középiskolák múltja és jelene, Bp. 1890.
Fináczy Ernő: A középkori nevelés története, Bp. 1914.
Fináczy Ernő: A magyarországi középiskolák múltja és jelene, Bp. 1896.
Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története, Bp. 1899.
Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás Mária Terézia korában, I —I I , Bp.
1899.
Fináczy Ernő: A nevelés történeté, I.—II* Bp. 1904, 1905.
Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története, Bp. 1906.
Jeszenszky Ignác: Torontál vármegyei gazdasági egyesület monográfiája, Buda
pest, 104.
Czirbusz Géza: Albánia és az albán kérdés, Bp. 1915.
Czirbusz Géza: A dél magyarországi bolgárok, Tv. 1882.
Czirbusz Géza: A dél magyarországi németek, Bp. 1913.
Czirbusz Géza: Magyarország a XX. század elején, TV. 1902.
Czirbusz Géza: A nemzeti művelődés geográfiája és a geográfiai fatalisták, Bp, 1912.
Lauka Gusztáv: A szentvilág titkai, Bp. 1888.
Lauka Gusztáv: Szellemes szikrák, Pest, 1862.
Lauka Gusztáv: Költemények, Pest, 1864.
Lauka Gusztáv: A gondtalanok, Bp. 1882.
Lauka Gusztáv: A bölcső titkai, Bp.,
Az újvidéki Magyar Tanszék könyvtárában:
Farkas Geiza: A fejnélküli ember, Subotica, 1933.

Mindezek a kiadványok persze nem merítik ki a zrenjanini magánkönyv
tárak (és a belőlük az egyes nyilvános könyvtárakba átmentett könyvek)
állományát. A „banaticá“-n kívül itt sok egyéb érdekességre, főleg jellegzetes
ségre bukkanhatunk.15 Dragoljub Čolić inkább a régi sajtót és lexikonokat vagy
Szigethy Vilmos: A vármegyeház kapujából, Subotica, 1933.
Deák Ferencné: Az eltűnt falu. Fehértemplom, 1915.
Hajniki B.: Költemények, Kikinda, 1915.
Borsodi Lajos: Kirakat, Növi Sad
Börcsök Erzsébet: Vándor a Nisavánál, Petrovgrád, 1936.
Fináczy Ernő: Az ókor neveléstörténete, Bp. 1922.
Fináczy Ernő: Magyarországi középiskolák m últja,. . Bp. 1896.
Szentkláray Jenő: Mercy kormányzata a temesi bánságban, Bp. 1909.
Kardos Samu: Br. Wesselényi Miklós élete és munkája. I.—II. Bp. 1905.
Milleker: A török első betörése, Tv. 1914.
Juga Velimir: A magyar szent korona országaiban élő szerbek, Bp., 1913.
A magyar Országos Széchényi Könyvtár állományának ismertetése nem tartozik
feladataim közé, hiszen oda nem a helyi magánkönyvtárakból, hanem mint kötelező könyvpéldányok kerültek a hánáti szerzők művei. Mégis a bánáti írók egyes műveire szeretném
itt is felhívni a figyelmet, főleg abból a szempontból indulva ki: mit nem tartalmaznak
helyi könyvtáraink (esetleg a Széchényi polcai), hiszen teljes bibliográfiát csak számos
könyvtár kikutatása eredményezhet. Szeretnék itt, legalább a jegyzetben, rámutatni Braun
Róbert jelentőségére is, aki nálunk, könyvtárainkban nem lelhető fel, holott a leghaladóbb
bánáti polgár 1900— 1918 között, haladóbb vezérénél, Jászi Oszkárnál, így például a nem
zeti kérdésben, főleg pedig a macedón kérdésben elfoglalt állástpontja szerint. Minket azért
is érdekelhet, mert mint Szerbia ellen harcoló katona tökéletesítette magát 1914— 1915-ben
a szerb nyelvben, és megtanult szlovénul is, hogy e népek „múltját és jelenét*4 is tanulmá
nyozhassa. Lippán, a román Bánátban született. A Huszadik Században jelentős munkás
ságot fejtett ki; a Széchényi Könyvtárban huszonkét kartonja található. Ezek főleg buda
pesti vagy lippai kiadványok.
Czirbusz Gézának 43 kartonja van a Széchényi könyvtárban. Ezeken egy-két becs
kereki kiadvány is szerepel, a pesti, aradi, temesvári és szegedi kiadványokon kívül. Farkas
Geizának a folyóiratokban és különlenyomatokban megjelent cikkein kívül 24 kartonja
szerepel a pe^ti könyvtárban. Ezek között becskereki kiadványok is, mint például a német
nyelvű: Dos Jakrhundertbuch eines Engels (1927), A társadalmi lélektan köréből, 1925;
M i tetszik és miért, .1927. stb. Csak itt Pesten található Jeszenszky Ignác Kikindán megjelent
A kiáltó szó című értékes és aktuális műve 1897-ben. Szentiványinak a már ismert két
könyvén kívül itt hét kartonja szerepel, közöttük például A házasságon kívüli szülöttek
c. műve. Becskereken jelent meg 1913-ban, s A statisztika elmélete is, 1912-ben. Poroszkay
Bélának is jelent meg néhány, pátriájában ma teljesen ismeretlen kötete. .Ezek, mint pl.
a Gazdasági érdekképviselet; a Miért van szükség vidéki központi hitelszövetkezetekre;
A szövetkezeti intézmények kiépítése, A szövetkezeti magtárak. . . fontossága; majd az
Über die Wichtigkeit. . . Getreide—Kaufgenossenschdffen Becskereken jelentek meg, a
pesti kartonok szerint, 1902, 1903, 1906, 1911 és 1918-ban.
15 Elsősorban a még egyedül fennálló magánkönyvtár állományát, dr. Várady Imre gyűjte
ményét ismertetném. Tekintve azonban, hogy főleg az 1918-ig terjedő időszák ér
dekel, eltekintek itt dr. Várady József jó pár ezer kötetes külön gyűjteményétől.
Egyedülálló e városban, a nyilvános könyvtárakban iá, itt a magyar XIX. század po
litikai irodalmának állománya, mert ebben a könyvtárban Toldytól, Fényes Elektől,
Széchenyitől, a Taglalattól stb. kezdve egész Fényes Samuig, sőt egyes Cserép
falvi-kiadványokig sok értékes könyv található. Néhányat fogok csak közülük név szerint
is feljegyezni, egyelőre még nem korszakok szerint, hanem úgy ahogy a még rende
zetlen könyvtárban kezem ügyébe akadtak.
Dr. Weber: A világtörténelem tankönyve, I.—II. Pest. 1866.
Jancsó: A román nemzeti törekvések története, Bp. 1896.
Toldy: Irodalmi beszédei.
Szentimrei: Ferenc tekintetes úr.
Fényes Samu: Válogatott munkái.
Budapesti Szemle, egyes évfolyamai.
Kossuth: Irataim, Bp. 1894.
Deák: Gondolatok, Bp. 1889.
Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszm éi. . . Bécs 1851.

Atheneum egyes évfolyamai.
Frankenburg: Életképek, többek között 1845-ből.
Diogenes (Fényes Samu lapja).
Magyarország vármegyéi és városai.
Cavour, Bismarck, Rathenau, Masaryk írásai.
Huszadik Század évfolyamai.
Az Osztrák-Magyar Monarchia. írásban és képben.
Várady lapjai: Nagybecskereki Hírlap, Délvidéki Hírlap, Unser Blatt.
A nagybecskereki Magyar Nemzeti Tanács jegyzőkönyveinek eredeti kézirata
(melyet már közöltem a Godišnjak Filozofskog fakultéta. Növi Sad, 1967. lapjain).
Számos német, francia és magyar szépirodalmi mü, valamint Kant, Plutarkhosz
stb. művei.
Jogi és más szakfolyóiratok és szakirodalom. Ady első kiadásai stb.
Pap Dénes: Okmánytár a magyarországi függetlenségi harc történetéhez, 1848—49,
I.—II., Bp. 1869.
Apponyi beszédei, Széchenyi műveinek első kiadásai.
Szemere B .: Utazás a külföldön, Pest, 1845.
Dr. Kardos Samu: Wesselényi-jének két kötete, Bp. 1905.
Andrássy Gyula művei.
Barabás Bélac Emlékirataim (benne B-nak Váradyhoz intézett levelei és képei),
Arad, 1929.
Keleti K .: Hazánk és népe, Bp. 1873.
\
Bajza: Űj Plutarch, 1846.
Szalay László: Publicisztikai dolgok, I.— IV., 1839— 1944, stb. Bp. 1847.
Pulszky Ferenc: Életem és korom, I.— III.
Ha ezt a gyűjteményt kiegészítjük dr. Várady József gyűjtésének eredményével,
úgy egy nagyon érdekes folytonosságot kapunk, amely 1830-tól 1969-ig terjed egyelőre, s vagy
5000 — 6000 kötetet tesz ki. Ezt a könyvtárat érdemes rendezni és bibliográfiailag feldolgozni.
A Levéltár könyvtárában a Zrenjaninban kiadott könyveken kívül a következők
re bukkanunk: Szentkláray művei, Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai;
Milleker művei; Eisler: Monographie dér Gemeinde Lázárföldje (s több falusi monográfia),
majd Torontál vármegyei iránytű 1879—80, Kikinda; Tisza-völgyi társulat jelentései és
jegyzőkönyvei 1885— 1906-ból; Pacséry: Torontál vármegye földrajza, Tv. 1910; A Dél
vidéki Tanügy évfolyamai; Tükör évfolyamai, 1933—41. Egyes községek monográfiái.
Aszlányi Dezső következő művei: Megszólal a történelem; A test; A történelmi materia
lizmus kritikája. Majd Selyemtenyésztés Torontál vármegyében, 1893, 1894 stb., Szekszárd:
— Temesvári kereskedelmi kamara bánáti jelentése 1903-ból, Tv., 1904 stb.
A Városi Könyvtárban: Varga Jenő: A magyar fa j védelme I. Sötét pontok, Makó"
1901. Arany János Társulat Emlékirat a, Tv. 1907— Szentkláraytól. A Brájjer hagyatékból:
B.L.: Modeme ungarische Dichter 1914. Jovanovic J. Dalai: Rózsák, Zombor, 1875 (Pavlovits ford.). A DM KE Emlékkönyve 1885— 1910 (Somfaitól), A magyar Compass évfo
lyamai. Aszlányi: Világszerelem. A z ember. 1925. — Szerelem, 1924. — Űj evolúciók, Bp.
1910. Fényes Samu: A z egyelvű világszemlélet, Bp. 1913. Loósz I.: Ady Endre lírája tük
rében. Szabadka, 1914.
A Múzeum könyvtárában számos régi pesti kiadványú könyv és folyóirat található,
közöttük például Cholnoky Jenő folyóiratai, könyvei is. Ugyanúgy bánáti és egyéb írók
régészeti, földrajzi, történelmi munkái, folyóiratai mind magyar, mind szerb és egyéb
nyelveken is. Egynéhány íróra külön is rámutatunk, mert a levéltáros a múzeum mentette át
a legtöbb könyvet, esetleg sorozatosan is, a helyi magánkönyvtárakból: Hunfalvy, Böhm,
Schwicker, Juhász Kálmán, Milleker, Szentkláray, Borovszky, Oltványi, Hermán Ottó,
Lyka, Csánki, Stassik, Orendi stb. könyvei mellett ott láthatjuk Kubinyi és Vahot, Dositej
Obradović, Stajić, Virág* Benedek, Andra Gavrilović Stanojlović, Ruvarac, Thirring
műveit, sőt Velimir Rajié könyvét is: D elaJ. Ristića — Bečkerečanina, 1835— 1910, Karlovci
1911; Bárány Ágoston könyvei, Vékony Náci: Akmális színfoltjai stb. stb. Bánát tanul
mányozásához nem lehet hozzáfogni, de a magyar és szerb magánkönyvtárak tanulmá
nyozásához sem, e könyvtárban való búvárkodás nélkül.
A Pedagógiai Főiskola 30.000 kötete között, amely bővelkedik szerb, német, francia"
és angol könyvekben, csak itt-ott akadunk összesen is vagy 4— 5 magyar könyvre, s ugyan
annyi magyar könyv szerb fordítására. A kivételes magyar könyvek: Lukács György (2),
Szerb Antal, Babits Mihály és Gábor Andor egy-egy műve, míg néhány Zilahy- és Lukácskönyvet szerb fordításban vásárolt meg a könyvtár.

Borovszky Torontál-át böngészte a 600 becskereki-zrenjanini helyi nagy ember
bio-bibiliográfiai adataihoz; a könyveket magukat csak ritkább esetben látta.
Egy-két (kézírásos jegyzeteiben említett) íróra, könyvre, felhívom a közönség
figyelmét.16 Az egyes szétszóródott magánkönyvtárakban, itt-ott, ha nem is
gazdag könyvgyűjteményre, de értékes kéziratokra akadtam, amelyekről
szintén be kell számolnom. Brájjernénál a már említett és idézett okiraton
kívül két könyvről és három kéziratcsomóról kell megemlékeznem. A kéziratok,
mint már tudjuk: I. Goethe és ajugoszldvok című már meg nem írt könyvéhez
nyújtottak volna anyagot; 2. az egyes Nekrológok s a hozzájuk gyűjtött anyag
vajdasági személyek és intézmények működéséhez nyújtanak értékes adatokat,
míg a 3. köteg a „Begapolisi“ „Schlaraff“-ok összejövetelein felolvasott humoros
írásokat, verseket és jegyzőkönyveket tartalmazza. Tekintve, hogy Borsodi
Lajos és több más becskereki író, mint maga Brájjer is, tagja volt a Schlaraff-ok
egyletének, a kutató e kötetben is lelhet érdekes adatokat és, főleg német
nyelvű, irodalmi anyagot is. A kéziratokon kívül megismerkedhetünk itt
Brájjerrel, a fordítóval is: Modeme ungarische Dichter (Pleitz, 1914) az egyik;
Ungarische Lyrik (1914— 1936 Budapest) a másik itt található versfüzet.
E fordítások első kötetét Ungarische Dichtungen címen 1906-ban adta ki
Lipcsében. Ez a kötet ismeretlen előttem. A második, 1914-es kiadásban
Fred. H. Wien előszava után Ábrányi Emil 2, Ady 6, Álba Nevis 2, Babits
2, Balla 1, Bárd 2, Benjámin 1, Dutka 4, Erdős Renée 2, Farkas I. 1, Füst
Milán I, Gárdonyi 1, Heltai 2, Ignotus 3 versét nyújtja a fordító a német
közönségnek. Nem kívánom összehasonlítani e fordításokat Ady többi német
fordítójának munkájával (mondjuk Franyó Zoltán fordításaival). Az első
olvasáskor az róluk a benyomásom, hogy Brájjer hasznos munkát végzett,
de még nem érkezett el a XX. század irodalmi, költői hangvételéhez, erköl
cséhez, hangulatához (sem Adyhoz, sem a németben Rilkéhez), hanem körül
belül megrekedt az általa oly nagy szeretettel tanulmányozott Goethe hangu
latainál.. hangvételénél. Nem tud eljutni Ady bensőséges tömörségéhez sem.
Ha az átültetett szerzők felsorolása — az egyesektől fordított versek számával
— antológiái válogatásának kritériumát nyújtja, a fordított vagy mellőzött
Ady-versek is rávilágítanak arra, mennyire ismerte Adyt és mily szemszög
ből nézte költészetét! A verscímek a következők: Ich bin des Sohn des Nordens
(Északi ember vagyok), Will dich nur sehen (Csak látni akarlak), Blut und
Gold (Vér és arany), Die versunkenen Wege (Az elsülyedt utak), Alpen und
Riviéra (Havasok és Riviéra), Das Elend tráumt (Álmodik a nyomor). A Csak
látni akarlak-ban a fordító néha talán bántón egészíti ki Adyt, például „Mein
Auge brennt nach dem Genuss“, az Ady-vers (Csak látni...) a „genuss“
ellenkezőjét állítja. A „Vér csurran vagy arany csörög“-höz Brájjer ismeretlen
oknál fogva hozzáteszi a „vörös“ szót: „Ob rotes Gold verfiiesst, rinnt rotes
Blut“, ami által nyugodttá, kiegyensúlyozottá, goethe-sen harmonikussá válik
a tömör, zsúfolt, nyugtalan Ady. Az Álmodik a nyomorban a „Duhaj kedvek“-et
„dér lockern Sunden Lüste“-nek fordítja, ami megváltoztatja) prűddé teszi
is Ez alkalommal is megköszönöm szívességét, hogy figyelmemet felhívta Lázár Vilmosra,
akit 1849-ben halálra ítéltek; könyvének címe: Emlékeim a katonaéletből. Zsiross Lajos
jogi műveket írt, Rónay Jenő politikai és gazdasági munkálatokat; Herzfeld Jenő vegyész
és fiziológus volt. Ezek nevével a könyvtárakban nem találkoztam. Ő hívta fel figyelmemet
Jurkovich Aladárra, aki regényíró volt, valamint Schwarzra, aki Becskerek történetét írta
meg, valamint Vinczehidy Ernő jogi műveire és Marok Ernő helyi monográfiáira. Egye
seket közülük megtalálhatunk Borovszky: Torontál vármegyéjében.

Ady erkölcsét.
Mégis igen hasznos volt fordítása, hiszen Wien előszava
majdnem teljesen helyesen értelmezi — csupán e fordításokból ismerve —
Ady költészetét.
Az 1936-os füzet Adorján, Ady, Babits, Bárd, Balla, Bán, Dutka, Ernőd,
Erdélyi stb. mellett az utódállamok költőit is ismerteti, fordítja, így a vajdasági
ak közül: Ambrus Balázs 1, Borsodi Ferenc I, Csuka Zoltán 2, Debreczeni
József 1, Dudás Kálmán 1, Fekete Lajos 2, Galambos Margit 2, Gergely Boriska 1, Huszár Sándor 1, Koósz László 2, Kristály István 1, Laták István
1, Szenteleky Körnél 1 versét nyújtva a német közönségnek.
Bárány Béla özvegyénél és lányánál, Györgyinél is értékes anyag került
szemem elé. A legnagyobb értéket két kézirat képviseli ebben a szintén szét
hullott könyvtárban. Az egyik, Bárány kézirata, Lauka Gusztávról szól,
míg a többi kézirat ennek egy-két kútforrását szolgáltathatta a készülő, sajnos
már soha be nem fejezett, félbeszakadt disszertáció elkészítéséhez. Bárány
korán elhunyt, disszertációját nem fejezhette be. Ez így is — első fogalmazá
sában is ha mai szemmel nézve kissé talán pongyola írásnak látszik — komo
lyan bővíti tudásunkat mind Lauka életének és költészetének, mind a kor poli
tikai és irodalomtörténetének adataival. Mert Bárány szinte bővebben ismer
teti a kort, a teljes XIX. századot, mint Lauka Gusztáv életét, habár ugyanez
nem áll a kor irodalmának és Lauka költészetének párhuzamára is. Ezen a
helyen, sajnos, nem mondhatok róla többet.
Annál rejtélyesebb a Lauka-versek kézirata; ez az elöregedett költőnek
és szatirikusnak a verseit tartalmazza, amelyek talán egyenként sem kerültek
még sajtó alá. Ezt ugyan még meg kellene állapítani, de ehhez komoly kutató
munkára volna szükség, mert e kéziratok — közismert, hogy Lauka keze
öregségére módfelett reszketőssé vált — szinte teljesen olvashatatlanok.
Különben a mintegy hetven évvel ezelőtt ceruzával papírra vetett sorok már
tünedeznek, s feltétlenül megkívánják nagyított fotókópiák készítését, amelyek,
remélhetőleg, még lehetségesek, és olvashatóvá teszik majd a verseket.17
Az értekezéshez csatoltan olvashatjuk Szász Károly, Gyulai Pál, Szana
Tamás, Ábrányi Kornél és Vadnai Károly egy-egy eredeti levelét. Ezeket az
írók 1898—1901 között intézték Lauka Gusztávhoz. Mellékelve van Galántai
Fekete Béla A tekintetes úr című riportja is 1925-ből, Lauka Gusztáv életéről,
bohémségéről.
A harmadik kézirat a becskereki kommunista Eibenschütz Ilusnak^ az
akkor még gimnazista lánynak, talán Bárány Béla tanítványának egy sikerült
versét nyújtja.
A Lauka — Brájjer — Somfai szerkesztette Torontál ma már csupán
a Történelmi Levéltár könyvtárában lelhető fel a Wochenblatt és más lapok
társaságában. A már ismert írók és költők is főleg ebben publikálták írásaikat,
17 Már szóvá tettem, hogy egyes polgári demokrata apák kommunistává vált fiaik hatása
alatt is közeledtek a szocializmushoz és csatlakoztak az antifasiszta népfronthoz. A Jókaiak és Laukák, ellenkezőleg, — végleges ítéletet persze nem mondhatunk fölöttük,
hiszen nem érték meg a fasiszta korszakot — a maguk korában megtagadták múltjukat
— anélkül, hogy akár ők maguk, akár koruk is tudatára ébredt volna ennek —, a Petőfiek, Vasváriak, Táncsicsok útjáról letérve a kormányok politikáját támogatva a kiegye
zés utáni időkben. Ezért érdekes Lauka e füzetben próbálgatqtt bélyegzőinek szövege:
„Lauka Gusztáv, Ferenc József rend lovagja, Beregh és Torontál megye t[iszteletbeli]
főjegyzője". Egyúttal persze a Torontál című hivatalos megyei napilap tiszteletbeli szer
kesztője is volt. De ez, valamint az sem fért már *á a bélyegzőre, hogy — egykor Petőfi
barátja v o lt.
Bárány szerint viszont Tisza Kálmán volt a jóbarátja és pártfogója.

s itt jelentették meg rövidebb lélegzetű, elvi jelentőségű cikkeiket Torontál
és Becskerek-Zrenjanin politikusai, szocilógusai, történészei is. A Torontál
évfolyamai szintén ezeknek az íróknak, szerkesztőknek szétszóródó magánkönyvtáraiból kerültek a levéltárba. Ez a lap irodalmi és művelődéstörténeti
szempontból tekintve is megérdemel tehát egy alapos böngészést. Ez alkalom
mal csupán átlapoztuk évfolyamait, s megállapítottuk, hogy szinte hiány
talanul közli az egyes (magyar, német, szerb nyelvű) sajtóorgánumok indulását,
megszűnéséi, s más egyéb adatait (elkobzás, betiltás stb.) így például azt is,
kik szerkesztették az egyes lapokat az idők folyamán: 1882-ben veszi át a
szerkesztést Lauka Gusztáv, hogy a hetilap azután 1892-ben napilappá
alakuljon. Viszont tíz hónap múlva egy „káros jelenségre'4hívja fel a figyelmet
a lap, arra, hogy megindult Stassik lapja, a Torontáli Ellenzék.
Azt is megtudhatjuk belőle, hogy 1911 júniusában Somfai vezetésével
ellátogattak a magyar újságírók Belgrádba, ahol az ottani írók, hírlapírók
— Nušić vezetésével — barátilag fogadták őket.18
Számos oly művelődéstörténeti adattal szolgál ez a lap, amelyek a megyei
múzeumokra, könyvtárakra, egyesületekre és a bennük folyó kultúréletre
vetnek fényt, de amelyeknek egyúttal politikai-társadalmi vonatkozásai is
vannak, s azt a kérdést is megvilágítják, kik a polgári magyar kultúra alapítói,
ápolói e tájon, ki a közönsége, mecénása a művelődésnek, és — magán a
polgári művelődésen kívül — vannak-e egyéb céljai is e kultúrakcióknak
s ha igen : melyek azok.
A múzeum megalakítása évekig, sőt évtizedekig húzódik el, habár ennek
szorgalmazói maguk a megyei hatalom hordozói, úgyis mint az egyes föld
birtokok és polgári vagyonok letéteményesei és gyarapítói. A Rudnay bárók
— Nikolics Fedor és Mihály — már 1894-ben átengedik például saját, családi
numizmatikai gyűjteményüket a létesítendő múzeum számára. A muzslai
olvasókör elnökévé Reuter Oszkár becskereki rendőrkapitányt választják meg
(vagy nevezik ki); jogvédőjük a nagybirtokos nemes és cukorgyár-alapító
dr. Demkó Pál lesz. Ugyanekkor a községeket a főispán maga hívja fel ingyen
népkönyvtárak alapítására, s ezekhez maga a belügyminisztérium szolgáltatja,
kellő példányszámban és ingyen, a könyvállományt. Természetesen e parancs
nak eleget is tesznek, azonnal vagy az idők folyamán, mind a magyar, mind
a német és szerb községek hatóságai is — polgári könyveket juttatva a népnek
magyar nyelven. A becskereki magyar olvasókör vezetője maga a megyei és
állami hatalmasság — gróf Bethlen volt.19
Mégis: még 1903-ban is csak a múzeum és könyvtár alapításáról van szó*
holott ezt most is maga a megyei hatalom, például dr. Dellimanics Lajos szor
galmazza, és határozatot is hoznak a megyei közgyűlésen bizonyos megyei
szubvencióról és arról, hogy a magánosokat felkérik, engedjék át a könyveik
egy részét a közkönyvtárnak. A Torontáli KME még 1905-ben hoz oly
határozatot, hogy Jankó Ágoston alispánra bízza a könyvtár és múzeum terve
zetének kidolgozását, a megfelelő kultúrotthon felépítését — amelyhez a
vármegye adná az anyagiakat, fi megyei főjegyző, a szociológus dr. Stassik
Ferenc is harcolt a megyei kultúráért és mecénásul megnyeri Benyovszkit,
18 Torontál, 1822, V-4; 1892 I—30; 1892 X I— 12; 1911 VI—6 stb. A Matica könyvtárában
is található néhány évfolyama, teljességében csak a zrenjanini városi Történelmi Le
véltárban.
19 Torontál> 1894, XI. 16; 1898. I. 12.; 1898. XII. 20; 1891 I. 10. stb.

Buttlert — szóval a nagybirtokosokat és a vagyonos polgárokat20. 1907-ben
Somfai, Vinczehídy, Jeszenszky szorgalmazzák ezt az ügyet, rábírják például
gróf Karácsonyit a mecénásságra. A múzeum és könyvtár ügyét azonban
mégsem tudják nyélbeütni. Hiába ajándékozza oda Lauka özvegye a leendő
múzeumnak Petőfi és Arany leveleit az elhunyt költőhöz21. Még 1909-ben
is csupán keresik a megfelelő épületet és e célra Vinczehidy, a megyei főjegyző,
jogász és szociológus vezeti a gyűjtési akciót.22 Közeledik már az első világ
háború ideje, amikor Bogoljub Áleksió (Alexich) megyei főlevéltáros és törté
nész arról tudósít bennünket, hogy múzeumi anyag már van, de épület még
mindig nincs a múzeum és könyvtár számára. Négy külön épületben van a
sok adomány, így például Tallián Emil földbirtokos ajándékgyűjteménye
felraktározva, összezsúfolva.23
A népegyetem, líceum, munkásgimnázium s egyéb oly intézmények
létesítése — amelyek csupán egyes előadások vagy előadássorozatok szerve
zésére szorítkoztak, s nem kívántak meg nagyobb pénzösszegeket, befekteté
seket, viszont a nép megnyerését és leszerelését célozták, vagy a népkönyv
tárak alapításai is — sokkal rövidebb időt igényeltek. Sajnos, itt nincs terünk
e szétágazó tevékenység bővebb ismertetésére, így csupán az előadók nevét,
egyes előadások címét jegyezzük fel, esetleg az intézményt is megjelölve,
amely az előadássorozatokat szervezte. Számtalanszor találozunk a Torontálbm
mint előadóval J3rájjer Lajossal, Marton Andorral, Stassikkal, Várady Imré
vel, Somfai Jánossal, Stern Lázárral24, dr. Czirbusz Gézával, Jankó Ágos
tonnal (alispán, szociológus), Vinczehidyvel (megyei főjegyző, jogi író)
Borsodival, Farkas Geizával, Bárány Bélával stb.), míg az előadások szervezője
többnyire maga Somfai János volt25. A háború alatt folytatódik ez a tevékeny
ség. Ekkor kapcsolódik a munkába Szentiványi Ferenc. A munkásegyetemen
legaktívabbak Czirbusz Géza, Somfai és Farkas voltak. Czirbusz már Comte,
Spencer munkásságáról és Marxról is tartott előadást; persze egyikük tanait
sem fogadja el a maeuk teljességében, de ismerteti őket.26
Maga a Szociáldemokrata Párt is rendezett a szakszervezetek munkásai
számára ilyen tanfolyamokat, s a munkásokkal szimpatizáló, polgári gondol
kodású, haladóbb értelmiségiekhez fordulva, őket kérte fel az előadások meg
tartására. így itt újból Somfai (például: Szindikalizmus és politika), Farkas
Geiza (Világtörténelem), Szenes (Szociális demagógia), Czirbusz (A modern
természettudományok), Stern Lázár (Az angol munkásmozgalom), Jankó
Ágoston (A kivándorlás) nevével találkozunk. Külön feljegyeztem Somfai
egyik előadásának a címét: A szindikalizmus káros hatásáról a szociáldemokrácia
forradalmi gazdasági fejlődéséreP De leutaznak Becskerekre előadásaik meg
tartására Fényes Samu —r- az úttörő! — és Ágoston Péter, a váradi szocialista

,

Torontál, 1903. V. 27. 1905. V. 17. 1905. X. 19.
21 Uo. 1907, III. 2; 1907 VI. 13.
22 Uo. 1909, VIII. 11. stb.
23 Uo. 1913. I. 18.
24 Uo. 1903. II. 5. Stern Lázár, Jászi híve és a Huszadik Század szociológiai munkatársa
a munkásegyetemen tartotta egyes előadásait, például a pénzről és a pénz történetéről;
Somfai ugyanott a sajtóról stb.
25 Uo. 1901.
XI. 18., 12. IV.; 1902. I. 10.; 1902. IV. 11; 1903. II. 5; 1903. II.24;1904.
I. 8; 1907. X. 25. 1908. X. 23.; 1908. XI. 16. 1909. X. 29; 1910. I. 22. 1910.XI.
12.
1913. X. 21. stb.
26 Uo. 1909.
I. 14. 1909. I. 20, I. 21., I. 23. II. 11; 1909.
II. 23, II. 25.
27 Uo. 1910.
II. 28. II. 21. III. 14. III. 29., IV. 5., IV. 11.
II. 22; II. 25. stb.
20

jogakadémiai tanár és történetíró is, aki (habár vulgárisán) az elsők között
alkalmazza Magyarországon a történelmi materializmus módszerét a múltra.28
1915-ben Aszlányi Dezső is bekapcsolódott e munkába. Míg Stern a háború
társadalmi következményeiről, ő a világbékéről tartott több előadást, már
1915-ben.29 „Kultúra füzértánccal?“ — nem, ennél mindenesetre több.30
*
Úgy érzem, teljesen fölösleges különválasztani e gazdagon buzgó kultúrmunkában a pozitívumot a negatívumtól. Bizonyos, hogy itt polgári alko
tók és kultúraterjesztők munkásságáról van szó, akik néha bőkezűek, máskor
fogukhoz verik a garast, s ha a proletariátusra polgári úton-módon kívántak
is hatni, ezzel — akár Jásziék, Szabó Ervinék, Braunék, Ágostonék — koruk
és talajuk lehető maximumát adták, hiszen azt a munkásság is elfogadta,
mert maga sem tudott még többet nyújtani.
Ha a nemzetiségek és a proletariátus leszerelése a magyar polgári kultúra
terjesztése útján nyilvánvalóan nem volt és nem is lehetett túlságosan jóhiszemű
kultúrmunka (a megyei hatalmasságok és a belügyminiszter részéről), a
haladó polgári értelmiségiek (Somfaiék, Farkasék, Sternék, Czirbuszék),
bizonyára jóhiszeműen cselekedtek, a haladás élvonalában tudva, érezve
magukat. Ugyanezt természetesen nem mondhatjuk el a mecénásokról,, a
birtok, tőke és hatalom urairól, akik sokszor kihasználták az értelmiségiek
jóhiszeműségét, s tudatosan folytattak leszerelő, demobilizáló politikát.
A nemzeti kérdés körébe tartozik az is, hogy a magyar magánkönyvtárak
ritkábban tartalmaztak (a német, francia, angol könyvek szomszédságában)
szerb vagy román könyveket, míg a szerb könyvtárakban garmadával volt
magyar könyv — hiszen tulajdonosaik többnyire magyar egyetemeken végez
ték tanulmányaikat, míg a magyarok (Braunék kivételével) csak ritkán tanultak
vagy tudtak szerbül. A magyar történetírók — Szentkláray, Dudás, Borovszky
— persze hibásan, persze teljesen „magyar" szempontból — gyakran tanul
mányozták a vajdasági szerbek múltját, míg a szerb történészek teljesen el
voltak foglalva saját múltjuk kutatásával, hiszen a történelem az élet taní
tómestere, s ők az életben a nemzeti fölszabadulást készítették elő.
Mindez, természetesen, egyelőre csupán hipotézis. A kutatást minden
irányban folytatni kell, s ez fogja e hipotézist vagy elbuktatni — vagy tézissé
és szintézissé emelni. Az eddigi adatak arra azonban alkalmasak, hogy a
továbbiakban egy münivaterv kidolgozásának alapját képezhessék.
HITK, 1969/1.

Lőrinc Péter

28 Uo. 1913. I. 20.
Uo. 1915. X. 27. XI. 20. XII. 20. stb.
30 Ambrus Zoltán regénye: Kultúra füzértánccal, az 1910-es becskereki kultúrát figurázza ki.

IV.
Iskola, egyetem,
felnőttoktatás,
közművelődés

1. DEÁKMÜVELTSÉGÜNK A KÜLFÖLDI EGYETEMEK NÉVSORAI
TÜKRÉBEN A XIV—XVI. SZÁZADBAN
Néhány évszázad távlatából nem könnyű, de annál nemesebb feladatta
vállalkozunk, amikor azoknak a diákoknak a neve után kutatunk, akik tanítómesterük iránti szeretetből, vagy annál az oknál fogva, hogy itthon még nem
nyíltak magasiskolák, a külföldi egyetemekre indultak a tudományokat mívelni.
Elhagyatott Auktáriumok, poros vendégkönyvek és fakult névjegyzékek hasáb
jain akadunk nevükre, a latin szövegbe ágyazott, szintén latinul írt keresztnévre,
amely mögé azt is bejegyezték az akkori helyesírással, de nem latinra vagy
más nyelvre fordítva, hanem az eredeti alakban, honnan jött az egyetemi
hallgató. Ritkábban ugyan, de előfordul olyan név is, amely mellett a tanuló
szüleinek foglalkozásáról is szólnak.
Ezek a jelentéktelennek tűnő szórványok értékes adatok az ortográfia,
az onomasztika, az irodalomtörténet számára, de művelődéstörténetünk
tanulmányozóinak még ezeknél is többet mondanak, ha alapos vizsgálat alá
vetik őket. „A középkor egyetemei nemzetközi intézmények voltak, amelyek
idegen országok tanulni vágyó fiainak is tanulási lehetőséget biztosítottak.
Ha egy egyetem a középkorban valamilyen oknál fogva hírnévre tett szert,
tömegesen keresték fel nemcsak a szomszédos, de még a távolabbi országok
tudományokra szomjas ifjai is“ — írja É. Kiss Sándor, a krakkói egyetemisták
tanulmányozója.1
így ifjainkat is a leghíresebb európai városok: Párizs, Krakkó, Prága,
Bologna, Pádua, Jéna, Bécs, Fefrara egyetemei fogadták be. Az összeírások
és kimutatások alapján arról is tudomást szerezhetünk, hogy a magyar ajkú
hallgatók vagy egy nagyobb külföldi nemzetiségbe tartoztak,2 vagy megala
kították saját közösségüket, miután oly nagyra megnőtt a számuk, hogy képesek
1 É. Kiss Sándor: A krakkói magyar bursa regestrumának nevei. Magyar Nyelvjárások
— Debrecen, 1970. XVI. 71. 1.
„A világi papok és klerikusok támasztalanságukban a kollektivitás védőszárnya alá igye
keznek férkőzni;, mert amint fejük, a párizsi kancellár mondotta, egyedül mint egyedek
nem tehetnek semmit: »singuli ut singuli non possumus hoc facéré«. Kialakul tehát a
négy nemzetség: a francia, a normand, a picard — és a magyarokat befogadó Natio Anglicana nemzetség, ami később a nagy schizma idején a legállhatatosabb »constantissima« jelzőt érdemelte ki. 1331-ben, amikor megindul a magyar invázió, 12 országból
számlál fiakat ez a nemzetség/* — Gábriel Asztrik: Magyar diákok és tanárok a kö
zépkori Párizsban. Egyetemes Philológiai Közlöny, 1938. 62. 4— 9. 203. 1.

voltak az egyesületi élet megszervezésére.3 Egy nemzet, így a magyarok közös
sége is az úgynevezett bursa, melynek tagjai, a bursariusok kötelesek betartani
az egyesület alapszabályzatát. De elárulják a registrumok és matriculák azt
is, hogy a beiktatás (immatriculáltatás) mint a legelső és legalacsonyabb
egyetemi fokozat után, eljutott-e a diák valamilyen „akadémiai gradusra“.
Ugyanis az anyakönyvbe való beiktatást követhette a baccalariatusi, a licenci
atusi és a doktorátusi akadémiai fokozat.
Tanulmányuk befejeztével hazánk fiai legtöbbször „könyvben szegényen,
tudományban gazdagon érkeztek haza“,4 vagy más országban telepedtek
meg szerte Európában. Ha vidékünkről valók voltak, lehetséges, hogy haza
térve Tamás és Bálint, a két szerémségi papdeák bibliafordítása, a külföldön
tanultak alapján, éppen áz ő kezükben vált „ideológiai fegyverré"5, de az
is megtörténhetett, hogy Sztárai Mihálynak baranyai működése idején az
1540-es esztendőkben velük kellett a leghevesebben vitáznia. Külföldi tartóz
kodásuk és stúdiumuk jelentőségét nem az ottani világi humanista tanok,
a különféle tudományok felszívásában kell keresnünk, hanem azoknak itt
honi buzgó terjesztésében.
Éppen ezért művelődéstörténetünk jogosan követeli tőlünk, hogy a
külföldi egyetemek névsorainak területünkre vonatkozó, alig két-három szóból
álló névanyagát ne felszínesen vizsgáljuk, hanem bánjunk velük úgy, mint
felbecsülhetetlen és nélkülözhetetlen adatokkal.
Magyarországon már a múlt században felismerik értéküket és megindul
összegyűjtésük. „A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti
Bizottsága ezelőtt több évvel elhatározta, hogy a külföldi egyetemeken meg
fordult hazánk fiai névjegyzékeikből rendszeres gyűjteményt indít meg“
— olvashatjuk Mokos Gyula előszavából, melyet a jénai névjegyzékhez^ írt.6
Ezekben a gyűjteményekben azonban egybeolvadnak az egész magyarlakta
terület helységnevei, s így a mi vidékünk sem válik ki. Mindmáig nincs
tudomásunk arról, hogy a Bács-Bodrogh Vármegye Egyetemes Monográfiájában1
feltüntetett rövid felsorolás mellett vidékünk külföldre látogatott egyetemistái
nak a névsorát külön összeállították volna. Létezésükre is legfeljebb csak
itt-ott utalnak. így például Fraknói Vilmos a Váradi Péterről szóló tanul
mányában megemlíti, hogy Olaszországba Bácsról is került hallgató: „Nem
lehet kétség az iránt, habár a fönnmaradt emlékek nem szólnak róla, hogy
a magas műveltségű, tudománypártoló főpap a kalocsai és bácsi székesegy
házak mellett fönnálló iskolákat virágzó állapotba hozta, jeles tanárokkal látta
el. De egyszersmind arról is gondoskodott, hogy az egyházi pályára jelölt
kiválóbb tehetségű ifjak az olaszországi főiskolákon magasabb tudományos
kiképzést nyerhessenek. Többeket Bolognába küldött, hol a hírneves Beroald
Fülöp vezetésére bízta őket. A mester, kalqcsai és bácsi növendékei között
3 É. Kiss Sándor: A krakkói magyar b u r sa ..., i.h . 71.1.
4 „A visszatérő diáksereg hány traktátusa, hány kommentárja kallódott el, akik páuper
libris, dives autem scientia, könyvben szegényen, tudományban gazdagon érkeztek
haza/4 — Gábriel Asztrik, im. 183. 1,
\
5 „A humanisták kezében ez a fordítás ideológiai fegyver volt. A fordítás ugyanekkor se
gítette a nemzeti öntudat egyik nagyra hivatott elemét, a nemzeti; nyelvet." -r- Kardos
Tibor: A magyarországi humanizmus kora, Bp. 1955. 101. 1.
6 Mokos Gyula; Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Bp. 1890.
7 Bács és Bodrogh vármegye belélete. — Bács—Bodrogh Vármegye Egyetemes Monográ
fiája I., Zombor 1896. 144 — 147. 1.

a legkiválóbbnak Keserű Mihályt, a? alnádor fiát tartotta, aki hazájába
visszatérve csakhamar a boszniai püspökséget nyeri el és mint Isokrates
beszédeinek latinra fordítója is a hozzá csatolt reményeket igazolta."8
Ez alkalommal nincs szándékomban a mai jugoszlávai Bácska, Bánság,
Szerémség, Baranya, Szlavónia és Muravidék XIV — XVI. századi külföldi
egyetemistáinak teljes, névanyagát ismertetni a helytörténeti adatok alapján,
inkább csak rövid betekintést szeretnék adni arról, hogy a nagyobb egységből
kiemelt névanyag milyen fontos adatokat szolgáltathat a további kutatások hoz.
így például a krakkói egyetemen tanulók, azaz a krakkói magyar bursa
jegyzőkönyve,9 melyet Schrauf Károly 1893-ban tett közzé,10 és amelyben
alig hatvan esztendő (1493—1558) bejegyzéseit találjuk, vidékünkre vonatkozó
an ezeket az adatokat tartalmazza:
I. TANULÓINK A KRAKKÓI EGYETEMEN
1. APATIN, OPATHI, APATI,
APPATHI, APATHI (A patinApatin)
Thomas baccalarius Apa1489.
tinus
Thomas Blasy de Opathi o
1491.
Thomas de Apáti
1494.
Thomas de Appathi
Clemens Stephani de Apa1512.
thi
Clemens de Apáti
1513.
Andreas Philippi de Apa1534.
thi
2. BACH (Bács — Bač)
Sbigneus Bachiensis doctor
1564.

Franciskus Stephani de
Bodogazonphalwa
Johannes Stefani de Bodogasszonfau
5. CHYBORCENT (Zombor — Sombor)
Thomas Johannis de Cyborcent

1496.
1499.

1508.

6. CHESTEREK (Csőszte
lek — Čestereg)
Valentinus Michaelis de
Chesterek
1515.
Valentinus de Chesterek 1517.
7. FWTHAK, FUTAK,
FUTAGH (Futak—
Futog)
Joannis de Fwthak
1488.
Joannis Andree de Futak 1495.
Joannis Andree ex Futagh 1498.

3. BOCZARTH (Bocsár —
Bočar)
Martinus Laurenczy de
Boczarth
1506.
Franciskus Stephani de
Boczarth
1506.

8. CARANC, KARANCS
(Karancs — Karanac)
Georgius Carancius
Georgius de Karanch

4. BOLDOGAZONPHALW,
BODOGAZONFAU
(Boldpgasszonyfalva —
Gospodinci)

9. MARTONOSCH
(Martonos — Martonoš)
Stephanus Gregory Pesthyem de Martonosćh
1513,

8 Fraknói Vilmos: Egyháznagyok á magyar középkorból, Bp. 166— 167. 1.
9 Regesrum Bursae Cracoviensis Hungaronim 1557—8.
10 Schrauf Károly: A krakkói magyar tanulók-hásia lakóinak jegyzéke 1493—1558.
1893.

1524.
1524.

Bp.

10. PACHYR, PACHIR
(Pacsér — Pačir)
Vincencius Mathei de
Pachyr
Vincencius de Pachir

1516.
1527.

11. SANTH MARIA,
ZENTHMARIA (Sza
badka — Subotica)
Demetrius Sebastian de
Santh Maria
1534.
Demetrius Zenthmarianus 1535.
12. SWCZEK, *SWCZEKH
(Szuszek — Susek)
Thomas Georgy de Swczek
1504.
Thomas de Swczekh
1508.
13. TYTHEL, T IT U L
(Titel — Titel)
johannes Augustini de
Tythel
Johannes Tituliensis
14. WARADINO PETRI
(Pétervárad — Petrovaradin)
Georgius Gerardi de
Waradinö Petri

1495.
1500.

1500.

15. WERESMART,
WERESMARTH
(Vörösmart — Zmajevac)
Georgius Stephani de
Weresmart
1522.
Georgius De Weresmarth 1523.
16. ZALANKEMEN (Zalánkemén — Sóvár — Stari
Slankamen)
Johannes Petri de Zalankemen
1517.
17. ZYNTHA, ZYNTA,
SCINTA, ZENTHA
(Zenta — Senta)
Andreas Nicolai de Zyntha
Andreas de Zynta
Philippus Dominici de
Scinta
Petrus Daudius de Zentha

1504.
1506.
1511.
1530.

<

18. ZOND, ZONTH, SOND
(Szonta — Sonta)
Michael Mathei de Zond
Michael de Zonth
Johannes de Sond
Andreas Stephani de Zond

1493.
1495.
1494.
1495.

A fentiek tanúsága szerint vidékünkről (Bácska, Bánság, Szerémség és
Baranya12) hatvan év leforgása alatt összesen 28 tanuló járt a krakkói egyetemre.
A Bácskából 20, Bánságból 3, Szerémségből 3 és Baranyából 2. A legnépeseb
bek az apatiniak (4), a zentaiak (3) és a szontaiak (3). A tudományos, azaz az
akadémiai fokozatot 14-en szerézték meg.
Ugyancsak-Schrauf Károlynak köszönhetjük a Bécsben tanulók névsorá
nak összeállítását is.13 „A Natio Hungarica keletkezése a bécsi főiskolán a
legrégibb időkre nyúlik vissza. Már 1366-ban elhatározta az egyetem, hogy
tagjait a párizsi egyetem mintájára négy nációra osztja, nevezetesen osztrákok
ra, szászokra, csehekre és magyarokra4'14 — írja a névjegyzék előtt a szerző.
Első gyűjteménye az 1377-től 1450-ig terjedő időszakot öleli fel, s belőle
ezeket a vidékünkre vonatkozó adatokat emelhetjük ki:
11 A zárójelben a helység mai magyar és szerbhorvát neve áll.
12 Szlavóniát és Muravidéket ez alkalommal nem tüntetem fel.
13 Dr. Schrauf Károly: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Bp. 1892.
M Uo.

II. TANULÓINK A BÉCSI EGYETEMEN
1. ADORIAN (Adorján —
Nadrljan)
Nicolaus de Adorian
Magister Nicolaus Clericus de Adorian
Magister Nicolaus clericus de Adorian
2. ALBA ECCLESIA
(Fehértemplom — Béla
Crkva)
Georgius de Álba Ecclesia
Nicolaus Petri de Álba
Ecclesia
3. BETSCHE, BECHE
(Becse — Óbecse
Bečej, Stari Bečej)
Marcus de Betsche
Andreas de Betsche
Demetrius de Beche
4. BECZEGEREKE,
BECHEKEREKY,
WECZIKEREKIJ (Becs
kerek — Zrenjanin)
Thomas Beczegereke
Johannes de Bechekereky
Georgius de Weczikerekij
Anthonius de Bechekereky

1407.
1410.
1416.

1414.
1425.

1395.
1413.
1422.

1411.
1415.
1427.
1439.

5. BUKEN (Dunabökény —
Mladenovo)
Franciscus de Buken
1429.
6. DAROTZ (Várdaróc —
Vardarac)
Petrus de Darotz
1429.
7. FUTAG, FWTHACHY,
FUTACK, FUTHACH,
FUTAKCH, FUTACH
(Futak — Futog)
Johannes Georgij de Futag 1412.
Petrus Fwthachy
1421.

Petrus de Futack
Thomas Nicolai de Futag
Nicolaus de Futhach
Michael de Futakch
Gallus de Futack
Nicolas de Futag
Johannes de Effutack
8. IREGH, IRECK (Ürög
— írig)
Johannes de Iregh
Georgius de Ireck
9. CAMMANCZ,
KAMANCZ (Kamenica
— Sremska Kamenica)
Abraham Antonij de Cammancz
Gregorius Johannis de
Kamancz
Andreas de Kamancz
Benedictus Franciski de
Kamancz
10. CANISA (Kanizsa —
Kanjiža)
Johannes de Canisa
Caspar de Canisa
Demetrius de Canisa

1427.
1424.
1425.
1431.
1437.
1438.
1449.

1423.
1449-

1425.
1425.
1435.
1440.

1419.
1437.
1439.

11. KU (Kő — Kamendin)
Franciskus Carpentorij de
Ku
1499.
12. KULLED (Küllőd
Kolut)
Matheus de Kulled

1426.

13. SANCTO DEMETRIO,
ZAWASENDEMETER
(Mitrovica — Sremska
Mitrovica)
Leonardus Sebastiani de
Sancto Demetrio
1407.
Lucas de Zarvasendemeter 1447.

14. SYRIMIO, SEREMIO,
SCHEREMIO,
ZEREMIO, SEREMIO
(Szerémség — Srem)
Jacobs Johannis de Syrimio
Demetrius de Syrimio
Petrus de Seremio
Benedictus de Scheremio
Jacobus Schulgo de Zeremio
Petrus Carum de Seremio
15. TYTULI, TIT U LI
(Titel — Titel)
Clemens cantor ecclesie
Tytuliensis
Thomas de Tytolio
Paulus de Titulino
Johannes de Tytulino
Laurencius Gregorij de
Tytulio
Ladislaus de Titulio
Dominus Barholomeus
Storner, custos Titeliensis
16. WIBECH (Újbecse —
Törökbecse — Növi
Bečej)
Philippus de Wibech

1414.
1414.
1416.
1424.
1437.
1499.

1389.
1413.
1429.
1431.
1432.
1435.
1443.

17. WERESMART,
VERESMARTH
(Vörösmart — Zmajevac)
Yppolitus de Weresmart 1438.
Thomas Hőst de Veresmarth
1450.
ZALANKEMEN,
SALANCHEMENK,
ZALANTKEMEN
(Zalánkemén — Sóvár —
Stari Slankamen)
Johannes de Zalankemen
Johannes de Zalankemen
Laurencius de Salanchemenk
Dániel de Zalantkemen
Ladislaus Hauvel de Za
lankemen

1434.
1438.
1442.
1447.
1448.

19. ZOND (Szonta — Sonta)
1426.
Petrus de Zond
1443.
Martinus de Zond

1419.

A felsorolt adatok alapján nyolcvan év alatt vidékünkről (Bácska, Bánság,
Szerémség, Baranya) 54 egyetemista tanult Bécsben, ezek közül 25 Bácská
ból, 19 Szerémségbői, 7 Bánságból és 3 Baranyából. FUtak 7, Titel 7, Kamenica
4 és Becskerek 4 hallgatójának a neve áll a gyakorisági lista élén. Az 54 diák
közül akadémiai fokozatot négyen szereztek.
Dolgozatomban a XlV-től a XVI-ig századig, azaz 1377-től 1558-ig
mindössze két külföldi, a bécsi és krakkói egyetem névsorának reánk vonat
kozó névanyagát emeltem ki a helytörténeti adatok közül, de ez a 82 adat is
érdekes tanulságokra enged következtetni. A bejegyzések arról tanúskodnak,
hogy főleg jogászok és egyházi személyek kerültek ki ezekről a főiskolákról,
akik egyáltalán nem maradtak el más vidékek tanulóitól, hiszen közülük elég
sok megszerezte az alacsonyabb vagy a magasabb akadémiai fokozatot.
Ha ismert előttünk az a tény is, hogy területünkön az Árpád-kortól
a török időkig csak katolikus egyházi iskolák működnek, amelyekben az okta
tást szerzetesek és plébánosok látják el, nem lehet kétségünk, miért választják
olyan sokan tanulmányuk tárgyául külföldön is az egyházi tanokat. Arra is
feleletet kapunk, miért nagyobb a többieknél a Titelről indultak száma.
Ebben az időben ugyanis Titelen, Hajszentlőrincen és Kőben volt káptalan
iskola,15 melynek a feladata a világi papok képzése. Nyilván a legeredményeseb
15 Bdcs—Bodrogh Vármegye Egyetemes Monográfiája /., i.m. 412. 1.

ben Titelen sikerült ezt megszervezni. Kolostori iskolák főleg a Bácska
területén találhatók éppen azokon a helyeken, ahonnan a legtöbb bécsi és
krakkói egyetemi hallgatónk származik. Ezért találkozunk több zentai és
futaki névvel a névsorokban. Viszont a többi hallgató is leginkább ezeknek
a fejlettebb oktatási központoknak a közvetlen környékéről indul külföldi
tanulmányút jára.16
Szerémségi diákjainkról viszont azt kell megállapítani, hogy inkább
Bécs egyetemeit kedvelik, és főleg 1410 és 1440 között látogatják őket, ami
kor vidékünkön felélénkülnek az eretnekmozgalmak és a huszita bibliát
fordítják.
HK, 1972/10.

Matijevics Lajos

16 „A vármegyében az Árpádok korától a mohácsi vészig Dersin (a mai Bács község mellett),
Gajdobrán (Szépliget), Bodrogszigeten, Bátmonostoron* Bácson, Baján, Futakon,
Kabolon (Kovil), Küllődön (Kolut), Czoborszentmihályon (Zombor) és Zentán, tehát 12
községben állottak fenn kolostori iskolák." — Uo.

2. A XVI. SZÁZADI VŐRÖSMARTI „GIMNÁZIUM"
Fábián Zoltán hajdani vörösmarti tiszteletes még abban a szerencsés
helyzetben volt, hogy átkutathatta a helybeli református templom torony
szobájában őrzött régi levéltár adatait, amikor megírta A Vörösmarti Reformá
tus Egyház Történetét 1547-től 1910-ig. A levéltár, sajnos, áldozatul esett
a második világháborút követő első napok felajzott hangulatának.
A sokat emlegetett XVI. századi vörösmarti gimnázium története szoro
san összefonódik Baranyában a reformáció eseményeivel, hiszen ez az iskola
a reformáció műve és sorsuk szétválaszthatatlan.
Amikor ennek a régi scholának történetét ismertetem, főleg a Fábián
Zoltán által közölt adatokra, idézetekre hivatkozhatom, valamint a szájhagyo
mányra.
Tudjuk, Sztárai 1544-ben érkezett Laskóra, és laskói tartózkodása első
éveiben nyerte meg Baranya népét az új vallás számára. Hogy megállapítsa,
mikor indult meg falujában a reformáció, Fábián tiszteletes Pathai Sámuel
1647. szept. 10-én kelt levelére hivatkozik, amelyet Szilágyi Benjámin István
nak, a sárospataki kollégium hírneves professzorának írt a veresmarti egyház
megalakulásáról. (Ez idő tájt még Veresmartnak nevezték a falut, amit Fábián
Zoltán nem mindig vesz tekintetbe.) A levél így hangzik: „ Veresmait városában
találtam egy igen öreg embert, Józan Gáspár nevűt, 85 évest^ ki 1547-től
előszámlála ugyan néhány reformátort, de minden bizonyos rend nélkül“
stb. Józan Gáspár ugyanis csak úgy átabotában sorolja föl az első lelkészeket:
Bertalan pap, Módis Miklós pap, Mátyás pap, sőt Szegedi Kis István nevét
is felemlíti, akiről bizonyára csak hallott valamit, de emlékezni vél arra,
hogy 20 évet töltött a veresmarti prédikátorságban, holott Fábián tiszteletes
Földvári László Adalékok a dunamenti ev. egyházkerülethez c. könyvének
I. kötete 162. lapján olvasta, hogy Szegedi Kis István,sohasem volt prédiká
tor Veresmarton. Ugyanilyen bizonytalanok az adatok azokat illetően, akikről
meg biztosan tudjuk, hogy Veresmarton működtek prédikátorként. Senki
sem említi pl. Veresmarti Illést, Veresmarti Lázárt Fábián Zoltán könyvében,
s Józan Gáspár felsorolását idézve csupán egy Vörösmarthy szerepel, de utó
név nélkül, nevét alkalmasint elírásból ö-vel és thy-nal írva. Józan Gáspár
megemlíti még felsorolásában Sepsei Bálintot és végül saját kortársát, Szanki
Jánost.
Ezek szerint nem állapíthatjuk meg pontosan, kik taníthattak az első
időkben a veresmarti iskolában, noha tudjuk, Veresmaxt püspöki székhely

volt, és az új vallás rendelkezése szerint az itt lévő püspöknek, azaz prédikátor
nak kellett elvállalnia az iskola igazgatását és a tanítást. Pathai szerint Józan
Gáspár még kijelentette: „Kiválóbb iskola rektorok voltak: Tolnai Nyirő
István, Fogtüi János, Maróti János.“ Bármilyen fogyatékos vagy öregesen
túlzó is a Pathai levelében szereplő Józan Gáspár emlékezőtehetsége, rektoro
kat említ, iskolát. Bármilyen fokozatú iskola lett légyen is az a reformáció
megalakulásának kezdetén, bizonyos, hogy Sztárai sugallatára, intézkedésére
úgyszólván együtt született meg a reformációval a veresmarti ősi schola,
s pár év alatt tekintélyes tanintézetté fejlődött. A maga laskói iskolájával
együtt alapíthatta meg Sztárai a veresmarti és rétfalusi oskolát is. Kettős
célja volt ezzel: terjeszteni, méghonbsítani kívánta az új vallás eszméit, és
tudással akarta felvértezni Baranya magyarságát, hogy műveltséggel, szel
lemi fölénnyel felelhessen a török idők megaláztatásaira.
Könyvének 10. oldalán ezt írja Fábián: „A vörösmarti református egy
ház régi hírneves múltjára vonatkozólag legtöbb adatot meríthetünk Tóth
Ferencnek A Magyar és Erdélyországi Protestáns Ekklésiák Históriája című
mű I. Darabjából.“ E könyv első kötetének 165. lapjáról ezeket a sorokat idézi
Fábián: „A Rátzkevi és Baranyai Superintendentiákban megemlítést érde
melnek: a Ketskeméti, Körösi, Czeglédi, Veresmarti, Pétsi Gimnáziumok."
Gimnáziumnak számított tehát egy időben a vörösmarti schola, noha
tanítási rendszere, belső élete nagyon elütött az újabb idők tanítási és neve
lési módozataitól. A régi református iskolákban mindig csak egy professzor
tanított még a leghírnevesebb iskolákban is: a helybeli püspök vagy prédi
kátor; az alacsonyabb fokozatokon rendszerint Debrecenből, a teológiai
fakultásról idekerült „togátus diákok“, tehát még nem pályavégzett teológusok
tanítottak. Ezeket a középiskolaszerű intézményeket néha egészen jelenték
telennek tűnő helyen is megnyitották, pl. RétfalunKontra Ferencné, szül. Bókos Margit, 65 éves vörösmarti lakos szerint
a régi gimnázium fent épült az úgynevezett kishegyen, az ő szőlejük helyén,
ahol még most is sok tégla található. Veresmart, ez Árpád-kori település
és hajdani mezővároska fent épült meg egykor a dombháton a Duna vörhenyes, löszös martja fölött, és csak később, a vizek szabályozása után költöz
tek le Veresmart lakói a nagyobb oltalmat nyújtó mart alá, a folyam kiszik
kadt hajdani medrébe. (Vesztükre. A Duna néha visszalátogat.)
A Kishegyről mélyút vezet lefelé, ezen siethettek le a XVI. században
a veresmarti diákok a Dunához, és ezért nevezik ezt'az utat még ma is Deák
szurdoknak.
A szájhagyomány szerint a régi veresmarti gimnáziumot 200 diák láto
gatta. így hallotta dédszüleitől Nagy Sándorné, szül. Mészár Julianna, 72
éves vörösmarti őslakos.
A kor szokása szerint tapasztalatszerzés céljából más vidékek, különösen
a szomszédos Tolna diákjai is látogatták a veresmarti iskolát. Nyilván a coqia
intézményét vezették be e vidéki diákok számára vagy káspálással tartották
fenn magukat, de az iskolának nagy patrónusai is akadtak. Tóth Ferenc
könyvének 100. lapjáról a következőket idézi Fábián tiszteletes úr: „Teleki
Mihály több vármegyék Főispánja és váraknak kapitánya, s Főhadi vezér,
nem feledkezett el a veresmarti régi Oskoláról is, melyben, hogy a Baranyai
gyermekek annál könnyebben taníttassanak esztendőként 30 forintot adott. “

Fábián Zoltán az 1836. évben kiadott Egyházi Naptár 75. oldalán a
következő sorokat találta: „Tolna vármegyében a Tolnai és Baranyában a
Veresmarti iskolák elég nagy hírre kaptak és még a 17. században is szépen
virágoztak úgy, hogy az ország más részéből is mentek azokba tanulni és sok
tanulók dicsősségesnek tartották, ha azzal dicsekedhettek, hogy ők Tolnát,
Baranyát összve járták. “ Ugyanennek a naptárnak 76. lapjáról ezt idézi Fá
bián: „A veresmarti oskolát a Baranyai Ekklésiákon kívül némely Erdélyi
uraságok, nevezetesen a Teleki, Gilányi, és Bánfi méltóságos Famíliák is
segítették. Míg benne Nyirő István, Fogtüi János, Maróti János, Laskai
János, Muraközi András, Kopácsi János, Lampe szerint precipui nominis
viri taníthattak, addig sok tógás diákot számlált kebelében, de minek utánna
Gyimóti István Professor 1686-ban a Tatárok által elkergetettett, a Török
kiűzettetések után pedig más tudva levő ok miatt az oskola többé nem virágoz
hatott. . . a 17. század vége felé régi dicsősségéből ez is alászállani kénte
lenített.
A szájhagyomány szerint Gyimóti diákjaival együtt menekült át Bácská
ba; a kopácsi halászok szállították őket á* a Dunán s vadvizein. A kecskeméti
és zömmel a halasi gimnázium fogadta be a veresmarti diákokat. A baranyai
reformátusságnak azóta is Halas volt a legkedveltebb gimnáziuma az első
világháborút követő időkig.
A tolnai iskola is Bácskába menekült 1599-ben, s vele Tolna lakosságának
nagy része. A menekülő veresmarti diákokat Baranya lakosságának csaknem
fele követte az elviselhetetlen adóterhek és örökös zaklatások miatt. Cegléd,
Kecskemét és Kőrös városok meg vidékük ugyanis kivételes helyzetet élvező,
szabad szultáni hász-birtokok voltak. Adó- és tizedjárandóságukat az adó
szedők közvetítése nélkül, saját maguk fizethették be a török kincstárnak
a budai pénztárba. Káldy-Nagy Gyula a .tolnaiak menekülését említve azt
írja H arács-szedők és ráják c. könyve 150. oldalán: „A hagyomány szerint
a Baranyából menekültekkel együtt ott majdnem egy egész utcát benépesí
tettek^ Azoknak a házaiba költöztek be ugyanis, akik meg innen menekültek
tovább.
A török kitakarodása után a menekültek visszaszállingóztak. Visszajött
Gyimóti István is, és Fábián az 1836. évben kiadott Egyházi Naptár adatait
idézve Veresmarti János szuperintendens szenvedéseit is megemlíti, és a
továbbiakban is követi a régi veresmarti oskola utolsó igazgatójának, vagyis
tanárának sorsát. Utóda a szuperintendenciában, a megkínzott Veresmarti
János is Gyimótival menekül: „1686-ban a Tatárok elől Gyimóti Istvánnal
a veresmarti oskola rektorával és két Leánykáival együtt kibujdosott Bara
nyából és Halasra iszonyú nyomorúságok közt elvezekelvén, többé vissza nem
jött Baranyába s 1699-ig Superintendens nélkül volt Baranya, akkor Gyimóti
István hivatott meg Superintendensnek és veresmarti prédikátornak a Beregi
Traktusból, ahová vette magát a Baranyából lett kivándorlása után. Öt esz
tendeig viselte ő Baranyában a Superintendensi hivatalt sok nyomorúságok
között. A vallásbeli türelmetlenség elkezdvén ezeken a részeken is kárté
kony munkáját gyakorolni, a Bellei Uradalom Praefektusa által töriUöczbe
vettetett és sokáig abban sanyargattatott. Kiszökvén 1705-ben szenvedése
* A tatárok alatt a török hadsereg kötelékében harcoló tatár csapatokat, a „már tudva levő
ok“-on a Habsburg uralkodó vallási türelmetlenségét kell értenünk.

emlékét írásba tevén a Dunántúli Superintentiában vette magát és Felső-Őr
sön, Pápán és Csöglén viselvén Prédikátorságot, 1711 -tői fogva pedig esperestséget is, sok szenvedései után elnyugodott 1725-ben.“
A sok értékes adatot megőrző, de néha rosszul tájékoztatott és mesélő
kedvű egyházi naptárak feljegyzéseire mi sem jellemzőbb, mint az a megle
petés, hogy még egyszer találkoztam Gyimóti István alakjával s egészen várat
lan helyen, ha nevét elírásból Gyémótinak említik is. A Hungarológiai Intézet
Tudományos Közleményei 1970. évi 2. számában Penavin Olga dr. értékes
cikkének keretében megjelent Dömény József, XVIII. századi rétfalusi
tiszteletes roppant érdekes jegyzéke egyházközössége XVI—XVII. századi
református iskolájának tanítóiról, lelkészeiről. „Az Ekklesia Tanítóiról1'
c. fejezetben ezeket a sorokat találjuk: „Gyémóti István. Ez jó érdemes igaz
gató ember vót, lakott sok helye/ken Veresmarton 1 bgg. Kopácson, LaSkón,
régulába szedte az Eklákat, és a’ Papokat az akkori romlott időben, azért
is nehezen Szenyvedvén az ő kemény/igazgatását, elvádolták, hogy a’ Kuruczokkal tartana, fogságra vitetett/Bellyére; onnan valami utón kiszabadulván
bátorságnak okáért vonta /magát Rétfaluba; meddig paposkodott ott nem
tudják; azt sem ha Püs/pök volt é, vagy más előjáró Pap. Innen el ment!“
Ezek szerint Gyimóti István a bellyei börtönből megszökve először Rétfalun
húzódott meg az osztrák hatóság szeme elől, s csak aztán merészkedett FelsőŐrsre, Pápára majd Csöglédre, ahol megírta szenvedései történetét. Ki
tudja, hol kallódtak el, vagy hol lappanganák ezek a naplószerű feljegyzésed.
Ha elolvashatnék Gyimóti visszaemlékezéseit, sok mindenre fény derülne,
és talán a régi veresmarti gimnázium utolsó éveinek eseményeire is rávilágítana
ez az írás. .
A rendelkezésünkre álló adatokból megállapíthatjuk, hogy Veresmart
ősi scholája mintegy 100 évig működhetett zavartalanul.
Ipolyi Arnold szerint a falu nagy szülötte, Veresmarti Mihály nyilván
csak 16 éves koráig látogathatta szülőfaluja iskoláját, és 1588-ban a hírneves
tolnai gimnáziumba iratkozott. Nem tudjuk, mi késztette erre az elhatározásra
a 16 éves ifjút vagy szüleit. Ipolyi nem tartja lehetetlennek, hogy Veresmarti
Mihály Veresmarti Illésnek, az akkori szöllősi prédikátornak a fia, de még
valószerűbbnek látja, hogy Veresmarti Lázáré, a veresmarti prédikátoré.
A veresmarti iskola talán éppen azokban az időkben nem volt „illustre gim
názium" • Változó hírűek, sőt változó fokozatúak voltak akkor ezek a reformá
tus iskolák, aszerint, milyen művelt, lelkes, és milyen átadóképességű tanár
állt az iskola élén. Ha szerényebb képességű utód igazgatta az iskolát, a leg
híresebb gimnázium is visszaesett a triviális fokra. Ahogy a tanárok változtak,
változott a? anyag, a rendszer, a fokozat is. Jókora szabadságot és változatos
ságot élvezhettek a XVI—XVII. században a tanárok 'és az iskolák. Dr.
Révész Imre Magyar Ref. Egyháztörténete I. kötetének 262. oldalán azt állítja
ezekről a református iskolákról:
jóformán egyetlenegyről sem tudjuk
megmondani pontosan és részletesen, micsoda tantárgyakat és mely fokig
tanítottak bennük", de az író véleménye szerint a római, görög nyelvi és
műveltségi képzés volt túlsúlyban minden egyéb tantárgy fölött. A legnagyobb
szakképzési cél a lelkésszé való kiképzés, hiszen ilyen módon egyúttal tanító
kat is nyertek. Minden lelkész kötelezte magát arra, hogy első három szolgá
lati évében tanítson is bármely eldugott falu református iskolájában.
Ha egy gimnázium végül papokká is kiképezett egyes tanulókat, az
iskola szinte önmagától főiskolai szintre emelkedett. S miért nem taníthatta

volna egy Laskai János, az Aiszóposz-életrajz mesteri fordítója a latin és
görög nyelvet főiskolai szinten, s miért nem oktathatta volna hallgatóit kellő
szaktudással a felsőbb matematikára is Gemma Frisius Arithmettcá)ának ez
a magyarítója. A wittenbergi egyetemen végzett hírneves veresmarti prédiká
tor, majd Baranya püspöke s a debreceni kollégium hajdani tanára miért
nem képezhetett volna ki lelkészeket?
Teljes bizonyossággal csak akkor állíthatnók ezt, ha ráakadnánk a baranyai
parókiák régi matriculáiban olyan lelkész nevére, aki a veresmarti scholából
került ki. Ilyen azonban egyelőre nem található. Mégis, szinte bizonyosak
lehetünk abban, hogy a veresmarti iskola volt már főiskolai, gimnáziumi, és
triviális szinten is. Egyetlen bizonyíték arra, hogy a régi oskola elérte néha
a főiskolai színvonalat, a tógátus diákok jelenléte. Miért vesztegették volna
idejüket Veresmarton, ha itt nem fejezhették be tanulmányaikat?
De mindezekkel kapcsolatban vissza kell térnünk a rétfalusi Dömény
tiszteletes fent említett összeírásához, mert ez ritka és talán egyedüli alkalmat
nyújt arra, hogy Révész állításának ellenére, mégis bepillantsunk egy régi
református iskola belső életébe, ha még olyan futólagosan is. „Az oskola
Tanítóiról" c. fejezet bekezdése így hangzik: „Nevezetes és haSznos oSkola
tartott régtől fogva eb /ben az Ekkalább. A’ mellybb sok szép tudományok
taníttattak alkalmas/személyek által, a Deák nyelv becsületbb volt. Particula
is volt/itt. taníttattak PoeSisra, Retoricara, Logicara v. amint akkor hiv/ták
Dialeclicara s, úgy hogy Prédikátorságra is nem ketten/mentenek innen,
kik közül egy néhányat eSmertem;“ stb.
A szűkszavú összeírásból nem világlik ki egészen, hogy az utóbbi mondat
alatt olyan tanítókat kell-e értenünk, akik tanítókként jöttek el ebbe az iskolába,
és lelkészekként mentek el. Mintha mégis ezt akarná állítani Dömény tiszte
letes. Lelkészképzés Rétfalun? Előbb tételezhetjük fel ezt a hírnevesebb
veresmarti oskoláról, habár, amint Dömény írja, Rétfalun sem volt meg
vetendő a tanítók tudása, és az oskola kedvezően befolyásolta a környezetet
is : „Az én időmben is Szépen deákul tudó emberek voltanak köztök, / szép
irók, számvetők, énekesek, nem csak a sótárokat, Dicséreteket/és Hymmisokat,
de a BalaSsát is tudták könyvnélkül, mellyeket/a mulatságos vendégségekbb
a hijjabb valóság hellyet Szoktanak/vala énekelni, még az ASSzony Népe is.“
Talán a veresmarti iskola éppen az ifjú Veresmarti Mihály idejében
nem volt hasonló szinten, s ezért ment el a török uralom elején rendkívül
élénk, karavánszerájjal, török fürdővel, 35 bolthelyiséggel, állandó halpiaccal
ellátott Tolnára, ahol 200 házban már törökök laktak. Olaszok, Szalonikivel
is kereskedelmi összeköttetésben álló zsidók tarkították a várost, s Tolna bor
termelő magyar lakossága Lengyelországba szállította finom borait a baranyai
nedűvel együtt, polgárai drága istámét szövetet viseltek, és maguk választották
meg külföldi egyetemeken járt, Krakkóban, Wittenbergben, Páduában végzett
tanítóikat. Itt tanított valamikor Sztárai Mihály, Szegedi Kis István dr.,
s a református iskolában nagy sikerrel oktatta diákjait a héber nyelvre Tolnai
fabricius Bálint. Tolnán tanárkodott egy időben Veresmarti Illés legidősebb
fia, Gergely, s atyja halála után ide hozta annak gazdag könyvtárát. Megmen
tett könyvállomány vagy újabb könyvszerzemény lehetett ez, hiszen tudjuk,
Veresmarti Illés hercegszöllősi könyvtárát felgyújtották a tatárok.
A tolnai iskolát a wittenbergi egyetem patronálta; könyvküldeményekkel
gazdagította könyvtárát, és pénzsegéllyel is támogatta. Habár a Tolnán végzett

diákok minden akadály nélkül iratkozhattak be a németországi egyetemekre,
Veresmarti Mihály mégis Debrecenben végezte teológiai tanulmányait,
és mindvégig „domidoctus“ maradt.
Vajon látta-e még az ifjú Veresmarti a jómódú, kissé rátarti Tolnát?
Talán már az ő idejében megkezdődött a színes, kedélyes életforma felbomlása,
a nép agyonsanyargatása elviselhetetlen adókkal, haráccsal.
A régi veresmarti iskola a török kivonulása után 6 osztályos elemivé
hanyatlott, de ebben és Baranya többi református iskolájában továbbra is
papi pályát végzett, úgynevezett akadémikus rektorok tanítottak. Vörösmartra
1865-ben érkezett meg az első, már tanítóképzőt végzett, állami „mester41:
Apostol János, az egykori 48-as honvéd. Sírja csak télen lelhető már fel a
református ótemető kusza akác-cserjéi között.
A XVI—XVII. századi gimnázium emléke még él a falu szájhagyományá
ban. Az iskola elmenekülésének történetén kívül egy diákcsíny meséje is
kereng még a falu öregjei között. Tréfás kedvű togátus diákok evező nélkül
löktek be a vízre egy kisdiákokkal teli csónakot, és Kopácsig vitte őket az ár.
S nem tudom, hogy egy-egy vörösmarti öregasszony latin szavaiban is nem
kísért-e még a régi latin oskola hatása, amikor exament mond vizsga helyett,
és a csintalan gyereket nem rendreutasítja, hanem megregnálja. \A mai vörös
marti édesanya is ezekkel a szavakkal ragadja ki ura büntető kezei közül
féltett baranyai egykéjét: „Még ónussá (terheltté, bárgyúvá) teszed az én
madaramat!" Nem rejtezik-e az ónus-ban a latin onus (teher) szó?
A Deák-szurdok ma két pincesorával a gajdoló mámor utcája. Ilyenkor,
télen, csupasz kökénybokrok virágozzák megadóan, tehetetlenül a rájuk
fonódó ördögcérna bumfordi, gyapjas bóbitáit. Meg valami különös, önmagába
össze nem boruló csend várakozik még néha a hallgatózó rnélyúton, amilyen
vidáman elvonuló, cserfelő, ifjú csapat nyomán marad.
HITK, 1972/10.
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3. A ZOMBORI TÓTH KÁLMÁN KÖR
A Bácska című hetilap megjelenésével párhuzamosan (1878. július
7.) egy írói egylet létrehozásának gondolata is foglalkoztatta a város „intel
ligens közönségét", mely hivatva volna a megyében „a szellemi műveltséget"
magasabb színvonalra emelni. Egy 1871-es kimutatás alapján a megyében
17 író volt.1 Ezek közül számosán már országos hírnévre tettek szert, tehát
meg volna a feltétele annak, hogy az esetleg megalakuló irodalmi kör sikeresen
működjék. Ha ažonban figyelembe vesszük a Bácska bán megjelent cikkírók
elképzeléseit a majdan megalakítandó irodalmi körről, kitűnik, hogy inkább
egy általános közművelődési kör megalakításáról volt szó. Ugyanis Városy
Tivadar például „az irodalom ápolása, nevezetesen irodalmi művek teremtése"
mellett a kör feladatának tekinti „a megye múltjának felderítését és a megye
természeti viszonyainak megismerését" is.2 Ugyanerre az álláspontra helyez
kedik Dekker Gyula is, konkrétabban megfogalmazva az irodalmi célki
tűzést: „Nevezetesen... a társas szellemet felébreszteni és ez által odahatni,
hogy a közönségben a szép, a nemes iránti érzéket vezesse és azt kalauzolja,
megismertetvén a szépet és jót, kiküszöbölje az irodalom ferde kinövéseit.
Ez a célja és feladata minden vidéki irodalmi és művelődési körnek. .. Ezt
pedig csak társadalmi úton lehet elérni, a társadalmi életnek kell nagyobb
lendületet adni, mely a vidéken fajdalom, nagyon, de nagyon gyenge lábon
áll"3
A hirtelen megnövekedett kulturális igények azonban sokkal nagyobb
erőfeszítések kifejtését igényelték, hogysem azokkal az arra hivatottnak vélt
egyének megbirkózhattak volna. Ezért történik azután, hogy még az elkövet
kező év elején is csak elképzelések születnek de azok megvalósítására komo
lyabb lépések nem történnek. Az a néhány irodalommal is foglalkozó egyén,
akire hivatkoznak a cikkírók, hivatalos és egyéb elfoglaltsága mellett nem
tud időt szakítani arra, hogy az elképzeléseket megvalósítsa.
Figyelmesebben vizsgálva a már akkor létező egyletek tagjainak név
sorát, világosan kitűnik, hogy legtöbb esetben egy és ugyanazon személyekről
van szó, tehát nem is csoda, ha egy írói egylet megalakítása meghaladta a
nevezett egyének képességeit. Még Dömötör Pál sem volt olyan írói egyéni
ség, aki köré tömörülve, megvalósítható lett volna az elgondolás. Ha a magyar
1 Bácska 1878. I. évf. 21. sz. (Bács Bodrogh megyei laptársainkhoz)
Uo., 17. sz.
3 Uo., 18. sz.
2

és szerb erők közös megállapodásának eredménye lett volna az irodalmi körünk
létesítése, lehetséges, hogy több sikerrel jár a kísérlet. Feltevésünk egyik
bizonyítéka a Színház Részvénytársaság működése, mely három év
leforgása alatt a városi színház épületének felépítését eredményezte. A közös
érdek itt győzedelmeskedett a nemzetiségi nézeteltérések felett.
A közös irodalmi kör létesítésének gondolata nem is merült fel sem ma
gyar, sem pedig szerb részről, pedig ennek a feltétele megvolt Zomborban.
Elég ennek bizonyítékául hivatkozni Mita Popovié, Radics György, Dömö
tör Pál, Pavlovits Jenő, Margalits Ede munkásságára, kik fordításaik révén
igyekeztek megismertetni az olvasóközönséggel a két nép irodalmát. Valószínű,
hogy ilyen irányú munkásságuk még gyümölcsözőbb lett volna, ha erőiket
egyesítve, és mellőzve az esetleges politikai nézeteltéréseket, egy írói egylet
keretén belül igyekeztek volna az annyira hangoztatott szerb—magyar
testvériséget még szilárdabb alapokra helyezni.
Tizenöt évnek kellett elmúlnia, hogy az annyit áhított irodalmi kör
mégis megkezdje munkáját. És tizenöt év után sem egy valódi irodalmi
körről beszélhetünk, hanem inkább egy „művészeti társaságról", melynek
egyik szakosztálya az irodalommal foglalkozókat is úgy-ahogy maga köré
csoportosította. Maga Dömötör Pál is úgy nyilatkozott, hogy „akármily
szép s nemes" egy irodalmi kör megalakításának gondolata, nem tartja azt
keresztülvihetőnek.4 Márpedig, ha a „koszorús költő" is így nyilatkozott,
ettől a kezdeményezéstől sem lehetett már eleve csodát várni.
A Tóth Kálmán Kör 1893. november 25-én alakult meg. Célja „a nem
zeti szellemű műveltség terjesztése".6 A Körnek négy szakosztálya volt:
irodalmi, dal, zene és műkedvelői szakosztálya. Az alakuló közgyűlésen az
alapszabályok felolvasása, megvitatása és elfogadása mellett huzamosabb
vita után elfogadták a kör nevére vonatkozó ajánlatot is, melynek eredményekép
pen a kört Tóth Kálmánról, a bajai születésű költőről nevezték el. A Kör elnöke
Dömötör Pál lett, alelnök Kozma László és Medveczky Zsigmond, igazgató
dr. Horváth Ákos, főtitkár Rácz Soma, titkár Szabó Imre, pénztáros Karvaházy József, ügyész dr. Thurszky Zsigmond, a választmányi tagok száma
pedig tizenkettő.6
Az irodalmi szakosztály elnökének természetesen Dömötör Pált válasz
tották meg.
A megalakulás után a sajtó hasábjain egymást követték a felhívások az új
Kör pártolására. Zombor város „intelligens közönsége" most is, mint annyi
szor, lelkesen üdvözölte a kezdeményezést. „Városunk színe-java összeállt,
hogy egy egyletet teremtsen, mely a nemzeti szellemű és nyelvű műveltség
terjesztése által a társadalom intelligensebb rétegei között állandó kapcsot
teremtsen, s ezáltal a társas élet elevenségét, a társas érintkezés műveltségét
elősegítse. Tehát egy oly egylet alapításáról van szó, amilyennel más, Zomborhoz hasonló nagyságú városok már régen rendelkeznek"— mondja a cikkíró.7
A fent idézett cikk olyan gondolatot ébreszt a mai olvasóban, hogy mindegy,
milyen módon, milyen eredményekkel, csak már egyszer nekünk is legyen
valamilyen körünk, mert hát szerte- az országban működnek a különböző
irodalmi és egyéb társaságok, mi se maradjunk le ebben a tekintetben...
4
5
8
7

Zombor és vidéke XII. évf. 1893. 76. sz.
Uo., X III. évf. 1894. 25. sz. (Felhívás a zombori Tóth Kálmán-kör érdekében)
Bácska 1893. XVI évf. 93. sz.
Uo., 1894. XVII évf. 6. sz. (A Tóth Kálmán-kör)

A hangsúly itt a létezésen van. Az eredményes munka csak másodrendű
kérdés* legalábbis én így látom; ha nem az lett volna, már előbb is meg
találták volna annak a módját, hogy szavak helyett tettekkel igazolják egy
ilyen kör létjogosultságát.
A Kör helyisége a Vadászkürt Szálló kisterme lett, mely minden délután
5 órától kezdve a tagok rendelkezésére állott.
Az 1894. február 20-ai felhívásból többek között megtudjuk: „a dalesté
lyeken, műkedvelői előadásokon, esetleges ünnepélyeken kívül az ú. n. házi
estélyeken lép fel a kör nyilvánosan, s remél erősebb társadalmi hatást gya
korolhatni. Házi estélyt átlag minden második vasárnap tart s itt a művelt
szórakozást, melyet az egyes szakosztályok működő tagjai lesznek hivatva
megadni, szolid egyszerűséggel kívánja párosítani.“8 A dal-szakosztály
esetében „új lesz, hogy női karral is.ki fog egészülni, mint azt szerb polgártár
saink már régebben gyakorolják, s hogy ez érdekességét és sokoldalúságát
rendkívül emelni fogja.“9
Megalakuláskor a Kör 203 tagot számlált. Ebből a működő tagok száma
82 volt, a pártolóké pedig 121.10
A Kör megalakulásának ideje különben egybeesik a Jókai—jubileum,
valamint a milleneum ünnepségeivel. Ugyanekkor leplezték le Baján is
Tóth Kálmán szobrát. Feltehető, hogy az említett ünnepségek hatása alatt,
mint ilyen alkalomkor általában, Zombor „intelligens közönsége" kifejezet
ten hiányát érezte egy olyan ünnepségnek, amely magára a városra vonatko
zik, és ezen felbuzdulásának eredményeként, ha nehezen is, de mégis megszü
letett a Tóth Kálmán Kör, hogy aztán majd az ünnepi hangulat lankadásával
párhuzamosan sorvadjon el a lelkesedés, a tennivágyás. Ez a folyamat külön
ben nagyon is jellemző a város mindennemű kezdeményezésére; nagyon
kevés az olyan intézmények száma, mint a Történelmi Társulat, vagy később
a Szabad Lyceumi Egyesület, amelyek esetében a pillanatnyi felbuzdulást
tettek is követték.
A Kör bemutatkozása 1894. június 10-én történt. Egész napot betöltő
ünnepség jelezte az indulást. Délelőtt 10 órakor kezdődött a megnyitó ün
nepély a Vadászkürt Szállóban, este pedig a városi színházban mutatkoztak
be a különböző szakosztályok.11 Ez alkalommal a Bácska hangzatos vezér
cikkben üdvözli a Kört: „A zombori és megyei társas élet egy idő óta látott
egy társadalmi tényezőt, mely fejlődésnek indult. Örömmel látta közönségünk,
örömmel látta annál is inkább, ezt érezte, hogy e nagy megyében szükség
van oly tényezőre, a mely az egész megye és központjának, Zombor városá
nak intelligenciáját egyesíti. . ' Hátra van, hogy irodalmi szempontból is
érvényesítse hazánkban őt illető szerepét.
E nagy és hatalmas megyé
nek központjában, Zomborban összpontosítani azt, amit irodalmilag, művészetileg e megye produkálni hivatva van.
A zombori s működését egész
Bácsmegyére kiterjesztő Tóth Kálmán-kör. . . hivatása nemes és szép: a
magyar kultúrának, a magyar irodalomnak, a magyar művészetnek megyénk
ben jól kínálkozó talaját életre kelteni."12
8 Uo., 17. sz. (Felhívás a zombori Tóth Kálmán-kör érdekében)
9 Uo., 6. sz.
10 Zombor és vidéke XIII. évf., 1894. 31. sz.
u Uo., 47. sz.
Bácska, XVII. évf. 46. sz. 1894.
12 Uo., 46. sz.

Ilyen program mellett érthető is, hogy a Kör tiszavirág-életű lett. Tisztán
magyar kultúra, művészet, irodalom kultiválásáról beszélni egy olyan kör
nyezetben, mint Zombor, ahol a lakosság nagyobb részét a szerbek képviselték,
nagyon merész gondolat volt, mert ahhoz sem megfelelő szellemi erőkkel,
sem pedig anyagi alappal nem rendelkezett a város. A valamire való szellemi
erők Budapest felé orientálódtak, az intelligens közönséget pedig a hivatal
nok réteg képviselte, melynek anyagi lehetőségei meglehetősen korlátozottak
voltak. Bizonyíték erre az estéről estére félig telt ház a színielőadások ide
jén.
A vállalkozás sikertelenségének okát, különösen ami az irodalmi szakosz
tály működését illeti, már Dömötör Pál ünnepi megnyitójából is megállapít
hatjuk. „Önként félmerül továbbá az a kérdés is, hogyha még á zene, a dal
és a színműkedvelés kultiválása a társas élet elevenítése céljából létjogosultsá
got látszanak is adni egy új egyesületnek, de micsoda célja lehet itt egy szűk,
központi irodalmat teremteni, az országos, a hatalmas központi irodalom
mellett.
Az államot kitevő egyes részek ethnographiai sajátosságában rejlik
e kérdés titkának kulcsa,
célja igenis az ily egyesületnek az, hogy az őse
redeti nyelvre visszavezethető tájszólásokat, sajátos szó- és mondatkincseket
összegyűjtse s az irodalom közkincsévé tegye. . . Ma annyira el vagyunk
árasztva az országos, központi irodalomból kiinduló modern apostolok,
vulgó: utazó ügynökök által ránk erőszakolt, sokszor rossz és drága köny
vekkel, hogy valóban ideje lenne már egy véd- és dac-szövetséget kötni
azok offenzív áramlata ellen. “13
Az irodalmi szakosztálynak ilyenképpen megfogalmazott célkitűzése
a népnemzeti epigonok programjával azonos, tehát haladást nem jelent
het. „Az országos központi irodalombtól való elzárkózás minden irodalmi
kezdeményezés kudarcát jelenti. A boldog családi tűzhely költészete, az
ódái hangvétel, a távol a világ zajától való élés olyan begubózást jelent, amely
minden efféle irodalmi tevékenység sikertelenségét eredményezheti. A pél
daképpen felhozott kassai, kolozsvári, soproni esetek 100 évvel ezelőtt a hala
dást jelentették; száz évvel később Zombor hasonló programmal akar indulni.
Itt minőségi változásról van szó, amelyről a „koszorús költő“ vagy nem akart
tudni, vagy valóban nem ismerte fel azt.
A lendület, amellyel a Kör működése megindult, valóban szép remények
kel kecsegtetett. Különösen a műkedvelői szakosztály működése volt si
keres. A közönség mindig melegen fogadta az amatőr színjátszók produk
cióit, a kritika pedig nem talált megfelelő szavakat dicséretükre. Ilyen körül
mények között nem csoda, ha az 1894-es és az 1895-ös évben tizennégy
rendezvény nem csak mennyiségileg, de — a kritika szerint — minőségileg
is jelezte a Kör életrevalóságát.
A következő közgyűlésen, 1895. március 31-én, Dömötör Pál lemondott
az elnöki tisztségről, és kilépett a Körből is. Az okot nem sikerült kinyomoz
nom, de feltehető, hogy nézeteltérése volt a Kör tagjaival. Az új ideiglenes
elnök Medveczky Zsigmond lett, aki azonban az 1896. január 31-ei közgyű
lésen nem vállalta el az elnöki tisztséget, s így a Kör elnök nélkül működött
az év végéig.14
13 Uo., (Megnyitó beszéd — Dömötör Pál)
14 Uo., XVIIL évf., 1895. 27. sz.
Uo., XIX. évf., 1896. 10. sz.
Zombor és vidéke XIV. évf., 1895. 34. sz.

Az új, ideiglenes elnök megnyitójában (1895. március 31-én) helyesen
állapította meg: „A mi lelkes közönségünk mindig kész az áldozatra.
de
áldozat és áldozat között különbség van. A mi lelkes közönségünk áldozatkészsége eddigelé csak időre-pillanatra s mindig ellenszolgáltatás fejében
volt kérve — állandó támogatásra van szükség. “15 Éppen ez az állandó támo
gatás lankadt: az 1896-os évben a Kör műkedvelői már csak a zombori Kaszi
nó Egyleti Dalárdával közösen megrendezett estélyeken léptek fel.
A január 26-ára hirdetett közgyűlés is elmaradt, „Mivelhogy. a tárgysorozatba alapszabálymódosítás is van felvéve és mint hogy ily esetben a
határozatképességhez legalább 30 tag jelenléte szükséges, most pedig csak
28 tag van együtt, a közgyűlést el kellett napolni"16
A műkedvelői szakosztály utolsó fellépése 1896. november J5-én volt
a városi színházban. Ezután többé nem találkozunk a hetilapok hasábjain
a Tóth Kálmán Körről szóló hírekkel. Ismét bebizonyosodott, hogy ez a
közönség nemigen képes tartósabb ideig egy-egy ügyért kitartóan lelkesedni.
A város „intelligens közönsége" belefáradt a tevékenykedésbe, és az a néhány
ember, aki még folytatta volna a megkezdett munkát, nem rendelkezett
olyan szellemi erővel, amely képes lett volna a megkövesedett közönnyel
szembeszállva, mégis tenni valamit.

ADATOK A TÓ TH KÁLMÁN KÖR MŰKÖDÉSÉRŐL
1894.
június 10. — a Kör díszülése: Megnyitó beszéd—Dö
mötör Pál, Prologus - írta Dömötör Pál, előadta Rácz Soma, Tóth'
Kálmán költészete — dr. Zlinszky Aladár, Zászlószeg — humoreszk
— Kozma László — Este a városi színházban:
v
1. Erkel: Hymnusz — vegyeskar
' r
2. Dömötör Pál: Prologus — előadta Rácz Soma
3. Gaál Ferenc: Epilog — előadta férfikar
4. Ernyei József: A tavasz érkezése — előadta Szabácsy Anna
5. Erkel Ferenc: Bordal — részlet a Bánk Bán című operából,
előadta:, Sztojkovits György és a férfikar
Bérezik Árpád: A közügyek — vígjáték egy felvonásban,
előadta a műkedvelői szakosztály17
1894,
július 14-én: a városi színházban műkedvelői-, irodalmi-,
dal- és zene estély:
1.) Taylor Tamás: B a r á t s á g b ó l — vígjáték egy felvonás
ban, fordította Csíky Gergely. Rendező: dr. Baloghy Ernő
2.) Engelsberg: Oh, mi távol — magánnégyes
3.) Thewrewk Árpád: Az első szerelmes levél, előadta: Kará
cson Dóra
4.) Sahan: Az.ő szeme — Abt: Isten veled — előadta Hoffer
Károly
18 Uo., (Medveczky Zsigmond elnöki megnyitója)
16 Bácska XIX. évf., 1896. 8- sz.
17 Zombor és vidéke XIII. évf., 1894. 47. sz.

5.) Trischler Károly: Mi a nő? — előadta a szerző
6.) grófFredro Sándor: A z e g y e t l e n l á n y — vígjáték
egy felvonásban, fordította Radnofay Sámuel. Rendező: dr. Baloghy
Ernő18
1894. szeptember 23-án: a kör háziestélye:
1.) Gaál Ferenc: Olasz dalok — előadta a férfikar
2.) Csupor Gyula: Tengeren — humoreszk a szerző előadásában
3.) Dalmay Pálné előadásában: Massé: Jeanette mennyegzője
4.) Mendelssohn: D-moll trió
5.) Illosvay: Férjhez menjek-e? — monológ, előadta Jeszen
szky Jolán
6.) Magyar népdalok — előadó: Lázár Kálmán
7.) Trencsény Károly, helybeli költő olvasott fel műveiből
8.) Verdi: Traviata (Cigánynők kara), előadta a vegyes kar19
1894. október 27-én műkedvelői előadás a városi színházban:
Almási Tihamér: A t ó t l á n y — népszínmű dalokkal,
három felvonásban. Rendező: dr. Baloghy Ernő, karnagy: Blumenthal Károly
Résztvevők: Kleiner Lajos, Jeszenszky Jolán, dr. Horváth
Ákos, Szűcs Margit, Szalay Frigyes, dr. Alföldy Árpád, Kari
Aranka, dr. Pacséri Károly, Szabácsy Anna, Mihályi József, Kleiner
Gyula, Késmárky Endre, Frank Mihály, Okolcsányi Margit, Szűcs
Irén, Raisz Ilonka, Baumann Aranka, Jadzkó Ede20
1894. november 19.-én: a kör háziestélye:
1.) Duett Ábrányitól
2.) Versek, felolvasta dr. Matzitz Pál
3 .)

Abt: Gyermekem

4.) Petőfi Sándor: Az őrült
5.) A bácskai ivó és az ördög — humoros ének
6.) Molnár Gyula: Estélyen — humorisztikus vers, előadta ?
szerző21
1894. december 22-én: a kör háziestélye
1.) Rácz Soma: Horász című fordítását olvasta fel
2.) Wilt: A könny-quartett
3.) Magyar dalok
4.) Erkel Ferenc: Pohárköszöntő, részlet a Bánk Bán című
operából
5.) Magyar dalok, előadta Lázár Kálmán
6.) Milyen lett voliia az én anyósom? — monologus
7.) Én, Csillag Anna — bohózat22
18 Uo., 57. sz.
Bácska XVII. évf., 1894. 55. sz.
i» Uo., 76. sz.
Zombor és Vidéke XIII. évf. 1894. 107. sz.
w Uo., 133. sz.
81 Uo., 154. sz.
“ Uo., 182. sz.

1895. február 1-én a kör irodalmi és művészeti estélye:
1.) Az elégedetlenség természetrajza — Jeszenszky Dezső
2.) Népdalegyveleg, előadta a férfikar
3.) Mendelssohn: Etude
4.) Meyerbeer: Ária a Próféta című dalműből
5.) Szerb népköltemények—fordította és felolvasta Dömötör Pál
6.) Fesca: Hajósdal — ének
7.) Poldini: Ősszel, előadta a nőikar23
1895. február 24-én: a Kör vígestélye a Vadászkürt Szállóban
1.) Czibulka: Szerelmi álom, előadta a zenekar
2.) Gyulai Farkas: Mézeshetek után — párjelenet
3.) Vásárjelenet a Kornevillei Harangok című operettből
4.) Hypnotizálás, bemutatta Rá ez Soma
5.) Szabó-quartett
6.) Szavalat változatokkal
7.) Bayer: Álarcosbál után — daljáték
8.) Haydn: Gyermeksymponia — előadta a zenekar24
1895.
május 4-én műkedvelői előadás a városi színházban:
Csíky Gergely: C i f r a n y o m o r ú s á g — színmű négy felvo
násban. Rendező: dr. Baloghy Ernő
1895. május 22-én, műkedvelői előadás a városi színházban:
Tóth Kálmán: N ő k a z a l k o t m á n y b a n — vígjáték
három felvonásban. Rendező: dr. Baloghy Ernő
Résztvevők: dr.Horváth Ákos, Jeszenszky Jolán, Szűcs Margit,
dr.Matzitz Pál, Kleiner Lajos,Szűcs Irén, Szabácsy Anna, Meisler
Zoltán, Zohományi Mihály, Mihályi József, Raicsics László, Szalay
Frigyes25
1895. július 13-án, a Kör háziestélye:.
1.) Mendelssohn: Nászinduló
2.) Gounod: Románc — részlet a Faust című operából
3.) Trischler Károly: A csók probléma — előadta a szerző
4.) Eichendorf: Fényes éj — fordította és előadta Rácz Soma
5.) Mozart: Jupiter symphonia, előadta a zenekar26
1895. november 7-én a városi színházban:
1.) Müller Hugó: A v á r ó t e r e m b e n — vígjáték egy
felvonásban, rendező Frank Mihály
2.) Csíky Gergely: A n n a — dráma egy felvonásban, rendező:
Frank Mihály
3.) Élőképek: Neptun kútja és Neptun dicsőítése
23 Uo., XIV évf. 1895. 16. sz.
24 Uo., 21. sz.; Bácska; XVIII. évf. 1895. 17 sz.
25 Uo0 41. sz.
26 Uo0 48. sz.; Bácska XVIII. évf. 1895. 39. sz.
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4.) Bekett: A d i c s ő s é g b á j j a l
felvonásban, rendező: Frank Mihály

j á r — bohózat egy

Résztvevők: Szalay Frigyes, Jeszenszky Jolán, Mály István,
Szabácsy Anna, Késmárky Endre, dr. Matzitz Pál, Klemm Vilma,
Fehér Vilma, Baumann Aranka, Mihályi József27
1895. december 19-én, alapszabályszerű háziestély:
1.) Propheta — Koronázási induló Meyerbeertól, előadta a ze
nekar
2.) Donizetti: A kegyencnő.— ária9
3.) Weber: A bűvös vadász
nyitány, előadta a zenekar
4.) Vértesi Károly: Alexandria — útirajz, előadta a szerző
5.) Mozart: Symphonia G-mollban, előadta a zenekar
6.) Víg monolog
7.) Mendelssohn: Szentivánéji álom — részlet28
1896. április 20-án művészeti estély a zombori Polgári Kaszinó
Egyleti Dalárdával28
1896.
július 3-án, a zombori Sport Egylet országos versenye
alkalmából műkedvelői előadás és hangverseny a városi színházban
a zombori Polgári Kaszinó Egyleti Dalárdával30
1896. november 15-én műkedvelői előadás a városi színházban:
1.) Görner után magyarosította Komlóssy Ferenc: A n g o l o 
s a n — bohózat 2 felvonásban, rendező: Heisler Zoltán
2.) Bérezik Árpád: E g y s z e l l e m d ú s h ö l g y — víg
játék egy felvonásban
3.) Grange Jenő: Bemard Virter: M á r a l s z i k — vígjáték
egy felvonásban, rendezte: Szalay Frigyes
Résztvevők: Jeszenszky Jolán, Szűcs Margit, Szalay Frigyes,
Bussányi Luma, Heisler Zoltán, Bosznay Dezső, Turkovits Gyula,
Gallé Húgó, Lukács Sándor, Klemm Vilma, Gallé Irén31
HITK, 1970/4.
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27 Uo., 63. sz.
28 Uo., 96. sz.; Bácska XVIII. évf. 1895. 87. sz.
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4. GOZSDU ELEK ÉS A SZABAD LYCEUM
Reisz Mihály Gozsdu Elek 1849— 1919 című tanulmányában (Bp. 1941)
a következőket állítja az író tartózkodási helyéről: „1882-ben ugyanilyen
minőségben (királyi ügyész) Temesvárra került és ott is marad haláláig.*'
Ugyanezzel az adattal találkozunk huszonöt évvel később A magyar iro
dalom története negyedik kötetének 836-ik oldalán (Akadémiai Kiadó, Bp.
1965).
Az idézett megállapításoknak ellentmondó első adatot a Hét 12. év
folyamában találtam (1903. XII. 13.). Gozsdu Elek rövid levélbeú üdvözli
Kiss Józsefet írói jubileuma alkalmából, mégpedig Zomborból. Tekintve,
hogy már ekkor rendszeresen gyűjtögettem az adatokat a Zomborban élt és
működött írókról, költőkről, elhatároztam, hogy utánanézek a dolognak,
annál is inkább, mert A magyar irodalom történettében talált adatok tévesnek
bizonyultak.
A Bácska című, Zomborban megjelenő hetilap tanulmányozása köz
ben akadtam rá a következő adatra, amely aztán igazolta feltevésemet. Az
említett hetilap 1897. évi 14. számában közli a hírt, mely szerint Gozsdut
a király a zombori királyi törvényszék elnökévé nevezte ki (ez előtt temesvári
ügyész volt). A 21. számban az író elnöki székfoglalójáról olvashatunk hírt.
Ez alkalommal Dömötör Pál helybeli járásbíró, költő és műfordító üdvözli.
Most már csak egy kérdés maradt tisztázatlan: mettől meddig tartóz
kodott Gozsdu Zomborban, és milyen tevékenységet fejtett ki itt-tartózkodása alatt. A legkimerítőbb adatokat erről a Bácska (megyei közérdekű
közlöny, 1879—1914) és a Zombor és Vidéke (társadalmi és szépirodalmi
közlöny, 1884. május 4—étől a mérsékelt ellenzék és a függetlenségi párt
lapja, 1881—1918) című, Zomborban megjelenő hétilapok nyújtották.
Gozsdu 1897 márciusában jött Zomborba, és 1905 novemberéig tartóz
kodott itt, amikor is (a zomboriak sajnálatára) ismét Temesvárra helyezték.
„A mi társadalmunknak nem Gozsdu Elek, a bíró a vesztesége, hanem Gozsdu
Elek a társadalmi férfiú. Ez utóbbi minőségében szántott társadalmi életünk
ben oly mély nyomot, mely el nem enyészhet" írja a Bácska cikkírója.1
A Zomborban töltött évek alatt Gozsdu. vajmi keveset ír. Idejövete
lekor az itt működő írók, költők nagy reményeket fűztek hozzá. Talán ő
lesz a^, aki a botladozó szellemi élet vezetésével meg tud majd birkózni.

Tagja lesz a zombori Kaszinó Egyleti Dalárdának, a Magyar Olvasókörnek,
a Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat választmányának, de jelenléte
nem lendíti fel azok munkáját.2
Ének a zenéről című versét először itt olvassa fel 1898. március 24-én,
a Drescher Ede, királyi közjegyzőnél megtartott estélyen.3 A.művet a helybeli
lap is közli. Laza Kostić ez évben, Zomborban bemutatott Maksint Crnojeviő
című drámájáról ír majd elismerőleg.4 Laza Kostiótyal való barátságáról
tanúskodik a Bácskában közölt néhány hír is. Gozsdu 1901. január 20-án,
Kiss József tiszteletére adott teaestélyt. A jelenlevők között ott találjuk a
Santa Maria. . . költőjét, aki később lefordította a vendég Jehova című művét.6
A valamikor sokat ígérő Gozsdu mégsem temetkezett el teljesen hiva
talos aktái közé. A cselekvés, a tenni akarás vágya itt sem hagyta nyugton,
s így neki köszönhetik a zomboriak, hogy mégis történt valami, ami a város
pangó szellemi életét egy kissé felélénkítette. Ami nem sikerült a körülbelül
két évtizede küszködő helybéli íróknak, sikerült Gozsdünak: 1899 második
felében az író megalapította a zombori Szabad Lyceumot, a nyugati államok
ban és Budapesten működő líceum példájára. „A nagy haladás, melyet az
emberi szellem a kultúra minden terén tesz, napról napra gyarapítja a hasznos
és ennélfogva értékes ismereteket. Az egyes ember, akit már saját életköre
is úgyszólván egészen leköt, csak faradsággal képes a tudományos élet újabb
vívmányaival megismerkedni. Nyugat-Európa nagy társadalmai már régeb
ben átlátták ezt és az ismeretek terjesztése érdekéből megalapították Angliában
az University Extension-t, Németországban a Ferien-Curse-kat és nálunk
Budapesten a szabad lyceumi előadásokat.**6
Hasonló cél lebegett Gozsdu és néhány társa szeme előtt, amikor minden
anyagi alap nélkül megkezdték az ingyenes előadásokat, minden vasárnap
délután 4 órai kezdettel á városháza nagytermében, az őszi—téli évadbanAz első előadást maga Gozsdu Elek tartotta november 12-én Művészi
ízlésirányok címmel.7 Telt ház volt az első előadáson- „Azt hisszük, hogy
a külső siker főtényezője: Gozsdu Elek nagy tudománya, tekintélye, páratlan
népszerűsége és a vállalkozás nagyszerűsége voltak** — írta többek között
a Zombor és Vidéke-8
Előadásában az ízlésirányok történetéről és sajátosságairól beszélt.
Hogy a XX. század művészi ízlését, és a művészi ízlésirányok valódi lé
nyegét megismerjük, Szükséges az előzmények kikutatása. Ennek érdeké
ben az előadó végigkalauzolta hallgatóit a művészettörténet főbb állomá
sain, tolmácsolva a közönségnek az első irodalmi, festészeti, zenei, építészeti
ismereteket.
Ebben az évadban, december 17-én A magyar alkotmányról tartott
még előadást.9
Zombor és vidéke, 1899. novr. 5. 89. sz.
•
Bácska: 190Í/6. sz.
3 Bácska1. 1898. március 29. 24. sz.
* Uo., 1898/85. sz.
® Uo., 1901. január 20. 7. sz.
6 Zombor és vidéke'. 1899. 89. sz. 3- oldal (Szabad Lyceum Zomborban)
7 Uo., 1899. 92. sz. (Szabad Lyceum Zomborban)
* Uo., 1899., 92. sz.
9 Uo., 1899. 89. sž.
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Múlt és jelen címmel a Zombor és Vidéke 21. számában jelentette meg
írását március 15-e alkalmából.
Kiss József 1901. január 20-án a Szabad Lyceum vendége volt.. A bal
ladáról tartott nagysikerű előadást, melynek szövegét mindkét helybeli lap
közli.10
Ez évtől kezdve az Uránia Tudományos Színház is állandó vendége
a zombori közönségnek. Kína, Spanyolország, Velence, az angol életmód,
a hadsereg élete stb. került közelebb a hallgatósághoz. Az előadásokat színes
képek és „mozgófényképek" vetítésével tették érdekesebbé.
Az 1900/1901-es évadban, december 16-án került sor Gozsdu Hamlet
és Don Quijotte című előadására. A Zombor és Vidéke cikkírója elismerően ír
az előadásról: „valósággal elbájolta a hallgatóságot"11. Ismertetőjében hivat
kozik Turgenyev Shakespeare-ről és Cervantesről írt kritikájára: „. .ezen
művek közül különösen kiváló Turgenyev Ivannak, a modern kor legmélyebb
psyhologusának ítélete. Ez a mély látású és mély érzésű lélekbúvár, Hamlet
és Don Quijötte alakját összehasonlítva, arra a következtetésre jutott, hogy
az emberi cselekedetek ösztönei szerint mérlegelve az alakot, Hamlet az
önzést, Don Quijotte az emberszeretetet képviseli. Ö az altruizmus igazi alak
ja."12
A következő évben újabb fejlődés észlelhető a Szabad Lyceum munká
jában. „Értesülésünk szerint a Szabad Lyceum rendezősége most egy Szabad
Lyceumi Egyesület megalakításán fáradozik, a melybe csekély évi díj lefi
zetése mellett mindenki beléphet."13 A cikkíró büszkén jelenti ki: „A Szabad
Lyceum eddigi működése nagyban hozzájárult e város kultúrális fejlődésének
öregbítéséhez és sok szellemi élvezetet nyújtott városunk közönségének,
hogy arra valóban büszke, mert azt széles e hazában eddig egy városban sem
produkálták, mint Zomborban a Szabad Lyceum".14 „.
ez a derék vállal
kozás máris iskolát terem tett.. .s jeléül annak, hogy közönségünkben teljesen
megvan az érzék a nemesebb élvezetek iránt,"15
Február 18-án meg is alakult az egyesület. Nagy reményeket fűztek
hozzá, olyan színvonalúvá akarták fejleszteni, mint az angolok az University
Extensiont. A megalakuláskor meghozták az alapszabályokat is, majd beter
jesztették a belügyminisztéruimhoz. Az Egyesület „ki eddig is fáradságot
nem ismerő,, hatalmas szellemi vezére volt a Szabad Lyceumnak — Gozsdu
Eleket választotta elnökévé".16
Harmadik évi ciklusát 1901. november 17-én kezdte meg az Egyesület.
„A szabad lyceum ez évben már alapszabályok szerint működő egyesületté
alakult s már idei működését mint Szabad Lyceumi Egyesület kezdi meg",
írja a Bácska tudósítója. „ .. . arra kívánunk rámutatni, hogy a tervbe vett
szabad egyetem már kvalifikáló joggal is fel volna ruházva s rendes, vizsgála
tok alapján kiállított bizonyítványt adna hallgatóinak".17
Különböző tanfolyamokat szerveznek pl. gyakorlati könyvvitelből,
gyorsírásból, melyet a felső kereskedelmi iskola tanárai tartottak háromszor
10 Bácska, 1901. 7. sz. Zombor és viéke. 1901, 7. sz.
11 Zombor és vidéke, 1900. 101. sz.
»2 Uo., 1900. 101. sz.
13 Bácska, 1901/11
m Uo., 1901/11
« Uo. 1901/7
« Uo., 1901/16
17 Uo., 1901/89
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hetenként. Bárki hallgathatta az előadásokat, bekapcsolódhatott a munkába.
A vizsga nem volt kötelező. Az előadások este nyolc órakor kezdődtek. „Váro
sunk ezen egyesülete az elsők közé tartozik az országban, mely tanfolyamainak
hallgatói részére a megtartott viszgához képest bizonyítványokat állít ki.“18
Az Egyesület vidékre is kiterjesztette munkáját:
a zombori tör
vényszék jeles litteratus elnöke, Gozsdu Elek, látogatásokat tesz Bácska köz
ségeiben, a hol felolvasásokat, hol pedig szabad előadásokat tart az ő ismert
szellemes modorában.“19 Kulán A könyv című előadást nagy szeretettel
fogadta az ottani közönség. Ez évadban Zomborban Chopin jellemzése címen
tartott jólsikerült ismertetést.
Évekkel ez előtt Zomborban már felmerült egy közművelődési palota
építésének a gondolata. Gozsdu mint a Történelmi Társulat tagja, és mint a
Lyceumi Egyesület elnöke részt vett ennek a tervnek a megvalósításában.
„A Bács-Boclrogh Vármegyei Történelmi Társulatból indult ki a városunk
ban felépítendő közművelődési palota és múzeum kulturális és hazafias
eszméje és ezen mozgalomhoz csatlakozott a zombori városi könyvtáregylet“.20 Az előkészítő bizottság tagjai között ott találjuk Gozsdut is, mint a
bizottság egyik elnökét.21
.Mindemellett érdekes megfigyelni az író magatartását akkor, amikor
irodalmi társaság megalapításáról van szó. Több vezércikk jelent meg mindkét
hetilap hasábján ennek érdekében, azonban úgy tűnik, Gozsdu eléggé el
lenségesen viseltetett ezzel az akcióval szemben. Múzeum-egyesület — Gozsdu
Elek dr. úrnak szíves üdvözlet cím alatt a Bácska a Történelmi Társulat
közgyűléséről számol be. Egy tagtárs indítványozta, hogy a társulatot szépiro
dalmi, néprajzi, természettudományi, művészeti stb. osztályokkal egészítsék
ki, s ennek megfelelően közművelődési vagy múzeum-egyesület címet vegyen
fel. Mindamellett, hogy Gozsdu Elek és néhány tag írók is voltak, az indítványt
leszavazták. Gozsdu szerint: „a történelmi társulat eddig szépen működött,
hát csak folytassa működését. A társulatnak a rendelkezésére álló jövedelmére
szüksége van, abból más célra nem juttathat. Végül nem akarunk önképzőköri
működésre emlékeztető szépirodalmat/'22 A cikkíró (Muhoray-Dudás Gyula)
fölöttébb csodálkozik ezen. Gozsdutól éppen az ellenkezőjét várta. Ha figye
lembe vesszük, hogy az'író ebben a korszakban már keveset írt, a vidéki
írók körében pedig sehogyan sem érezte magát otthon, nem akart lealacsonyod
ni a hangzatos ünnepi prológok poétájává, megérthetjük, hogy ellenszenv
vel fogadta egy ilyen irodalmi kör létesítésének tervét. Gozsdu valószínűleg nem
értett egyet a cikkíró azon megállapításával, mely szérint a „vármegyében egész
sereg oly neves író van,"23 akik képesek volnának egy ilyen felelősségteljes
munkára. Gozsdu irodalmi mértékét egy helybeli „irodalmár" sem üthet
te meg.
A líceumi előadások közönségének száma egyre növekedett. Egyes előa
dások megtartásakor kicsinek bizonyult a városháza nagyterme. A közönség
nagy része hétről hétre állva hallgatta azokat. Magyar és szerb egyaránt
eljött, hogy új tudással bővítse eddigi ismereteit. 1903-ban ez a jelenség
»» Uo.,
i® Uo.,
20 Uo.,
21 Uo.,
» Uo.,
23 Uo.,
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1902/54
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már általánossá vált, legalábbis ami a líceumi előadásokat illeti. A görögkeleti
egyházi ének történeti fejlődéséről Lallosevits János szerb tanító beszélt, s
a szerb egyházi énekkar működött közre a jól sikerült előadáson. A „hallga
tóság sok száz főre rúgott,“24 . . ott volt városunknak csaknem egész intel
ligenciája, vallási és nemzetiségi különbség nélkül. E jelenség nálunk igazán
ritkaság számba megy, kiváló érdemét látjuk tehát a szabad lyceumnak és
fáradhatatlan elnökének, Gozsdu Eleknek abban, hogy az arra való eszközök
és tehetségek felkutatásával és munkára való serkentésével társadalmunkban
a szellemi kapocs erősítését jelentékenyen előmozdítja."28
Május 8-án és 9-én volt a Korcsolya Egyleti műkedvelők előadása.
Gozsdu ez alkalomra egy prológust írt, amelyet dr. Baloghy Ernő szavalt a
műsor kezdetén. Pataj Sándor, helybeli ügyvéd, költő, műfordító stb., így
emlékezik meg a versről: „Aki néha maga is kénytelen terminusra alkalmi
verset, helyre, időre, s személyre vonatkozót írni, csak az tudja teljes egészé
ben méltányolni, hogy micsoda érdem van abban a tartalmilag és forma
ilag oly fényesen sikerült prológban, amelyet Gozsdu Elek külön ez alkalom
ra írt.**26
A nyári időszakban az előadások szüneteltek. A programkészítő bizott
ság azonban már júliusban összeült, hogy a következő, őszi évad műsorát
összeállítsa. A Bácskában meg is jelent egy felhívás: „... a készülő programunk
ban a zene, az ének esztétikai művelése is helyet foglalván, a lyceum filharmó
niai osztályának megalakítása végett felhívatnak mindazok, kik mint zene
vagy énekkedvelők az egyesületet működésében támogatni hajlandók, július
4.-én, szombaton d.u. 5 órakor jelenjenek meg**.27 „A Szabad Lyceum kitűnő
elnöke, dr. Gozsdu Elek a zombori zenei élet fellendítésére egy pompás ideát
talált s azt mint mindent, amit a kezébe vesz, bizonnyal keresztül viszi**.28
A zenekedvelők egyesülete meg is alakult, mint a Szabad Lyceum egyik
önálló osztálya. „Célja: egyrészt tömöríteni a zenekedvelőket és a zenével
foglalkozókat, ezeket tervszerűleg komoly alapon foglalkoztatni, másrészt
a nagyközönségnek a zene iránti szeretetét és érzékét lehetőleg ingyenes
előadások által didaktikai formában és alapokon fejleszteni. “29
Az őszi évadban 8—10 előadást terveztek. A. sorozatot Thomán Ist
ván, világhírű zongoraművész kezdte meg. Ebből az alkalomból Gozsdu
Elek közbénjárására egy budapesti zongoragyáros cég egy zongorát bocsátott
az Egyesület i endelkezésére.30
Esti levél — Zombor és Gozsdu Elek címmel, Thomán István léveiét is
mertette a Bácska tudósítója. Gozsdu Elek eszközölte ki a zongoraművész
közreműködését is, aki idejövetelekor tudta meg, hogy: „A zombori szabad
lyceum csak egynéhány áldozni kész, lelkes emberből áll“ — nem pedig
néhányszáz fizető tagból. „Négy órakor kinyitják a termet s bemehet boldog
boldogtalan — ingyen. Gazdag hölgyek és urak vegyest ülnek az egyszerű
iparos és paraszt néppel, az első és az utolsó sorban egyaránt. Erre az
24 Bácska, 1903/21
25 Uo., 1903/21
48 Uo., 1903/36
27 Uo., 1903/49
28 Uo., 1903/50
29 Uo., 1903/50
30 Uo., 1903/84

egy-két órára megszűnik minden különbség az emberek között. . . sohasem
zongoráztam áhítatosabb és hálásabb közönségnek. Gozsdu Elek és barátai
nagy dolgot művelnek."31
A lap szerkesztője elfogódottan olvasta a zongoraművész elismerő levelét,
és cikkében megjegyzi: „Bár olvasná ilyen gondolatokkal és érzelmekkel
minden művelt magyar. Akkor száz követője akadna Gozsdu Eleknek, a rég
hallgató nagy magyar írónak."32
A fővárosi lapok is felfigyeltek Gozsdu ilyen irányú munkásságára.
A Hazánk című lap miközben dicséri az író munkáját, a vidéki szellemi élet
sivárságáról is panaszkodik, majd pedig felszólítja az írót, próbálja „avatott
kezébe venni a művészet ügyét, és ennek kapcsán egy kultúregyesület szer
vezését."33
A Pesti Hírlap 1903-ban Tóth Béla Esti levelében Gozsduval, Zomborral
és a líceumi előadásokkal foglalkozik:
• • ez irányú munkássága, mely
formájánál fogva úgyszólván egyedülálló az országban.
valóságos szellemi
forradalmat csinált Zomborban, úgyhogy a Szabad Lyceum előadásai mint
méhet a méz, úgy ingerük a közönséget".3^ Tóth. Béla cikkének ismertetője
elismeri: „Eleinte egymaga szállt síkra közönségünk közönyével szemben,
s amikor mindenki azt hitte, hogy a Szabad Lyceum tudományos és ismeretterjesztő előadásai nem fognak nálunk nagyobb hatást gyakorolni, váltig azt
állította, hogy nincs hálásabb és fogékonyabb közönség a zomborinál. . . .
Hálás közönség a zombori, de csak azért lett azzá, mert egy Gozsdu Elek rázta
fel szellemi aléltságából".36
Az 1903/1904-es évadra tervezett program központi előadássorozata
Ruskin, az akkor divatos angol esztéta, filozófus, „a társadalmi bölcselet
világhírű apostola",36 a National Gallerie megalapítója, életének és munkás
ságának ismertetése. Gozsdu két előadást készített: Ruskin neveltetéséből,37
és Ruskin: a renaissancé36 címen.
„Az előadások évről évre emelkedő színvonala igazán kiművelte a kö
zönség szellemét, a szép, nemes és magasztos eszmék, társadalmi kérdések,
művészetek és a tudományok alapos megismerésében. . . . Zombor város
dicsősége, hogy hazánkban itt először nyílik meg Ruszldn katedrája és a ruszkinizmus fenséges tanainák terjesztése, amire a Szabad Lyceumi Egyesület
két évet szándékozik fordítani"— olvashatjuk többek között a Bácskában.39
A következő év januárjában Gozsdu ismét a bácskai községeket járja.
Január 17-én Bácskulán tart előadást a leánynevelésről.40
A líceúm zenei osztálya a tervnek megfelelően Haydnnal, Schuberttel,
Liszt Ferenccel foglalkozik. A helybeli amatőrök nagy sikerrel működnek
közre. Az 1904-es év még egy jelentős kulturális eseménnyel gazdagította
a város szellemi életét: áprilisban a Nemzeti Szalon mutatott be közel 300
31 Uo., 1903/90, Thomán István levele a szerkesztőhöz
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képet a városháza nagytermében. A kiállítást képárusítással kötötték egybe.
„Az eszme dr. Gozsdu Elektől való, s ő volt az, aki a Nemzeti Szalont a zom
bori kiállításra megiyerte.“41
A tárlatot április 24-én nyitották meg, s két hétig volt vendége a város
nak. A képek egyharmadát meg is vették a város vagyonosabb polgárai.
Külön megtisztelésnek érezte a város azt a tényt, hogy 12 eredeti Munkácsyképet állítottak ki. A 12 képet Magyarországon addig csak Budapesten mu
tatták be.42 A tavaszi képkiállítás magnyitása alkalmából Budapestről lejöt
tek: Pékár Gyula, Vészi József országgyűlési képviselő és néhány festő43
Ismeretes ebből a korszakból Tölgyessy Artúr levele Gozsdu Elekhez: „Ezeket
az időket (Bp.-i éveket) szerettem volna én a múlt hetekben visszaidézni Zom
borban, ha ugyan a vasutasok is úgy akarták volna. Már előre örültem ennek
az útnak és íme a sztrájk miatt meghiúsult, tehát az ottani kiállítást, is csak
hírből ismerem.
Hallottam hogy jól sikerült. Hallottam, hogy te voltál a
lelke.“44
A tárlat alkalmából Tavaszi képkiállítás címmel Gozsdu cikke a Hétben
és a Bácskában is megjelent.4^
Előzőleg Szegedi árvizképekröl címmel a Vasárnapi Újság és a Bácska
közölte az író tanulmányát Vágó Pál: Szegedi árvíz című képéről. — »Egy
darab igazi, Magyarország ez a kép“ — mondja többek közt.46
Antonio Bossa, a hires nápolyi kamaraénekes hangversenyét április
10-én tartotta meg. Gozsdu Budapesten ismerkedett meg vele, és sikerült
őt rábeszélni arra, hogy közreműködésével gazdagítsa a zenekedvelő zomboriak
kulturális igényeit.47
Az 1905-ös év elején megint csak Gozsdunak köszönhették a zomboriak
azt, hogy egy olyan kitűnő együttesnek, mint a Kemény-kvaJ-tett, kamaramu
zsikáját élvezhették. A Bácska tudósítója nem győzi dicsérni Gozsdut, aki
eddigi adataink alapján valóban sokat tett az akkori vármegyei központ
kulturális életének fellendítése céljából. „Kiváló köszönetünket kell ezen
egyesület kiváló elnökének, dr. Gozsdu Eleknek kinyilvánítanunk, akinek ezt a
fejedelmi élvezetet köszönhettük, akinek kitűnő műérzéke teszi lehetővé
ezen remek zenei alkotások élvezetét és a közönség nevében kérjük őt, hogy
a zombori Szabad Lyceum ily irányú további működésében irányító tevé
kenységét továbbra is fejtse k i.. .“48
Gozsdu valóban fáradhatatlan. A Ruskin-előadások megszervezése után a kereskedelmi iskolában tartott három ellőadást az irodalomról, mely
ben végigvezette hallgatóit a világirodalom főbb állomásain.4^
« Uo., 1904/23
42 Uo., 1904/24 (A Nemzeti Szalon Zomborban)
m Uo., 1904/33
44 Zirsz Péter—Engel Károly: Gozsdu pályakezdése és levelezése.
Borsod-Miskolci füzetek. Irodalomtörténet. Miskolc, 1966
45 Bácska: 1904/31 (Tavaszi képkiállítás)
Hét: 1904. április 3.
46 Bácska: 1904/27 (A szegedi árvízképek, írta Gozsdu Elek)
Vasárnapi Újság: 1904. március 20.
47 Bácska, 1904/28, 29
48 Uo., 1905/8
49 U o., 1905/Í1, 14

Mea culpa című elbeszélése a helybeli Bácskában jelent meg,50 Ország
úton című műve pedig dr. Pataj Sándor Igazság című politikai havi szemlé
jében.81
Gozsdu zombori munkássága 1905 novemberétől leszűkül. Megérkezik
temesvári kinevezése. Elmenetelekor így emlékezik meg róla a Bácska:
„ ...a társadalmi férfiú tevékenysége kettő volt: az egyik a humanizmus,
a másik a kultúra szolgálatában állott."82
A líceumi előadások nem maradtak el Gozsdu távozásával. Az egyesü
let vezetősége további pártolásra hívja fel a közönséget, habár „aki a gyönge
platánt féltő gonddal ápolta, terebélyes fává növelte, az a kertész eltávozott
városunkból'4.53 Hogy az író fáradozása nem volt hiábavaló, bizonyítja
az a tény is, hogy az első világháború kitöréséig minden évben a téli idény
beálltakor a Bácska bán ott találjuk a líceumi előadások műsorát. Az előadók
nevei között ott szerepel néha Gozsdué is. Különösen jelentős az 1914-ben
megrendezett Ferenczy József képkiállítás, melynek szintén ő volt az eszmei
szerzője. A zombori származású Juhász Árpád festőművész tárlatát is ő
szervezte meg, abból a célból, hogy a nyomorgó művészt pénzhez juttassa.54
A háború kitörése után, legalábbis az eddigi kutatások alapján, úgy tűnik,
megszakadt az író kapcsolata Zomborral.
Gozsdu akkor jött Zomborba, amikor „a köznapi élet küzdelmeibe,
céljaiba merülten tehetsége mintha kiapadt volna“. Még így is képes volt
a vidéki szellemi élet sivárságát felélénkíteni. Igaz, újabb írásaival nemigen
gazdagította a helybeli lapok irodalmi rovatát. A líceumi előadások azonban
megtanították a helybeli közönséget arra, hogy a megrendezett műsoros esté
lyek, bálák mellett, értékelni tudják a magasabb műveltséget igénylő művészi
produkciókat is.
HITK, 1970/2.

s» Uo., 1905/81, 82
51 Igazság — politikai havi szemle, szerkeszti és kiadja dr. Pataj S.
52 Bácska: 1905/93
“ Bácska: 1906/4,13
54 Bácska: 1914/38,46
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5. A BECSKEREKI ADY TÁRSASÁG
Az első világháború befejezését gvökeres történelmi és társadalmi-poli
tikai változások követték. Űj nemzeti államok keletkeztek, közöttük Jugoszlávia,
melyhez az egykori Bács-Bodrog és Torontál vármegyéknek jelentős része
is hozzátartozott. „Ezek a változások — írta többek között Bori Imre —
természetesen nem játszódtak le megrázkódtatások nélkül: az irodalmi élet
ugyan nyomban az események után jelt adott magáról, de az öneszmélés
folyamata éveken át tartott. (. .) A nehézségek gyökereit az első világháború
előtt kialakult körülményekben kell keresnünk (. .).“1
A XIX. század utolsó negyedére Zombor, Szabadka, Becskerek vidékünk
szellemi életének központjai lettek a hírlapírás, a különböző kiadványok,
művelődési egyesületek révén, viszont az 1900-as évektől kezdődően a Budapest-központúság a vidék kulturális törekvéseinek rovására mind gyakrabban
a sokszor meg nem érdemelt elsőbbséget is jelentette. Bori Imre megállapí
tásával élve: „a vidék a szellemi javakat immár nem teremtette, csupán fo
gyasztotta, és aki érvényesülni akart, annak Budapestre kellett mennie, a »vidé
kiek« nem kerültek a szellemi élet vérkeringésébe.1*2
Az első világháború befejezése után változott a helyzet. A Budapestközpontúság jelentősége csökkenő tendenciát mutatott, a szellemi élet jelesei
nek nagy része itt maradt, sőt a Pécsről emigrálok révén számuk egyre növe
kedett. Mindez azt jelentette, hogy az egykori vidéki szellemi központok
számára lehetőség nyílt az önerőből kialakítható, új művelődési viszonyok
megteremtésére.
Becskereken, az egykori Torontál vármegyei Magyar Közművelődési
Egyesület központjában, már 1920-ban észlelhetők az első kulturális megmoz
dulások: RENAISSANCE néven asztaltársaságot szervezett a helybeli fia
talság Juhász Ferenc hírlapíróval az élen, mely irodalmi és gyermekmese-délutánok szervezését, valamint egy irodalmi és művészeti, havonként megjelenő
folyóirat kiadásat tervezte azzal a célkitűzéssel, hogy az a jugoszláviai magyar
írók munkáit népszerűsítse.3 A RENAISSANCEnak mindössze egy száma
jelent meg.
1 Bori Imre: Irodalmunk évszázadai. Fórum. Újvidék, 1975. A jugoszláviai magyar iro
dalom. 87. oldal
2 Ua. 88. oldal
» Ua. 88. és 96. oldal
Torontál, 1920. február 27.
Bokréta. A jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja 1919—1940. Szerkesztette
és kiadja Farkas Frigyesné Lichtneckert Margit. Subotica, 1940. 217. oldal

A következő kísérletet a FÁKLYA című szépirodalmi, művészeti és
kritikai (sport) hetilap fémjelezte, melyet Somfai János szerkesztett. A
folyóirat szerkesztősége irodalmi matinékat, mesedélutánokat is szervezett.
Az irodalmi matinék bevételeit az ún. Fáklyákul túralap javára fordították.4
A TORONTÁL 1922. február 22-i száma arról értesítette a közönséget,
hogy a szerkesztőség pénzgondokkal is küszködik. Valószínűleg ez a tény
is jelentős hatással volt arra, hogy a nyolcadik szám után a FÁKLYA havon
ként megjelenő irodalmi folyóirattá alakult át. Ugyancsak a TORONTÁL
1922. április 21-i száma értesít bennünket arról, hogy megjelent a folyóirat.
Ezután többé nem találkozunk a FÁKLYÁval.
A következő becskereki kísérlet, mely a magyar művelődési viszonyok
előmozdítására irányult, nem kifejezetten irodalmi törekvésként jelentkezett,
hanem egy általános kulturális akció formájában. A TORONTÁL 1923.
január 5-i száma adott hírt először az Ady Társaságról, amely akkor még ala
kulóban volt ugyan, de máris zenetörténeti előadások megtartására vál
lalkozott. Az elnöki tisztséget ideiglenesen dr. Várady Imre, a Közművelő
dési Egyesület vezetője töltötte be. Az első rendezvény Juhász Ferenc nevé
hez fűződik. Január 7-én Correlli, Darante, Schubert és Locatelli műveit
prezentálták a leendő társaság lelkes tagjai. Miközben megtartották a második
zenetörténeti előadást is, a TORONTÁL arról értesítette a közönséget,
hogy rövidesen meghatározzák az alakuló közgyűlés idejét is, amelyet az első
irodalmi matiné követ, s amelyet Ady Endre emlékének szentelnek.5
Az alakuló közgyűlést március 12-ére tűzték ki a Kaszinó nagytermében.
A Társaságba való belépés céljából Juhász Ferencnél lehetett jelentkezni.6
A TORONTÁL március 8-i tudósítása már konkrétabban foglalko
zott „az irodalmi és művészeti társaság" megalakításával. „Ady Endre, a
halhatatlan költő nevével ékesíti zászlaját az új társaság, amely az irodalmon
kívül a zene és a színjátszás kultúrát kívánja előmozdítani és ezzel a munkával
is szorosabban összehozni ennek a városnak minden kultúrtörekvés iránt
fogékony, megértő és lelkes közönségét.
Nem kételkedünk abban, hogy az újonnan alakítandó társaság élén a
kultúrának kipróbált művészi hajlandóságú harcosaival, kitűzött céljait el
fogja érni és hogy a művészetnek ez az új tűzhelye mindazokat nagy számban
magához fogja vonzani, akik eddig is nem egy imponáló jelét adták a kultú
rával való összeforrottságuknak. Abban az időben, amikor politikai, nemzeti
ségi és faji ellentétek erős válaszfalakat emelnek az emberek közé, kétszeres
jelentősége van ennek az alakulásnak, amely túl minden elvárható ellentéten,
testvéri jobbot nyújt az egyetlen közös vallásban: a művészetben összetalál
kozni tudó embereknek. Ezért tartjuk valódi eseménynek a tizenkettedikei
dátumot, azt a napot, amikor fürge kezek lelkesedéssel, hittel, munkakedwel
a művészetnek e városban új, meleg hajlékot emelnek. Ennek az önzetlen
fáradozásnak nem maradhat el az eredménye, kell hogy erős visszhangja támad
jon a lelkes hívásnak, amely a szépség szolgálatába szólítja e város intelligens
lakosait/67
4 Ua.
5 Torontói, 1923. február 23. 43. sz.
6 Ua. 1923. március 4. 51.
sz.
Ua. 1923. március 7. 53.
sz.
7 Ua. 1923. március 8. 54.
sz.

A becskereki magyarok kultúrtörekvéseit Bácskában is figyelemmel
kísérték. A BÁCSMEGYEI NAPLÓ már 1923. január 9-i számában beszá
molt arról, hogy Becskereken egy irodalmi társaság „van alakulóban (. .),
amely a magyarság legkitűnőbb, legigazabb költőjének, Ady Endrének neve
alatt igyekszik erős kultúrmozgalmat szervezni és irányítani.”
A megalakulást követő napon ugyancsak ez a lap közölt részletes ismer
tetést az alakuló közgyűlésről, megállapítva: „Nemcsak Becskereknek, hanem
az egész vajdasági magyar kultúrának jelentős eseménye a becskereki AdyTársaság megalakulása.“8
A TORONTÁL az újonnan alakult egyesület tisztikarának névsorát
tette közzé, s röviden vázolta a Társaság programját, amely szerint az egyesület
„a haladást, a modernséget írta föl zászlajára anélkül, hogy destruálna, hogy
lerombolná azt a régit, amit helyesnek, jónak talál megismerni'1®. A BÁCS
MEGYEI NAPLÓ viszont részleteket közölt dr. Várady Imrének, a Bánsági
Magyar Közművelődési Egyesület elnökének megnyitó beszédéből, valamint
Farkas Geizának, az Ady Társaság megválasztott elnökének programbeszé
déből. Miután a Társaság alapszabályai nem ismeretesek előttünk, célkitű
zéseit -ezeknek az idézeteknek és természetesen megvalósított munkájuk
alapján tudjuk csak rekonstruálni.
Dr. Várady Imre beszédében megállapította: „A megváltozott politikai
viszonyok folytán a magyar kultúra elvesztette régebbi központját és az
utódállamokban, Erdélyben, Szlovenszkóban és a Vajdaságban magára maradt.
Az a célunk, hogy pótoljuk az elveszett központot. Ady Endre neve a legal
kalmasabb ere a célra, az ő nevének varázsa alatt az új egyesület a vajdasági
magyar kultúra központjává fog válni."10
A továbbiak folyamán ismertette Ady életét és megemlítette, hogy miután
a költő megunta Nagyváradot, Becskereken a TORONTÁL című laphoz
is ajánlkozott munkatársnak, azonban a viszonyok úgy alakultak, hegy ezt
az állást nem tölthette be. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy Várady tévedett,
mert egy későbbi cikk szerint (s ez a valószínűbb), melyet ugyancsak a BÁCS
MEGYEI NAPLÓ tett közzé, s melynek szerzője Godányi Zoltán volt
— Ady, Debrecenből elkerülve, Becskereket is számításba vette, azonban
végül is Nagyvárad mellett döntött.11
Dr. Váradyt Farkas Geiza követte a szónoki széken- Szerinte a Társa
ságnak „az a célja, hogy megismertesse a lánglelkű Adyt a közönséggel,
tömörítse a vajdasági írókat és alkotóművészeket az egyesület keretében és
munkára serkentse őket."12
A két programbeszéd elhangzása után egybehangzóan Farkas Geizát
választották meg az egyesület elnökéül, míg az igazgatói tisztet Juhász Ferencre
bízták.13
8 Bácsmegyei Napló, 1923. március 13. 71. sz.
9 Torontál, 1923. március 14. 59. sz.
10 Bácsmegyei Napló, 1923. március 13. 71. sz.
11 Ua. 1923. március 14. 72. sz. Godányi Zoltán: Ha Ady Endre Becskerekre került volna.
** Ua. 1923. március 13. 71. sz.
« Ua.
Torontál, 1923. március 14. 59. sz.
Elnök: dr.,Farkas Geiza
Igazgató: Juhász Ferenc
Titkár: Edenburg László

Az est második felében dr. Borsodi Lajos Ady Endréről tartott előadást,
majd Ady—verseket és Ady—Reinitz dalokat adtak elő a Társaság tagjai.14
Az 1940-ben megjelelt BOKRÉTA című almanach szerint a megala
kulást követő első héten a Társaságnak már több mint kétszáz tagja volt.15
Rögtön a kezdet kezdetén széleskörű kulturális tevékenységet fejtettek ki
a Társaság keretén belül. Felolvasásokat rendeztek, néhány faluban népművelő
előadásokat tartottak, gyermekmese-délutánokat szerveztek és megalakítot
ták az első magyar nyelvű műkedvelő színházat, amely Vajdaság-szerte vendég
szerepeit. A BOKRÉTÁ-ban megjelent, a polgári kisebbségvédelem állás
pontját szorgalmazó ismertetés Szerint: „Ez a tábor volt az első, amely tuda
tára ébredt annak, hogy a jugoszláviai magyarságnak ha élni akar, fel kell
adnia osztályöntudatát és át kell építenie magát a népi öntudatra.” Ennek
a célkitűzésnek megfelelően társadalmi hovatartozás szempontjából a hetero
genitás jellemző a tagságra: egyetemisták, iparosok, munkások és a háború
előtti értelemben vett úri családok együtt tevékenykedtek a kulturális haladás
érdekében.16
A műkedvelő színház a régi amatőrszínjátszás hagyományait ápolta,
elsősorban operett-előadásokat rendeztek, ilyen irányban formálták a nézőközönség színházi ízlését, tehát az egykori úri Magyarország színházi hagyo
mányait mentették át a magyar nemzeti kisebbség színházi kultúrájának
kialakítása érdekében, kiterjesztve azt azokra a rétegekre is (munkásság és
a falvak népe), amelyeknek színházi ízlése még csak akkor volt kifejlődőben.
A felolvasó ülések nemcsak a régi hagyományok folytatói voltak, mint
az egykori Közművelődési Egyesület népművelő akciói, hanem az újabb
művészeti áramlatok ismertetésére is sor került egy-egy rendezvényen.
A második felolvasó ülésen például a jugoszláviai aktivisták reprezentánsai
szóltak az egybegyűltekhez. Ennek kapcsán a TORONTÁL megjegyezte:
az Ady Társaság ugyan nem áll ezeknek az irányzatoknak (aktivizmus, expresszionizmus, futurizmus stb.) szolgálatában, „de kötelességének tartja,
hogy a közönségnek lehetővé tegye, hogy ezekről az új irodalmi és képzőr
művészeti irányokról magának képet alkothasson."17 Ezen az április 22-i
ülésen részt vettek többek között Csuka Zoltán, Arató Endre és Ember
Zoltán.18
Az Ady Társaság a felolvasó üléseit 1923- és 1924-ben tartotta. A jelentő
sebbek közé tartoznak Nagy Andor hírlapírónak Ady Endréről tartott elő
Pénztáros: dr. Mara Jenő
Számvizsgálók: Guttmann Dániel, Freund Tibor, Hagelschmidt József
Könyvtáros: Christian Jenő
Karmester: Lángh Imre
Választmányi tagok: Balázs Iván, Borsodi Lajos dr., Feldheim Alfréd, Freund Natalia,
Gyenes Viktor dr., Gyenes Hugó, Hubert Zsigmond dr., Kelemen János, Klein Árpád,
Neumann Gyula dr., Nyárai Rezső, Nyárai Rezsöné, Schneider Péter, Freisz Géza,
Vajda Lajos, Várkonyi József, Várady Imre dr., Kernné Végh Vilma, Végh Lajos dr.,
Vinczehidy Ernő dr., Wattay-Pelbárt Miklós, Wattay-Pelbárt Dezsőné
14 Torontói, 1923. mádus 11. 57. sz.
Bácsmegyei Napló, 1923. március 13. 71. sz.
15 Bokréta, 218—219. oldal
w Ua. 219. oldal
17 Torontál, 1923. április 15. 85. sz.
18 Ua. és 1923. április 24. 92. sz.

adásai, az 1924-ben megtartott Csokonai-matiné a költő születésének 150. év
fordulója alkalmából és ugyancsak ebben az évben Szenteleky Kornél vendégszereplése, valamint Hódi Géza szabadkai festőművész tárlatának meg
nyitása 1923 decemberében.19
Az Ady Társaság kultúrtevékenységével párhuzamosan a Bánsági Magyar
Közművelődési Egyesület (egykor Torontál vármegyei Magyar Közművelő
dési Egyesület) is megkezdte munkáját, központi kultúrintézményként.
Hasonló célkitűzéssel mint az Ady Társaság, régi tradíciójához híven a felnőttoktatást, a népművelést iktatta művelődési programjába.
E két egyesület már 1923. decemberében közös programmal lépett
fel: Az ember tragédiáját ismertették a közönséggel. A Tragédia jeleneteit
az Ady Társaság tagjai adták elő.20
A Közművelődési Egyesület 1924 folyamán a liceális előadások felele
venítésén fáradozott, s ezzel párhuzamosan az Ady Társaság felolvasó ülései
megritkultak, miután a két egyesület tagjai is nagyjából ugyanazok a személyek
voltak. A népszerű előadássorozat megnyitása, melyről a TORONTÁL
1924. február 16-i száma is beszámolt, éppen az Ady Társaság elnökének,
Farkas Geizának nevéhez fűződik. Feltételezhetően nem tévedünk, ha azt
állítjuk, hogy a Társaság felolvasó ülései számának megfogyatkozása részben
ezzel is magyarázható. A mind kedvezőtlenebb politikai viszonyok mellett
ez is befolyásolta az Egyesület feloszlását. A becskereki napisajtó 1925-ben
már csak mint volt Ady Társaságról beszél tevékenységükkel kapcsolatban,
amely ekkorra az amatőr színházi előadásokra szűkült, ugyanakkor a Közművelődési Egyesület mind több „helyi magyar szellemi munkát, kulturális,
népnevelő akciót hajtott végre. “21 Végül is ez az egyesület vált Becskerek és
környéke kultúrmozgalmainak központjává.
Az Ady Társaság tehát mindössze két évig dolgozott aktívan. A kisebb
ségi sorsba került magyarság egyik próbálkozásaként tarthatjuk számon,
melynek az volt a célja, hogy a bánáti magyarok kulturális tevékenységét
önerőből újjászervezze, s esetenként azt az egész Vajdaságra kiterjessze.
Alapítói régi hagyományokat követtek, de különösen a felolvasó üléseken,
az új irodalmi törekvések szószólóit is fórumhoz juttatták. Ugyanakkor tagja
inak nagy része feltétlen híve volt Ady Endre költészetének, bizonyítva a
költő által megfogalmazott hitet:
Ifjú szivekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű.
19 Torontáli 1923. december 5, 275. sz., december 11. 281. sz. és 284. sz.; 1924. január 18.
13. sz., január 23. 17. sz., június 5. 127. sz., június 8. 130. Sz.
Bácsmegyei Napló, 1924. február 4. 34. sz.
20 Torontál, 1923. október 31. 247. sz. november 28: 270. sz., december 8. 278. sz.
Bácsmegyei Napló, 1923. decembđ: 4. 330. sz.
21 Bokréta, 219. oldal

AZ ADY TÁRSASÁG FELOLVASÓ ÜLÉSEI
1923. január 7.

Zenetörténeti előadás
(Corelli, Darante, Schubert, Locatelli)
Előadók: Griff1 Lajos (hegedű), Juhász Ferencné (zongora), Lángh
Imre (hegedű), Utilizs Károly (gordonka)
Rendező: Juhász Ferenc

1923. március 1.

Zenetörténeti előadás
(Tartini, Locatelli, Pergolesi, Sammartini)
Előadók: Griff 1 Lajos, Juhász Ferencné, Lángh Imre, dr. Selymessy
Sándorné, Utilizs Károly, Weninger József

1923. március 12.

Ady Endre emlékünnepély
v
Smetana: Libussa-opera nyitánya, előadta a katonazenekar Friedl
József karnagy vezetésével
Borsodi Lajos dr.: Ady Endre — emlékbeszéd
Abramovics' Budimii: Ady—Reinitz dalok
Offenbach: Barcarola
Juhász Ferenc: Ady-verseket szavalt
Pencáné Lenhardt Ilona: Ady — Reinitz dalok (Léda a hajón, Hé
ja-nász az avaron, Csupa rom és romlás)
Kodály Zoltán: Ady symphonia (?)

1923. április 22.

Arató Endre: Mit akar az új művészet?
Csuka Zoltán: Kassák Lajos: „Mesteremberek"
Földes Sándor: „Petőfi"
Ember Zoltán: Munka
Aranyműves L.: Űj Istenek, Harangoznak, Kiáltás, Űj költőknek
Ember Zoltán: Barta Sándor: „Mese a moszatzöld emberről"
Arató Endre: Csont Ádám: „Kivégeznek"
Ember Zoltán: Simon: „Szomorú esti nótaszó" '
1923. december 16. Nagy Andor visszaemlékezései Ady Endrére
Marjasovitsné Schmiermund Bözsi: Ady—Reinitz dalok
1924. február 2.
Szántó Róbert Csokonairól
Marosné: Lavotta — Csokonai vers
Csokonai-versek
Lavotta szerelme (Lángh’ Imre, Rubin Böske)

1924. március 23.

Stern Lázár: Világteremtési mondákról
Közreműködött még: Kolos Janka (hegedű), Rubin Böske (zongora)

1924. április 13. (?) dr. Farkas Geiza: A holtak és élők közötti kapcsolatról
Juhász Ferenc: Háborús dalok
1924. április 27. (?) Kernné Végh Vilma (írónő)
Engel Margit — szavalat
Benó Melinda: Kodály-dalok (zongorá: Kada Aranka)
1924. június 11. (?) Szenteleky Kornél: A jövendő kulturális és művészeti problémái
Beethoven, Chopin, Schubert, Corelli, Tartini müvek — Fehér
Ilonka (hegedű), Pesler Anikó (zongora)

AZ ADY TÁRSASÁG MŰKEDVELŐ SZÍNHÁZÁNAK B E M U T A T Ó I
1923-ban:

Limonádé ezredes
Cseregyerekek
Gábor— Szirmai: Ezüstpille, operett 3 felvonásban
Földes Imre: Tériké, vidéki történet 3 felvonásban
Schubert (zene): Mfidi, operett *

1924-ben:

Bús Fekete László: Mihályiné két leánya* vígjáték 4 felvonásban

1925-ben:

Kabaré-est
Szenes Béla: Az olasz asszony, vígjáték
Farkas Imre: Nótás kapitány, operett

A BOKRÉTA szerint még a következő bemutatók voltak: Ördög, Juhászlegény,
Arany kakas, Kék róka és Játék a kastélyban.
A z együttes magjai:
Rendezők: Nyárai Rezső és Juhász Ferenc (vendég: Garay Béla)
Karnagy: Lángh Imre
Szereplők: Bárány Mária, Kovacsik Irmus, Engel Margit, Nyárainé Oroszy Margit,
Juhászné Magyari Piri, Nyárai Rezső, Dobos László, Spira Károly, Flesch
Lipót, P. Seibal Mariska, Török Vilma, Csányi Mária, Kövesi Márta, Köves i
Boris, Kirchner Panni, Vajda Lajos, Csath Zoltán, Török Ferenc, Gerő Miklós,
Dudás Adám, Csányi Lajos, Balázs István, Petrás László, Schuld Rózsa,
Török Viola, Török Lili, Bárány Lulu, Vas Bözsi, Vas Gizi, Pelikán János,
Daun Ili, Trebitsch Manó, Gerő Rózsi, Biedermann Tala, Ágoston Károly,
Krutsay Erzsi, Braun Kamilla, Braun Boris, Spira Erna, Csirovics Zágorka, Zeller László, Bencze László, Bencze Ottilia, Frey Miksa, Kassovitz Imre,
Sólyom György, Engel Piri
IRODALOM
Bokréta. A jugoszláviai magyar műkedvelők almanachja 1919— 1940. Subotica, 1940.
Torontál. Politikai és társadalmi napilap. 1923— 1925
Bácsmegyei Napló. Subotica. 1923— 1925
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Káich Katalin

V.
Sajtótörténet

1. SAJTÓTÖRTÉNETÜNK NYÍLT KÉRDÉSEI
A jugoszláviai magyar művelődéstörténet sajátos része a sajtótörténet.
Olyan kérdéskörrel állunk szemben, amelynek határait, csomópontjait és
problémáit nem tárta fel a szakkutatás. Állandó mozgásban, alakulásban levő
világunk megkívánja a visszapillantást a jelent előkészítő közelmúlt évtizedek
politikai, irodalmi, egyáltalán szellemi áramlásai felé. Annál is inkább, mert
irodalmi mozgalmaink, de társadalompolitikai gondolkodásunk is mindunta
lan felveti a múlt ismeretét, egyszóval létünk egyik meghatározóját. A jelent
a közelmúlt eseményeiből, a szellemi és eszmei áramlatok részletes feltárásából
érthetjük meg maradéktalanul. Ezért szunnyadó, még fel nem tárt értékeink
érdekében vállalnunk kell a pozitivizmusra emlékeztető forrásfeltárás kevésbé
látványos, de mindenképpen hasznos és termékenyítő feladatát is.
A problémakör ilyen jellegű határainak megjelölése után vizsgáljuk meg
az eddigi kutatások állását. „A jugoszláviai magyar nyelvű sajtó töiténete még
feldolgozatlan, a szó legszorosabb értelmében ismeretlen. Ismerjük ugyan
legmarkánsabb jelegségeit, legfontosabb kiadványait, de a bennük felhalmozó
dott szépirodalmi vonatkozású, tehát irodalomtörténeti érdekű anyag rendsze
res feltárása még el sem kezdődött. Bori Imre e megállapítása ugyanígy
értendő nemzetiségi önismeretünk más döntő fontosságú kérdéseire is. Magá
tól érthetően kapcsolódik ehhez a gondolatsorhoz az a kiegészítés, hogy
történeti és társadalomkritikai tudatunk érdekében is fontos és hasznos elmé
lyednünk ezekben a kutatásokban.
Bori Imre idézett tanulmányának a megjelenése óta némileg változott
a kép. Megjelent A jugoszláviai magyar irodalom története,2 amely sajtótör
téneti szempontból is kiváló alapot nyújt és ösztönzést ad a monografikus
feldolgozáshoz. Danilo Kecić Osztályharcok Vajdaságban3 _című munkájának
megfelelő fejezetei a Közakaratról^ a Radnicki torról,5 a Szervezett Munkás
ról* és A dolgozótól1 ugyancsak megkönnyítik az elkövetkező kutatásokat
sajtótörténetünk munkásmozgalmi vonatkozásaiban. Más jellegű, de ugyan
1 Bori Imre: A Szervezett Munkás irodalompolitikája. Godišnjak Filozofskog fakulteta
IX. évf. (1966), 335. 1.
2 U ő .: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig• Újvidék, 1968.
3 Danilo Kecić: Osztályharcok Vajdaságban 1918—1941 • Újvidék, 1970.
4 I. m. 93—96. 1.
5 I. m. 99. 1.
6 I. m. 163— 167. 1.
7 I. m. 311., 346. 1.

csak adatokban gazdag és ösztönző hatású Kolozsi Tibor Őrtűz fényében8
című munkája, amely az 1930-as évek elején indult ifjúsági irodalmi folyó
iratokról ad inkább az emlékezés/ mint a sajtó- vagy irodalomtörténész
módszerével elég pontos és megbízható tájékoztatást. Ez a munka megkerül
hetetlen az Őrtűz, a Vajdaság és a Tovább című folyóiratok kutatásában.
A Híd történetének a vázolásánál is éppen ezek az előzmények kerülték el
a történelmi pillanatból adódó alkalmi áttekintés írójának figyelmét,9 és a
már nagyobb időbeli távlattal rendelkező antológia szerkesztőjéét is.10 Kolozsi
Tibor Huszonöt esztendő című írása, amely bár alkalmi jellegű és a jugoszláviai
magyar sajtótörténetnek csak egyes vonatkozásait tárgyalja részletesebben
az eddigi munkáknál, ezen a kutatási területen a legújabb eredmény.11
Mindezek az eredmények, bármennyire is biztatók, önmagukban jelzik
és sürgetik a továbblépést, a szaktudományos feldolgozás szükségességét.
Az első tennivaló ezen a téren egy lehetőleg teljes sajtóbibliográfia és könyv
tári lelőhelyjegyzék elkészítése lenne. Az eddigi sajtóbibliográfiák épp csak
jelzik az ilyen jellegű kutatások meglétét, de egyben felhívják a figyelmet
az alaposabb, árnyaltabb és igényesebb munkák elkészítésére is.
Az első sajtóbibliográfiai munkát Triva Militar jelentette meg, s ez felö
lelte a jugoszláviai magyar sajtó egy részét is12 így a jugoszláviai magyar
sajtó kérdéseiben bizonyos mértékben eligazít. Adatközlése csak a legfontosab
bakra szorítkozik, közli a lapok és folyóiratok címét, esetleges címváltozatait
és a megjelenés helyét. A megjelenési idő tartamáról, a szerkesztőkről és
munkatársakról, hogy csak néhány fontoeabb adatot említsek, a munka nem
tájékoztat. A jugoszláviai magyar nyelvű sajtónak a párhuzamba állítása a
szerb nyelvűvel és az akkori német kisebbségi periodikával nem kis mérték
ben tendenciózus és történelmietlen. Ugyancsak a második világháború
előtt jelent meg Bolgár László A jugoszláviai magyar kisebbségi sajtó című
tanulmánya.13 Ez a munka az adott keretek között jó áttekintést ad az 1939.
május 1-én megjelent időszaki sajtóról. A dolgozat lényegében egy év sajtó
jának a leírása. Munkáját történelmi áttekintéssel vezeti be, és itt vet fel né
hány, a jugoszláviai magyar sajtót igazoló gondolatot. „A háború után egészen
új helyzet állt elő. Magyarország déli részei a mintegy félmilliót kitevő magyar
lakossággal Jugoszláviához lettek csatolva, úgyhogy azontúl önmaguknak
kellétt gondoskodniuk nemzeti nyelvük és műveltségük fennmaradásáról.
Ha most egy átfogó pillantást vetünk á jugoszláviai magyar sajtóélet több
mint 20 éves fejlődésére, elismeréssel kell megállapítanunk, hogy ez a feladat
sikerült, és a magyar kisebbségi sajtó minden külső és belső nehézség ellenére
önálló, gerinces és színvonalas egységgé nőtte ki magát/*14 A továbbiakban
kifejti gondolatait a jugoszláviai magyar sajtó önállóságáról és zártságáról.
Ugyanazok a problémák jelentkeznek itt is, amelyek irodalmunk „hármas
kötődését" is jelentik. Bolgár László cikke jó támpontot nyújt a két háború
8 Kolozsi Tibor: Őrtűz fényében. (Szabadkai folyóiratok és könyvek). Szabadka 19699 Kék Zsigmond: A Híd története. H íd, 1945, 1—2. sz. 2—8. 1.
10 Kovács János (szerk.)*. H íd 1934— 1941. Növi ÍSad 1964. L. előszó és a jegyzetek.
11 Kolozsi Tibor: Huszonöt esztendő. In.: Pénteki találkozások. Szabadka, 1971. 9—r62. 11
12 Triva Militar: Š tompa u Vojvódini. Pregled istorijske grade. Kultumo-privredni pregled
Službenog lista Dunavske banovine, 1939. 2—8. sz.
13 Bolgár László: A jugoszláviai magyar sajtó. Kalangya 1941. 1—2. sz. 31—37. 1.
U.o. 31. 1.

közötti sajtótörténeti kutatásokban. A polgári sajtó problémáiról ad tájékozta
tót. A munkásosztály sajtóját és hatását az akkori sajtóviszonyokra meg sem
említi.
Az újabb sajtóbibliográfia a háború után jelent meg. Vük DragoVić a
szerb sajtó 1915—1945 közötti szakaszát vázolta a már jelzett munkáknál
igényesebben.15 Munkájának magyar vonatkozású anyaga azonban még így
is hiányos és pontatlan.16 Ez a források és lelőhelyek hiánya miatt, a szakirodalom pontatlanságainak kritikátlan átvételéből és a nyelvismeret hiányából
következett. Vük Dragovié kutatásait nagyban megnehezítette az a körülmény,
hogy a belgrádi Narodna bibliotéka folyóirattára az 1941 -i bombázáskor
teljes egészében megsemmisült.
A Hungarológiai Intézetben már, az indulásnál megkezdődtek a sajtó
történeti kutatások. Az évi tématervekben szerepel a jugoszláviai magyar
sajtó bibliográfiája, amely felölelné a múlt századi kezdeteket, a két háború
közötti korszakot és a megszállás éveit. A munkának elsősorban a vidéki
könyvtárak lappangó anyagát kell feltárni, de gondolni lehet a meglevő
magánkönyvtárak anyagának számbavételére és feldolgozására is.
Lehetőségeink szűkös volta és a szakkutatók hiánya miatt a munkát a
budapesti Széchényi Könyvtárral együttműködve próbáljuk megvalósí
tani.17
Tájékoztatásul megemlítem, hogy eddig kb. 450 időszaki kiadvány
legszükségesebb adataival rendelkezünk. A teljes címleírás és lelőhelyjegyzék
elkészítése még előttünk áll. Ezek az adatok a kezdetektől az 1944-ig terjedő
időszakra vonatkoznak. A Magyar Szó indulásától napjainkig tartó periódus
címjegyzéke 123 folyóirat, lap és egyéb időszaki kiadvány meglétéről tud.
Ennek a periódusnak a feldolgozása már kevesebb problémát jelent.
A teljes sajtóbibliográfia elkészítésével párhuzamosan a szükségletekből
kifolyólag gondolnunk kell a különféle repertóriumok kiadására is. A már
fentebb idézett tanulmány, A Szervezett Munkás irodalompolitikája meg
mutatta, hogy egyetlen lap irodalmi anyaga (és az is a vizsgálódás egyetlen
aspektusából) mennyire gazdag.18 Mindenképpen szükséges elkészíteni a
Szervezett Munkás irodalmi anyagának repertóriumát, de nem kerülheti el
a figyelmünket a Népszava vagy az Ék című újság, illetve folyóirat anyaga
sem.
Az irodalmi és társadalmi folyóiratok repertóriumainak munkálatai
már korábban megkezdődtek. A háború előtti Híd és az ennek betiltása után
megjelenő Világkép repertóriuma rövidesen megjelenik bibliográfiai kiadvá
nyaink egyikeként.19
A Kalangya írói és írásai című munka már korábban elkészült.20 Kézi
ratos formában használják a kutatók. Ennek a munkának a megjelentetését
vagy egy más szempontokat érvényesítő munka elkészítését és kiadását ugyan
csak figyelembe vettük.
is Vük Dragović: Srpska štampa izmedu dva ráta I. Osnova za bibliografiju srpske periodike 1915—1945. Beograd 1956.
»« I. m. 245—258. 1.
17 A sajtóbibliográfiai munkálatokba dr. Busa Margit, az Országos Széchényi Könyvtár
tudományos főmiinkatársa kapcsolódott be.
18 L. 1. sz. jegyzet 335—348. 1.
19 Pató Imre: A régi Hid repertóriuma 1934— 1941. (Sajtó alatt.)
20 Galambos Ferenc: A Kalangya írói és Írásai 1932—1944. (Budapest) 1957. (Kézirat.)

A teljes sajtóbibliográfia munkálataival párhuzamosan meg kell tennünk
a lépéseket a jugoszláviai magyar sajtó történetének a megírására is. Az eddig
elvégzett munkáról azt mondhatjuk, hogy a társadalom és az irodalom törté
nésze a saját szempontjait érvényesítve sikeres és ösztönző kezdést adott
a kimondottan szaktudományos kutatóknak. A kezdés után most az övéké
kell hogy legyen a szó.
Ezt a rövid dolgozatot azzal a gondolattal zárom, hogy a legfontosabb
forrása a legújabbkori történelemnek az újság, a folyóirat. A sajtótörténeti
kutatásokat pedig nem nélkülözheti egyetlen társadalmi tudomány sem :
a történelem, a szociológia, a gazdaságtan, vagy más részről az irodalom-,
művészet- és zenetörténet mind igényt tart rá, hogy csak néhányat említsünk,
mert ránk is mutatnak és rólunk is beszélnek.
HITK, 1972/10.

Pastyik László

2. A TORONTÁL ÉS A TORONTÁLI POLGÁRI
TÁRSADALOMTUDOMÁNY
Az 1897-es aratósztrájkok éve Torontálban is fordulópontot jelentett.
Ekkor indult meg a harc a dolgozó nép, valamint a nemzetiségek megnyerésé
ért, leszereléséért: csendőrkesztyűvel, engedményekkel és — tudomány
nyal, mert.az ellenfél leszerelése a helyzet ismeretét követelte meg elsősorban.
A helyzettel minden torontáli nép igyekezett persze megismerkedni, mégis
minden nép és minden egyén más és más szempontból, a maga külön szem
szögéből tekintett a kérdésre. A magyar polgár, lett légyen az „úri“ vagy
pedig az „új“ Magyarország képviselője is, feladatának tartotta a kérdés
megoldását és előzetes megismerését, hogy ily módon még polgári keretek
és az integer, intakt Magyarország keretei között fogja ki a szelet a „túl meszszire“ menő nép és népek vitorlájából. 1897-ben, az eleméri véres csata után
hamarosan megjelent Jeszenszky Ignác komoly tudományos könyve, A kiál
tó szó, de 1897-ben és utána jelentek meg Jaša Tomié szerb, valamint Farkas
Geiza és mások magyar könyvei, tanulmányai is.1
Ezt a kérdést, a korhoz-kötöttség kérdését, itt természetszerűleg csupáb
érintettem, de a kérdés, hogy miben is különbözik Torontál „minden más“
megyétől, Becskerek a többi kisvárostói — komolyabb tanulmányozást éfdemel. így erre a kérdésre alkalomadtán visszatérek. Most át kell térnem volta
képpeni témámra, a Torontóinak mint oly sajtóterméknek bemutatására,
amely a vármegye s a mindenkori kormánypártok szubvencionált közlönye
volt ugyan, de így is kénytelen volt a társadalom égető kérdéseivel a napi
híreken és hírmagyarázatokon túlmenően is elmélyültebben és tudományosab
ban is foglalkozni.
'
Tudatosan a leszerelő politika érdekében foglalkoztak itt a politikusok
és tudósok a politikai tudományokkal, államelmélettel, amit újabban szeretünk
„politológiának" nevezgetni, sőt a társadalomtudományokkal, szociológiával
is, ami azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a Torontál és a torontáli
publicisták vagy tudományos írók között ne akadt volna számos oly egyén
is, aki meggyőződésből' lépett a haladás útjára, ha azután furcsa-felemás
1 Jeszenszky Ignác: A kiáltó szó, Í897. — Farkas Geiza’. A fényűzés, 1897, stb.Jaía To
mié'. Zemljoradnička sirotinja (magyar és német nyelven is ugyanakkor) és Pametno
nazarenstvo stb. 1897. Ekkor terebélyesedik ki a „telepítési" mozgalom és annak szük
ségességét bizonyító tudományos irodalom is.

módon objektíve mégis a leszerelő politikát és céljait szolgálta, habár szubjektive
a haladást igyekezett meggyorsítani.2 A Torontált böngészgetve arra az ered
ményre jutottam, hogy a Farkasok, Jeszenszkyek nem neki szánták írásaikat;
a társadalomtudományi érdeklődésű előadók közül pedig ez a lap inkább
a hatóságot képviselő, bár jelentéktelenebb Jankó Ágostonnak adott teret
hasábjain, mint a haladó Sternnek vagy akár magának a lap szerkesztőjének,
Somfainak, aki nem csupán regényeiben, cikkeiben, hanem előadásaiban is
tárgyalta a társadalmi kérdéseket. Leggyakoribb vendége a lapnak az európai
hírű tudós, dr. Czirbusz Géza volt, akivel ezért a legtöbbet kell itt foglal
koznomHa az egyéneket csoportosítani kívánom, nem hagyhatom figyelmen kívül
azt, hogy ha az emberek teremtik is a korszakokat, a korszakok teremtik viszont
az embereket, a maguknak való egyéneket. A Torontál is erre tanít, hiszen
egy és ugyanazon egyénei sem egyformán haladók például az idők folyamán.
Ha az 1897—1898-as esztendő falusi csatái indították meg a társadalomtudo
mányok bánáti fejlődését, úgy az 1900-as években ezek egyre haladóbbá
válnak, hogy tetőpontra akkor fussanak fel (1912—14), amikor mind az ország
ban általában, mind itt is a legforradalmibbá válik a helyzet; amikor egyre
világosabbá válik, hogy a munkásságnak, baloldali polgárnak és a haladó
nemzetiségieknek egy közös fronton van a helyük.3 Ezt a felfelé ívelő vonalat
azután a háború (1914) kettétörte, amint erre a Torontál is elegendő bizonyíté
kot nyújt.
Az egyéni tehetség és fejlődés is hatott természetesen a kultúra és tudomáry mindenkori állására és álláspontjaira, habár olykor egy-egy meghatáro
zott időpontban is más és más lehetett egyesek állásfoglalása, aszerint, hogy
milyen kérdésről volt szó, de kinek-kinek tudása, ismeretei szerint is. Jankó
alispán például jól ismerte a megye politikai és társadalmi helyzetét s e téren
komoly tudományt nyújtott; viszont mint dzsentrinek, azaz lovagias gaval
lérnak a nőkérdésben egyszerűen primitív a gondolkodásmódja s miben sem
különbözik a gondtalan nemesek kézcsókos-korbácsos gondolkodásmódjától.
(„Nőhöz indulsz? Ne felejtsd otthon a korbácsot!" — mondotta Zarathustra
is, pedig számos más kérdésben igazán nem volt maradi.)4 Czirbusz Géza
sem volt ugyanazon a magas tudományos színvonalon minden időben és
mir.den kérdésben. Ehhez túlságosan is sok téren mozgott, túlságosan is
szétforgácsolta erejét.
*

Akkoriban ^ Pleitz Fér. Pál nyomda és kiadó, meg a Szabó Ferenc
apátplébá-os tudományos és tudományszervező munkásságának vonzásában,
Becskereken számos történetíró akadt; olyan is, aki a-távoli múltba tekintett
2 Mindez még további bizonyítást igényel. Ezért csak vonal alatt, mint kiindulópontot,
jelzem, hogy Jankó, Marton, Poroszkay, De Pottere s mások az úri Magyarország előtt
tisztogatták mint ideológusok az utat, míg Farkas Geiza, Stem Lázár, Somfai János, sőt
Jeszenszky és Czirbusz stb., érzésem szerint, a haladó, második csoportba tartoztak.
3 V.ö.: Választójogi liga; az 1913-as általános sztrájk előkészítése; a Gráber László által
megindított Jászi-féle Országos Polgári Radikális Párt pancsovai, versed és torontáli
(Torontál megyei) megalakulása, amelynek sorai között és vezetőségében is — itt kivé
telesen — a magyarokon kívül szerbek, németek és románok is helyet foglaltak, sőt amelynek szerkesztősége árusította az éppen betiltott munkáslapot is. Ugyanezt mondhatjuk
a Srpski Glasiól és a Neue Werschetzer Zeitung-iöl. 1
4 Nietzsche: Alsó sprach Zarathustra.

vissza és néhány vaskos köteten alul nem adta; olyan is, aki csak éppen bele
kóstolt a múlt vizsgálatába, mert a jelenben élt, a jelen társadalmi problémái
vonzották, s ha visszatekintett is a múltba, az érdekelte a tovatűnő századok
ban, ami a jelen problémáinak alapját szolgáltathatta. K. Nagy Sándor bizonyára
kevesebbet nyújtott témája terén, mint Acsády Ignác, de az ő könyve jóval
Acsádyé előtt jelent meg és Becskereken. így is többet adott, mint amennyit
egy kisvárosi úttörőtől bárki is elvárt és elvárhatott a XIX. században. Olyan
könyv ez, amely még ma is élvezettel és haszonnal olvasható.5
A Torontál is közölt történeti tárcákat, amelyek néha hármas határterületet érintettek: bele-bele-„hajtva“ mind a társadalomtudomány, mind
a szépirodalom „tilosába" is. Ilyen a Hadffy Döme cikke is, amely anekdotikusan ugyan, de az uradalmak történetét próbálta megírni, sőt a társa
dalmi mozgalmakról és a határőrvidék polgárosodásáról is értesít.6 Török
Ferenc a régmúltba kalandozik, alaposan eltávolodva a szociológiától. Viszont
a kereskedelem és gazdasági élet történetével foglalkozik, ez pedig érdeklődési
körünkbe vág. Cikke „társadalmi tevékenység” amiatt is, mert azt a Nagy
becskereki Munkásképző és Társasegylet „estélyén" olvasta fel, jelezve, hogy itt
polgári kultúra terjesztéséről volt szó — a proletariátus soraiban. Az előadó
a kultúraterjesztő lapokról és egyletekről is megemlékezett, azokat is pro
pagálva egyúttal.7 Stassik Ferenc vagy Olchváry Ödön olyan történelmi
eseményeket ismertétett, amelyeknek inkább kultúrtörténeti, mint szocio
lógiai vonatkozásaik voltak.8 Ezután meggyérültek a történelem kedvelők
cikkei, előadásai és csak 1906—1907-ben bukkanunk újra ilyenekre. Ezek
szintén koruk társadalmi mozgalmai számára igyekeztek hágyományt teremteni.
Az egyik cikk például Széchenyiről és koráról szólt, éspedig akkor, amikor
a koalíció kormánya az önálló vámterület megteremtése helyett a tulipános
iparteremtési mozgalmat kezdeményezte. Égy másik a becskereki Laza
Hadžićot használja fel tradíció-teremtésre, aki 1848-ban nem a magyarellenes háborúhoz csatlakozott, hanem mint magyar képviselő az agrárkér
dés komolyabb, haladóbb megoldásáért harcolt, szerb létére is a — magyar
parlamentben, akár a szintén bánáti, román Traian Murgu is. Ez 1907-ben,
amikor a magyar koalíciós kormány nem csupán a proletariátust, hanem a
nemzetiségeket is kihívta önmaga ellen — feltétlenül társadalmi irányzatos
ságra mutat.9
v
5 K . Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, Becskerek, .1891. Acsády

könyve 1908-ban Pesten jelent meg. K. Nagy Sándor könyvét a külön kiadványok közé
kellene sorolnom. Egyes sorai azonban ide kívánkoznak, fgy pl. az 1848 előtti jobbágyokról
emlékezve, ezeket mondja: „. . . egyik ember dolgozott, a másik ember elszedte a munka
gyümölcsét.. Pedig, teszi hozzá: Szent István szavai úgy szóltak: Tartsd meg minden
kor emlékedben, hogy minden ember egyforma. Hogy vették el a nép jogait — eddig
nem kutatták... „Én megkísérlem." — 1514rről így nyilatkozott: „És ha a felbőszített
nép kegyetlenségeket követett el, nem volt-e sokkal kegyedenebb a visszatorlás.. . “
1848 befogadta, állítja, az „alkotmány sáncai közé“ a volt rabszolgákat, de maradtak
még nemesi előjogok büntető, vagyoni, magánjogi ügyekben is. Nagy ízig-vérig antifeudális harcos, -és persze még nem veszi észre a polgári társadalom osztályszerkezetét,
hiszen célja éppen a polgári demokrata forradalom befejezése.
8 Tororuál, 1901, L 19, 23, 25, 29. H.D.: Torontál vármegye múltjából. Tekintve, hogy
csupán ezzel a lappal foglalkozom, ezentúl elhagyom a lap címének jelzését.
7 1901, III, 19, 20. T. F . : A magyar kereskedelem története.
8 1901, XI.—23. S. F . : A fényi műemlék. — 1901, XI-28: 0. ö . Periasz.. . harcok.
8 1906, IV-3, 4, 5. Nagy Dezső: Széchenyi és kora, —1907, I—8: Menczer L .: Hadzsics
Lázár.

Ellentétes irányú célzatosságra mutatnak Czirbusz egyes oly történetiantropogeográfiai cikkei, amelyek például hol Erzsébetről, „Magyarország
nagyasszonyáról"10, hol a szerb háborúról szólnak, és azt bizonygatják a pro
letároknak, hogy a Balkánon a Monarchiának van igaza: a szerb — osztrák
— magyar erőviszonyok legalábbis erre mutatnak, hiszen a Monarchia erő
sebb a kis balkáni államoknál.11Másutt Elena Racovitát énekli meg prózában,
azt a nőt, akinek kédvéért Lassalle halálos párbajt vívott.12 Hamarosan viszszatért mégis a Balkán-félsziget történetére, továbbra is a magyar, sőt a Habsburgrimperalizmus síkján mozogva.13 Ezek az írások magasabb színvonalon
állanak, a társadalomtudományt és antropogeográfiát viszik át a történeti
múltba. Még inkább áldoz tudományos érdeklődésének Czirbusz ott, ahol
az „új“ Magyarországnak kíván hagyományt teremteni maga is, és ezért
visszatér a reformkorszak (1825—48) tárgyalására, mert e korszak embereinek
céljai nem sokban különböztek az 1900 — 1914-es időszak új, demokratikus
Magyaroszágot építő embereinek céljaitól. Ebben az írásában az agrárkérdést,
a birtokkérdést is társadalomtudományi színvonalra emeli.*4
Néha-néha a főleg erkölcsfilozófiái cikkeket író rabbi, dr. Klein Mór
is közölt egy-egy történelmi cikket Albániáról, a százesztendős Szalay László
ról,15míg a világháború kitörése előtti napokban a lap Szentkláray Jenő köny
véből közölt részleteket Debreceni Bárány Ágoston élete és munkái címen.16
A két oldalra csökkent háborús lap jóidéig csak a háború híreit közli
— a „Hofereket“. 1915-ben érdeklődése újra kezd kiterjedni a kulturális
kérdések felé, amennyiben azok a háborús érdeknek terjesztőivé válnak,
válhatnak. Történelmi írásokat, újra Czirbusztól, 1916 nyárutóján közöl
a lap első ízben. Ebben1a tudós már menekül a múltba* mert csak a múlttal
kapcsolatban mondhatja ki a gondolatot, amely kikívánkozik belőle: azt bizo
nyítja ugyanis, hogy a honfoglalás idején a Bánát nem volt üres, lakatlan terület,
hogy laktak itt népek jóval a honfoglalás előtt is. Csak sejteti, hogy szlávok
voltak ezek, s hogy hatottak is a magyar kultúrára: a társadalmi-gazdasági
életre, az állami szervezet kialakulására, a vallásra, sőt a magyar nyelvre
is. Hallgatólag ugyan, de bírálja az 1914—1915-ös háborús eltévelyedést
a nemzeti kultúra síkján. Czirbuszban, a cikk írása közben kezd új, életre kelni
a tudós, akit nemrég, 1914—1915-ben, teljesen kivetett magából.17 Oly
cikkeiben, amelyekben nem menekülhet a szabadabb teret nyújtó múltba,
visszasüpped mégis a tudománytalanságba, a reakciós háborús politikába.
10 1908, XI-20.
11 1908, X II-10. Az annexiós válság ideje ez és arra mutat, hogy Czirbusz tudását arra
használja, hogy munkások között hirdesse meg a fekete-sárga imperializmust. Előadását
a munkásgjmnáziumban tartotta.
12 1909, XI-10. Egy érdekes asszony. Cz. a román nő ijevét Rakovicza Iloná-nak írja.
13 1910;, I—25—28. (4 cikk): A Balkán-félsziget jövője (1850— 1908). Mint antropogeográfus a Balkán gazdasági-társadalmi szerkezetéből indul ki: ez teszi cikkeit tudományossá
és társadalmivá.
14 1910, 111-16, 17: Az új Magyarország megteremtői. Ebben az időben tartotta előadását
a TMKE-ben (Torontáli Magyar Közművelődési Egyesület, mint a DM KE része is)
A nemzetek alakulása címen; közli raz egylet jubileumi kiadványa (1885— 1910.) Itt*
a lapban, rövid kivonata jelent meg 1910, 11-25-én.
15 1914, IV-18 és V-7.
16 1914, VII-13, 14, 16. A könyvet a M TA adta ki. B.Á. Torontál levéltárosa és történész
volt. Első könyvét (1845) még Pesten adta ki, a másodikát Becskereken Pleitznál (1848)
17 1916, VIII-10, A honfoglalás délmagyarországi útja.

A társadalomtudománynak a történelmi múlt és a politikai jelen felé
forduló arculatát szemlélve, lehetetlen nem elidőzni kissé hosszasabban
a bánáti államelméleti és társadalomtudományi front talán mindmáig leg
aktuálisabb kérdésénél: a nemzeti kérdésnél.
A magyar polgári parlamentáris pártok a birtokkal szövetkezett tőkét
képviselték. Ez volt az oka a Balkán felé forduló imperializmusuknak, amely
természetszerűleg visszahatott a hazai nemzetiségek elleni politikájukra.
A Torontál, a mindenkori kormány és megye szubvencionált napilapja is
csak ezt a politikát követhette hát, és a külmunkatársak is rákényszerültek
arra, hogy foglalkozzanak mind a nemzeti kérdéssel, mind pedig a külpolitika
kérdéseivel, ha azután igyekeztek is e kérdések elemzését a „politológia"
és szociológia tudományos színvonalára emelni.
Czirbusz, tudjuk, még a háború alatt is megpróbálkozott azzal, hogy
— a múltba kalandozva — némi igazságot tegyen a nemzeti kérdésben.
Stassik Ferenc, a választójogi harcok kezdetén, igyekezve elmélyíteni a
kérdést, statisztikailag is megalapozza azt. Polgári és faji szempontból tekint
ugyan a választójogra, de meglátja benne mind a nemzeti-nemzetiségi, mind
a társadalmi vonatkozásokat is, és az első komoly szociológiai cikket közli
ezzel a lapban. Meri meglátni és megállapítani például, hogy a nacionalizmus
nak az internacionalizmussal karöltve kell haladnia.18 Czirbusz Géza túltesz
rajta hamarosan. Cikke a koalíció bukása után (1910) jelent meg s tulajdon
képpen csak ismertetése nagyobb lélegzetű előadásának, amelyet a TMKE
25 éves jubileumi ünnepségein tartott (1885—1910). így most az előadás
teljes szövegét veszem elő, amelyet az évkönyvek szerkesztője, az egylet tit
kára, Somfai János publikált. Az előadás egyes megállapításaiban, úgy érzem,
nyújt annyit, mint a szintén bánáti (lippai) Braun Róbert, aki pedig a polgári
radikálisok leghaladóbb szociológusa volt, és talán az egyetlen az akkori
„új“ Magyarországon is, aki eredetiben olvasta a szerb, horvát és szlovén,
valamint román vonatkozó tudományos irodalmat, s így többet tudott e
kérdésben a radikálisok fejénél, Jászi Oszkárnál, ha különben mögötte maradt
s egyes más területeken.19
.____ ]___
*\
18 1905, 11-18. S.F.: Az általános választójog.
19 1910, 11-25. Cz.G .A: A nemzetek alakulása. Az előadást ismertettem A bánáti róna
tudósai és politikusai, I. cinben: Magyar Szó> 1963, VII. 21. Jászi véleményét lásd mű
vében: A nemzeti államok kialakulása, Bp. 1912 és számos cikkében, főleg a Huszadik
Században- A románul jól beszélő Braun Róbert a háború alatt (1914) főleg azért tanult
meg szerbül és szlovénul, hogy, alaposabban megismerkedhessék e nemzetek történetével
és tudományos irodalmával, amikor a szoldateszka a csőcseléket a szerbek üzleteinek
lerombolására izgatta. Vasile Goldi§ aradi román író volt, tekintve azonban, hogy hatott
a torontáli románságra, a magyar irodalmat pedig nem csupán ismerte, de fel is hasz
nálta, sőt főbb műveit magyarul írta maga is, ha kissé erőltetve is, de mind a „banatica“,
mind az itteni „hungarica“ közé is besorolható egy-két írása. Ezért úgy érzem, legalább
vonal alatt meg kell emlékeznem egy magyar nyelvű füzetéről, amely témája szerint
is ide kívánkozik. {Goldis László: A nemzetiségi kérdésről, Arad, 1912-*) Az országgyűlési
Napló is következetesen Lászlónak nevezi, holott a Vasile, ha mindenáron magyarosí
tani kívánjuk, legfeljebb is Vazullá alakítható, nem Lászlóvá, A füzet emlékeztet
Czirbusz 1910-es előadására, de fokozottabban használja fel a történelmi materializmust,
a polgárság javára kamatoztatva azt, a román polgárság felszabadulási és egyesü
lési törekvéseinek ideológiai alátámasztására. Goldis nézeteit ismertettem bővebben:
Lumina, 1968, 4— 5 szám, Arpad Lebl: Vasile Goldi? §i probléma naponalá romaneascá.
Itt egy-két tételére hívom fel a ügyeimet. Magyarország nemzeti szerkezetét így
jellemei: A Horvátországon kívüli területeken a magyarság 51,4%-ot tesz ki, ha a
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Czirbuszról nem mondhatni, hogy nem volt benne jó adag sovinizmus
és Balkán felé irányuló nemzeti aggresszivitás. Mégis, ebben az írásában,
a Gobineauk, Chamberlainek és mások tudománykodó felfogásával szemben
(amely az imperializmust a faji elmélet kidolgozásával igyekezett „tudományos"
talapzatra helyezni) azt bizonyította, hogy a faji elmélet nem tudomány.
Imperialista volt ugyan maga is, de ha a tudományos igazság azt kívánta,
kicsavarta az imperializmus „tudományos44 fegyverét akár a saját kezéből
is. A tudományos igazság mindenekelőtt és fölött, ez volt a külön nem hangoz
tatott jelszava. Itt is kimondta, hogy fajok pedig nincsenek, mert nincs oly
fajismertető jegy, mely kizárólagos és örök volna. A népek keverednek ma
és keveredtek a múltban, ezért „a vérbeliséget szintén csak csínján kell elhinni“. Oly nemzet, amely származását szeplőtlenül, hitelesen kimutathatná,
nincs „se Európában s a glóbuszon sem. Ezt persze a politikai phrázisok sugestiója alatt álló körökben megdöbbenéssel hallgatják, mert politikai hite
lük és boldogulásuk forog kockán.44 Hiába próbálják mégis másokra erősza
kolni az „egységes nemzeti44 ideált, legf^ljeb „nemzeti egységet44 ígérhetnek,
mert ezt politikailag meg lehet csinálni. Egységes nemzetet nem, mivelhogy
ilyen nincsen. „Sem a vér, sem a nyelv, sőt a kényszer sem teremt önmagában
nemzetet.44
Egy-egy, már kialakult nepizet számos, különböző nép ellentétes ele
meit olvasztotta magába., Fajmagyar nincs! A magyar, akár a német is, jó
részt szláv eredetű. Nem a származás, a faj teremt nemzetet, hanem a neve
lés. . A nemzet nem faji, a nemzet — politikai alakulat, a történelmi fej
lődés eredménye, és „sem örökké nem volt, hirtelen nem lett és örökké sem
tart;“ Van államnélküli nemzet is, ha politikusaink nem is szólnak róla.
A történelem, a társadalom alakítja ki a nemzetet, és „Politikailag egységes
nemzetek Európában a gazdag nemzetek, mégpedig vagyonosságuk sorrendjé
ben.44 Mai szóval tehát, Czirbusz szerint is, a polgárosulás és a tőkés rendszer
kialakulásának sorrendjében jelentkeztek — mindaddig — a nemzetek.
Szerzőnk szerint mégis vannak fejlődő, de vannak bukott nemzetek
is, és — ebben jut nála szóhoz a nemzeti-polgári politikai és társadalmi
horvát területet is tekintetbe vesszük, úgy ez 45,4%-ra csökken. De nem ez teszi a
problémát, hiszen ez az arány a középkorban sem volt kedvezőbb a magyarságra, még
sem volt még akkoron nemzeti kérdés. A nemzetet ugyanis nem a vallás teszi, nem
is a nyelv; a skandináv és jugoszláv nyelvekre és népekre hivatkozik, tudja tehát, hogy
a szerb és horvát egy nyelven beszél ugyan, de két külön nemzetet képez. Nem is
meri el a „politikai magyar nemzet" és a „magyar nemzetiség" azonosságát, majd arra
tér át, hogy a feudalizmus idején a nemzet azonos a nemességgel tekintet nélkül az
anyanyelvre és nemzetiségre, mindaddig, amíg a nem-nemest is be nem vették a
„populus“ soraiba. Goldi§ Bauerra, az ausztromarxistákra és Acsády Ignácra hivatkozik, amikor a nemzetet gazdasági-politikai-társadalmi terméknek tartja, hozzátéve,
hogy „tudatos a nemzetiség csak akkor lesz, ha más nemzetiséggel jön érintkezésbe.
„Különben sohasem nemzetiség nemzetiséggel jött vonatkozásba, hanem osztály
osztállyal. .
A nem magyar nemes főleg a magyar nemessel stb. .A magyar sovi
nizmus nem használ, állítja, a magyar proletárnak, kispolgárnak, sőt polgárnak sem,
csupán ia birtokosok javát- szolgálja; Goldi§ átveszi Jászi — Garamiék nézeteit, akik az
úri Magyarországot feudális országnak tekintették még 1914-ben is, nem véve tekintetbe,
hogy a Tiszák, Széli Kálmánok, Szterényiek, Khuenek a földbirtokkal már egybefonódott
nagytőkét, finánctőkét képviselték. Helyesebb Goidig egy másik észrevétele: Irredenta
„csak az olyan nép lehet, amely az ő államában szenved s közelében virágzó nemzeti
államot lát." Mint tudományos tételt mondja ki végkövetkeztetését: A belga vagy svájci
/francia nem kívánkozik francia uralom alá; az erdélyi, bánáti, román viszont csüpán
akkor kerülhetne Romániába, ha a Monarchia széthullana.

gazdasági érdek. Ilyen „szétszaggatott“, „bukott" nemzet szerinte a szerb
és a román is.

Néha hát erősebb -benne az osztályérdek, mint a tudományos igazság
szeretete. Tudományosságát e ponton porrá zúzza az expanziós törekvés.
Persze igaz az, amit magyarázatképpen fűz megállapításához, hogy ti. a nemzet
a társadalmi fejlődés terméke, az ember létezésének múló formája. De a
szerb és a román, valamint a macedón nemzet i$ 1910-ben a fejlődés felfelé
ívelő vonalán mozgott még. Korlátai között, saját színvonala alatt maradva
ez egyszer, így folytatja elmélkedését: A magyar úri hagyomány ki tudja
használni a nemzeti-politikai egység megteremtésére az adottságokat, mert
a magyar úri fajtájú politikus megnyerő és konciliáns. Ezt 1910-ben mondja
írónk (a 30 millió magyart meghirdető) Rákosi Jenő jelenlétében, olyan poli
tikusok jelenlétében, akik mint a Tisza-éra teremtményei, zászlóaljnyi katona
ságot vezényeltek ki ugyanakkor a választások „szabadságának" biztosítá
sára.
Azután, újra legyőzve a benne ágaskodó sovinisztát, így folytatja szavait:
Viszont ma (1910) a kelő magyar imperializmus, az ötveri millió magyarról
álmodozó megalománia nem jogosult. (Mellette ült Rákosi Jenő, aki persze
30 millió magyarról álmodozott csupán, de az iróniát kedvelő Czirbusz,
talán éppen ezért, ráduplázott !) Nem ez a magyar hivatás, folytatja. A magyar
hivatás gazdasági téren vezetni Európában (?!). Itt tehát, újból, kibújik belőle
az imperialista, hogy azután mégis így folytassa: A magyar tehát számos
nép keveredéséből keletkezett. Hunyadi János is „délmagyarországi típus":
„Tudott románul, tudott szerbül, másképp hogyis lelkesíthette volna a köz
népet. . ."
A nemzet kialakulására a földrajzi adottságok, a kulturális tényezők
és a gazdasági szükségletek hatnak. Ezt tudnunk kell, mondja, ha nem is
esünk a marxista végletbe. A megélhetés vágya és lehetősége a közös területen
fontosabb, mint a fajta, a nyelv, sőt az ideológia is.
Ez a közös gazdasági érdek fűzi egybe a Monarchia egyes népeit is —
folytatja, visszatérve a Balkán felé irányuló expanziós törekvés követelményeire.
De ne feledjük, akkoriban hasonló módon gondolkodtak az ausztromarxisták
is, akik maguk sem vették észre, vagy tekintetbe, a „bukott“, „kimúlt" nem
zetek elszakadási törekvéseit, már rég nemzetté forrottságát! Ezért nem szabad
(a Monarchia — L.P.) nagy gazdasági-politikai egységét szétdarabolni,
mondja, — a nemzeti függetlenséget segítve elő. (!) így nyújt végül is tudo
mányos érvet Czirbusz az ausztromarxistáknak vagy a — Tiszák-Khuenek
67-es, 48-ellenes elgondolásainak — Justh Gyula s hamarosan már Károlyi
Mihály idején. Minden tudomány korlátozott, korának és osztályának határai
között mozoghat csak szabadon. Elvégre — Kun Béla 1919 áprilisi nyilatko
zatáig — senki (talán Braunt sem kivéve?!) sem tudott túljutni a czirbuszi
korlátokon, aki — kora és osztálya ellenére — eljutott odáig, ameddig korában
egyáltalán eljuthatott; az ausztromarxizmusig, legalábbis annak a nemzeti
kérdésben elfoglalt álláspontjáig. Habár elismeri a marxizmust, pontosabban
a történelmi materializmust, ha (mint maga Marx is !) ki is egészíti azt bizonyos
eszmei-lélektani hatások elismerésével — mégis polgár marad, amikor így
folytatja: A terjeszkedésről egy állam sem mondhat le. A magyar a Balkán
felé terjeszkedhet csupán, és ott is kell keresnie a gazdasági „boldogulás"
útját. Iparosodjék és szállítsa ipari cikkeit a Balkánra — ez számára az egyedül
járható út.

Czirbusz „kiegészítené1' a történeti materializmust bizonyos erkölcsi
eszmei tényezőkkel (melyeket a vulgáris materializmus vetett csupán el),
de, amint ezt a piarista nevelésű tanártól másképp el sem várhatnék, ezek
az eszmei tényezők nála valláserkölcsi köntösben jelentkeznek (mint sokszor
Kleinnál, a rabbinál is). Mégis- tudja, hogy a törzsi lokálpatriotizmusból
lesz, magasabb fokon, a hazaszeretet, majd, a legmagasabb fokon — az ember
szeretet, a humanizmus.
Az ókor és a középkor szerinte sem ismerte a nemzetet. A polgárosodás
teremtette azt meg — mégis, kerekedik felül benne az idealista: a nemzet
lényege — tömegszuggeszció! Nem látja (vajon ki látja, hiszi közelgő halálát?!)
a közelgő széthullást (8 év távlatából), így folytatja hát érvelését: Nem szét
hullás, de újabb integráció előtt állunk! A materializmust ugyanis Czirbusz
nem kapcsolja össze a dialektikus gondolkodásmóddal, így nem veheti észre,
hogy ellentétekben és ellentmondásokban fejlődik a nemzet és az emberiség,
hogy az integrálódással sokszor párhuzamosan együtt jár a széthullás folyamata,
hogy a különálló, szabad, független nemzetek útján juthatunk csak el a
nemzetközi humanitás korába. De akkor ezt — Leninen kívül — a szocialis
ták sem látták, mért látta volna hát éppen a piarista gimnázium tanára.
Ezek után megértjük Bismarck elveitől szóló írását is.20 Majdnem teljes
ségében elfogadja Bismarck módszerét, így pl. azt az elvet, hogy el kell fogadni
mindazt, ami hasznos lehet. A németek pl. hasznot húztak a bismarcki hábo
rúkból, nélkülük nem egyesülhettek volna egy államban. Ez az elv, véli,
Andrássyt is igazolja, mert Bosznia megszállása hasznára vált a Monarchiának
(vajon mit szólt volna ehhez — Szilágyi Dezső?!)21, pozíciót szerzett számára
az Adrián. Csak ezután indulhatott „a tengeri hatalmasság megvalósításának
nehéz, de sokat ígérő és mellőzhetetlen terére.** Azután így folytatja eklekti
kusán egybefogva a történeti materializmust, Bismarckot és — Tisza Istvánt:
„Minden országot azokkal az erőkkel kell fenntartani, amelyek politikai
rangra emelték," vagy ahogy ezt Tisza fejezte ki: „Nem lehet egy országot
másképp kormányozni, mint geográfiai és történeti magahozottságainak alap
ján." Es egyre inkább közeledve a józan materializmus felé, a nemzeti sajá
tosságok által megkívánt sajátos út felé, így folytatja: „Legveszedelmesebbek
az expanzionisták éí nationalisták-. . “, mert Bismarck elvei szerint: az orszá
gokat úgy kell irányítani, ahogy ezt saját „Eigenart-“juk (sajátosságaik),
azaz történeti fejlődésük .— és az isteni gondviselés megkívánja. A vulgáris
materializmust nem az anyag és eszme kölcsönhatásáról szóló tannal, hanem
jó adag misztikával egészítve ki. Ezzel persze Bismarck szavát idézi csupán,
de erről azután ő maga is így nyilatkozik: A materialisták emiatt kinevették
Bismarckot. A német azonban hivő lélek és azt kell neki nyújtani, ami hat
rá. „Ez is valami. Végtére célt kell érnie az okos államférfinak!“ És, folytató
lag: Nem lehet örökké ugyanazon recept szerint kormányozni. »És itt —
eklektikusságában, sőt cinizmusában — újra a dialektikus mozgástörvények
felé kanyarodik vissza: „Idők és körülmények folyton változnak. Ezekhez
kell szabni a politikát/1
Ezekhez szabta politikáját a Torontál is. 1914 júliusáig mind az államel
mélet, mind a szociológia terén is egyre magasabb régiókba tört. A Fényes
» 1913, XII-24.
21 Ezeket a szavakat 1913 végén, 7 hónappal a világháború kezdete és 5 évvel a Monarchia
széthullása előtt vetette papírra.
'

Samuk, a Galilei kör és a Szabadgondolat emberei egyre inkább hatottak a
Farkas Geizák, Stern Lázárok, Somfaiak közvetítése útján. 1914-ben volt
a lap a leghaladóbb és legtudományosabb színvonalon. Akkor jött a háború
és antikultúrájával rányomta bélyegét a lapra is. Ha 1915-ben már egy-egy
háborús riport is helyet kaphatott benne, ez arra volt hivatva, hogy az erkölcs
telen háborús „morált" tartsa ébren és talán éppen ez az erőltetettség csele
kedte, hogy a lap magatartásban, stílusban, kultúrában és kulturáltságban
is mélyen 1914 előtti színvonala alá süllyedt. Tudtuk, hogy a háború (1914)
egy forradalmas helyzetet szakított meg. A Torontál azt bizonyítja, hogy
1914 a felfelé ívelő kultúra vonalát is kettétörte, s annak céljául a háboíú
„tudományos" érvekkel való alátámasztását tűzte ki. Ez persze — maga volt
az antikultúra!
Ezt a szomorú igazságot kell most már bizonyítanom. Mielőtt azonban
a háborús Torontáli venném elemzés alá, röviden be kell mutatnom az 1914-ig
terjedő időszak további kulturális tevékenységét. Ezt az egybevetés követel
ménye is megkívánja, akár a fejlődés vonalának érzékeltetése is 1901—
1914 között.

A felfelé ívelő kulturális vonalat a társadalomtudományok terén kell
vázolnom, ideszámítva az államelméletet is, amennyiben az nem az adott
politikai helyzettel, hanem a róla szóló elmélettel foglalkozik.
A nőkérdésről is egyre tisztultabbak a felfogások. 1901-ben22 Móricz
Paulai a nyugati demokrácia humánusabb, kulturáltabb szellemét honosítaná
meg idehaza pl. a cselédkérdésben. Nyugaton, hirdeti, a cseléd szerződéses
bérmunkás, akit nem köt a családhoz a gazdai hatalom, aki emberi (polgári)
szabadságának tudatában van és már tudatos munkássá válik, akinek van
saját egyéni élete és oly szabad ideje, amelyet kultúrájának fejlesztésére
használ fel.
Valamivel később Pacséry, a tanfelügyelő, a férfiember, mélyen Mó
ricz Paula alá süllyedve a társas érintkezés kulturáltabb formáiban látja a
haladást.23 A gyors közlekedés, véli, az egész világon elterjeszti a beteg társa
dalom „őseszméit", a szabadság és egyenlőség eszmekörét s ezzel a modor
és lelki elegancia közkinccsé válik. Ma már, állítja, az igazi úr cselédjét is
„nagyságosának szólítja, akárcsak az igaz, kulturált suszterlegény is.
Azonban nem sokkal többre becsüli a nőben az embert Jankó Ágoston,
a tudós alispán sem,24 akinek szociológiai tanulmányaival külön is foglalkoznóm kell majd. Líceumi előadását azzal kezdi ugyan, hogy más a véleménye
a nőről, mint a nagy átlagnak. Ezt helyénvalónak találja, mert a gondolatra
nem lehet uniformist húzni! Nem is szükséges az, mert a saját véleményű
emberek békességben megférhetnek. Jankó nem zárja ki a nő esetleges hiva
tásos munkáját (ha már odáig jutott), mégis a házi munka terére szólítja őt,
azt tartva fő feladatának, hogy legyen — vonzó! Hasson férjén kívül gyerme
keire és a nem-magyar cselédre is: tanítsa meg magyarul ími-olvasni, beszélni.
Főleg azonban legyen a nő csinos, divatosan öltözött és jókedélyű: ez a hiva
tása!
1914-ben viszont egy névtelen szerző — Glücklich Vilma előadását
ismertetve — visszakanyarodik Móricz Paula síkjára és annak elgondolásait
22 1901, VI-19, 28 és VII-2. Fröhlichné Móricz Paula előadása.

23 1904, 11-15, 16, 17, 18.

24 1909,

r-18.

emeli magasabb szintre.25 „A nőkérdés egyike korunk megoldásra váró kérdéseinek.“ Ez már a feministák, nem pedig Jankó Ágoston gavalléros hangja.
A kor sodorja mind a lapot, mind a város előadóit, egyleteit is — egyre maga
sabb régiók felé. Már a Glücklich Vilmákat, Ágoston Pétereket hívják meg
a polgárok előadóul a városba, s a Jankó Ágostonok hivatalos lapja — dicséri
ezek előadásait, elfogadja eszmekörüket, kultúrájukat. Itt .már nem arról
van szó, hogy a nő elégedjék meg „vonzóere jével“ és cseléd létére is a „nagyságos“ megszólítással — itt már a férfi bérével egyszintű bérről, a megélhetés
lehetőségéről, a kultúraszerzés szabadságáról és a politikai jogok kivívásáról
folyik a vita. Elérkeztünk a modern korba — éppen akkor, amikorra a háború
újra állati és- rabszolgasorsba fogja taszítani a nőt i s ! Ki fogja ugyan ragadni
őt a zárt lakás légköréből, de a kultúrától még magasabb falakkal fogja egy
szersmind elzárni!
Minden más téren hasonló a haladás vonala. 1901-ben a munkásképző
egyletben26 Králik László az „university extension“ tevékenységével kapcso
latban mint az 1789-es forradalom vívmányáról beszél az anyagi és szellami egyenlőségért folyó harcról. Elítéli az anyagi téren folyó harc főeszközét
— a vérontást, dicsérő hangon nyilatkozik viszont a szellemi egyenlőségért
folyó harcról a munka és tanulás egyéni síkján. Ennek érdekében, mondja,
az éppen megnyílt Szabad Lyceum szellemi táplálékot nyújt a munkásnak
is, tudva, hogy a tudás varázspálca, amely szabályozza a társadalmi törekvé
seket is. Büszkék vagyunk erre az intézményre, folytatja: „A lombikban
forrva, tombolva alakul az új anyag, a jövő társadalma.<c
Nincs itt, sajnos, terem a líceumban és egyéb egyesületekben folyó
kulturális munka bővebb ismertetésére. A lap különben inkább az ismert
potentátok, akár kisebb értékű előadásait ismerteti, mint a haladóbb gon
dolkodású új értelmiség magasabb színvonalú szavait. Somfai János és Stern
Lázár előadásairól például sokszór csak az egyesületi tervekből értesülünk,
holott Somfai ekkor már oly regényeket jelentet meg, amelyekről a pesti
Népszava is dicsérően emlékezik meg — és ő egyúttal a Torontál szerkesztője
és a TM KE tikára is. Inkább értesülünk Klein rabbi előadásairól, ame
lyekben — és ebben a kor, az új áramlatok sodrása érezteti hatását — nem a
valláserkölcsre helyezi a súlyt, hanem Spinozáról, Smilesről, a felvilágosodás
irodalmáról, Herbert Spencerről emlékezik meg dicsérő hangon és a monista
egyelvűséget, anyagelvűséget sem veti el, habár mint egyházi személy azon
buzgólkodik, hogy az egyisten-hitet is az egyelvűség körébe sorozza, mert
úgy érzi, a vallás már csak az új kor új eszmemenetétől várhat segítséget.27
A líceum és a TMKE előadói magasabb szinten állanak a temesvári Arany
János Társulat embereinél, hiszen az nem egy Somfait vagy Farkast, de
Szabolcskát és Herczeget, nem Czirbuszt, hanem Rákosi Jenőt küldi le elő
adóként a városba.28 S ha polgári kultúrát nyújtanak is a becskereki előadók
polgárnak-munkásnak egyaránt, mégis: az akkori haladó polgári kultúra
férfiainak tolmácsolásában teszik ezt, és — meg kell vallani — a munkásság
sem jutott még kulturális téren magasabbra a természettudományos világ
25 1914, III-3.
26 1901, 111-26* 27 és XI-4< Mind a Munkásképző Egylet és Munkásgimnázium, mind a
Szabad Lyceum vagy a TMKE is nagy gondot fordított arra, hogy kultúrát nyújtson
a proletariátusnak is: természetesen a polgári kultúrát terjesztve.
27 1903, 1-27 és 11-17 vagy 1914, IV-2.

nézet, a monizmus és szabadgondolkodás eszmemeneténél. Ezért is hívta
meg egyik-másik egylet azokat a polgárokat előadóul, akik ezt a gondolatkört,
sokszor a „megfejelt” történeti materializmust és az „új Magyarországot11 is
képviselték.
Ezek közé tartozott például Szenes, vagy Török Ferenc is29, aki meri
leleplezni korát, meri állítani, hogy társadalmunk beteg s ez a kultúrában is
visszatükröződik. Az embereket, hiszi, az érdek köti egymáshoz, a kor ugyan
túlzottan anyagias, de az anyagiasság maga jogosult, hiszen ez az alapja a
társadalmi jólétnek. Persze azért kapcsolni kell az anyagiasságot a „nemesebb
indulatok“-kal is, mert aki anyagi érdekből elfogadja a más véleményét —
veszít saját egyéniségéből! Sajnos, teszi, hozzá, ma még egyesek érdeke irá
nyítja a közvéleményt.
A Torontál természetesen nagyobb figyelmet szentel a szépirodalomnak,
mint a társadalomtudománynak, itt-ott azonban egybefűzi a kettőt, különö
sen akkor, ha a költők társadalmi kérdésekkel foglalkoznak műveikben. Somfai
megérdemli, hogy — versei, cikkei, tárcái mellett — egyes nagyobb léleg
zetű műveire is kitérjünk itt30, felhasználva az alkalmat, hogy a lap közöl pél
dául egyes részleteket daljátékából, a Szép Ilonkából is, amelyet a városi
színház együttese adott elő, s amelyben a bolond a tudósokkal vitatkozik.
Ilyen vitát fog Somfai hamarosan feldolgozni ismert regényében, a Két
világban is, amely egy polgár és egy szocialista levelezése kapcsán elemzi
kora társadalmát. Erről a könyvről névtelen cikk emlékezett meg a lapban,
elhallgatva a Népszavában megjelent s itt ismertetett kritika írójának nevét
is. A névtelen író dicsérőleg nyilatkozik a könyvről mind a szocialista, mind
pedig az esztéta szemével tekintve a regényre. Ritka könyv ez, írja, mert a
polgári kultúra mellett észreveszi a proletárkultúrát is. Élvezettel forgatható,
mert igaz művészettel van megírva, és jól jellemzi mind a polgárt, mind pedig
azt, aki meggyőződésből vált szocialistává, habár osztályhelyzete ezt nem
követelné meg, bepillantást engedve egyúttal egy kapitalista s egy szocialista
lelkivilágába.
Stassik már ismert cikkében a választójogról31 rámutat arra is, miképpen
teszi szükségessé a társadalmi és politikai helyzet, valamint a hozzá alkalmaz
kodás — a tudományos kutatómunkát megye-szerte, városszerte.
Ezért angazsálja a TMKE a haladó szellemű, Jászi-párti Stern Lázárt
is mint előadót, aki szintén természettudományos világnézet alapján áll,
és a természettudományok és a társadalomtudományok határterületeiről
tartja előadásait, megállapítva, hogy az ember — viszonyainak függvénye s
hogy a fejlődés a kényszerállapotból a szerződéses viszony meg a társadalmi
nivellálódás irányába vezet. E fejlődés célja pedig feltétlenül az öntudatos
szabad egyesülés, a szabad ember.32
** 1904, I- és I-II.
29 1904, 1-24.
1905, X-26 és 1913, XI-22.
1905, XII-18.
32 1909, 1-28 stb. A Torontál ritkán közli Stem előadásait. Gazdag könyvtára, kéziratai,
levelezése (mint Somfáié is!) sajnos 1941-ben elveszett. így keveset tudunk róla. Cikkem
ugyan az 1901 -18-as éveket öleli fel, egyéb híján mégis felhívnám a figyelmet Stern két
cikkére a Kalangya 1935 novemberi (6) és 1936 novemberi (8) számában. Az első a
szovjet gazdasági terv kapcsán a marxizmus-leninizmus egyes kérdéseit, valamint a
mandsta elmélet és a szovjet gyakorlat egyes eltéréseit tárgyalja; a másik pedig Babits

Kevésbé jelentős Czirbusz cikke á hadseregbeli gazdasági oktatásról,
amelytől ugyanúgy félti az iskolázott férfiember elhelyezkedési lehetőségeit,
akár a nők újonnan kelt versenyétől. Tanítsák a bakát gazdálkodni, földet mű
velni, tanácsolja, ne pedig társadalomtudományokra! Ez csak iskolázott
elmének való.33
Talán érdekesebb A sugallat társadalmi hatásáról, azaz a szociológiai
kutatások lélektani, módszerének szükségességéről szóló előadása. Tudjuk
már, hogy szerzőnk jórészt elfogadja a történelmi materializmus módszerét,
ezt azonban az eszmei-lélektani tényezők figyelembe vételével gazdagítani
kívánja.
a társadalmat nemcsak gazdasági okok csinálják (és) physikai
erők vezetik. . amit Marxon kívül különben H. Taine is állít.
hanem törté
nelmi faktorok, lelki.
erők is. A sugallatok (tömegszuggeszcióra gondol
persze, nem misztikus tényezőkre. L. P.) történeti tömeghatását, láttuk. “
Még 1914 júliusában is34 négy közleményben ismerteti a lap Knyaskó
véleményét arról, hogy produktív gazdasági életre kell nevelni az ifjúságot,
hogy azután — az utolsó közlemény elolvasása után — ifjúságunk bevonuljon,
beiratkozzon a legimproduktívabb életpálya, azaz „halálpálya“ iskolájába,
anélkül, hogy a Knyaskók tiltakoznának. Kitört a háború és megváltoztatta
a Torontáh is, lesüllyesztve arról a színvonalról, amely a Kultúra füzértánccal35
ellenére Ágoston Pétert, Glücklich Vilmát, Somfait, Jeszenszkyt, Sternt,
Czirbuszt is közölte, persze a megyei potentátok írásai mellett, akiknek elvégre
szubvencionált közlönye és „lájbzsurnálja“ volt. A városi, megyei egyesületek
előadássorozataiban azonban (TMKE, Munkásképző, Munkásgimnázium,
Szabad Lyceum stb.) a Torontál hírei szerint nem a táncok szerepeltek „füzér“-mód dobogóikon, hanem a társadalomtudományok művelői s kö
zöttük azok is, akik a lapból magából kiszorultak' esetleg, mint Somfai,
Stern, Farkas Geiza36, Aszlányi Dezső, a Mártonok, Poroszkayak,37 Jankók,
Stassikok tőszomszédságában.
*

A háború azután a „hőfer“-ek és Jankó alispáni jelentései mellé [Torontál
és a háború címen) más, a háborús lelkesedést kiváltani és meghosszabbítani
igyekvő egyéb írásokat is sorakoztatott fel, közöttük harctéri riportokat is.

33

34
35
36
37

esztétikai nézeteit teszi bírálat tárgyává (A z európai irodalom története nyomán) és amel
lett tör lándzsát, hogy az irodalom nem lehet Tart pour Tart, hanem emberi és társadalmi
produktum.
1909, 1-28 és 11-13. Itt említem meg, hogy Cz. számos gazdasági és kulturális előadást
is tartott, sőt pesti opera-előadásokat stb. is ismertetett a lapban. Egy cikkében a fre
udizmust is bírálja, anélkül azonban, hogy azzal előzőleg alaposabban megismerkedett
volna.
1914, VII-1, 2, 4, 24. Knyaskó előadása a produktív és improduktív életpályáról.
Ambrus Zoltán ily című regényéhez a TM KE 25 éves jubileumi ünnepségeit vette
alapul. (1910)
*
Farkas Várady Imre függetlenségi lapjába írt, Somfai viszont a Torontál és a TMKE
kiadványainak szerkesztője, téhát önmagát ítéli kihagyásra, ö tudta — miért, kinek a
„sugallatára".
Érdemes néhány nem ismertetett előadás címét, témáját legaláb^ ideiktatni. Somfai:
1903: A sajtó; 1909: Az új magyar irodalom; 1910: Szindikalizmus és politika; A szindikalizmus káros hatásai a szocialista forradalom gazdásági fejlődésére. Stern: 1903:

1915 elején az első, nem közvetlenül, de alapjában véve mégis háborús írás
a lapban Cholnoky Jenő cikke volt a Szuezi csatornáról a háborús körülmények
között. Utána újra a roppant termékeny Czirbusz írásai következtek.
Első ilynemű írásának már címe is a háborús tömegszuggeszció („sugal
lat", de vajon kinek a sugallata?) hatását-mutatja: „Vigyázzon Románia“
— harsogja a cím, „hogy el ne veszítse Dunáját s a Fekete tenger mellékét
az orosz szirénhangok igézete alatt.
Czirbusz mindig is a Balkán felé
irányuló gazdasági expanzió híve volt — másnemű írást, objektív tudományt a
lap ekkor még nem. is közölt volna sem tőle, sem mástól.38 A tudomány háborús
létjogosultságát csak a monarchia háborús „igazságának" megvédése, terjesztése
adhatta meg. Ilyen írásokat szolgáltattak hát. Hol azt bizonyítja áltudományos
érvekkel, hogy dél-kelet Európa nem szláv terület39, hogy ezen a területen
a magyar kultúra a legősibb, hol pedig — ami feltétlenül arra mutat, hogy
a szocialisták már visszatérőben vannak háborút elítélő álláspontjuk felé
— a szocialista, társadalmi közös tulajdon utópisztikus, sőt reakciós voltát
bizonygatja, arra mutatva, hogy jelenlegi elsődleges feladatunk a háború
a külellenség ellen: Félre kell hát tenni a harcot az Űj Magyarországért.40
1916-ra némileg kijózanodva, visszatérőben a tudományos sík felé, azt hirdeti
már, hogy élt ember a magyarok előtt is ezen a tájon. De ez még csak pillanat
nyi belső „sugallata". Még egyre arról cikkezik, hogy például a magyar erköl
csi erő jelentősebb, mint a nagyobb angol — lőszerkészlet,41 vagy hogy Orsóvá
„a magyar Gibraltár", „a kelet kulcsa" — a miénk. Azután hirtelen újra a
tudós kél benne új életre és cikkét úgy folytatja, hogy helyes volna, ha hazánk
tőkés rendszere tűrhetőbb formát öltene, ha nem zsákmányolná ki a népet,
ha nem az arany uralkodna fölöttünk, hanem az igaz, emberi humánum és
kultúra, ha a „magyar Gibraltár", a Vaskapu, a ‘„kelet kulcsa" — kapcsolná
végre a kettőt: az aranyat és a kultúrát, a humánumot!42
A korszak, az áramlat sodrása új mederbe tereli kultúrmunkásamkat,
hiszen 1915-ben itt-otj újra sztrájkol már a munkásság, 1916-ban már szer
vezkedik a háborúellenes zöld káder az erdőkben és a városokban.
Rónay Jenő 1915-ben még arról tartja előadását, hogy az osztályharc
helyét a háborús osztály-összefogás foglalta el43; Jankó viszont az ádáz és
A pénz története; 1910: Angol munkásmozgalom; 1915: A háborús társadalom és
következményei; 1918: Háborús jogrend és szocializmus. Török: 1916: Társadalmi és
nemzeti problémák a háború után. Szentiványi F.: 1916: Nemzetiség és nemzeti sza
porodás. Farkas: 1909: A nemzeti ideál. — Nemzeti eszmény, nemzeti érdek. 19Í0:
Világtörténelmi témák. — A haza. Várady: 1909: Gazdasági érdekeink a Balkánon.
Szenes: 1910: Szociális demagógia. Jankó: 1910: A kivándorlás. Aszlányi Dezső: 1915:
A világbéke stb. Mártonról és Poroszkayról írtam már: Magyar Szó, 1963, a már idézett
Bánáti róna társadalma című sorozatban; valamint az újvidéki Bölcsészettudományi
Kar évkönyvében, 1968 I A. Lebl: PeStanska zemaljska kreditna zadruga (OKH) i
Vojvodina (1898— 1918).
88 .1915, I. 27.
39 1915. III. 19. Egy geográfiai hazugság.
40 1915. IV.—27. Geopolitika.
41 1916. VIII-10. A honfoglalás délmagyarországi útja.
4? 1916. IX. 14, 18 és XI. 18. A magyar Gibraltár.
43 1915. III. 20. Rónay nagybirtokos és volt főispán, aki arról volt ismert, hogy cikkeiben,
füzeteiben a passzív választójogot csak annak adná meg, aki esküt tesz le arra, hogy nem
kívánja megváltoztatni az alkotmányt štb.

tudatos emberpusztítás idején a pusztulás ellenmérgéül a fajnemesítést és
szaporítást propagálja, egy szóval sem említve meg, hogy az erős, egészséges
férfiakat elválasztották az elszigetelt asszony-társadalomtól, vagy hogy a
vágóhíd számára fölösleges a fajnemesítés. Ezt ajánlja, mert szerinte az erős
(„fajnemesített") ember sikeresebben harcol a fronton, mert a háború elő
segíti a természetes kiválasztást s „ezért meg kell ragadni az alkalmat" (!)
— szüljön hát az anya minél több gyermeket (a hadinyomor közepette!)44,
hiszen „a gyermek: öröm" (talán olyankor leginkább, amikor elestéről érkezik
hír), mert Jankó szerint valószínű, hogy a golyó csupán a gyöngéket éri,
ezzel is elősegítve „a természetes kiválasztást", s ezzel megnemesítve a fajt!
A Jankók, Rónayak belső, lelki harc és skrupulus nélkül élnek vissza a tudo
mánnyal — Czirbusz Gézát azonban vissza-viszarántja a benne élő tudós
és humanista a veszélyes embertelenség útjáról.
Nem, Czirbusz nem Bodó János, aki azért létesítene egy Megyei Hadtör
téneti Osztályt, hogy általa is meg nevelhesse a népet, mert „a háború az
emberi élet legkomolyabb iskolája", s mint ilyen rámutat az „erkölcsi erő"
fontosságára.45 Kissé komikusán hat azután a süketítő harci zaj közepette
az artisztikus Borsodi Lajos finomkodó, míves tárcája: „Asszonyom!", ami
kor Jankó — á temesvári Arany János Társulatban, székfoglalójában — a
magyar paraszt „jellemi sajátosságáról" szólva azt emeli ki, hogy zokszó nélkül
tűr el m indent... Éppen ezért, folytatja, meg kell őt őrizni attól a kultúrától,
mely kivetkőztetné eredeti mivoltából. Ne polgárosítsuk, ne civilizáljuk hát
a falut, hagyjuk meg eredeti primitivizmusában.46
A megye urai természetesen Jankót ünnepük a Tisza István bukása
után hatalomra jutott Esterházy- és Wekerle-kormányok által kinevezett
Steuer György ellenében47, akit hamarosan le is fog váltani a kevésbé kulturált,
kevésbé haladó, demokratikus és bátor Botka Béla, hogy az ő rövid idejű
kormányzása után az októberi forradalom a demokrata írót és szociológust,
Farkas Geizát emelje Torontál főispáni székébe. A sors irónája tette, hogy
erről Torontál „közönsége", és talán Farkas maga is, csak megkésve vehetett
tudomást (amikor székét már el is veszítette!) a Torontál egy kishíréből,
amely örömmel köszönti mint tehetséges, tiszta jellemet, tetterős demokratát,
aki garantálhatja a ma szellemének megfelelő megyei kormányzatot.48
Érdekes ebben csupán az, hogy éppen Farkastól, a helyi függetlenségi
lap, meg a Huszadik Század és valószínűleg a Szabadgondolat munkatársától49
44 1915. XII. 4. és XII. 6.
45 1917. 1-9.
46 1918. IV-26. Itt jegyzem meg, hogy ezt 1918. II. 1-e után mondotta Jankó, holott a
február elsejei kotori tengerészfelkelésben jóegynéhány torontáli magyar paraszt és
munkás is részt vett, és egyiküket, Székács Lajost 5 évi börtönre ítélte a 'hadbíróság.
Három hét múlva (május 20-án) pedig a bácskai magyar paraszt is felkelt az újvidéki
6-os ezred pécsi zendülése során. Persze — ezeket a parasztokat elkapta a kultúra és
civilizáció „korrumpáló" vihara.
47 1918, V.13 és X. 14.
48 1918, XI-23. Farkas Geiza.
49 A Szabadgondolatban, a Galilei-kör haladó szellemű folyóiratában a gyakori ,,-kas“
név alatt feltehetően Farkas Geiza rejtőzködik. Szerepel lapjain a szerb dr. Krsta Iskruljev vagy Jaszenovacski is (K.I. ugyanis bánáti, jasenovoi származású), a pesti történe
lemtanár és szocialista, majd szindikalista vezető, Szabó Ervin főmunkatársa. Azután

nem közölt a Torontál soha írást és a forradalmas idők szellemét is igyekezett
elhessegetni magától olyannyira, hogy még 1918 október-novemberében sem
közölt egyetlen oly cikket sem, amelyen érezhető lett volna az új idők hatása,
az őszirózsák illata.
H IT K , 1970/2.
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Strophantus (dr. Sima Aleksić), a galileista vezető, előadó, a szerb szocialista hallgatók
pesti irányítója,, Vasa Stajić tanítványa, aki szintén torontáli: pancsovaí származású.
A Huszadik Századba, írt3ezeken kívül, Vasa Jakšić is {torontáli, azaz csernyei-kikindai),
a kikindai demokraták vezetője, Jászi és Stajić munkatársa. Mindezek magyarul írtak
a mondott lapokba, a Srpski Glas, Narodni Glas> Narodna Rec, Pravo Naroda c. lapokba
viszont szerbül írtak, ahogy Vasile Goldis is mind magyarul, mind románul is írt, míg
a Neue Werschetzer Zeitungba. Fáber Oszkár vagy Diner-Dénes József stb. németül
írnak, Gráber László viszont lapjába, a Délvidéki Lapokba (Pancsova) magyárul. Az
ismert kikindai szociológus, Mirko Kostić könyv alakban publikálta szerb nyelvű ta
nulmányait.

3. NÉHÁNY ELFELEJTETT ÚJVIDÉKI MAGYAR FOLYÓIRAT
Újvidék, e vitális város, mely egy időben a szerb kultúra legfontosabb
központja volt, mindinkább magára vonta azoknak a kutatóknak a figyelmét,
akik az egykor itt fejlődő és virágzó szerb kultúrát tanulmányozták. Ez a
bőséges kulturális anyag háttérbe szorította azokat a lehetőségeket, melyeket
a város múltja biztosít az itt élő más népek kultúrája iránt érdeklődőknek.
Nem vitás azonban, sőt magától értődik, hogy a szerb kultúra kifejezett túlsú
lya mellett más népek kulturális megmozdulásaival is számolni kell ebben
a városban, elsősorban a magyarokéval. Hogy milyen kevés kutatás történt
ezen a téren, azt bizonyítja a budapesti Széchényi Könyvtár folyóirat-ál
lománya is, ahol egész kis gyűjtemény található az elfelejtett újvidéki lapok
ból és folyóiratokból. Az OSZK nyilvántartása négy magyar nyelvű színházi
újságról tudósít, melyek az első világháború végéig jelentek meg. E folyóira
tok egyes — nagyrészt hiányos — évfolyamai megtalálhatók az OSZK-ban;
s futólagos átnézés után íme, ezt a képet mutatják.
Az Újvidéki Színházi Újság című művészeti folyóirat első száma 1901-ben
jelent meg. Az első évfolyamból, sajnos, egy szám sem maradt fenn, de az
1902. második évfolyamból 17 szám megtalálható az OSZK-ban. A lap az
évi első száma március 30-án jelent meg, az utolsó július 15-én. Első pillantás
ra furcsának tűnik ez az időrend, de tudnunk kell, hogy a lap a magyar színtársulat újvidéki vendégszereplése alkalmával jelent meg, és egész terjedel
mét a naponta megismétlődő előadások ügyének szolgálatába állította.
Innen származik a lap megjelenésének gyakorisága, és ezzel magyarázhatók
azok a hosszú szünetek is, melyek a lap megjelenésében beálltak. A lap
szerkesztője és kiadója Mayer József volt, aki később Mayorra változtatta
nevét. Mayor József pacifista meggyőződésű ellenzéki újságíró volt, ő szer
kesztette az 1916 és 1918 között megjelenő Újvidéki Hírlapot is.
Az októberi polgári demokratikus forradalom alatt mint Károlyi Mihály
híve lépett fel, és vele együtt is emgirált. Becsben szintén szerkesztett egy
magyar lapot. A húszas években visszatért Újvidékre, ahol megint mint lapszer
kesztő működött. Zágrábban halt meg a" harmincas években. A század első
éveiben tüzes és harcos magyar hazafi volt. Az Újvidéki Színházi Újság
programadó cikkében kifejti, hogy a lap célja egy állandó magyar színház
létesítése Újvidéken, mely szerinte sokat tehetne a magyar nyelv megőrzése
és ápolása érdekében. Szerb polgártársaival ez időben,,úgy látszik, nem lehetett
valami jó viszonyban, mert egy szóval sem említi a Szerb Nemzeti Színházat,

sem pedig a szerb lakosságot. A lap első számaiban még olvashatók a szerb
kereskedők hirdetései is, de később ezek eltűnnek, valószínűleg a szerkesztő
nemzeti kizárólagosságot valló nézetei miatt. A lap nagyrészt a kecskeméti
színház előadásait méltatta. Ez a társulat mintegy húsz színésszel, tizenöt
mellékszereplővel és nagyszámú segédszemélyzettel vendégszerepeit a város
ban. Tehát meglehetősen komplett együttesről volt szó. A kecskeméti színház
dráma- és operaelőadásokat adott az abban áz időben üres Dundjerski Szín
házban, mivel a Szerb Nemzeti Színház akkor Zomborban, Nagybecskereken
és Temesvárod: tartott előadásokat. A vendégszereplő színház igazgatója
a magyar színháztörténetben eléggé ismert nevű Kövessy Albert volt (1860—
— 1924), aki a kolozsvári Nemzeti Színházat, a budai Kisfaludy Színházat
és a pécsi színházat is igazgatta. Könnyű, tréfás hangú színműveket írt.
Fordított is, főként operaszövegeket. Az Újvidéken vendégszereplő együt
tesben néhány ismert név is volt. Köztük Újházi Ede (1844— 1915), a buda
pesti Nemzeti Színház állandó tagja, a Színművészeti Akadémia tanára és
memoáríró; aztán Somló Margit, Sziklai Szeréna és Latabár Árpád. A vendégszereplés végén Kövessy társulatához csatlakozott Blaha Lujza (1850— 1926)
és Pálmai Ilka is (1859— 1945). Blaha Lujza a budapesti Népszínház oszlopa,
és a Nemzeti Színház örökös tagja: a népies darabok legkiválóbb alakítója
volt. Jellegzetes játékstílusa külön iskolát teremtett hosszú színikarrierje
alatt. Blaha Lujza mint emlékiratíró is ismert (.Életem naplója, 1905). Pálmai
Ilka külföldön is vendégszerepeit, azonkívül az állandó vendégszereplések
mellett költészettel is foglalkozott. Verseskötete, a Fájó szívvel, 1884-ben
jelent meg, és a közönség szépen fogadta. A Kövessy-társulat vendégjátéka
június 7-éig tartott. Ekkor jelent meg az Újvidéki Színházi Újság 67. száma.
A lap utolsó — hármas — száma Márkus Emília vendégszereplése alkalmával
jelent meg július 15-én. Márkus Emília (1862— 1949) a budapesti Nemzeti
Színház élművésznője volt, Shakespeare alakjainak közismert megszemélyesí
tője, aki egy kis szegedi színészcsoporttal három előadást tartott Újvidéken.
Az Újvidéki Színházi Újság négy oldalon jelent meg. Az elsőn közölték
a napi műsort, az utolsó oldal pedig hirdetéseket hozott. A belső oldalak
szövegei igen tarkák voltak, ahogy az a dilettáns szerkesztőtől elvárható.
A szövegek között sok a színházi anekdota, a különféle színházi pletyka,
interjúk a vendégszínészekkel; ezenkívül kinyomtatták a műsoron lévő
opera szövegét vagy részleteket közölnek — legtöbbször verset — a műsoron
levő darabból. Akad néhány eredeti költemény vagy „novellett“ is, de ezeknek
nem nagy a művészi értékük. Külön figyelmet érdemelnek azok a portrék,
amelyek egyes tekintélyes újvidéki polgárokról szóltak, Péter Pálról, valamint
dr. Nemes Sándor ügyvédről, az Újvidéki Hírlap alapítójáról. A lap — legtöbb
ször színészi jubileumok alkalmával — különszámokat is kiadott. Ezeket
eltérő színű papirosra nyomtatták. Különösen érdekes e különszámok közül
a Nemzeti Szalonban rendezett képkiállítás alkalmával május 10-én kiadott
szám. Ez alkalommal az újság külön cikkekben ünnepli az eseményt, a szín
ház pedig ünnepi előadást tartott, ahol a darab megkezdése előtt verses pro
lógussal ünnepelték a nagy eseményt, és a verset a lapban is kinyomtatták.
A folyóirat 1902-ben nem szűnt meg. 1905-ig azonban nincsenek meg
őrzött példányok, a lap a közbeeső két év alatt valószínűleg nem \s jelent meg.
1905-ből fennmaradt az első három szám, melyeken már az ötödik évfolyamot
jegyezték. Szerkesztője Naussbaum Marcell volt, aki vértelen és pretenciózus

prózával írta tele a lapot. Az újság ekkor egy operett-társulat vendégszereplése
alkalmával jelent meg, mely hét előadást tartott a városban, de lehet, hogy
többet is. Habár a folyóirat ekkor több irodalmi szöveget közölt, ez nem jelen
tett egyben minőségi javulást is.
,
1907-ből 58 szám maradt fenn; ebben az évben a lap április 8-tól június
16-áig jelent meg. Ezt az évfolyamot megint Mayer József szerkesztette, de
ekkor mármunkatársaisvolt,Gábor Zsigmond személyében. A régi szerkesztő
vel visszatért a régi szerkesztési koncepció is, így nem csoda, hogy az 1907-i
és az 1902-i évfolyamok fizionómiája alig különbözik. Az újság ez alkalom
mal a Szegedi Színház vendégszereplését követte. A színházat Makó Lajos,
az eléggé ismert színirendező és műfordító vezette (1854— 1908). A főszerepek
ben Felhő Rózsi, Bárdos Jolán, Békefi Lajos és Klenovics György lépett
fel.
A nyolcadik évfolyamból csak egy szám, illetve röpirat maradt fönn,
melyet 1908. március 28-án nyomtak Fráter Loránd (1872—1930), az ismert
dalszerző hangversenye alkalmával. Fráter Loránd szerzeményeihez maga
írta a szöveget, és maga is adta elő őket; nótái közül még ma is sokat énekelnek.
A nyomtatvány anyaga csupán a budapesti sajtóból vett kivonatokat és idéze
teket közli, eredeti írás nincs benne.
Teljesen elsatnyult formában a lap 1913-ban is megjelent; ebből az
évfolyamból a 10. és 11. számot ismerjük (március 8. és 9.). Kiadója a bajai
születésű Piukovich Sándor (szül. 1879) gimnáziumi latin- és görögtanár.
A szerkesztés teljesen kommerciális jellegű volt, a lap legnagyobb részében
hirdetéseket közölt, más szöveg alig jelent meg.
Az Újvidéki Színházi Újság a magyar művelődéstörténet szempontjából
jelentéktelen epizód, de csekély általános értéke mellett mégis sokat jelentett
az újvidéki magyarság számára. A lapnak mindenképpen döntő szerepe volt
a közönség és a színház s általában a művészet közti kapcsolat megteremtésében.
A történész számára forrásértékű lehet, ha másért nem, hát azért, hogy rekons
truálni tudja belőle a színházi műsort, továbbá adatokhoz juthat az újvidéki
színjátszás történetéhez.
Azt, hogy az Újvidéki Színházi Újság nem jelent meg minden évben,
mindamellett, hogy az évfolyamokat folyamatosan jelzik, egy másik, hasonló
lap 1904-i megjelenése is bizonyíthatja. Ez a lap a Thália nevű művészeti
újság, melynek 56 száma ismeretes. Félhavi folyóiratnak indult, mely a szín
házi vendégszereplések alkalmával naponta jelent meg. Programjának csak
ez a második része valósult meg. Első száma április 3-án jelent meg a Kövessytárs^ilat újbóli vendégszereplése alkalmával, az utolsó szám pedig május
28-án. A Tháliának sokkal komolyabbak a törekvései, mint az előbbinek.
Programja kettős. Elsősorban közelebb akarta hozni a lakossághoz a szín
művészetet, másodsorban pedig színvonalas irodalmi-művészeti olvasmányt
akart nyújtani az értelmiségnek. Az első szám tekintélyes írók közreműkö
dését ígéri, így a lap szerint Jókai és Mikszáth is megígérték támogatásukat.
Sajnos az ígéretek nem valósultak meg, mart a lap csak a vendégszereplés
alatt jelent meg, s kizárólag a színháznak szentelte hasábjait. Később félhavi
megjelenésére már nem került sor, viszont ezekben a számokban jelentek
volna meg az említett szerzők írásai. A Thália azonban, mint színházi újság,
komolyabb és színvonalasabb elődjénél. Kevésbé kötötték a kizárólag helyi

színházi események, s a jólértesültség és a tematikai gazdagság jellemezte.
A helyi előadásokat méltató kritikai szövegek mellett a lap színházi híreket
közöl egész Magyarország területéről, sőt külföldről is. Érdekes a Múlt
című rovata, ahol emlékezéseket közölt a színházi és művészeti múltból.
Mellékletében átveszi más újságok jobb íróinak érdekesebb színházi vonatkozású
cikkeit. Természetesen anekdoták is voltak a lapban, és egy furcsa rovata:
sakkfeladványokat is közöl, mintegy a szerkesztő érdeklődési körének jeleként.
A szerkesztő Herger Tihamér volt (szül. 1875), aki apja könyvesboltjának
kiadói tevékenységét vezette; kiadványai túlnyomórészt időszaki újságok voltak.
Az újságot lapozgatva néhány érdekes adatot is találunk a város színházi
múltjára vonatkozóan, azonkívül a szerb és magyar irodalom akkori kapcsola
tára vonatkozó adatok is előfordulnak. Ügy tűnik, a Kövessy-társulat egy
kissé számolt á szerb közönséggel is — mivel az újvidéki Szerb Nemzeti
Színház akkor éppen Szabadkán, Zentán és Becsén vendégszerepeit. Majdnem
pontosan az Obrenović dinasztia megbuktatásának évfordulóján, 1904.
május 23-án viszik színre az Obrenovics Sándor, Szerbia királya című „törté
nelmi színművet hat képben". Szerzője az elfelejtett Kerekes Mihály. A
színlapból ítélve Aleksandar királyon és Draga királynőn kívül a darabnak
más történelmi személyei is vannak, így a Lunjević testvérek, Vladan Djordjević, Inocentije mitropolita, Dimitrije Cincar-Marković, Lazar Petrović.
valamint az összeesküvő tisztek: Mašin, Anđelković, Dimitrijević és mások.
A merénylet végrehajtóiról jól értesült a szerző, hogy azonban a történelmi
esemény lényegéről volt-e tudomása, ezt nem tudhatjuk, mivel a mű szövege
nem maradt ránk. Az utolsó előtti fennmaradt Thália-szám bejelenti, hogy
a társulat a „jövő héten“ előadja Nušić Sík tengeren (Pučina) című drámáját
Teodor Škrbić fordításában. Teodor Škrbić abban az időben a Pécsi Napló
újságírója volt, és már régebben foglalkozott Nušić műveinek fordításával.
1902-ben Budapesten kiadták az Egy káplár emlékeiből (Pripovetke jednog
kaplara) című Nusic-művet az ő fordításában. Hogy a Puóina című Nušić-darab
tényleg színre került, arról a korabeli szerb sajtó is tudósít. A Braník című
újvidéki lap 1904. június elsejei száma (113. szám) bejelenti, hogy aznap este
a magyar társulat bemutatja Nušić Pučina című művét, s az előadáson a szerző
is meg fog jelenni, aki akkor a Szerb Nemzeti Színház igazgatója volt. A
PozoriŠte című újság 1904. évi 5. száma (május 31-június 12.) jegyzetben számol
be az előadásról a Thália kritikája alapján. Ez annak a jele, hogy Habár a számok
nem maradtak fenn, a Thália továbbra is megjelent.
Az Újvidéki Színház című folyóiratból is fennmaradt hét szám. Ez
a hetilap 1917-ben jelent meg szeptember 17-e és október 29-e között. Ez
„Irodalmi-közgazdasági-színházi- és társadalmi riportújság” volt. Minden
szám nyolc oldalból és fedőlapból állt. Szerkesztője Bors László (1895—1919)
író és újságíró, igen különös és érdekes személy. Mindeddig nem volt biztos
adatunk arról, hogy Újvidéken is élt. 16 éves korában írja első versét, szociális
témáról, a rakodómunkásokról. Politikai meggyőződésének kifejtésére nem
talált teret sem a Hétben, sem a Világban, melyekben a háború előtt dolgozott.
A háború alatt vidéki lapokat szerkesztett, így többek között ezt az újvidékit
is. Jó viszonyban volt a Nyugat íróival, szoros barátság fűzte Kosztolányihoz
és Karinthyhoz. Irodalmi termésének legjava a Kolozsvári Szemlében jelent
meg; Szív és száj címen verseskötete, Richly Rezsővel pedig közös novelláskötete jelenik meg Pózok és szerelmek címmel. 1918 elején Újvidékről Sopronba

távozott, különféle lapokat szerkesztett, részt vett a háború végi forrongó
eseményekben. A Tanácsköztársaság hatalomra jutásában cselekvő részt
vállal, tagja a direktóriumnak, propaganda- és sajtóbiztos. A forradalom bukása
után a fehérterror áldozatául esett. Újvidéki folyóiratában, a háborús cenzúra
miatt, természetesen nem juthattak kifejezésre forradalmi nézetei A lap
mellőzte a politikai témákat — inkább irodalmi irányzatú. Borson kívül versek
kel jelentkezett még Cziffra Géza és Kende Mária. A szépprózai hasábokat
Bors László rövid novellái és riportjai töltik ki. A lap élénken követi a város
kultúreseményeit, foglalkozik a színházi előadásokkal, hangversenyekkel és
más előadásokkal, valamint beszámol a tárlatokról is. (Beszámol többek között
Milenko Djurić (1894— 1945.) 1917. évi tárlatáról is, ez pedig értékes adat,
mivel a művészettörténészek úgy tudják, hogy a festő első kiállítása Zágrábban
volt 1921-ben.) A szerkesztő rendszeresen cikkezett a város első mozijában
vetített filmekről is, egyike volt az első magyar filmkritikusoknak.
Habár a lap címe a színházra és a filmre utal, az Újvidéki Színház általá
ban a művészetekkel foglalkozik, jellemzően az irodalmi folyóiratokra, öszszehasonlítva az előző lapokkal, ez jelentős haladás volt, s egyúttal a város
magyar kultúréletének fejlődéséről is tanúskodott.
A Porond c. folyóirat 1918. május 11-én indult, s utolsó megőrzött száma
július 28-án jelent meg. Hetenként jelent meg tehát, a július elsejei szám ki
vételével, mely a városban lezajlott sztrájk miatt nem hagyhatta el a sajtót.
Ez a lap csak indulásakor s célkitűzéseiben fordult a színházi problematika
felé, később a város művészeti életének és mindennapjainak panorámája
lett. Helyi kérdések foglalkoztatták, sok cikk konkrét eseményeket érint,
írt a szórakozásról, a labdarúgásról, közölte a helyi fürdő híreit, de a háborús
kor komolyabb kérdései is megtalálhatók benne. Cikksorozatban foglal
kozott, a hadigazdagokkal, élesen elítélve az élősködést s a becstelenséget,
mellyel ezek az élősködők a vagyonukhoz jutottak. Ez a cikksorozat való
ságos riadalmat okozott, s a város gazdag rétegének éles reagálását váltotta
ki; a szerző ellen intézett egyik ilyen támadás fizikai leszámolással végződött.
Ezek a mozzanatok világosan mutatják a folyóirat körének társadalmi állásfoglalását, a szociális kritika ébredését, különösen Tornán Sándor cikkeiben.
A folyóirat arculatából az is kitűnik, hogy munkatársai mind fiatal emberek
voltak, akiknek elképzelései sok esetben még éretlenek, és nem végiggondoltak.
Ezt a csoportot a háborúellenesség s a modern művészeti irányzatok szellemé
nek követése jellemzi, de észrevehető munkájukban az is, hogy az élet valódi
problémáitól még távol voltak. Persze a lap munkatársi gárdája közel sem volt
kompakt, programja sem egységes. Megfért egymás mellett a Müller Béla-féle
nacionalizmus és a Tornán Sándor-féle szociális meggyőződés is. A szer
kesztőség egyébként elég nagy számú, a főszerkesztők Újfalussy Gyula és
Tornán Sándor voltak. Újfalussy abban az időben jogot hallgatott, 1918-ban
az Újvidéki Hírlap szerkesztője lett, majd 1919-ben Budapestre távozott,
ahol újságírással foglalkozott haláláig. Debrecenben halt meg 1924-ben vagy
1925-ben. Tornán Sándor a Porond megjelenésének idején az orvostudományi
egyetem hallgatója volt, és ugyanakkor szolgálta katonai idejét is, de hoszszabb betegszabadságon Újvidéken tartózkodott. A két háború között szintén
újságírással foglalkozott, a Délbácska, a későbbi Reggeli Újság főszerkesztője
volt. A harmincas években és a háború alatt ugyanannak a lapnak a helyi

rovatát vezette, ma Újvidéken él, nyugdíjas.* A lap további szerkesztői és
munkatársai voltak még Profuma József joghallgató, Müller Béla buda
pesti rajztanár és újságíró és Kosta Hadži, akkor egyetemista, később ismert
újvidéki ügyvéd. A szerkesztőség összetétele azt is tanúsítja, hogy a folyó
irat nem zárkózott el a nem magyar kulturális eseményektől sem. A lap munka
társi gárdájában számos szerb ifjú is található, így Kosta Jorgovié, Aleksandar
Adamović és ami legfontosabb, Žarko Vasiljević, a költő, kultúrmunkás,
a Szerb Nemzeti Színház rendezője és igazgatója. (Szül. 1892-ben Béla Crkván,
meghalt 1946-ban Újvidéken.) Már a folyóirat első száma beszámol a szerb
ifjúság György-napi ünnepségéről, amelyen előadták Kosta Jorgović festő
A csók számüzöttje (Lišen poljupca) c. darabját. A lap elismerően írt a darab
ról és az egész ünnepségről. A Porond azonban mint a fiatalok folyóirata
természetesen az irodalomnak adott legtöbb helyet. Sok benne a szépirodalmi
szöveg, különösen a vers. A szerzők közül megemlíthetjük Gál Gizit, Kraus
Oszkárt, Vas Sándort, Profuma Józsefet és másokat. Nem nagy irodalom ez,
de bizonyítéka az újvidéki magyar ifjúság irodalmi ambíciójának; egyesek
közülük az avantgarde művészethez, közeledtek. A Porond a háború vége
előtt megszűnt, valószínűleg csak ez a 11 megőrzött száma jelen* meg. Ugyan
ezzel a címmel az első világháború után is megjelent egy lap, de ennek a
lapnak egészen más célkitűzése volt — nagyrészt humorisztikus szövegeket
hozott —, és munkatársi gárdája is más volt.
Végül meg kell említeni még egy folyóiratot, amely — attól tartok —
végérvényesen elveszett. Erről a folyóiratról a Letopis Matice srpske egyik
száma ad hírt (1902. 215. könyv, V. füzet, 123. oldal): „Újvidéken egy idő
ben Művészvilág címmel magyar irodalmi folyókat jelent meg, mely többek
között azt is feladatául tűzte ki, hogy megismertesse a magyar olvasóközön
séget a szerb irodalommal. A gyenge érdeklődés miatt azonban a lap megszűnt.
Irodalmi vonatkozású cikkei közül figyelmet érdemel Jovan Grčić »Vitkovich
Mihály mint szerb író« c. tanulmánya, dr. Milán Savié irása: »Vázlatok a
szerb irodalom köréből«, melyben megemlíti Kosta Trifkovićot, Ilija Ognjenovićot, a Matica srpskát* Jovan Jovanovićot, Vük Karadžićot, és a mai
szerb szépirodalomról is szól. A Kritika c. rovatban Jankó Perié méltatja
Veselin Đisalović professzor Njegoš Hegyek koszorúja c. művének fordítását."
Hogy hány száma jelent meg ennek a szemmel láthatóan komoly folyóiratnak,
azt mindmáig nem tudjuk, csupán még egy forrást említhetek meg, mely
szintén tud róla. Dr. Póth István budapesti komparativista a Magyar színmű
vek a szerb színpadokon (Madjarske drame na srpskim pozornicama, Spomenica Srpskog rtarodnog pozorišta u Novom Sadu 1861—1961. 249. oldal)
c. munkájában, a 86. számú jegyzetben megemlíti Jovan Grčić A magyar
színi irodalom a szerbeknél c. tanulmányát, mely a Művészvilág tizedik számá
ban jelent meg. Ez a folyóirat nem található meg a jugoszláviai könyvtárak
ban, sem a budapesti Széchényi Könyvtárban, de úgy látszik, egyes! magyar
könyvtárakban rtiégis megvannak a példányai. Dr. Póth jegyzetéből kitűnik,
hogy a Művészvilág nemcsak néhány számot ért meg, habár a Letopis beszá
molója ezt engedi sejtetni.
♦ I t t mondok köszönetét Tornán Sándornak, akitől sok fontos adatot tudtam meg a Porond
szerkesztőire és munkatársaira vonatkozóan/Az ő szóbeli közlése szerint a lap tovább is
megjelent, tehát nemcsak annyi száma volt, ahány fönnmaradt. A Porond ezek szerint
még 1918 szeptemberében is megjelent. B. K.

Az itt említett öt folyóirat, noha feltehetően nem soroltuk fel az össze
seket, amelyek az I. világháború előtt Újvidéken megjelentek, rövid élete
ellenére is impozáns számot jelent. Sajnos színvonalukról nem a legjobb a
véleményünk. Ettől eltekintve az újvidéki magyar lakosság kulturális fejlődé
séről tanúskodnak. S bár vidéknek számít, tagadhatatlan a város kulturális
vitalitása, aminek különlegességét az adja meg, hogy olyan talajon született,
ahol több nép nyelve és kulturális sajátosságai fonódnak össze.
HITK, 1969/1.

Božidar Kovaček

4. A PÉCSI EMIGRÁCIÓ SZEREPE A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR
SAJTÓ ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN
Az utóbbi néhány évben a magyar vonatkozású sajtótörténeti kutatások
Jugoszláviában örvendetesen fellendültek. Résztanulmányok és monográfiák
foglalkoznak egy-egy korszak vagy város sajtójával. Lőrinc Péter újabb
kutatásaiban a dualizmus korának bánsági sajtóviszonyait vizsgálta meg.1
Igaz, a tanulmányok nem sajtótörténeti indítékúak, ám a tárgyalt területnek
és kornak még ilyen vonatkozásban is a legjobb öszszefoglalóját jelentik.
Kolozsi Tibor monográfiája a szabadkai sajtó történetét dolgozza fel.2 Munkája
nemcsak a magyar nyelvű sajtóra korlátozódik, hanem átfogja a horvátot
és szerbet is. A párhuzamos vizsgálódást tájunk (vagy konkrétabban Szabad
ka városának) nemzetiségi struktúrája indokolja. Itt népek és kultúrák élnek
egymás mellett évszázadok óta. Az együttélés a kultúrákat testvér-kultúrákká
lényegítette: a szellemi hatások legváltozatosabb képleteit figyelhetjük meg.
A kultúrák önmagukat és egymást alakítják, s mindez a sajtó területén is
megfigyelhető. Kolozsi Tibor monográfiája ezeket a mozzanatokat is doku
mentáltan feltárja számunkra.
Ez a két tanulmány sajtónk múlt századi állapotát térképezi fel.
A két háború közötti korral, tehát azzal az időszakkal, amikor kialakult
a sajátos jugoszláviai magyar sajtó, eddig csak a memoárok foglalkoztak.
„Én abból indultam ki, hogy irodalmunknak ollómmal körülnyesett fejezetei
és a fejezetek szereplői vagy szikrává, vagy hamuvá váltak rég, és talán csak
így, a mese hangján lehet őket újra, életesen felidézni.*3 Vagy még egy idézet,
hogy ezt az emlékező, memoáríró, de irodalomtörténeti szempontokat is
szem előtt tartó igényt jobban megismerjük: „Mai törekvésieinkben benne
van a kulturális hagyomány és kulturális örökség fokozott megbecsülése is,
kétségtelenül. S egészében kell belemarkolnunk a múlt homokjába ahhoz,
hogy minél több homokszem csillogása a tenyerünkön maradjon/'4 Az emlé
kezések megkönyítették az irodalomtörténész munkáját, de a munka lényege
még előttünk áll. A memoár csak előzménye, indítéka lehet az objektív értéke
lő-mérlegelő tanulmánynak, irodalmi vagy sajtótörténeti kutatásnak.
1 Lőrinc Péter: Bánát magyar nyelvű polgári társadalomtudománya a századforduló idején,
1880— 1918. Újvidék, 1973. (Lapok és társulatok c. fejezet.)
2 Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó 1848— 1919. Szabadka, 1973.
3 Majtényi Mihály: Szikra és hamu. Növi Sad, 1963. 8. 1.
* U.o.

A két háború közötti korral eddig monografikusan Bori Imre foglalko
zott. Irodalomtörténetében, amely az 1918 és 1945 közötti kort tárgyalja,
az irodalmi jelenségek leírásával párhuzamoran felvázolt néhány égető sajtó
történeti problémát is.5 Részletesen foglalkozik az Út, a Vajdasági írás ,
a Kalangya és a Híd című folyóiratokkal. A tiszavirág életű irodalmi lapoknak
is figyelmet szentel (IKSZ, Zivatar , Jugoszláviai Magyar írás , Ék, HétrőlHétre, Magyar Élet stb.). A napilapok közül a Bácsmegyei Napló és a Reggeli
Újság szerepével foglalkozik behatóbban. Az értékelő-feltáró munkát itt is
az irodalmi szempont vezette. Ezekből a fejezetekből a lapok irodalmi arcula
tát ismerjük meg.
Bori Imre irodalomtörténete s néhány nagyobb lélegzetű tanulmánya0
a további sajtótörténeti kutatásoknak jó indítást adott, felhívta a figyelmet
azokra a jelenségekre, amelyek döntően befolyásolták sajtónk alakulását a
régi Jugoszláviában.
Ilyen lényeges kérdés a pécsiek, a pécsi menekültek szerepe a két háború
közötti jugoszláviai magyar sajtó és irodalom megteremtésében. De előbb
talán néhány szót kellene ejteni az impériumváltozás sajtótörténeti vonatko
zásairól. Az új határok és az ideiglenes demarkációs vonalak megvonásával
a sajtó is új helyzetben találta magát.
Az új államalakulat az eddig alvó vidéki sajtót felébresztette, a lapok
az első lépéseiket bizonytalanul tették meg, de elég gyorsan felismerték az
új helyzetet, s az önmagukkal való számotvetést konzekvensen elvégezték.
Az öneszmélés után kialakul a jugoszláviaiság tudata. Hogy ehhez milyen
körülmények járultak hozzá? Néhány szóban erre is feleletet lehet adni.
A határváltozással a pesti sajtótermékek nem juthattak be az országba,
nehezebbé vált a lapterjesztés vagy a hatóságok megtagadták a lapoktól
a postai szállítás engedélyét. A beállt sajtóhiányt, a máról holnapra jelentkező
űrt a helyi lapoknak kellett kitölteniük. Válságos korszakokban az információéhség hatványozottabb formában jelentkezik. Az olvasói igény és elvárás gyors
és pontos informálást követelt. Az eddig helyi körülményekben és viszonyok
ban gondolkodó lapoknak váltaniuk, változniuk kellett. Űj munkaformákat,
új hírszerzési lehetőségeket, új központokat kellett kialakítani. Mindezt csakis
friss erők bevonásával lehetett megvalósítani. A pécsi emigránsok erjesztő
kovászként hatottak.
A Pécs—Baranyai Szerb—Magyar Köztársaság 1921 nyarán történt
felszámolása után a forradalmárok (a Tanácsköztárság és a pécsi események
részvevői) Jugoszláviába emigráltak, s közöttük jelentékeny volt az írók
és publicisták száma. Ekkor történt az a „különös vérátömlesztés“ (Majtényi
Mihály megfogalmazása), ami olyan lényegesen meghatározza a huszas évek saj
tóját és vajdasági irodalmát. „. ...A menekültek között sok volt az újságíró, író,
közíró, sok volt á baloldali ideológus — legtöbben magyarok. Ezeknek mind
kenyér kellett.
eleinte sokan mint fizikai munkások dolgoztak, de nem
szűntek meg az itteni, gyenge lábon álló magyar újságok szerkesztőségeit
ostromolni. Beszüremkedtek lassan a redakciókba, mások hivatalokba kerül
tek. . . tény, — hogy az irodalomnál maradjanak — Vajdaság tele lett egy szerre
5 Bori Imre:, A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-íó/ 1945-ig. Növi Sad, 1968.
6 Bori Imre: „A Szervezett Munkás" irodalompolitikája. GodiSnjak Filozofskog fakulteta,
IX. évf. (1966), 335—348. 1.

»tollforgatókkal«.7 Ez a Pestet és Pécset egyaránt megjárt újságíró-gárda nagyot
lendített a lapok színvonalán. A lapokban új rovatok születtek, a hang fris
sebb s oldottabb lett, a vidéki köntöst „városiasabb" váltotta fel, a sajtótermé
kek külső, grafikai megformálása is változott. Európai távlatok nyíltak meg:
az irodalom az új mozgalmakhoz fordul, ott keres és talál példákat; de a tágabb
haza, Belgrád és Zágráb is az új irodalom érdeklődési körébe kerül. A termé
ken}' kapcsolatok sok helyről szívják éltető nedveiket.
A pécsi emigránsok ideológiájukat tekintve nem képeztek tömböt, tudatuk
töredezett volt, ezt akkori írásaik s életük későbbi alakulása is híven bizonyítja.
A legbaloldalitb írók polgári lapoknál helyezkednek el, s csak külmunkatársként dolgoznak baloldali orgánumokba. Haraszti Sándor és Mikes Flóris
két otthont is vallhatott magáénak: a polgári demokratikus Bácsmegyei Naplót
és a szakszervezeti (a párt irányítása alatt álló) Szervezett Munkást. De az
ő szerepük mégis tiszta, egyértelmű. A többi pécsi forradalmár ideológiai
szerepének alakulása és elemzése már bonyolultabb feladatot jelent, s nem
fér egy ilyen rövid s aránylag kisszámú dokumentum tanulmányozása alapján
készült írás keretébe. A ' probléma érzékeltetésére, azt hiszem, elegendő
idézni Lőrinc Péter emlékiratát: „Az emigráció a lehetőségét, de a szükségét
is megteremti — szinte már az elfajzásnak, a tévelygésnek, a desperádó-jel
lem kifejlődésének. Ha csak önmagában nem hordja az ember szigorú cenzo
rát cselekedeteinek. És ez a cenzor legsikeresebben az önmagunkban hordozott
Párt maga lehet. De az ilyen ember könnyen és hamarosan megtalálja az
utat újra magához a Párthoz is, és ebben a pillanatban már kívülről is újra
megkapja az erkölcsi támaszt, amely belülről sohasem hagyta el. Az ilyen
ember a magányban sincs soha — egyedül! — De az ilyen ember általában
ritka, és ritka volt, mondom, a baranyai emigráció soraiban is. Haraszti*
Alikes Flóris, Fiser Mihály, Csébyék, apa és fiú, Hatz Karcsi, Bodnár
Zsigmond, Flamm Jóska, Udvardi, Andorka és számosán mások — emberek
és mozgalmi emberek is maradtak az emigrációban is, de a nagy többség,
a baranyai emigrációs szervezet ellenére is — mely persze nem párt volt,
és minden párt tagját magába fogadta, azaz ebben az időben inkább pártonkívülieket — elvesztette proletár öntudatát, osztályharcosságát, és csupán a
megélhetésre gondolt.“8 A pécsi emigrációt egy évtized eseményei szétszór
ták a világban. S itt az írókra és az újságírókra gondolok elsősorban, mert
az idézett rész Lőrinc Péter memoárjából a politikai emigrációt, a szakszer
vezeti és párttagokat is érinti. A pécsi emigránsoknak a kezdeti időben
kedvezett a jugoszláv politikai légkör, a mind erősebbé váló burkolt dikta
túra munkájukat lehetetlenné tette. A légszomj Magyarországra, a Szovjet
unióba, de még Dél-Amerikába is elűzte őket.
Az emigránsok; szétrajzását több tényező idézte elő. A már fejtegetett
eszmei differenciálódás mellett pl. a nagyobb kenyér é$ a hírnév keresése,
de legdrasztikusabban az 1929. január 6-ával kezdődő királyi diktatúra segítet
te elő a nagyszámú emigráció fokozatos felbomlását.
Mindezt a sajtótörténeti adatok is jól példázzák. Az emigránsok áltál
szerkesztett vagy kiadott lapok megjelenési ideje s az orgánumok élettartal
mának a megyizsgálása is ezt bizonyítja. Az első években a pécsi emigránsok
7 Majtényi Mihály: Különös vérátömlesztés. A pécsiek. In: A magunk nyomában. Növi
Sad, 1961. 85. 1.
8 Lőrinc Péter: Válságok és erjedések. Növi Sad, 1962. 272- 1.

az irodalmi és egyéb lapok egész sorát indítják meg a Vajdaságban. Ilyen
irodalmi-riport orgánum volt Fekete Tivadar A z Utca című újvidéki lapja.
Vagy a mindössze kilenc számot megért Fáklya , Hesslein József becskereki
folyóirata. De a néhány évfolyamot megélő Út c. avantgardista kiadvány is
csak ígéret volt, nem teljesedett ki. Hoszabb ideig csak az eszéki Magyar
Újság élt. Élettartama kb. nyolc hónap volt; az első évfolyam 39 számot szám
lált, a második a 127. számmal megszűnt.
Ezt az utóbbi napilapot szeretném kissé részletesebben bemutatni.
Ez a kiadvány volt a pécsiek eszéki lapja, amit. Majtényi Mihály is emleget
emlékező tanulmányában. Eddigi ismereteim szerint ezzel a kiadvánnyal még
senki sem foglalkozott, pedig megérdemli a figyelmet.
A magyar újságírásnak és egyáltalán a magyar nyelvű kiadói munkának
nem ismeretlen területe Eszék. Az első magyar nyelvű nyomtatvány M. A.
Divalt nyomdájában 1835-ben jelent meg. Eszék ebben a korban s később is
egészen a második világháború befejezéséig, három nyelvű város volt;
horvát, német és magyar nyelvű kiadványok létéről szólnak a város helytörté
neti voaatisozású munkái9. Az eszéki Magyar Újságót közvetlenül a Szlavóniai
Magyar Újság (1908— 1918) előzte meg. Ezt a lapot Polyáni Zoltán szerkesz
tette és adta ki.10 Ezekben az években a MÁV horvátországi szükségleteire,
a vasutasok tájékoztatására szaklapot jelentetett meg Eszéken. Az impériumváltozás után Berényi Zsigmond Testvériség címmel indított lapot11. Ez a
kiadvány kérészéletűnek bizonyult, csak három száma jelent meg.
Ilyen előzmények után jelent meg a Magyar Újság 1921. november
15-én, három hónapra a Pécs—Baranyai Köztársaság felbomlása után. A
lapot Milán P. Aleksandrović jegyezte mint felelős szerkesztő a második év
folyam 78. számáig. A szerkesztést (a 79. számtól a 127. számig) ezután
P. Halász Lajos vette át, aki korábban a Muravidéken adott ki lapot. Az
újságot a Srpska stam^árija d. d. nyomdájában készítették az első számtól
az utolsóig. A lap alcímében feltüntette cirill és latin betűkkel is: Mađarske
novine. A második évfolyam alcímébe ezt vette fel: Politikai, társadalmi és
közigazgatási napilap. Az újság az anyagi nehézségek ellenére 1922. május
31-éig (a 123. számig) jelent meg napilapként. Júliusban a lap hetenként
jelent meg, még négy száma került ki a nyomdából, s végül 1922. június
25-én (127. sz.) megszűnt.
A lap főmunkatársai közé Vidor László, Péchy-Horváth Rezső és Kiss
János tartozott. Eddigi kutatásaimban az ő írásaikat tudtam azonosítani.
A lap programja az in d u lásk o r független, pártonkívüli volt. Később, a
jugoszláviai Magyar Párt alapításakor ennek a pártnak lett a szócsöve.
Vezércikkeiben,a Magyar Párt frazeológiáját ismerhetjük fel. Az osztály
érdekek felfüggesztését propagálja, a magyarságot egységes tömbbe szeretné
tömöríteni. Munkás és kapitalista, szegény és gazdag párhuzamok felállításá
val ugyan jelzi az ellentéteket, sőt a felekezeti megoszlást is felemlíti, de mind
ezek ellenére a jugoszláviai magyarság egységét (a Magyar Párt vezetésével)
próbálja hirdetni, megokolni és termékeny politikai képződménynek fel
mutatni.
9 Josip Bösendorfer: Povijest tipografije u Osíjeku. Zagreb 1939. Kny. a Građa za povijest knjtéevnosti Hrvatske c, kiadványból.
10 I. m. 137. és 142. 1.
1
11 I. m. 143. 1.

Külpolitikai tekintetben a lap a kisebbségi magyarság életét követi,
a kelet-európai helyzet reális bemutatásra törekszik. A lap hír- és egyéb
rovataiban sok tudósítást olvashatunk a romániai és csehszlovákiai magyarság
politikai, kulturális és gazdasági életéről. A magyarországi állapotok bemutatá
sakor a lap minden sorában kurzusellenes; kritikai éle itt érezhető a legjobban.
A Magyar Újság lehetőségeihez mérten kiveszi részét az induló jugoszlávi
ai kultúr életből. Gazdag a művelődési híreket közlő rovata, de egy-egy téma
megvitatására a vezércikket is alkalmasnak tartja. A jugoszláviai magyar
tanítók és a horvátországi magyar iskolák bezárását élénken kommentálja.
Érvelési alapul a kisebbségvédelmi törvények, nemzetközi konvenciók és
a vidovdani alkotmány megfelelő szakaszai szolgálnak.
Irodalmi anyaga változatos. A legtöbb írást Péchy-Horváth Rezsőtől
és Aszlányi Dezsőtől olvashatjuk. Az emigráció íróinak névsora elég gazdag.
A lap mindjárt az indulásnál irodalmi pályázatot hirdetett. A verspályá
zat eredményét közzé is tették, a novellapályázatról nem közöltek hírt.
A jeligés verspályázat díjait Mollinái*y Gizella^ Lovász Pál és Csuka Zoltán
kapták.
A lap Csuka Zoltán tollából érdekes polemikus cikket jelentetett meg.
A „Ma“ aktivistái címmel Csuka Zoltán vitába száll Császár Géza Aktivizmus és közszemérem c. írásával, amely az újvidéki Délbácska hasábjain jelent
meg. A vitát ez esetben nem ismertetném. A cikk felemlítésével a lap nyi
tottságát szeretném érzékeltetni. A két írás az Út c. aktivista folyóirat megindí
tásának az előzménye, mintegy az elvi álláspontoknak a leiisztázását jelenti.
Az eszéki Magyar Újság rövid megléte ellenére is pozitívan hatott a
jugoszláviai sajtóállapctokra. Ha kis ideig is, de országos kiterjedéssel próbálta
a muraközi, baranyai, bácskai, bánsági és boszniai magyar olvasókat tájékoz
tatni.
A Magyar Újság fennállási ideje alatt Jugoszláviában tizenhét magyar
lap jelent meg. A tőkeerősebb vállalkozások jobban bírták a versenyt. A lap
sorsát megjelenési helye is nehezítette. Eszék a fő közlekedési vonalaktól
távol esett, s a magyar lakta területek is körülményesen voltak elérhetők az
akkori közlekedési viszonyok mellett.
H ITK , 1975/25.

Pastyik László

VI.
Tudomány- és
filozófiatörténet

1. BÁNÁT MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI PROBLÉMÁI 1880—1918
Szokás volt egy időben és szinte a jómodor és kultúrfölény-bizonyítás
követelménye is egyúttal, hogy valamilyen színlelt magasságból nézve Vajda
ságra, magát a területet és kultúráját is — megidézőjelezve a szót — valóban
lenézzük, mint olyan álkultúrát, amelynek nemcsak alapja, hanem lényege
is a jófalat, az evészet-ivászat és a tánc, kivilágos kivirradtig. Annál inkább és
annál kellemesebben lepett meg kultúrtörténeti tanulmányaim során a bánáti
társadalomtudományok erős és magas színvonalú fejlettsége, mind magyar,
mind szerb, de német és némileg román nyelven is. Az én feladatom, itt is
és most is, természetesen, csupán annyi, hogy a vajdasági magyar nyelvű
művelődéstörténet tanulmányozásához egy-két szempontot és talán támpontot
is nyújtsak, de elöljáróban, bevezetésképpen el kell mondanom, hogy hasonlóan
gazdag ez a tudományág Bánát többi nyelvén is. S ha 1880—1918 között
a magyar nyelvű társadalomtudomány magasabb fokúvá, gazdagabbá és
terjedelmesebbé vált is e tájon a szerb vagy német tudományosságnál, úgy
ennek bizonyára nem annyira a magyar kultúrfölény az oka, hanem az, hogy
a magyar akkoriban uralkodó nemzet volt, s így 1) az állami, megyei, községi
hatóságokra, sőt a magyar támogatást élvező (főleg magyar és német) nagy
tőkére s úgyszintén főleg a magyar nagybirtokra támaszkodhatott, 2) más
részt pedig mint uralkodó réteg kötelességének is tartotta a helyzet és a társa
dalmi viszonyok tanulmányozását, hogy így a tudományt is segítségül hívhassa
uralmának tartósításához. Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy a szerb
feudális egyház meg az iskola, valamint a kis-, főleg középpolgár maga is
támogatta a szerb nyelvű társadalomtudomány kibontakozását, persze nem
a helyzet tartósítását, hanem ellenkezőleg, annak forradalmasítását tartva
szem előtt. Főleg a nemzeti helyzet forradamasítására gondolva persze —
hiszen e helyen csupán a polgári társadalomtudomány fejlesztéséről lehet
szó és a magyar polgárság tudományos fegyvereket kívánt kovácsolni —,
mind nemzeti, mind pedig társadalmi téren is, a már csírázó forradalmi válto
zások ellenében. Hogy azután a leggyöngébb — a román polgárság — volt
kénytelen fegyverért leginkább a proletariátushoz is fordulni (itt-ott egyúttal
az egyházhoz is talán), a legerősebb, a magyar polgárral együtt — azt legin
kább Vasile Goldis magyar nyelvű füzete bizonyítja a nemzeti kérdésről,
amely, Jászit túllépve, sőt Braun .Róbertet is túlhaladva, teljesen marxista,
materialista és dialektikus alapra helyezkedve, igyekszik tudományos alapot
nyújtani — a román nemzeti szabadság kivívásához — az antimaterialista,
antidialektikus román polgárnak! A bánáti magyar társadalomtudomány

viszont — a proletariátus és a szocialista forradalom ellen is harcolva —
ezt megelőzni is igyekszik, kifogni vitorlájából a szelet, s ez az elgondolás,
ez a szándék viszi számtalanszor a szocialista, a marxista társadalomtudomány
közelébe, habár éppen ellene kovácsolja a fegyvert. Ilyen eset adódott azért
a szerb polgárság körében is. Főleg Jasa Tomió'a és körére gondolok itt.
Hiszen Vasa Stajić valóban mint marxista harcos indult — s oda is tért vissza
öregségére. Magyar vonalon Jeszenszky Ignácot, Somfai Jánost, Farkas
Geizát, Stern Lázárt tartom viszont szem előtt, a nemzeti kérdés terén némi
leg Braun Róbertet is, amennyiben ő is Bánátból indult.
Mindez azonban még jórészt ismeretlen, feltáratlan, szűz terület és
jelenleg nem is lehet az a feladatom, hogy kész eredményekkel áüjak közön
ségem elé, hanem inkább az, hogy start-helyzetet teremtsek, hogy megbe
széljük az indulás feltételeit és munkatervét.
Eddig csupán Bánátról mondtam egy-két szót. Ez persze szubjektív
dolog, de némileg objektíve is megindokolt és determinált. A szubjektív
ok abban rejlik, hogy habár általában Vajdaság kutatója vagyok: tekintve,
hogy Vajdaság igen nagy terület, hogy Bácska vagy Szerémség elég távol
áll Bánáttól e téren is, sőt maga Bánát is legalább három külön részből (volt
jobbágyterület, volt határőrvidék és volt kikindai terület) áll össze — így
én mint Bánát fia és régi ismerőse, jóbarátja —, leginkább mégis a bánáti
mozaik-kockát készítem elő a majdani nagy szintézis számára. Az objektív
oka ennek az, hogy míg Bánátban többszáz társadalomtudományi műre
bukkantam és heti-, sőt napilapjaiban is sok ilyen vonatkozású cikkre, Bácská
ban csak szórványosán akadtam eddig ily művekre és lapjaiban is gazdagabb
a szépirodalom, mint akár az ismeretterjesztő irodalom is. (Talán Patajt és
Igazságéit kivéve.)
Vajon Bácskában nem lett volna szükség a helyzet tudományos felméré
sére? Esetleg maga a harc, a helyzet tartósításáért is felesleges lett volna itt?
Bizonyos, hogy a bánáti helyzet tarkább és „veszélyesebb4* is volt az uralkodó
nemzet uralkodó osztályára. Vagy a múlt hagyományai harcosabbá és harciasabbá tették Bánátot? Lehetséges, de nem túlságosan valószínű. Akárhogy
áll a dolog, egyelőre tanácstalanul állunk e kérdéssel szemben. Más szóval,
ha munkatervet kívánunk készíteni: ebből kell kiindulnunk. 1900-ban Dará
nyi Ignác földmivelésügyi miniszter nagy tanácskozásra hívta össze az ország
agrárpolitikai szakértőit. Torontál az ország hatvan-egynéhány megyéje
közül csak egyet képviselt, de nem a munka 1/60-át, hanem teljes tizedrészét
végezte ezen az értekezleten, míg Bácska nem is képviseltette magát. Az
1902-es kivárdorlási kongresszus tónusát is a bánátiak adták meg. Bácska
itt sem szerepelt! Ez feltétlenül külön tanulmányozást igényel. Míg más
megyék alispánjai néhány oldalas jelentéssel untatták a megye közönségét,
a torontáli Tallián évről évre többszáz oldalas nyomtatott könyvet tett le
a megye asztalára, tele statisztikai táblázatokkal és következtetésekkel; s
a szociográfiai irodalom az akkori Bánátról talán egész szekrényt tölt meg.
Nem tudom pontosan, nem volt még minden ilyen tárgyú írás a kezemben.
De mindezt kézbe kell venni. A jobbágyságról szóló első komoly tudományos
tanulmány is nem Acsády híres műve volt, hanem a Becskereken megjélent
szinte ismeretlen váradi bíró, Nagy Sándor könyve, s az első vidéki tudós
nők között feltétlenül ott van a pancsovai Póznán Jolán, aki szerb nemzeti
ségű volt de magyarul és németül publikálta műveit.

Míg Czirbusz Géza, Farkas Geiza, Fináczy Ernő és számosán mások
Pesten is éltek, Pesten is adták ki, jórészt, műveiket, sokan jönnek el más
távoli tájakról is Becskerekre, Szabó Ferenchez, Pleitz Ferenc Pálhoz, mint
tette ezt Nagy Sándor is, hogy itt jelentessék meg müveiket, ahol — kisváros
ban egyedülállóan — a Weiss-féle 22 kötetes világtörténelem is minden ne
hézség nélkül megjelenhetett. Bánátban a Délvidéki Lapok, a Neue Werschetzer Zeitung, a Srpski Glas Diner-Dénes, Fáber Oszkár, Fényes Samu, Jászi
Oszkár, Braun Róbert írásait is közölte; itt Krsta Iskruljev és Szabó Ervin
is otthon volt és csak Ambrus Zoltán tréfálkozott a vidéki és vidékies „Kultúra
füzértánccal“ fölött — holott a „füzértánc“ jellegét éppen Pestről hozta le
Becskerekre — Rákosi Jenő! Színvonalas sajtó, hatalmas könyvkiadás, nagy
tudományos tevékenység, rengeteg líceumi, munkásegyetemi s egyéb elő
adás és kultúregyesületi évkönyv, kiadvány tudományos értekezése — a
nagyon látogatott színház előadásai és a koncertterem túlzsúfoltsága mellett
— fölibe emelik Becskereket az átlagos kisvárosi kultúrs7Ínvonalnak. Vajon
miért? Ki adja meg erre a kérdésre a végleges választ, amelyre én csak az
első válaszadással próbálkoztam és próbálkozom meg.
Természetesen kutatni kell Vajdaság kultúráját a középkorban és tovább
1867-ig és az 1880-as évekig, valamint az 1918-tól máig terjedő újabb korszak
ban is. Én mégis megmaradok ezúttal is a magam területén, amely az 1880-as
évektől 1918-ig terjed, körülbelül abban az időszakban tehát, amelyet a magyar
politikai történetírás a dualizmus válságának szokott nevezni. Ebben a korszak
ban is — mint már igyekeztem megindokolni — kölön kutatócsoportra bíz
nám Bánát, főleg Torontál és külön csoportra Bácska tanulmányozását,
esetleg különválasztva egyúttal az 1867—1880-as (esetleg 1867—1887-es)
meg az 1880— 1918-as időszakokat is egymástól, amint ezt, nem indokolat
lanul, cselekedtük a Vajdasági Történeti Intézetben is. Különválasztják a
két időszakot a magyarországi történészek is, persze 1890-ben látva meg és
tévf; le a határkövet. A vajdasági történelemben viszont 1887-re tenem ezt a
periodizációs határvonalat, mert akkorra érett be a polgári politikai tarkaság
termése, akkor váltak külön a magyar, toleg a szerb, de német, román és
szlovák polgári pártok is és akkor csatlakozott a falusi szegénység is — földért
folytatott harcában — a szocialistákhoz, elvesztvén bizalmát a polgári pártok
ban. Hiszen éppen ez is tette szükségszerűvé a helyzet felmérését, a polgári
társadalomtudomány jelentkezését, azaz megerősítését. Mert bizonyára
nem volt véletlen jelenség, hogy pl. 1897-ben a vajdasági (és általában: magyarországi), szinte korszakalkotó aratósztrájkok évében, az eleméri—zentai—nád
udvari vérontás évében jelenik meg és egyidőben Jeszenszky: Kiáltó szava,
Farkas Geiza: Fényűzése és Jaša Tomic: Földmíves szegénysége meg Bölcs
nazarénsége, azaz eredeti címükben a Zemljoradnička sirotinja és a Pametno
nazarenstvo.
*

Talán ez volna a kérdésfeltevés lényege. De ugyanennyire kérdésesek
és kikutatandók e lényeg \jeleni kezési formái is.
Egyike a legjelentősebb kérdéseknek e téren a többé-kevésbé érett szakszerűség, szinte teljes tudományos professzionalizmus — vagy pedig az ama
tőrizmus, sőt itt-ott dilettantizmus kérdése — n, m éppen a művészet terén,
amelyre e szavakat főleg érteni szokták s amellyel itt nem kívánok foglalkoz

ni —, hanem a tudományok, a kultúra- és művelődéstörténet talaján: ahol
ez, sajnos, szintén lehetséges és e tájon otthonos is volt.
Ide kivár kozlak persze a sajtó hasábjai is. Az előbb három bánáti lapot
említettem: a Délvidéki Lapokat, a Srpski Glast és a Neue Werschetzer Zei
tungot, mint igen komoly és színvonalas lapokat. Színvonalasak voltak persze
Várady Imre becskereki lapjai is (a Délvidéki Újság stb.) vagy a pancsovai
magyar Abay János német Volksblatt]a, hiszen Abay arról volt nevezetes,
hogy öt nyelven írt prózát, három nyelven verset és teljesen otthon volt a
sajtó terén. Mégis, ahogy szinte mirden faluban volt egy-két gyáracska és
bankocska, úgy volt e tájon szinte minden faluban nyomda és a nagyobb falvak
ban lapocska is, és a nyomdatulajdonos, ha más nem akadt, hát maga érezte
kötelességének egy-egy lap megindítását. A tanárok és ügyvédek meg a kép
viselőjelöltek szintén elindítottak útjára egy-egy lapocskát, minek következ
ménye az volt, hogy a városi lapok zöme is (még Szabadkán is) amatőr alapon
állott, és dilettánsok írták-szerkesztették őket. Szabadkán—Zomborban sem
volt minden újság Bácskai Hírlap vagy Pataj-féle Igazság. Az írók jórésze is
dilettáns vagy legalábbis amatőr volt és csak itt-ott akadt a Torontáliak
vagy a Bácskai Hírlapnak stb. komoly, befutott írógárdája, szerkesztője
(Somfai János, Lauka Gusztáv, Braun Henrik).
A líceumi, munkásegyetemi előadók javarésze szintén amatőr volt —
inkább tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, mint kutató vagy eredeti
alkotó. Mégis Torontálban vagy Temesvárott szép számmal akadtak a már
említetteken kívül is, komoly, szakszerű és tehetséges szociológusok, szociográfusok, antropogeográfusok, történészek, etnográfusok stb. A maga szak
májában kiválót nyújtott a két alispán, a különben reakciós Tallián és Jankó
Ágoston is. De ide tartoztak a szintén jobboldali Szentiványi, De Pottere,
Poroszkay, Marton Andor, főleg pedig Szentkláray, Orthvay, Fináczy Ernő,
meg a haladó szellemű Farkas Geiza, Braun Róbert és sok más tudós férfi
és az egyetlen nő, az egyáltalán nem „kékharisnya" Póznán Jolán is. Kiválóan
tehetséges, új földrajzi irányzatot teremtő egyetemi tanár volt Czirbusz
Géza és „dilettáns lángész", „dadogó próféta" Aszlányi Dezső, az „irraci
onális dialektikus"; és komoly természettudományos koponya a gyakorló
orvos — Báthory Endre. Bácskában a tudomány terén is főleg irodalomtörté
nészekről lehet beszélni, aminthogy a lapokban is főleg versek, elbeszélések
töltötték meg a tárcarovatot. Ezenkívül — főleg ha komoly kutató- és alkotó
munkáról van szó — a történészeket kell megemlítenünk és tanulmányaink
tárgyává tennünk, mondjuk: Dudást és Dudásékat, Iványit, esetleg Érdúj
helyit és még egynéhány társát. Érdekes és kutatást érdemel az a jelenség
is, hogy míg a szerb történészek a szerb történelem feltárásával foglalkoznak
szinte kizárólag (Ruvaractól Stajićig), a szintén szerb származású magyar
író Szentkláray (Nedić) vagy akár Dudás sem veti el a szerb múlt tanulmányo
zásának lehetőségét, ha azután (mint talán főleg Érdújhelyi) a szerbek ellen
szenvét keltette is fel nagy, szubjektív részrehajlásával.
Ennek oka valószínűleg az, hogy a Szentklárayak, a helyzet konzerválását
tartva szem előtt, a szerbeket, mint a politikusok is, szerbajkú magyaroknak
vélték, míg a szerbek a történelemből is a nemzeti felszabadulás fegyverét
igyekeztek kikovácsolni. Az egyik kezében konzervatív és konzerváló erő,
a másikéban a jövő felé vezető út volt a múlt feltárása is. S ez vezette az egyi
ket a nemzetköziség, a másikat a nemzeti harc oldalára! Mindezt hipoteti

kusan mondom, hiszen ez a kérdés is komoly kutatómunkát igényel még,
amelynek munkatervét szeretném itt csupán felvázolni.
A néprajz terén hasonlóképpen állunk; a földrajz terén úgyszintén.
Amikor 1913-ban megjelentek a nem magyar népek múltját és jelenét feltáró
néprajzi sorozat egyes kötetei, azt láttuk, hogy mind a szerbekről (Juga),
mind pedig a németekről és bolgárokról szóló műveket is (Czirbusz) Torontál
szolgáltatta: tehát újra egyetlen megye egymaga is 3 kötetet nyújtott, holott
összesen talán tíz műről volt szó. De Póznán Jolán is ismertette és fordította
a szerb népballadákat, írt a szerb nő életmódjáról stb., és Szentkláray is nem
csupán magyarul írt magyarokról, szerbekről, románokról, de tagja volt a
Srpska Maticának és a belgrádi Tudós Társaságnak is. Ez a többnyelvűség
(Póznán egyként írt magyarul és németül, s mint határőrvidéki szerb tiszti
családból származó nő szerbből fordított is, hol magyarra, hol pedig németre)
szintén megkívánja a kutatómunkát, még akkor is, ha a pedagógia pesti,egyete
mi történésze, Fináczy, Pancsován mint a magyar kultúra némileg soviniszta
ízű terjesztője kezdi is pályáját. Ne feledkezzünk meg az Arany János Társaság
és a többi, szintén a „Dózsa-szellemét irtó“ és a soviniszta magyarosítást
szorgalmazó bánáti egyesület munkásságáról sem, hiszen ezeknek úgyszólván
nincs is mindmáig irodalmuk. Érdekes ebből a szempontból tekintve, a peda
gógiai egyletek működése is, amennyiben ezek csupán a magyar és német
tanférfiakat csoportosították, mert a szerb pedagógusok külön szervezkedtek,
harcolva az állami iskolák rendszere ellen. A magyarosító szándék ugyanis
szinte belekergette őket a szábori (felekezeti-községi) iskolák és szellem berke
ibe, holott tudták, hogy az állami iskola haladóbb a felekezetinél, sőt a száboron
(a nemzeti-egyházi kongresszuson) belülről ők maguk is harcban álltak a
klérussal. Mindennek a kultúrára és tudományra tett hatását még alig ismerjük.
Ne feledjük azt sem, hogy ha az Apponyi-féle iskolatörvény, a „lex Apponyi“,
a reakció karjaiba kergette is a szerb—román—szlovák polgárságot, e népek
haladó polgársága és szocialista munkássága: a Jakšićok, Stajićok, Goldisok,
Iskruljevek, Aleksićek együtt haladtak a magyar Jászi-csoporttal, a Szabó
Ervin-csoporttal, a Galilei-körrel, s hogy a magyar polgári Braun Róbertek
és Gráber Lászlók szembeszálltak a hatósággal a szerbek oldalán. így történ
hetett meg, hogy amikor Jászi pártzászlóbontásával egyidőben megalakult
a bánáti magyar polgári radikális párt is, akkor itt, a Bánátban, a pártvezető
ségben a magyarok mellett németek, szerbek és románok is helyet foglaltak.
A politikai és a kulturális életben is több irányzat kapott tehát helyet mind
a társadalmi, mind a nemzeti és tudományos-művészeti síkon, s ezt is kutatása
ink tárgyává kell tennünk.
Persze a hatósági segédlettel működő, sőt hatósági vezetés alatt álló
kultúregyesületek javarésze erősen magyarosító-soviniszta irányú. Ilyen
volt az említett egyesületeken kívül a bánáti történeti és régészeti egyesület
is. Hasonló természetesen a Délmagyarországi és Torontáli Közművelődési
Egyesület célja és iránya is. Annál is inkább, mert Torontálban is mindenütt
ugyanazokra a vezető férfiakra és rétegekre bukkanunk: ugyanazok a nevek
riasztanak a megye élén, az OMGE, a HÉV, a bankok, vagy az OKH élén,
a virilisták között stb., amelyeknek viselői irányították a DMKE és a Toron
táli KE működését is.
Tévednénk azonban, ha emiatt minden további nélkül elvetnénk a kultúregyletek működésének kutatási tervét. Vessünk csupán egyetlen pillantást
az Egylet évkönyveire, amelyeket a csodálatosan felemás Somfai János szerkesz

tett (a Torontál szerkesztője, a DMKE egyik vezetője, egyúttal haladó
szellemű regények írója stb.), és meggyőződhetünk arról, hogy a valóság
ez esetben is sokkal bonyolultabb, mint hinnők. Mert az Évkönyvek sok
komoly értéket és pozitívumot - nyújtanak.
Fel kell tárni a régi sajtóban, levéltárakban, régi irodalomban azt is:
volt-e vajdasági magyar— német—szerb vagy másfajta utópista szocializmus
és ily utópista irodalom. A szerb ún. „első szocialisták^ maguk is Marx után
jelentkeztek, sőt mondhatnók: a Kiáltvány szerb megjelenése után (1871).
De ki foglalkozott ezzel a kérdéssel? Ki ismeri például komolyabban Táncsics
vajdasági vagy akár Gorski Kotar-i hatását? Magyar nyelven édeskeveset
tudhatunk meg Schmitt Jenő vajdasági hatásáról is, és úgyszólván senki
másról sem egészen 1897-ig, amikor egyszerre jelentkeztek Torontálban
Jeszenszky Ignác, Farkas Geiza és Jaša Tomié (akinek éppen ezt a könyvét
fordították le magyarra és németre is); majd hamarosan Somfai János és
Stern Lázár is. D e hiszen ekkor már marxista, szocialista füzetek terjeszté
sével vádoltak jóegynéhány vajdasági magyar szocialistát is. A mi utópistáink
inkább voltak oly polgári utópisták és illuzionisták, akik a vajdasági helyzet
tudományos elemzésével és a proletariátus engedményekkel való megnyeré
sével és leszerelésével inkább a tőkés rendszert tartósították volna, mintsem
a szocializmust kívánták volna — akár ily nem-forradalmi úton is — megvaló
sítani. így látom a dolgokat ma. De nem bizonyos, hogy jól látom a lényeget.
Sőt egészen bizonyos, hogy e téren is a kezdet kezdetén állok és állunk még,
s hogy ez a kérdés is komolyabb kutatómunkát igényel.
Hiszen még az 1867— 1918-as korszak teljes egykorú irodalmát sem
ismerjük. Könyvtáraink nem teljesek, de a meglevő műveket sem ismerjük
még kivétel nélkül. A helyi magánkönyvtárak széthulltak. Számos könyv
vándorolt külföldre. A Brájjer-könyVtár talán még fellelhető — Amerikában.
Nagy munka áll előttünk, és én csupán a figyelmet kívántam ráirányítani
a főbb, még ismeretlen vagy nem eléggé ismert kérdésekre, mintegy utat
mutatva a jövő munkatervének felvázolása felé.

HITK , 1972/10.

Lőrinc Péter

2. ADAT SCHMITT JENŐ HENRIK ZOMBORI ÉVEIHEZ
Filozófiai hagyományunkról valójában semmit sem tudunk. Tájékozatlan
ságunk miatt azt sem tudjuk bizonyosan, hogy beszélhetünk-e a mi vidékün
kön filozófiai hagyományról vagy sem. Még a közelmúltat sem tekintettük
át ebből a szempontból a korábbi időszakot meg nem ismerjük. Az ilyen
irányú kutatások szükségességét, persze, kár hangsúlyozni, hiszen a filozófia
tudatformáló szerepével legalább olyan tényezője egy kulturális hagyomány
képnek, mint a már jobban feltárt irodalom, vagy művészeti hagyomány.
Ez a dolgozat csak egyetlen adatot nyújthat hagyományaink kutatásához,
azt azonban nem bizonyíthatja teljes érvénnyel, hogy van filozófiai hagyomá
nyunk. Viszont jelezheti, hogy voltak itt kísérletek, ha kezdetlegesek is, a
szellemi tudományoknak ezen a területén is.
1.

Schmitt Jenő Henrik nem volt' jelentős filozófus, mégis méltatlanul
feledkeztünk meg róla. Talán azért, mert alapvető filozófiai műveit német
nyelven írta és magyarul csak korai dolgozatai és kisebb tanulmányai, vagy
tanulmány részletei jelentek meg, méghozzá ezek az utóbbiak mind fordítás
ban. Vagy egyszerűen ideológiai okok miatt, mert a közéletben a magyar
anarchista mozgalom egyik vezetője volt. Erről tanúskodik az 1904-ben
Batthyány Ervinnel és Migray Józseffel együtt kiadott Anarkiztnus című
füzete, mely a Társadalomtudományi Társaságban rendezett felolvasó-,
illetve vitaüléseken elhangzott előadásaikat tartalmazza. De a megfeledkezés
ideológiai okaira mutathat filozófiájának alapgondolata is. Az, amit egy 1950ben kiadott német filozófus-lexikon így fogalmaz meg: „Schmitt Hegel és
Feuerbach hatása alatt indult és később önállóan fejlesztette ki az új gnózis
egy irányát, mely az idealisztikus panteizmusba vegyítette a krisztiánus gondol
kodás elemeit/4 És magyar nyelven elsősorban a sajátos krisztianizmust hir
dető tanulmányai jelentek meg, többek között Krisztus embersége a modern
ember szellemében, 1892, Krisztus, 1920, Jézus egy élete, 1927.
Anarchista tevékenysége és filozófiai gondolkodásának ilyen irányultsága,
ha nem is jogossá, de érthetővé teszi mellőztetését, kár azonban, hogy meg
feledkeztünk irodalmi tanulmányairól és mindarról, amit élete folyamán
Tolsztojról írt. Irodalmi tanulmányai közül három előadása jelent meg magya
rul Tolsztojról, Nietzschéről és Ibsenről 1911-ben. Mindez gazdag termésé
nek csak egy kis része.

Külön kell említést tenni Tolsztojjal való kapcsolatáról. A nagy orosz
író művének és szellemének hirdetője volt német és magyar nyelvterületen.
Nem annyira irodalmi munkássága érdekelte* inkább Tolsztoj szellemi tevé
kenysége. Tolsztoj-tanulmányát ezekkel a szavakkal indítja: „Célunk Tolsztoj
kultúrműködésének mélyebb alapjait kifejteni, őt magát mint egy új világ
nézet és világkornak előkészítőjét bemutatni.<c Kapcsolatuk szoros és közvet
len volt, erről tanúskodik gazdag levelezésük, és az, hogy Tolsztoj Schmitt
Jenő 1894-ben Lipcsében indított Religion des Geistes című folyóiratának
munkatársa volt, valamint hogy a sajtópörbe fogott Schmitt Jenő védelmében
nyílt leveler írt a folyóiratba. Kapcsolatuk jelentőségét némileg eltúlozza
Schmitt tanítványa és fordítója, Migray József, aki a Független Magyarország
1909. május 30-i számában ilyen cím alatt cikkezett: „Egy magyar filozófus
hatása Tolsztoj Leóra". A cikk azonban jelentős, mert levelezésük egy részét
is közzéteszi. Levelezésüket ma a Szovjetunióban is kutatják, erről számol
be a szegedi Tiszatájbán egy közlemény.
Tevékenységének csak néhány jelentősebb vonása ez, talán ennyi is
igazolhatja indulásának Zomborban töltött évei iránt való érdeklődésünket.
2.

Schmitt Jenő Henrik Zomborból indult filozófiai és közéleti pályára.
Itteni éveiről azonban keveset tudunk. Pedig az itt töltött évek szellemi arcula
tának kialakulását határozták meg. Ezt bizonyítja, hogy benső, baráti kapcsola
ta Rónay Istvánnal, az antiklerikális versei, miatt PrigreVica—Szentivánra
száműzött katolikus plébánossal, sohasem szűnt meg. 1893-ban Schmitt
Jenő a Pester Lloydba írt zombori barátjáról, majd 1894-ben bevezetőt írt
Rónay István A természetes kereszténység című aforizmagyűjteményéhez.
Valószínű, hogy az idősebb Rónay István antiklerikális szemlélete nagyban
hozzájárult Schmitt Jenő Tolsztoj szellemével érintkező krisztianizmusának
kialakulásához.
Zombori éveiről mindeddig csak Migray József alapos életrajza közölt
néhány adatot. 1851-ben született a morvaországi Znaimban, de innen apja
csakhamar bekövetkezett halála után anyjával, Bulla Karolinával, visszatért
annak szülővárosába, Zomborba. Elemi iskoláit és az alreáliskola egy részét
is itt végezte, majd középiskolai tanulmányait Budapesten folytatta, de innen
csakhamar a temesvári Hadosztályiskolába kerül, ahol azonban betegsége
miatt nem maradhatott sokáig. Szűkös anyagi helyzete következtében tanul
mányait nem folytathatta és Zomborban megyei szolgálatba lépett. Előbb
gyakornok, majd írnok volt Bács megye hivatalaiban. Érettségi vizsgáját
1870-ben, magánúton, a szabadkai főgimnáziumban tette le.
Ezután egészen 1887-ig, tehát majd 18 évig Zomborban él. 1887-ben
távozik a városból véglegesen, miután ebben az évben Hegel dialektikai
módszeréről Zomborban írt dolgozatával elnyeri a Berlini Filozófiai Társaság
nagydíját.
Erről a 18 évről Migray József így számol be: „Schmitt még attól a kis,
lázasan előre törő budapesti társaságtól is távol kénytelen élni, amely a nyolc
vanas évek elején nehezen megindítja a Magyar Philosophiai Szemle című
folyóiratot, amelynek ő is csakhamar munkatársa lesz. Zomborban teljesen
egyedül él, barátja alig akadt; két fiatalember szegődik hozá, Juhász Gyula

és Juhász Árpád festőművész; ők hárman lesznek a város különceivé. Akadt
végül a városban egy gimnáziumi tanár is, aki szeretett filozófiával foglalkozni.<c
Első filozófiai munkáit is itt írta. Első műve, melyben a modern és az
ókori tragédiát hasonlítja össze és a modern tragédia bírálatát adja, 1874-ben
jelent meg Berlinben. Már ekkor munkatársa több külföldi folyóiratnak,
többek között a zürichi Die Neue Gesellschaftnak és a Londonban megjelenő
Freiheit című lapnak.
Később, az 1882-ben'indult Magyar Philosophiai Szemlének is munka
társa lesz. Már a második évfolyamban nagyterjedelmű tanulmányt tesz
közzé két folytatásban A szellemi működés mint érzéki funkciók összjelensége
címen és két könyvismertetést is közöl, az egyiket K. Chr. Krause Vorlesung
über Aesthetik című, a másikat Fridrichs H. Zűr modernen Naturbetrachtung
című munkájáról. A folyóirat következő évfolyamában jelenik meg A változás
problémájához című dolgozata és bírálata Böhm K. A z ember és világa című
művéről.
1884-ben jelent meg a Berlini Filozófiai Társaság pályázata Hegel
dialektikus módszerének történelmi és kritikai vizsgálatára. E pályázatra
írta meg Schmitt Jenő első nagyobb filozófiai munkáját Das Geheimnis dér
Hegelischen Dialektika beleuchtet vöm concretsinnlichen Standpunkte címen,
és ezzel a művével a zombori törvényszéki írnok elnyeri az első díjat. A
munka hamarosan megjelenik német nyelven és ez fordulatot jelent Schmitt
Jenő életében, távozik Zomborból, és ezentúl csak filozófiai és közéleti munkás
ságának él. Az első díjjal kitüntetett munkának egyetlen fejezete, a Fichtéről
szóló jelent meg magyarul 1888-ban.
Sem első filozófiai munkáját, sem pedig a zürichi és a londoni lapokban
megjelent munkáit nem ismerjük, viszont azok a tanulmányai, amelyek a
Magyar Philosophiai Szemlé ben láttak napvilágot és Hegel dialektikus mód
szeréről szóló dolgozata arról tanúskodik, hogy a csak érettségi vizsgát tett
megyei hivatalnok alaposan tájékozódott kora filozófiai irodalmában, és
hogy ezt a tájékozottságot a német klasszikus filozófia, elsősorban Kant,
Hegel, Fichte és Feuerbach rendszerének és filozófiai gondolatának ismerete
alapozta meg. Tájékozottsága azonban túlterjedt a szigorúan vett filozófiai
ismeretek határán. A szellemi működés mint érzéki funkciók összjelensége
című dolgozatát például W. Wundt pszichologikus-szociológiai szemléletének
hatása alatt írta. Ezenkívül jól tájékozódott az esztétika körében is. De zombori
évei alatt kiadott egy természettudományi dolgozatot is a kristályformákról. És
már ekkor nagy érdeklődéssel tanulmányozta az anarchista mozgalom iro
dalmát, Bakunyin és Kropotkin műveit. Életrajzírója, Migray József, hatá
rozottan állítja, hogy már ekkor ismerte Dühring, Marx és Engels egyes
műveit is.
A nagy magányban, a vármegye hivatalaiban és különcként töltött zombori
évei tehát nem voltak terméketlenek, annál is inkább nem, mert Rónay István
barátsága sok mindenben szellemi útmutatója is volt, és a későbbi jelentős
szecesszionista festő és iparművész, Juhász Árpád a művészetek ismerete
felé terelte Schmitt Jenő figyelmét. Sőt, ahogyan egy a továbbiakban ismerte
tendő, nagy port felverő botrányból is kiderül, volt egy szűkebb baráti társa
sága, amelynek mindenkor beszámolhatott filozófiai és tudományos érdeklő
déséről, nézeteiről.

Hogyan élt és hogyan tevékenykedett, milyen szellemi környezetben
a nagytudású, kora szellemi irányaiban jól tájékozódott vármegyei írnok a
múlt századvégi Zomborban? A kérdés nem pusztán az életkörülményekre
vonatkozik, hanem elsősorban arra keres választ, hogy a filozófiai gondolat,
a tudományos érdeklődés milyen visszhangra talált és visszhangzoit-e egy
általán az akkori Zomborban, továbbá arra, hogy ez a szellemi légkör hogyan
befolyásolhatta Schmitt Jenő filozófiai és tudományos érdeklődését.
Egyetlen, de igen sokatmondó korabeli adat ismertetésével kíséreljük
meg megválaszolni a kérdést.

A zombori Bácska 1880. június 22-én közzéteszi Schmitt Jenő nyilatko
zatát, melyben sértődötten és patetikusan közli, hogy „küzdöttem és küzdők
a haladás és világosság mellett.. Kivel szemben és miért e pátosz? A kérdésre
egy másik nyilatkozat ad választ, mely a Bácska 1880. június 15-i számában
11 aláírással jelent meg. Ez a nyilatkozat a kővetkezőkről számol be: „A
zombori Salamon S.-féle könyvkereskedés kiadásában »Két kérdés és egy
előszó, vagy az ember és a majom« címmel »tudós Schmitt Eugen úr tisztele
tére« Schólet Ephraim bőre alatt egy 14 lapra terjedő nyomtatvány jelent meg,
mely igyekszik közkézre kerülni/4 A nyomtatvány nyilván közkézre is került,
hiszen a 11 aláírással közölt nyilatkozat határozottan veszi védelmébe a nyom
tatvány gúnyos vádjaival szemben „tudós Schmitt Eugen urat44 Mégpedig
a következő szavakkal: „A nyomtatvány köntösének esetlen szabása már
magában kizárja a komolyan vevés lehetőségét, mindazonáltal tekintve azon
magához képest vakmerő igényt, amellyel magát bemutatja: alulírottak
társadalmi kötelességünknek ismerjük, nemcsak általunk igazán tisztelt és
becsült Schmitt Jenő úr értelmi és erkölcsi jelentőségének, — de közvetve
a tudományos meggyőződés sérthetetlenségének érdekében is kijelenteni,
hogy mi a kérdéses nyomtatványt a tisztes modor, a józan ész és a tudományos
vívmányok ellen intézett merényletnek tartjuk; a szerző intellektuális appará
tusát, ismeretkörét pedig, arra nézve, hogy a Darwin világnézetét csak meg
is csiklandozhassa, — az érvek egyensúlyozó arsenáljával rendelkező Darwinféle felfogás ellenében a számbavehetetlenségig eltörpülőnek találjuk/4
A Nyilatkozat cikornyás és bonyodalmas nyelvezete ellenére is kiderül,
hogy a tizenegy aláíró Schmitt Jenő mellett, „értelmi és erkölcsi jelentő
ségét44figyelembe véve, a tisztes modort, a józan észt és a tudományos vívmá
nyokat védelmezi a nyilvánvalóan álnév alatt fellépő nyomtatvány-szerző
Schólet Ephraim ellen. És kiderül, hogy Schmitt Jenő Darwin fejlődéstanát
hirdette az akkor még (több mint húsz évvel Darwin munkája után) szilárdan
álló teremtéstannal szemben. Továbbá bizonyítja a Nyilatozat, hogy Schmitt
Jenőt Zomborban a tudományos gondolat kiváló képviselőjének tartották.
És azt is, hogy éppen a tudomány nevében nyilatkoztak mellette. Viszont
igaz, hogy Schmitt Jenőnek nem állt módjában világnézetét nyilvánosan
is hirdetni, hiszen az ő nyilatkozata arról is beszél, hogy csak szűkebb baráti
körével ismertette meg a fejlődéstanra vonatkozó nézeteit: „Az ifjúság tekin
tetétől azonban, amely ilynemű »szellemi táplálékkal« — mármint az ellene
szóló röpirattal — kínáltatik, fenntartsam magamnak, hogy az érintett tárgyat,
valamint tudományos elveimet, melyeket itt helyt csak legszűkebb baráti
körben ösmertettem, adott alkalommal önálló értekezésben alapvonásaiban
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megösmertessem." A darwini fejlődéstant Zomborban aligha hirdethette
„az ifjúság tekintete" előtt, csupán legszűkebb baráti körének számolhatott
be róla. Ezért tartja fenn magának a jogot, hogy adott esetben a fiatalságot
is tájékoztassa, ha többről nem is, legalább szemléletének alapvonásairól.
Rendkívül jellemző a Bácska szerkesztőségének véleménye is, ugyanis
az ügyben a szerkesztőség is nyilatkozott, mégpedig ily módon: „Elég a
legelemibb logika, belátására annak, hogy a tudományos meggyőződés sért
hetetlenségét nem úgy biztosítjuk, ha egyik vagy másik tan mellett pártállást
foglalva kardoskodunk; hanem inkább úgy, ha elegendő alanyi és tárgyi
okoktól támogatott — bár talán magában véve hibás — meggyőződését akár
kinek minden terrorizálás nélkül nyilvánítani engedjük.“
Ez a semlegesség és ez a látszat-objektivitás, a Bácska álláspontja, ismét
azt bizonyítja, hogy Zombor és Zombor közvéleménye tekintet nélkül a
tudományos érvek súlyára, nem a nyilvánvalót és a valóban tudományost
támogatja, hanem biztosítani kívánja, semlegessége, hangoztatásával, a több
féle vélemény közlésének lehetőségét. Nem kell külön hangsúlyozni, hogy
az ilyenfajta semlegesség éppen a tudománytalanság malmára hajtja a vizet.
Miben ad választ a feltett kérdésre Schmitt Jenő esete a Darwin fejlőd
déstanával és Zombor közvéleményével?
Elsősorban figyelmeztet arra, hogy Schmitt Jenőnek volt egy kisszámú
baráti köre, amelynek beszámolhatott tudományos érdeklődéséről és kutatásai
nak eredményeiről, ami arra mutat, hogy a Zomborban kifejtett tudományos
tevékenysége támogatást és szimpátiát is élvezett. Másodsorban, figyelmez
tet arra, hogy világnézetével és tanításával, tudományos tevékenységével
szemben jóval szélesebb körű volt az ellenállás, és ez a gúnytól, a röpirattól,
a megbélyegzéstől sem rettent vissza. Harmadsorban pedig arra, hogy a sajtó
igyekezett megjátszani a neutrális szemlélő szerepét, de ezzel a semlegességé
vel nyilvánvalóan a népesebb tábornak kedvezett.
Ilyen helyzetben, ilyen szellemi konstellációk között építette Schmitt
Jenő Henrik Zomborban filozófiájának és világnézetének alapjait.
4.
Valószínűnek látszik, hogy egy további kutatás újabb, ismeretlen adato
kat tárhat fel Schmitt Jenő Henrik zombori éveiről és ezek az adatok nemcsak
a méltatlanul mellőzött, filozófussá és közíróvá fejlődött vármegyei hivatalviselőről mondhatnak el jellemző tényeket, hanem adalékot nyújthatnak szel
lemi örökségünk alaposabb és kritikusabb megismeréséhez is.
H ITK , 1972/10.

Bányai János

3. BORISLAV JANKULOV ÉS A MAGYAR
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
Két évvel ezelőtt halt meg, a mi századunkban azonban csak fizikailag volt
jelen: tanulmányai s egész gondolatvilága a múlt századot idézik, műveltsége
mélyen a klasszikus polgári kultúrában gyökerezik. A múlt századhoz köti
az is, hogy a magyar irodalom szerinte a népnemzeti ízléssel tetőzik, hogy
felfogásában a nyelv csak művelődéstörténeti fosszília, hogy a nemzet csak
a faj és a vér vegytanával értelmezhető, hogy a nemzeti kultúrákat csak anyagi
jeleikben és tényeikben tudta megragadni, fluidumuk azonban már felfog
hatatlan volt számára. Jelenünkhöz való viszonyára jellemző, hogy a Révai
Lexikon jóval nagyobb teret szentel személyének, mint az Enciklopedija
Jugoslavije, noha a Révai címszava 1911-ben még alig egy-két munkájáról
szólhatott. Mársrészt igaz, hogy pályájának első felében jóval több a magyar
nyelvű és magyar tárgyú műve, s szerbül csak 1918 után publikált.
Jankulov tudós-egyénisége a múlt század polihisztorságának jegyében
alakult ki: műfordító volt és történész; mint festő a szerb nemzeti- és egy
háztörténet táblaképeit festegette, de Madách A z ember tragédiája történelmi
színeit is vászonra vitte. Vajdaság őstörténete éppúgy érdekelte, mint tele
püléstörténeti viszonyai; hegeli és tainei ihletésű bölcseleti és szociológiai
munkái, helytörténeti értekezései, etnográfiai, nyelvészeti, pedagógiai, antro
pológiai és művelődéstörténeti tanulmányai1 a szellemtudományok oly széles
horizontját fogták át, mint amilyen Brassai Sámuelé volt, akire polihisztorságán kívül idealizmusa és magas életkora is emlékeztetett. Ha fél évszázaddal
korábban születik, talán két ország tudós világában is maradandó nyomot
hagy, de a tudományos szakterületeket szigorüan elkülönítő, „szakbarbárrá"
lett huszadik században már csak mint jelenség keltheti fel a figyelmet,magyar
szempontból pedig mint annak a ma már lelépő nemzedéknek a kései (talán
utolsó) képviselője, amelynek a számára Vajdaság nem valami elvont közjogi
képződmény, hanem olyan emberi közösség, olyan művelődési konglomerátum,
amelyben több nemzet kultúrája ékelődött egymásba a századok folyamán,
1 Néhány cím kiadatlan kéziratos tanulmányai közül: A nyelv filozófiája; Pedagógiai vég
rendeletem; A tánc története (Etnográfiai-szodológiai tanulmány); A színház története
(A történelem előtti időktől a XVIII. századig); Római kultúra Jugoszlávia területén;
Az orvostudomány filozófiája; Parasztművészetünk ősi motívumai; A délszláv egység
etno-biológiai fejlődése; A tőrténelemelőtti kor szimbolikája; A világtörténelem első
forradalma; A történelem előtti Európa népfajai és kultúrája. — Matica srpska, Irodalmi
Osztály.

egy eljövendő autonóm szellemiség körvonalait sejtetve. Ilyen vonatkozásban
tehát az a tudós- és embertípus volt, akit a századforduló Bánságának szel
lemi életét felderítő Lőrinc Péter kulturális őrjárataiból ismerünk.
Nemcsak tematikai érdeklődése volt szerteágazó, hanem egyénisége
is rendkívül összetett, történelemszemlélete pedig a relativizmus és eklek
ticizmus jegyében bontakozott ki. A vallási ortodoxia híveinek szemében
renegát volt, a radikális baloldal fajelmélete és idealizmusa miatt támadta,
de hadban állt a nacionalistákkal is, akik szabadelvű kozmopolitizmussal
vádolták. Államformák, uralkodók váltogatták egymást, kultúrák süllyedtek
el és születtek körülötte, mindez azonban nem vonta el a polgári liberalizmus
eszmekörétől, annak filozófiai konzekvenciáit próbálta érvényre juttatni
munkáiban, s az idea ante rém elvét, amit Ballagi Aladár előadásai oltottak
bele még pesti filozopter éveiben. Legmélyebb meggyőződése szerint a törté
nelem lényeges mozgató erői szellemi természetűek, a gazdasági és anyagi
tényezők elhanyagolható mellékkörülmények csupán. Vajdaság településtör
ténetével foglalkozó terjedelmes tanulmányában például azt fejtegeti, hogy
XVIII. századi telepítések okai pusztán a felvilágosodás filozófiájában kere
sendők, s doktori értekezésében is csupán egyetlen mondat árulja el, hogy
ismeri a történelem materialista szemléletét is, noha ez az egy mondat „(. .. a
reformatio sokkal inkább gazdasági, mint vallási mozgalom volt“), az össze
függésekből kiragadva, értelmezetlenül és kifejletlenül még nem lehet bi
zonyítéka a szerző materialista ismereteinek.
Közelebb kerülhetünk talán gondolatvilágának belső rétegeihez, ha bele
lapozunk önéletrajzába.2
Régi „granicsár hagyományokat ápoló“ családban született 1878-ban
Szekerényben (Sefkerin), apja községi jegyző, anyja német származású,
de „jóravaló szerb“ asszony, aki tizennyolc gyermekkel ajándékozta meg
férjét. Legmaradandóbb gyermekkori élményei Nikóhoz, az öreg belső
cselédhez, az 1848-as Knićanin—katonához fűződnek, aki az egész Vuk-énekes könyvet betéve tudta. A pancsovai gimnáziumban tanulta klasszikus,
hibátlan magyar beszédét, hittanárától, Svetozar Miletić odaadó hivétől
pedig a szerb politikai nemzet tiszteletét, önéletírásából megtudjuk, hogy
Pancsován német családnál lakott, mert szüléi azt akarták, hogy gyerme
keik „a poliglott Bánátban szolidárisak legyenek a különféle nemzetekkel és
konfessziókkal“. A pesti egyetemen történelmet tanul mint a Matica srpska
ösztöndíjasa és a Thökölianum lakója. Ballagi Aladárt hallgatja, az ő szemlé
letét és módszertani elveit isméjük fel nem egy későbbi tanulmányában.
1903-ban az újvidéki szerb gimnáziumhoz nevezik ki helyettes tanárnak,
de környezetével állandó konfliktusban áll. A „magyarón“-nak minősített
fiatal tanár nem maradhat meg a városban: a Zastava és a Brankovo kolo
sorozatos támadásai elől menekülve áthelyezést kér Bajára. Ott előbb nevelő,
majd 1905-től a preparandia tanára. Vesszőfutásának okairól nagyon óvatosan
ír autobiográfiájában: „Társadalmunk egységét a politikai pártok torzsal
kodása bontotta meg, tudományos életünket és oktatásügyünket pedig a
romanticizmus és kriticizmus, a klerikalizmüs és ateizmus extremitásai.
Ez nem felelt meg az én temperamentumomnak s nemzetünk fényes hagyo
mányait tisztelő egyéniségemnek."
2 Dr Borislav Jankulov: Moja autobiografija. Cirillbetüs kézirat, 12. oldal. A Matica srpska
kézirattárában. Inv.: M. 12432.

Baján eltöltött tizenhárom éve alatt bontakozott ki tudományos érdeklő
désének első szakasza, amelyre inkább az elvont történelembölcseleti kutatások
jellemzők. Doktori szigorlatot tesz, docenturára pályázik, a Vallás és Közok
tatásügyi Minisztérium is felfigyel munkájára, s több hónapos tanulmányútra
küldi, Jénába. Kisebb publikációitól eltekintve első tudományos szereplése
egy akadémiai előadás Pesten, amelyben az államról s a nemzetiségi jogokról
értekezett, s ami a budapesti lapok támadását hívta ki. Hasonlóan éles kritika
fogadta a Faji minőségek az emberiség történelmi kultúráiban c. előadását is,
ezútial pánszláv eszmék hirdetéséért. 1919-ben Pancsovára költözik, tanára,
majd igazgatója az ottani középiskoláknak, múzeumot, könyvtárat alapít.
1932-ben — ismét csak a környezetével való ideológiai súrlódások miau
— nyugdíjaztatását kéri. Pályájának e második szakaszában jobbára gyakorlati
kérdések foglalkoztatják: Vajdaság településtörténetéről és tartományunk
őstörténetéről írt nagy lélegzétű tanulmányokat. 1943-ban a német meg
szálló hatóságok kitelepítik Jaša Tomiéra (Módos). Itt halt meg 1968-ban.
Madách Tragédiájának fordításáról és a költő eszméinek Jankulov-féle
értelmezéséről már értékelést adtunk más helyen, a magyar költővel foglal
kozó másik két tanulmánya alapján,3 ezúttal egy harmadik Madách-tanulmányáról és magyarul írt vagy magyar vonatkozású egyéb munkáiról akarunk
szólni. Ezek közül önálló publikációként csak egy magyar nyelvű müve jelent
meg: A z újkor világlelke és a kereszténység:4 A többi folyóiratokban jelent meg
elszórtan.
Az idea ante rém elve, amiről Ballagiról szólva beszél, A z újkor világlelke...
c. dolgozatának vezető elvévé lesz: a „világlélek“ idealista fogalmának és a
kereszténységnek a viszonyát akarja megvilágítani benne a népek és korok
„eszmei szempontú" vizsgálatával, s ezzel egy nagyobb mű bevezetését ígéri,
amelyben kora eszméi fölött tartana seregszemlét.
Bevezető tétele a szellemi istenség fogalmának a megszületése, amiben
a zsidóságnak van a legnagyobb érdeme („Mint pásztornép született a rabság
ra, mint rabnép született arra, hogy szellemével a világot meghódítsa44).
Ezzel tetőződik az ókor fejlődése, mert a Mózes utáni idők Jankulov szerint
a szellemiekben már nem jelentenek haladási, még a görög és a római kor
sem, legfeljebb csak civilizatorikus, tehát anyagi fejlődést. Jankulov törté
nelmi dialektikájában („. . történelem mindig az ellentétek harca“) a szellem
és az anyag áll egymással szemben, s ebben a konfrontájásban a történelem
harcias, új, civilizációt képviselő erői jelentik a győztes energiákat, a szellemi
erőt viszont a legyőzőitek kultúrája, amely mégis mindig fölötte marad az
anyagi (civilizációs) erőknek. Ez a történelmi dialektika nemcsak a zsidó—gö
rög, hanem a görög—római viszonylatokra is érvényes, mert „Orhomenosnál
győztek ugyan Róma sasai, de Rómában győzött a legyőzött Graecia". Ami
ezután következik az ókor népeinek történetében, abban már a teljes dekaden
cia jelei mutatkoznak meg, ott „már anyagi fejlődés sincs", s általános a
bomlás, de ez a történelem belső logikájából következik: „az emberiség mindig
kultúrájában bomlik meg, a megújhodás minden időben csak antikulturális
lehet." Ez alól a „szükségképiség" alól szerzőnk szerint a keresztény Európa
sem kivétel: a keresztény aszketizmus és univerzalizmus antikulturális,
3 Szeli István: Utak egymás felé. Újvidék, 1969. 139— 152. 1.
4 A z újkor világlelke és a kereszténység. Történelmi tanulmány. Irta Jankulov Boriszláv
tanárjelölt. Újvidéken nyomatott Ivkovics Györgynél. 1904.

sőt civilizáció-ellenes jelenség, ugyanakkor azonban ez a kereszténységnek
egyik legfontosabb ismérve és leglényegesebb sajátsága. A középkor szelle
mének két összetevője tehát Jankulov történelemfelfogásában: az aszketizmus és az univerzalizmus, mint a christiana respublika feltételei.
A civilizáció és a kultúra (az anyag és a szellem) harca azonban itt nem
szűnik meg, hisz a világtörténeti mozgás sem szűnt meg a kereszténységgel:
a két szembenálló fél szerepét most Róma és Bizánc veszi át, amelyek közül
az első az aszketizmus, a hit, az univerzalizmus, a második az individualiz
mus, a filozófia, a racionalizmus s a nemzeti szeparatizmus képviselője. „Szé
pen hangzik a Byzancban, hogy az egyház feje Krisztus maga, de a szép
szavak mögött a legsilányabb nemzeti egoismus rejlik, és nézetünk szerint
a Keleti egyház épp az által, hogy a pápasággal szemben is ortodox maradt,
eltért a kereszténység igazi szellemétől: egyetemességétől.“ Egyáltalában nem
kell tehát csodálkoznunk, ha Jankulov tételeiben és eszméiben, aki — mint
egyik levelében írta — „historice“ fogta fel a vallás és az egyház kérdéseit,
ortodox tanártársai nemzetárulást Iának, és a görögkeleti egyház érdekeinek
veszélyeztetettségét sejtették meg. Jankulov szinte kifogyhatatlannak látszik
a bíráló megjegyzésekben, amikor a saját egyházának dekadenciájáról, az
ortodoxia elmarasztalásáról beszél: „
napjainkban a keleti szerzetesség
mindenütt missio nélküli, mozdulatlan, megjegecesedett bálvánnyá lön.
Eléggé jellemző, hogy még az erkölcsi erőktől duzzadó Oroszországra is áll
ez, melynek szerzetesei marczona alakjukkal, piszkos megjelenésükkel,
világias, sőt egyenesen kalmár magatartásukkal össze sem hasonlíthatók
a nyugati szerzetesekkel." Mindez a belső erőtlenség jele, s nem is csodálatos,
ha meggondoljuk, hogy az arab—mór világgal vívott harcában a nyugati
kereszténység új erkölcsi értékekkel gyarapodott, a keleti viszont ennék kö
vetkeztében süllyedt az ikonoklaszticizmus fertőjébe s felemésztődött. „Ke
letnek, mióta kilépett a christiana respublicaból, nem volt sem lovagkora,
sem keresztes háborúi, sem reformatiója, sem antireformatiója, és ki tagad
hatja, hogy éppen ezért nincs civilisatiója napjainkban sem?“
Jankulov rajongó csodálata a római egyház iránt nem a „renegá*ságábaíi”
keresendő, mint ahogyan újvidéki recenzensei gondolják: ennek oka és forrása
az az idealista meggyőződés, hogy „a hit éppoly, sor nagyobb tehetség, mint
a gondolkodás", s hogy „a gondolkodás hit nélkül semmi sem1’. Márpedig
sokan hiszik — mondja Jankulov —, hogy „az emberiség fejlődése csak gazda
sági fejlődés", holott „volt egy kor, melynek magasztossága épp az anyagi
világ megvetésében rejlett". Az aszketizmus tehát az az erő, amit szerzőnk
a római egyháznak tulajdonít, s amit keleten nem talál meg.
A dekadencia azonban, amiről már korábban is beszélt az egyházról
szólva, nem kerülheti el Nyugatot sem. Ennek kézzelfogható jelei közé tarto
zik, hogy Nyugaton erőre kap a gondolatszabadság, hogy a hivők „honfi
akká", az országok pedig államokká alakulnak át, hogy a christiana respublica
egyházi fogalma helyébe Európa politikai fogalma lépett.
Elérkeztünk tehát a bomlás folytonosságában az újkor kriticizmusához,
a szabad gondolathoz, az egyéniség felszabadulásához, a nemzeti eszméhez,
azaz az újkor „világleikét" alkotó jelenségekhez, ahhoz a korszakhoz, amelyben
a kétely uralma alá kényszeríti a világot s megszűnik hinni. Győzött a nomina
lizmus, s tagadhatatlan, hogy ez „történelmi szükségképiség volt, de erősen
hangoztatjuk, hogy elve fictio, merő hazugság, és ma nem tagadhatjuk, hogy

modern világunk szörnyű elfajulása e fictióban gyökerezik. Lehet szabad az
egyes ember, az egész nem mégis hordja lánczait (Madách), és míg a közép
kori világ az isteni eszme rabja volt, addig a modern viliág a föld rabjává
lőn.“ Machiavelli, VI. Sándor, Borgia Caesar, Mátyás király és XII. Lajos
erkölcseinek kora ez, s szerzőnk velük szemben Savonarola és Temesvári
Pelbárt mellé áll. Az individualizmust — az újkor világszellemét — Jankulov
felfogása szerint egy ősi, de csak most kifejezésre jutó erő tartja egyensúly
ban: a faji géniusz. Ahogyan a román szellemben kifejlődött katolicizmus
elveszti a világ fölötti uralmát, úgy nyomul fel a germán szellem, mint az
újkor világlelkének végső konzekvenciája: „Nincs kétség, hogy e sivatagon
csak a germán szellem érvényesülhetett; ez a szellem mindig csak ott virágzik,
ahol gyökeret vert; míg a román szellem egy oltott növényhez hasonlít, mely
idegen gyökérből táplálkozik, Amerikában nem tud érvényesülni a románság,
mert kultúrát keres, de annál inkább érvényesül a germánság, mely sivatagot
keres. Az új sivatag virága az amerikanizmus, a germánság legnagyobb és
legeredetibb alkotása. Ez az újkor világlelkének éppoly hatalmas alkotása,
mint a középkor műve: a romano-katolicizmus.“
Ez a vigasztalan történelmi panoráma áll minden történelmi víziója
mögött, a polgári válságtudatnak ez a tiszta megfogalmazása, amit Gorkij
és Nietzsche szavaival, az evangélium és az egyházatyák tanításával próbál
igazolni, s amiből a kivezető út: „Be kell következnie egy kornak, mely az
egyenlőtlenséget ismét elvként fogja kimondani, mely a világot aristocratizálni
fogja.<c
A felháborodott kritika, amely Jankulovnak ezr a munkáját fogadja
az újvidéki szerb klerikális és nacionalista lapokban, egyáltalán nem latolgatja
Jankulov valóságos intencióit, azt, hogy egyházát bíráló szavait voltaképpen
a görögkeletiség sorsa feletti féltő aggodalom sugalmazza. A Brankovo kolo
kritikusa, Dejan Mihajlović, a szabad gondolat és a demokrácia jelszavaival
vonul ellene a „sveto pravoslavlje“ védelme ürügyén, mondván, hogy Jankulov
könyve nem más, mint a „római katolikus egyház és a középkori papság tömjénezése“. Nem Jankulov ködös idealizmusát s nem is a történelemben ható
erők téves felmérését veti a szemére, hanem azt, hogy egy „pravoszláv vallású szerb ember, a pravoszláv gimnázium tanára így s ezt írja, egy ifjú ember
a XX. században”, majd az irónia hangnemébe átcsapva így folytatja: „Ha
ezt a történelmi »tanulmányt« például a »Stinmen aus Maria Laach« c. folyó
iratban vagy mondjuk a zágrábi »Hrvatstvo«-ban olvasnánk^ egyáltalán nem
lenne meglepő, de csodálko2junk, hogy ilyen »értekezéssel« doktori címhez
lehet jutni; csodálkozunk és elámulunk azon, hogy ezt a »tanulmányt« fiatal
ember írta* méghozzá szerb nemzetiségű, azon pedig nem győzünk eleget
álmélkodni, hogy ez a szerb ember egyben a görögkeleti szerb gimnázium
tanára. “5
Jankulov e történelembölcseleti munkája inkább csak orientációja miatt
kapja meg figyelmünket. Magyar anyagot dolgozatában alig találhatunk,
hisz a szerzőt a világtörténet panorámája érdekli, s Mátyás, Temesvári Pel
bárt vagy Madách emlegetése önmagában még nem tenné különleges érdekűvé
dolgozatát. Már itt felbukkannak azonban azok a gondolatok, amelyeket
majd később megírandó művei visszahangoznak: a faji géniusz történelmi

szerepe, valamint a szellemtörténet évtizedekkel később bekövetkező korsza
kában gyakran hangoztatott elvek és módszertani eljárások.
Jankulov csak mozgást és változást ismer a történelemben, fejlődést
és haladást azonban nem; számára a történelmi tények a szellemiekben lelik
magyarázatukat. Kelet és Nyugat („a sötétség és a fény“) ellentétének hát
terében Ázsia és Európa szellemének küzdelmét kell látnunk, s a faj is inkább
történelmi, mint élettani képződmény, mint ahogyan a magyar szellemtörténet
főbb képviselői sem az álmaterialista biologizmus elvét vallották a történelem
faji tényezőinek vizsgálatában, hanem egy tisztán spiritualista elvet.6
A faj az ő értelmezésében épp oly széles és átfogó fogalom, mint pl.
H. A. Taine (akihez demokrácia-ellenszenve és arisztokratikus szemlélete
is közelíti) művészetbölcseleti műveiben: a történelmi és lelki erők, a társa
dalmi létezés, a szellemi fenotípus, a vallás, a karakterológiai és morális ténye
zők, az ösztönélet, az ízlés, a képzeletvilág együttesen alakítja ki a fajt, s
ez szerinte döntő jelentőséghez jut az irodalmi művek belső alkatára nézve.
A Madách és a magyar faj7 című, ugyancsak kéziratos értekezésének bevezeté
sében írja a következőket: „Nemrég még a legnagyobb tudósok is úgy vélték,
hogy a magyarság két etnikai típushoz tartozik, a finnugorhoz és a törökhöz,
ma azonban a harmadikat, a legszámottevőbbet, a szlávot is hozzá kell
adnunk. Hermán Ottó, Hermann Antal,' Semayer s mások ezt világosan
bebizonyították („szlávos magyarok") • Nemcsak a Tóth, Horvát stb. nevek
nagy száma, de az olyan foglalkozásnévből keletkezett családnevek is bizonyít
ják ezt, mint a Szűcs, Varga, Kovács, Csizmadia stb. A magyarság volt
ugyanis az államszervező, a harcos, uralkodó és parancsoló rétege a lakosságnak
(országa—„uraság“), míg a szláv elem, a „vend“ csak szívesen látott „vendég",
amelyből a „hospites“ osztály alakult ki. Egészen Rákócziig a szerb a magyar
nak „testvére" volt, attól kezdve azonban egymást „vadrácnak“, illetve
„mongolnak" szólítják. Az ellenségeskedés majd csak akkor szűnik meg,
ha a faj végleg kialakul és megállapodik, mert a nemzetek a harcnak, a fajok
pedig a békének a szinonimái." A továbbiakban aztán áttekintést kapunk
a magyarok és a szlávok keveredéséről Etelköztől a keresztény középkorig, ami
kór végleg kialakul a magyar — szláv „vérközösség“. Madách is a „szlávos
magyarok" közül való (a Medač törzsből), mégpedig a rigómezei vereség után
nagy számban északra költöző szerbek leszármazottja. A Boser (Bosnischer)
Kroaten név tkp. szent Száva egyházához tartozó szerbeket, nem pedig horvátokat jelent. (Petőfi apja, Petrović is ilyen származású). A misztikum és
tra'nszcendencia iránti fogékonyság, amely oly jellemző a szerb népköltészetre,
Madáchnál bizonyára erre vezethető vissza. „így alakult ki tehát a koncepci
ójában egyedüli magyar faj. S ez nemcsak vérből és anyagból („od krvi i
plota“), hanem lélekből is áll.
Géniusza nem finnugor, nem is török, ha
nem szláv, mégis gyökeresen magyar. . Szent István, Hunyadi, Mátyás,
Dózsa, Zápolya, Pázmány, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, a költők és művészek,
de még a legnagyobb: Madách sem magyarok.. Mégis rajtuk keresztül
jut kifejezésre legtisztábban a magyar géniusz. Van-e a tizennyolcadik (?!)
századnak olyan uralkodója, aki fiának az idegenek felkarolását köti lelkére?
Hol van az a felvilágosult uralkodó, aki Nyugat ezer és ezer máglyájának
lobogása közepette a vallásszabadságot iktatja törvénybe? Egyedül a magyar
6 Lásd: Szigeti József: A szellemtörténeti nacionalizmus. A magyar nacionalizmus kiala
kulása és története, Bp. 1964. 351—352. 1.
7 A Hungarológiai Intézet kézirattárában.

költészet az (különösen az újabb kori), amely a világszabadságot glorifikálja
(Petőfi). Ebből a szabadságból, ebből a humanizmusból van megalkotva Madách
Tragédiája is. Ez a humanizmus a magyar faj lényege. Mivel sehol a világon
nem volt rokona vagy támasza, a magyar az egész világé. Fajiságának tartal
ma a nép és az evangéliumi ember szabadsága.14
Ilyen „elvi“ megalapozás vezeti be a Tragédia szellemének vizsgálatát.
Többek között kimutatja róla, hogy annak ellenére, hogy az abszolutizmus
idején, a magyar nemzet felszabadulási törekvéseinek korában született,
e faji géniusz következtében „nincs egyetlen allúzió sem a nemzet állapotára,
nem nevezi meg egyetlen nagy bajnokát sem a magyarságnak, Hunyadiról
is csak mellékesen emlékezik meg. Számára Ádám ugyanúgy magyar, mint
amilyen német vagy angol is : az egész erkölcsi emberiség; számára a szabad
ság csak akkor magyar, híi egyben világszabadság is. A sovinizmusnak nincs
helye a szabadság e birodalmában. Ez a szabadság-élmény élteti a magyar
irodalom nagy alakjainak, Kisfaludynak, Vörösmartynak, Aranynak, Pető
finek, Jókainak stb. a műveit: a Weltgeist költői megszólaltatói ők. Madáchról
szólva azonban szerzőnk még egy karakterológiai vonást emel k i: a szigort
önmaga iránt, amit anyjától örökölhetett: „Nem ismerjük eléggé költőnk
közvetlen elődeit ahhoz, hogy vérségi tulajdonságok alapján értelmezzük,
de költőnk anyjának gyermeke iránti túlzott szigorában van valami a török
hódoltság korabeli szerb asszonyokból: I tu majka tvrda srca bila.“ Majd
ezzel zárja fejtegetéseit: „Madách mégis gyökeresen magyar s ez nagy előnye
az irodalomban: leküzdötte a sovinizmust, az ultranacionalizmust. A Tra
gédiának nincs egyetlen jelenete sem, amely nacionalista hangon szólna,
s csak patriotizmus, csak hazaszeretet van benne.“
Jankulov nyelvészeti vonatkozású — ugyancsak kéziratban maradt
— tanulmányaiból is ilyesféle szándékok derengnek fel: a két nép közösségé
nek és kölcsönösségének bizonyítása a célja, s az ebből adódó egyéb történelmi
tanulságok tudatosítása. „Nincs két nép az élő népek között, a kinek mentali
tása egyezőbb, mint a szerb és a magyar népé, nemcsak a szavak, hanem a
mondások, kifejezések, tehát a gondolatok átvételében is, ami kölcsönös
mentalitásra enged következtetni. Évszázados együttlét, szimbiózus követ
kezménye ez“ — írja bevezető mondatában, mintegy jelezve azt az irányt,
amelyet követni fog az egész tanulmányban. A műkedvelő nyelvészekre jel
lemző módon Jankulov is a legcsábítóbb területen, a szófejtésben próbálja
ki nyelvi ismereteit. A sok délibábos, jobbára etnográfiai és őstörténeti meg
gondolásokon alapuló etimológia mellett (karácsony < kročiti; luca < luckast;
boglya < baglja; esküdt < klet, zaklet; pimasz < slinavac; koldus < pokládé;
asztal < tál stb.) számos helyes származtatása is van mindkét irányban (ná
dor Cnaddvomik; ispán < Ž upa + pan; poroszló < pristav; U roá<úr; szele
men <sleme; orvos < varázs < vrač stb.) Jankulov azonban nem nyelvész- ba
bérokra akar törni, hanem etimológiáival a két nép „közösségét és kölcsönös
ségét" akarja bizonyítani, s ennék a szándéknak rendeli alá egész bizonyító
eljárását. Ragadjunk ki ennek, a szándéknak az illusztrálására egy fejezetet
a tanulmányból, azt, amely a „Hadi élet köréből" Veszi anyagát, s nem is
annyira nyelvészeti, mint inkább etnográfiai—történelmi érdekű következte
téseivel keltheti fel a figyelmet:
„Tudva lévő, hogy a magyarok és a szerbek a világ legjobb katonái közé
tartoznak, mert szábadságszerető népek. A szabadság — sloboda szó is közös

nyelvükben s nem is tudni eredetét. A magyar honfoglalás szinte csodamü
akár hadi, akár diplomáciai szempontból. A szablya, lándzsa, gerely, nyíl
közös fegyvereik, a magyaroknál még a ló, a kutya és az ostor (karikás) is
hozzátartoznak. Nyeregben ülő kengyeles lovasok, főleg a magyarok, sisak
kal a fejükön, míg a szerbek inkább gyalogosok, s szinte kiegészítői egymásnak,
ami összebarátkozásuk fő oka lehetett, főleg a törökök elleni harcokban. A
parancs (poruka), a rend (red) közös szók. E százados közös tábori életben,
kölcsönösség, consensus alakult ki. Ilyen a vallásközösség, a betyármiatyánk,
ez a cifra szitkozódás, melyet a magyar diéták is blaszfémiának neveznek és
idegennek tartják. Nem török ragadmány, mert a török nem szitkozódik,
Allah nevét sem ejti ki. A martalóc is közös szó, mely szedett-vedett népségre
vonatkozik. A magyar—szerb katonatípus a szerb hajdú, akinek a patrónusa
szent Száva volt, kinek mai himnusza is szerb — magyar közösségben. Szege
den jött létre, ahonnan knez Miloš az iskolákba ültette át. A hajdúk Biharban
zsoldos katonák és marhahajcsárok is voltak, kik csordáikat Bécsbe, sőt
Lipcsébe és Velencébe is hajtották, és többnyire az erdélyi fejedelmeket uralták, s már Bocskaitól civisi (pógári) szabadalmakat kaptak. Itt járták közös
táncaikat, a magyar lengöt (régi csárdás), amely a lovaglás lengő mozdulata.
Ebből fejlődött ki a gyalogos ugráló tánc, a mai csárdás, a szerb magyarác
és kétus (kettős). A magyarok meg átvették a szerb toborzót, a topogós, ugráló
táncot. Ez földműves tánc (topot), melyben a táncos csizmájával tapossa
a földet, hogy a gonosz szellemet kiverje és jó termést kapjon belőle. Ilyen
volt Kinizsi tánca, ki foga között tartott egy megölt törököt és úgy járta a
táncot. Muzsikusaik is voltak, nagyobbára cigányok. Valamikor Szent István
országában a muzsikusok mint privilegizált osztály szerepeltek — az igricek
(igra) és kobzosok a török hódoltság idejében vándorénekesek. Ily közösség
volt még nem régen a betyárság is, többnyire szökött katonák. Akkor még
verbuválták a katonákat, miként a népdal mondá („Már minálunk verbuválnak
kötéllel, elfogják a szegény legényt erővel”). Aki elszökhetett, a hortobágyi
pusztán vagy vásáron csikót lopott, aztán neki az Alföld nádasainak vagy
erdőinek, a honnan mint betyár került ki. Volt köztük jó számmal szerb is.
Szerbiában is voltak Karagyorgye seregében betyárok (betyári). Hiszen nevük
is szerb, a bezkutyár szóból, melynek analógiája a pokutyár. A csárda szó is
szerb eredetű, a csatrlya szóból. Kurta kocsmának is nevezi Petőfi, a hol a
kurta szó a szerb kriti szóból ered és a bormérés tilalmára vonatkozik. Titok
ban mérték itt a bort, amit a földesurak csak engedélyfizetés ellenében enge
délyeztek. A betyároknak hatóságilag tiltva volt a csárda, mert az az utasoknak
volt szánva. így nyavargott (sic!) a betyár, de lován mégis boldogult. Egy
baja volt csak, a nyavalya (nevolya), az üldözés. Nem nősültek, de a pórnép
szerette és kisegítette bajából. Nem szabad összetéveszteni a haramiával
(,harati), aki útonálló zsivány volt. A szerb guszárbóX ered a huszár szó is.“8
Ennek a „nyelvészeti exkurziónak“ — ahogy a nyelvi kérdésekkel foglal
kozó cikkeit nevezi — a végére is oda'lehetne iktatni, amit a Nyelvek filo
zófiája c. dolgozatának záradékában hangsúlyoz: nem a szavakat, hanem a
nyelvek szellemét kell ismerni, mert „annak korrekt ismerete híján a mai
kultúrember legfeljebb csak egy pincér színvonalán állhat, aki 4—5 nyelven
is beszél, a nélkül, hogy ismerné azokat. A nyelveket párhuzamosan kell
8 Szerb és magyar vonatkozások a nyelvben. Kézirat, magyarul, 11. old. A Hungarológiai
Intézet kézirattárában.

tanulmányoznunk, meg kell ismerkednünk a nyelvet beszélő nép mentali
tásával, kutatnunk kell a nyelvben rejlő értékeket, mert enélkül nincs kölcsö
nösség és együttműködés a nemzetek között. A nemzeteket pedig nem az
iskolákban, a gyárakban vagy a sportpályákon ismerjük meg, ahol a sovinizmus
virágzik, hanem nyelvi kultúrájukban, amelyben közvetlenül és természetesen
jut kifejezésre érzelmi és alkotó énjük. Ebben valóban nem lehetünk sem
jobbak, sem rosszabbak, mint amilyenek ténylegesen vagyunk."
A kölcsönösség és párhuzamosság elvének legrészletesebb kifejtését
A szerb—magyar szimbiózis nyomai a történelemben9 című dolgozatában
olvashatjuk, amely mintegy szintézisbe foglalja és rendszerezi elszórt néprajzi,
történelmi, nyelvészeti stb. írásait a két nép érintkezéseinek tárgyköréből.
Gondolatmenete itt is a szigorú történelmi diakróniát követi: a fajok, népek
és nemzetek kialakulását kíséri nyomon az ősidőktől á maga koráig.
Az ősmagyarok és ősszerbek első kapcsolatait Hérodotosz nyomán a
Dnyeper és Búg folyók mellékén keresi, ahol már életkörülményeik és viszo
nyaik nagyfokú hasonlósága is predesztinálja őket a történelmi korszakokban
bekövetkező szoros egymásrautaltságra. Nyugatra való vándorlásuk nagy
jából azonos okok következtében és hasonló módon megy végbe. Az ősma
gyarok kalandozásaik és folytonos harcaik során asszonyaikat igen gyakran
szláv törzsekből veszik (rabolják), s Pannóniába jövet is erősen keverednek
az ott élő szlávokkal. Bizonyságul a szerző az oro-, hidro- és toponimiák
hosszú sorát hozza fel a szláv népelem továbbélésére a magyar etnikumban,
s a magyarságot alkotó két rassz-elemhez harmadikul a szlávot is hozzáadja,
mint egyenértékű faji komponenst. „Ezek a hegy-, víz- és helynevek a szerbes
—magyarok (Srbo—Madari) nagy kiterjedéséről és együttéléséről tanús
kodnak Magyarország (Ugarska) minden részében és Erdélyben is, a román
elözönlés előtt. A vlah (blah) népnév a szerbek, nem pedig a románok neve,
azokat csak később nevezik így. . A szerbes—magyarok etnikumának határai
az Árpádok alatt, amikor a bizánci Komnénosz ellen közös hadjáratot vezetnek,
Šumadija és Mácsva volt. Ezt bizonyítja a számos sztélé is ezen a vidéken,
az ún. „magyar sírok", továbbá a šumadijai Marare, Madere, a mácsvai
Salaš—Tekeriš, valamint a Kumanovo (kun település) s egyéb helynevek.
E szerbes—magyarok és az ungurjanrománok premisszái a morava—vardari
szerbek, az ún. „sop-típus“. Jankulov azonban nem elégszik meg tanulmányá
ban a szláv (szerb) rassz-elem jelenlétének egyszerű kimutatásával a magyar
ság etnikumában, hanem — s ez már a szellemtörténeti fajelmélet kétségtelen,
hatása — a magyarság szellemi struktúiájában való szerepét is igyekszik
tisztázni: szerinte a szerbes—'magyarok afféle „átmenetet képviselnek a libe
rális finnugor és a konzervatív török típus között s jórészt a szláv asszonyok
révén kerültek a magyarság etnikumába, s főként a kulturális és az eminensen
katonai típust képviselik a magyarságban. .. Ezekből az etnikai elemekből
a magyarok erős nemzetet kovácsoltak, szilárd államot, alkotmányos és törvé
nyes nemzetet, nomokráciár a szó közvetlen értelmében, minta-államot,
amit a szerbek is olyannyira értékeltek, hogy az állam fogalmát is az ország
(uraság < urszág) szóval nevezték m eg.. . A két különböző etnikai típus
hamarosan egyesült etnikumukban: a liberális finnugor és a konzervatív
török típus, mint afféle gépezet hajtó és fékező erői. Az első a haladást serkenti,
9 Tragovi simbioze Srba i Madara kroz vekove. Cirillbetüs kézirat, 32. old., a Matica srpska
Irodalmi Osztályán.

a második lassít és fékez. E két típus mellett a harmadik is jelentkezik, a világias
szellemű szlávos magyarság típusa, amely az első két típus között közvetít,
kulturális küldetéssel. Nem érdektelen, hogy ez a típus, mint a magyarság
géniusza fungált, mint pl. Szent István, Béla, Vid, Hunyadi, Mátyás király,
Zápolya, Martinuzzi Utješenović, Dózsa (Toša), az összes Zrínyiek, Zrínyi
Ilona, Thököly, Rákóczi (Bogát Radvan), Kinizsi (Pavle knez), Dugonics,
Martinovics, Madách (Medač), Petőfi (Petrović), Táncsics, Damjanich,
Kossuth, Szentkláray, Vitkovics, Mikszáth, Révai stb.
A szentistváni
állam a szlávok műve. Őket kellett megnyerni a magyarok nemzetiségi el
lenállásának és nemzetségföi alkotmányának megtöréséhez. .
Szerzőnk úgy véli, hogy a magyar—szerb szimbiózisnak, illetve a szerb—
magyar etnikai amalgám kialakulásának az első, pozitív szakasza a középkori
magyar állam pusztulásáig, a török európai megjelenéséig tart. A szerbiai
despoták korában ez a fentebb leírt folyamat (a magyar—szerb nemzet egye
sülése) határozott osztályjelleget nyer: a szerb nemesség Magyarországon
keres menedéket s lassan disszimilálódik', a magyar jobbágy viszont szíve
sen költözik a földesúri terhektől mentes szerb lakta vidékekre. „A szerbek
— írja — szívesebben költöznek Magyarországra, mert ott több lehetőségük
van a fosztogatásra, sokan felveszik a huszita vallást, Giskra táborába állnak,
hogy azokkal együtt fosztogassák a kárpáti városokat. így alakul ki a szerb
és magyar összeolvadásából a magyar népiség egy új típusa a tisztán katonai
jellegű, condottiére szerb típus, amely annak a szolgálatába szegődik, aki
jobban megfizeti.“ A fekete sereg, a dunai sajkások, a martalócok, Kinizsi,
Szilágyi, Dózsa, Jakšić, Zápolya stb. neve jelzik ezt a folyamatot. A 16—18.
században a „szerbek és magyarok vér és lélek szerint annyira összeolvadtak,
kulturálisan, nyelvben és mentalitásban annyira összekeveredtek és kiegyen
lítődtek, hogy akár egy történelmi nemzetnek is tekinthetők.“ A Rákócziféle mozgalmaktól és a nagy szerb településektől kezdve azonban megrom
lott ez a viszony, s az ellenségeskedés egészen az első világháborúig tart
— az osztrák politika ármánykodásából. A két nép jó viszonyának letéteménye
sei ebben az időben a szerb népköltészet, amely nagy tisztelettel emlékezik
a magyar hősökre, azután a népi hagyományok, a nyelvi örökség, az irodalmi
kölcsönhatások, amelyek továbbra is fenntartják a szoros kapcsolatokat.
Egyedül ezek az etno-biológiai erők adnak magyarázatot a magyar költői
lángelmék feltűnésére, mert „a lángész az exogámia tünete, nem az endogámiáé, a diszharmóniáé, nem a harmóniáé... A homogén nemzeteknek,
mint pl. a kínaiaknak s általában az ázsiai népeknek nincsenek lángelméik.. .
Valószínűleg Arany is (újkeletű név) s Vörösmarty is (tipográfiai név) szárma
zásuk szerint szerbek, éppúgy, mint Dugonics, Zrínyi, Madách.. . “ Tanul
mányának további részében Jankulov a már ismert vallástörténeti, társadalomtörténeti, etnológiai, gazdasági stb. érveit hozza fel tételének bizonyítására.
*

Mai tudásúnk alapján és a marxista történelemszemlélet birtokában
nyilván olcsó dicsőség lenne kimutatni, mi a fikció és mi a reális elem Jankulov
fejtegetéseiben. Az a tétele például, hogy a magyarságban élő erős érzék
„az általános emberi szellem" iránt s a költői zsenialitás szláv faji komponens,
vagy hogy a demokrácia szelleme kizárólag a szláv eredetű íróknál és törté

nelmi személyeknél mutatható ki a magyar múltban, nyilván nem állhatja
ki az igazság próbáját, mint ahogyan képzelgésnek kell minősítenünk a Tra
gédia esztétikumának a nominalizmus és realizmus küzdelmére való korláto
zását is. Mi csak mint jelenséggel kívántunk foglalkozni Jankulovval, s meg
kell mondanunk, hogy mint egyéniség sokkal érdekesebb, izgatóbb és figye
lemre méltóbb, mint azok a tudományos vagy annak vélt eredmények,
amelyekhez töprengései, spekulációi során eljuthatott. Bennünket inkább
a szellemi struktúráknak, nyelveknek, kultúráknak egyidejű értékelésére
törekvő szándéka érdekel, a közép-kelet-európai művelődési térség párhu
zamos vizsgálatának óhaja; a magyar—szerb—román művelődési dimenziók
ban gondolkodó ember típusa foglalkoztatott bennünket, amelynek Jankulov
jellegzetes megszemélyesítője. Akármely itt említett területen: a Madách-kutatásban, az összehasonlító nyelvészetben, a történelemben, régészetben,
néprajzban, antropológiában stb. nemcsak a későbbiek során, de már az
ő korában is megbízhatóbb eredmények születtek, mint ahogyan nem tőle
vártuk a magyar irodalom belső (akár ,,faji“) alkatának helyes megvilágítását
sem, de akkor, hat-hét évtizeddel ezelőtt, kora tudományos eredményeinek
közép-európai viszonyokra való alkalmazásával, az új — akkor modern —
európai szellemi fejleményekre való rögtöni és eleven reagálásával, s főleg
a népiség történelmi tényeit folyton egymásra vonatkoztató s e viszonylatokat
mindig szem előtt tartó „módszerével" mégiscsak túllépett a kiegyezés körüli
időkben megalapozott történelemszemléleten, a korszak nacionalista szen
vedélyein, s ha naiv módon ugyan, idealista szemlélettel s nem is mindig
kvalifikáltan, mégis azt próbálta bizonygatni, hogy itt Kelet-Európában
égy organikus együttélésnek, egy százados közös kultúrának a tényeit kell
(nolens volens) tudomásul vennünk, amelyeknek nem egym ás megcsonkítá
sára és eltüntetésére kell irányulniuk, hanem a kultúrák kölcsönös gazdagítá
sára és kiegészítésére. Ha van egyáltalán valamilyen tanulsága és üzenete
ennek a munkásságnak a mi korunk számára, úgy csak az lehet, hogy a törté
nelmi, irodalmi s általában a szellemi élet vizsgálatában ezen a tájon- nem
az alá- és fölérendeltség viszonyai, az állam vagy a „fajták" primátusa, hanem
a demográfiai, etnikai, kulturális mellérendeltség, az egymásrautaltság, a
komplementáris nyelvi, irodalmi, művészi viszonyok tanulmányozása a lénye
ges és legfontosabb feladat. Nem a nemzetiségi (nemzeti) diaszpórák, szige
tek, „kirajzások", migrációs állapotok kutatásának részfeladataival kell foglal
koznunk, hanem a térséget egységben, a maga nemzeti egyenlítettségében,
a kultúrák szimbiózisában tekintő szemléletre van szükség, ami eleve kirekesz
ti a nemzeti majorizálás, a kulturális és nyelvi gyarmatosítás kísértéseit
és lappangó lehetőségeit.
Jankulovban persze mindez még mint messze szándék sem vált tudatossá.
Véletlen, intuitív tapogatózása, nemzeti romantikából, ködös fajelméletből
összeszőtt módszertana és „elvei" nem tarthatnak igényt arra, hogy mai
kutatásainknak szolgáljanak mintául és világító fáklyául, mégis jó tudni,
hogy ösztönös megsejtésekkel és tévetegen is valaki már végig próbálta ezt
az utat, s eljutott olyan igazságokhoz is, amelyeket majd csak évtizedekkel
később mondanak ki a magyar szellem kutatói és művelői. Egy, még az első
világháború után írt kéziratos tanulmányában írja, hogy a magyar—rzláv
lelki szimbiózissal szemben „a németség'nem tudott a magyar fajiságban
erősebb gyökeret verhi, nem is volt több »sógornál«. Mindig elnyomója volt
a magyarságnak, mindig hazug és ármányos fél. . . “ Mintha csak Németh

László harmincas években leírt gondolatait olvasnánk, amelyeket „Csuka
Zoltán jugoszláv—magyar folyóirata'* számára írt a Híd a Dráván című
cikkében: „Van abban valami leverő, hogy Zrini Péter és Zrínyi Miklós
népe rrint Jellasics és Kossuth népe állhatott egymással szemben (inkább
köztudatlanságból, mint valódi érdekektől elválasztva), s hogy a S2erb balladák
ban egymás tulajdonságait oly jól ismerő két katonanemzet, a szerb és a
magyar, Sábáénál egymás hazug fantomának ugorhatott neki. A kutatás
aligha vezethet más eredményre, minthogy ez a szörnyű következményű
elidegenedés: a kelet-európai térbe besugárzó Habsburg-politika pusztí
tása. Ezt leírni, az egész dunai térre kimutatni azonban csak együtt tud
hatjuk: magyarok, délszlávok, lengyelek, románok."10
Tanulmányok, 1970. 2. füzet

10 Kisebbségben, IV. Bp., 1942. 353. 1.

Szeli István

VII.
Színháztörténet

1. EREDETI BEMUTATÓK SZABADKÁN SZÁZ ÉV ALATT
A múlt század elejétől, 1818-tól az első világháború befejezéséig, 1918-ig
magánvállalkozó igazgatók vezetése alatt működtek Szabadkán a hivatásos
magyar színtársulatok.
Az első jól szervezett társulat, az Alföldi Nemzeti Színjátszó Társaság
Kilényi Dávid igazgató vezetésével Aradról érkezett ide. Nehéz volt abban
az időben igazgatónak és színésznek lenni: a magyar nyelv csak vendég volt
az országban, az osztrák hatóságok görbe szemmel nézték a magyar színészet
térfoglalását, mivel akkor legtöbb helyen német társulatok tartottak elő
adásokat. De a nemesek sem támogatták a magyar actorokat, a magyar nyelvet
főleg az iparosok, kispolgárok beszélték, míg az „úri osztályt még a legszű
kebb családi körben is német nyelven értekezett. Küzdelmes és nyomorúságos
volt az actorok élete. Még a színlapokat is ők maguk írták. Voltak színészek,
akiknek ez nagyon jól jött, mert egyike volt a legbiztosabb jövedelmi for
rásnak.
Színdarabhiánnyal is küzdöttek, ezért leginkább németből fordított
és legtöbbször magyarra átdolgozott, magyar nevekkel ellátott műveket
adtak elő. Ezeket a társulat tanultabb tagjai éjjelente, faggyúgyertya sze
gényes fénye mellett fordították, körmölgették. Bár a színházi idény sehol
sem tartott hosszabb ideig — volt ahol csak hat-nyolc előadást adtak —,
mégsem rendelkeztek mindig annyi színpadi művel, amennyire ilyen rövid
évad alatt szükségük volt.
Kilényi után Abday Sándor truppja kereste fel 1820-ban a várost és
ugyancsak az ő társulata jött ide 1824-ben is.
Akkoriban Szabadkán élt az első magyar képzett zenészek egyike, Arnold György, aki a nagytemplom (ma püspöki székesegyház) kántora és regens
chori-ja volt. Ez a kiváló zenész zeneszerzéssel is foglalkozott és termé
szetesen a városba kerülő vándortársulatoknak is szívesen segített zenei
téren. Mindenképpen arra törekedett, hogy emelje a város zenei életének szín
vonalát. Zenészeit is rendelkezésükre bocsátotta, sőt a zenés darabokat ő
maga vezényelte. így került színre, vezénylete mellett 1825-ben Kisfaludy
Kemény Simon című történelmi színműve, amelyhez Arnold írt megfelelő
zenét.
Mint arról már előbb is szó volt — darabhiány miatt — fordításokra
szorítkoztak, de akadt a színészek között néhány tollforgató is. így 1826.
szeptember 24-én, a Horváth József igazgató által „kormányzott" társulat
megnyitó előadásául A z öröm oltára című alkalmi darab került színre, ame

lyet Komlóssy Ferenc színész, a társulat egyik vezető tagja írt, és ehhez
is Arnold György szerzett zenét. Komlóssytól nemcsak eredeti művek,
hanem több színmű és vígjáték fordítása is szerepelt a társaság játékrend
jén.
Kilényi 1827-ben újra Szabadkára hozta társulatát, amelynek kar
mestere Heinisch Henrik, aki itt ismerkedett meg Amolddal és a két művészlelkű muzsikus együtt írt operát Mátyás király választása címmel. Itt került
színre először, és a korabeli opera nemsokára már Budán is sikert aratott,
később pedig az ország minden nagyvárosában uralta a műsort.
A 19. század közepén Szabadkán élt Jámbor Pál, a neves költő, akit
Hiador néven jegyzett fel az irodalomtörténet, és ezen a néven ismerik az
irodalmat kedvelők is. Jámbor a szabadkai gimnázium igazgatója volt, s
nemcsak versírással, hanem színművek alkotásával is foglalkozott. Sipos
Károly igazgató társulata 1864 tavaszán eredeti bemutatóval kedveskedett
a szabadkai színházlátogatóknak és színrehozta Jámbor A milliomos lány
című színművét Szépné Mátray Laurával, Kassay Vidorral, valamint Molnár
Józseffel a főszerepekben. A siker nagy volt. Már a következő éy színházi
idényében, 1865 tavaszán, újra eredeti mű, a Corvin János, vagy a törvény
telen vér című történelmi dráma került színre. A közönség melegen ünnepellte
a szerzőt, aki több ízben jelent meg a lámpák előtt a darab főszereplőivel,
akik közül Corvin Jánost Erdélyi Sándor, a korabeli kritika szerint „az érces
hangú, nemes tartású színművész" alakította. Frangepán, „a dacos, hajthatatlan
főúr szerepében" Szigethy Imre nyújtott magasszintű játékot, Máriát Siposné
Dobozy Lina, „a kedvelt drámai művésznő", Zápolyát pedig Jánosi Károly
alakította kitűnően.
Új igazgató, Szuper Károly — aki valamikor együtt színészkedett Pe
tőfi Sándorral — kapta meg 1866-tól a színházat, az ő társulata mutatta
be Hiador új színművét, A féltékeny férj-et, a főszerepben Tóth Antallal,
a vidék egyik legjobb és legnevesebb drámai művészével, aki a Nemzeti
Színházat hagyta ott, mert úgy érezte, hogy vidéken nagyobb szolgálatot
tehet a magyar nyelv és kultúra ügyéért, mint a fővárosban.
Antúnovics József szabadkai születésű, bácsalmási szolgabíró Seján,
a kegyem című műve 1867 őszén került bemutatásra. Azt is el kell mondani,
hogy a darab — tekintettel a szerző kiterjedt és előkelő családjára, valamint
széles baráti körére —több előadásban jutott színre a macskaköves, galagonya
fákkal beültetett Szabadkán.
A következő, 1868-as színházi évadban új, fiatal szerző jelentkezett
Hubay Gusztáv akkori színigazgatónál. Ez a fiatalember egy tekintélyes és
gazdag földbirtokos fia, Geiger Á. Mór, aki A trójai háború címen írt zenés
színművet. A zenén kívül ő írta a szövegkönyvet is. Egyébként látni fogjuk,
hogy a későbbi évek folyamán is több ízben jelentkezik színdarabokhoz írt
közzenével és más, önálló zeneszámon kívül néhány operettel.
Elismerő tetszést aratott 1870-ben a Színügyi Egylet által vezetett szabad
kai színpadon Ivó Vojnović, a később híressé váló horvát író őszi vihar című
költői szépségű verses színműve, amelyet a társulat rendezője, Solymossy
Elek ültetett át magyarra és az ő rendezésében is adták elő. Ezután újra Geiger
Á. Mór következett, ezúttal azonban a Midas király című operettel, amelynek
külön érdekessége, hogy ebben mutatkozott be a szabadkai születésű Hegyi
Aranka, aki ekkor végezte el a színiiskolát és Blaha Lujza mellett a magyar

népszínmű és operett-színjátszás nagynevű primadonnája lett. A bemutató
1873. október 18-án zajlott le nagy sikerrel. A közönség nemcsak a fülbemászó
dallamok szerzőjét, hanem a város szülöttét is számtalanszor tapsolta ki a
felvonások és a darab’ végén. Még ugyanebben az évadban új darabbal, A z
utazó című zenés játékával jelentkezett Geiger. Ez a darab azonban mérsékelt
sikert ért el.
Molnár Gyula helybeli ügyvéd 1875-ben lépett fel mint szerző Bánffy
Dénes című történelmi színművével. Ekkor már Györgyné Nagy Lujza volt
az igazgatója a színháznak, aki szívesen fogadta az ötletet és műsorra tűzte
a darabot. Nem is tévedett, mert a színmű méltó sikert aratott, a színházi
pénztár előtt sorok álltak, hogy jegyhez. jussanak. Ugyancsak Gy. Nagy
Lujza társulata működött itt 1876-ban is. Az igazgatónő Jámbor Pál névnap
ját méltó módon óhajtotta megünnepelni: 1876. január 24-én előadatta a
közkedvelt író Nagy Sándor című történelmi tragédiáját. A Szabadkai Közlöny
1876. január 31-ai számának 3. oldalán a korabeli kritikus így számolt be az
ünnepi estről: „A nagyszabású darab mind alkotás, mind előadás tekintetéből
nagy hatást szült. Kiemelkedők: Kúrhy (Nagy Sándor), Izsó (Aristoteles),
Németh János (Clyrus), Gy. Nagy Lujza (Roxana) s még hozzátehetjük
Szakállt, aki Harpalust alakította. Általában az előadás oly összevágó volt,
miszerint méltán megérdemli a legnagyobb elismerést. A derék igazgatónő
a jövedelem harmadrészét a főgimnázium önképző körének ajándékozta."
Györgynét 1877-ben Krecsányi Ignác követte az igazgatói székben. Ez
már jelentős név volt az igazgatók ranglistáján, a7 ő munkálkodása idején
új fejezete kezdődött a színház történetének. Tettre vágyó lelkes harcosa
volt a színházi kultúrának, megbirkózott minden bajjal, részvétlenséggel.
Ki tudta vezetni a színház sokszor kátyúba jutott szekerét a bajból. Ha látott
valamit, amiről hitte, hogy a társulat előnyére van, rögtön rááltt. Nála jelent
kezett ismét Molnár Gyula ügyvéd-író, hogy átadja új darabját, a Baboskendő-1.
Népszínmű volt ez, eredeti népdalokkal. A bemutató nagy élvezetet nyúj
tott a színházat egyre jobban megszerető és becsülő szabadkai közönségnek.
Minden egyes énekszám után szűnni nem akaró taps rengette meg Thália
egyre népszerűbbé váló szabadkai templomának falait. A bemutató 1878
őszén volt, és az új Molnár-darab sokáig maradt a szabadkai színház műsor
rendjén.
A következő évek nagy gazdasági válsága kihatott a színházak életére
is, a társulatok küszködtek. Hiába volt minden erőfeszítés, a színészet komoly
válságba került. Az igazgatók alig akartak pályázni a színházra, és ha akadt
is pályázó, hamarosan belebukott. Színházi szövetkezét alakult Thália címmel,
amelynek vezetője Ditrói Mór lett. Kísérletekre nem vállalkozhattak, hiszen
alig tudták megkeresni a napi kenyérre valót. Eredeti bemutatóra sem gondol
hattak. Nem is volt pár esztendeig műsoron helybeli szerző műve.
A válság lassan-lassan elmúlt, de csak 1895-ben, Halmay Imre igazga
tó vállalkozott arra, hogy helybeli szerző, az újra jelentkező Geiger Á. Mór
Szép Heléna Ilionban című klasszikus szövegű operettjét bemutassa. A darab
szép és fülbemászó dallarfíai, valamint a színészek odaadó játéka ragadta meg
a közönséget.
Deréki Antal, a Halmay után következő Pesti Ihász Lajos által veze
tett társulat rendezője és színésze is foglalkozott színdarab-írással. Az 1899.
október 8-án bemutatott Búzavirág című népszínműve nagy népszerűségre

tett szert. A szerző nemcsak rendezte a darabot, hanem egyik főszerepében
ünnepelte színpadi munkásságának huszonöt éves évíordulóját. A darab
innen indult országos körútra, és nem volt színház Magyarországon, amely
ne tűzte volna műsorára.
Nemrégiben egyik napilapunkban hosszabb megemlékezés jelent meg
Sziebenburger Károly szabadkai tanár színművé ől, a Bottyán generális-ról,
valamint Lengyel Henrik színpadi művéről, a Magda eljegyzésé-röl, amelyek
1901-ben kerültek közönség elé. Mindkettőnak nagy és megérdemelt sikere
volt. Különösen a Bottyán generális járta be az országot nagy diadallal, és
szerzett hírnevet Szabadka szülöttének, a szerzőnek. Ugyancsak. 1901-ben,
november 23-án mutatta be Pesti Ihász Lajos társulata az Ördögmalom című
zenés színművet, amelynek szerzőjéül György A. Mór-t hirdette a színlap,
de aki azonos volt a termékeny Geiger A. Mór-ral. A darabot nemcsak a vidéki
magyar társulatok, de a gleeichenbergi színház is bemutatta. Ott Teufelsmiihle
volt a címe, és a szerző ott is sikert könyvelhetett el.
Nem mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy az 1901-ben itt vendégszerep
lő Újvidéki Szerb Nemzeti Színház egyik tagjának, Velimir Miljkovićnak
a művét Lijepa bunjevka (Szép bunyeváclány) címen adták elő. Ennek a
bemutatónak külön érdekességet kölcsönzött, hogy zenéjét Gaál Ferenc, a
szabadkai Zenede nagynevű igazgatója szerezte, és a darab sorozatos elő
adásban került színre nemcsak Szabadkán, hanem mindenütt, ahol csak a
szerb színészek megfordulták. Gaál Ferenc egyébként már elpzőleg is több
közzenét szerzett a szerb társulatok előadásaihoz, sőt az 1901 tavaszán itt
színre kerülő Kraljévié Marko és az arab című történelmi korrajzhoz is zenét
írt, és az előadást személyesen vezényelte. Ez is egyik bizonyítéka, hogy a
szerbség és magyarság között kulturális téren a századfordulón nem volt
ellentét.
Közben érdekes vita keletkezett György” A. Mór és Rátkay Sándor szí
nész között. György A. Mór ugyanis mint teljesen saját művét adatta elő
az Ördögmalom című darabot. Rátkay azonban tudomást szerzett ‘erről, és
közölte, hogy a szövegkönyvet ő írta, György csupán a zenéjét szerezte. A
zeneszerző azt állította: igaz ugyan, hogy a szövegkönyv eredetileg Rátkaytól származott, ő azonban „teljesen átdolgozta", és ezért nem körölte, hogy
az ötlet Rátkayé. Végül a felek megegyeztek, és a darab később mint György
— Rátkay darab jelent meg a színlapokon.
Közben Rátkay Sándor a szabadkai színház‘rendező-színésze lett, itt
került színre háromfelvonásos színműve, A regruta, amelynek főszerepeit
Kállay Jolán, Simon Mariska, Falusy István, Tarján Irma, Németh János
és a szerző alakították. Az akkor megjelenő Színházi Naplóban Pusztai Béla
szerkesztő többek között ezt jegyezte meg kritikájában a darabról: „ . . . van
a szerzőben sok önállóság, vannak szép ötletei, egészségek és értékes gondolatai.
Ez magyarázza a sikert, amit a darab elért." A darab bemutatóját 1903.
január 20-án tartották telt ház előtt, de már két hónappal később, március
17-én új helyi szerzőt avatott a színház. Ekkor került színre Decsy József
helybeli író Fehér holló című háromfelvonásos bohózata. A főszerepekben
Szabados Gizi, Tarján Irma, Füredy Béla, Krasznay Ernő, Baróthy Antal,
Szigethy Andor, Németh János, Falusy István és a rendező Rátkay Sándor
igyekeztek sikerre vinni a darabot. „A tucat színdarabok között igazán fehér
holló, mert zamatosabb nyelvezettel és ötletesebb tartalommal írt darabot

vidéki írótól nemigen láttunk még“ — jegyezte meg a Színházi Napló kriti
kusa (dr. G. K.) a lap március 19-én megjelent számában.
A Franciaországban divatossá vált operettek már a múlt század hetvenes
éveiben eljutottak Magyarországra is, és a közönség megkedvelte ezt a műfajt.
Nálunk is jelentkezett egy operettszerző, Fehér Jenő, akkor csantav éri gyógy
szerész személyében, akinek Katalin című melódiagazdag operettjét 1903.
március 24-én adta elő a színház. A darab nemcsak nálunk, de Budapesten
és a vidék nagyvárosaiban is sikerrel futott. Néhány nap múlva jelentke
zett a már ismert György Á. Mór-Rátkay Sándor szerzőpár. Udvari kaland
címmel írtak operettet, amely azonban a bemutatón csak mérsékelt sikerrel
került színre.
Pesti Ihász Lajos nagy segítője volt a helyi szerzőknek. így a két operett
után újra eredeti bemutatót tartott a színház. Sziebenburger Károly felbuz
dulva a Bottyán generális sikerén Bankóprés címmel egyfelvonásos vígjátékot
írt, amely 1903. április 4-én került közönség elé. Miután rövid volt egy tel
jes est betöltésére, utána a színház tagjai hangversennyel kedveskedtek a
közönségnek.
A szabadkai színház számára az 1904-es esztendő ünnepi éve* jelentett,
mert ebben az évben került sor félszázados fennállásának megünneplésére.
A városi tanács döntést hozott, hogy erre az alkalomfa teljesen átalakítja,
új köntösbe öltözteti a színházat. Bizottságot küldtek ki, amelynek feladata
volt ünnepi műsorról gondoskodni, fővárosi művészeket meghívni, hogy
ezzel is emeljék az ünnepség fényét. A város vezetősége a Petőfi Társaság
gal karöltve pályázatot hirdetett alkalmi színműre, amely pályázaton áz el
ső díjat Molnár Gyula — akkor már zombori — ügyvéd Névtelen hősök című
történelmi drámája nyerte el. A határozat megtörtént, azonban a darab néhány
jelenetének tartalma a szabadkai Színügyi Bizottságban sok vitára adót
alkalmat. Erre azonban egy más alkalommal térünk ki. Végül is győzött a
józan ész és a Névtelen hősök az 1904. december 16-tól 18-ig megtartott
ünnepség harmadik estjén került bemutatóra.. A darabhoz a szerző felesége,
M. Korniss Aranka, az ismert költőnő írt tartalmas bevezetőt, amelyet Sza
bados Gizi, a társulat drámai művésznője szavalt el nagy hatássaL
Meg kell említeni azt is, hogy a. háromfelvonásos műveken kívül az
évek folyamán dr. Csillag Károly és Frankfurter Jenő írtak rövidebb léJegzetű jeleneteket, Bibó Bige György, á főgimnázium tanára pedig a Vak
Bottyán-hoz írt költői hangulatú bevezetőt. Ezenkívül Csillag Károly 1891-ben
prológust írt a palicsi nyári színpad megnyitása alkalmából, amikor Bátosy
Endre színigazgató engedélyt kapott, hogy társulatával a palicsi és környékbeli
lakosságot szórakoztassa előadásaival.
A szabadkai sajtóban mindig lelkes támaszt találtak a magyar színészek,
a szerkesztők leplezetlen örömmel hirdették az előadásokat, s kritikáik,
ha nem voltak is mindig dicsérő jelzőkkel tele, de jóindulatúak voltak és rokonszenvet igyekeztek ébreszteni az előadások, valamint a színészek alakításai
iránt.
A fiatal magyar újságírók között volt Havas EriaiK a Bácsmegyei Napló
társszerkesztője a szabadkai ügyvédi kar később elismert tagja. O is egyike
volt azoknak, akik harcoltak a színészet fellendítésé ügyében, és sokoldalú,
gyümölcsöző tevékenységet tejtett ki mind szakszerű kritikáival, mind szín
padirodalmi munkásságával.

Krémer Sándor színtársulata 1910. február 17-én mutatta be A magán
tanár úr című színművét. A darabnak szép sikere volt, de később szerzője
és egy már befutott, neves pesti író között vita keletkezett, amelyre egy más
alkalommal térünk ki.
Radó Imre ismert és közkedvelt tagja volt a szabadkai társadalomnak.
Az érdekes egyéniségű Radó egyik közintézmény tőtisztviselője volt, hivatása
mellett újságírással és szépirodalommal is szívesen foglalkozott. Első na
gyobb lélegzetű színpadi munkája a Mézeshetek esküvő előtt című vígjáték,
amelyet Krémer Sándor igazgató társulata 1912 tavaszán mutatott be. A
bájos meséjű darab, a jó előadás meghódította s közönséget.
Ezeken az eredeti bemutatókon kívül még két darab ősbemutatója és
egy régebben már előadott darab - amelyet a szerző ^átdolgozott — került
színre a szabadkai színpadon. Az egyik darabot, a Tárkányi legények-et
Tompa Kálmán színész írta, aki néhány évvel a darab bemutatója előtt tagja
volt a színháznak. Ez a darab 1915. január 31-én, Nádassy József társula
tánál került színre. A másik színpadi mű a Kárpátok legendája, amelynek
szerzője dr. Vass István, a MÁV üzletvezetőség jogi osztályának vezetője
volt. A költői szépségű és hangulatú színpadi munka főszerepeit Újjné Dinynyésy Juliska, N. Megyeri Olga, Űjj Kálmán, Kabos László és Garay Béla
alakították.
A hivatásos színházak által bemutatott eredeti művek közül az első
világháború idején György Á. Mór operettje, A trónörökös volt az utolsó.
1916. február 11-én került színre. György Mór egyik újságíróval folytatott
beszélgetése során elmondta, hogy a szöveg eredetileg Fenyéri Mórtól eredt,
aki ezzel a szöveggel a pesti Népszínház által kiíít dráma-pályázaton díjat
nyert, amelyet ő — György Mór — átdol ozott és zenét írt hoz7 á. Eredeti
címe Bernbergi hős volt. Nem ismerjük az eredetit, azonban Laz átdolgozás
sem lehetett sikerült, mert a Bácskai Hírlap 1916. február 14-ei számában ezt
írta a kritikus: „. .a librettó sovány, kevesetmondó, vontatott". A színészeket
azonban dicsérte, akik közül kiemelte Révész Ilonka, Kisházy Sári, Nádassy né
Takács Jolán, Rónai Imre, Sugár Gyula, Lantos István és Komlós Vilmos
játékát, valamint elismerőleg nyilatkozott Remete Géza ötletes rendezéséről.
A világháború befejezéséig, 1918 őszéig, több eredeti bemutató nem
volt.
íme, ennyit tudunk a szabadkai színházban száz év alatt lefolyt eredeti
bemutatókról és arról a küzdelemről, amelyet -az irodalom fejlődéséért, á
színházkultúra izmosodásáért vívtak. A szabadkai színészet megerősödése és
az országos színészet keretében való impozáns állásfoglalásának egyik je
lentős tényezője a magyar színészek állhatatos türelme és szívós szorgalma,
a szabadkai polgárság színészet iránti szeretete és megbecsülése. De komoly
tényező az is, hogy'amikor a múlt század elejétől irodalmunk legjobbjai a
színpadi irodalom fejlődéséért küzdöttek, a vidéken is akadtak olyan egyének,
akik belátták, hogy az akkori viszonyok között a magyar nép csak nyelvében
és költészetében élhet és fejlődhet. Művészi és írói érdemeik jelentőségét
nem fejezhetjük ki méltóbban, minthogy egy évszázad után megemlítjük
és megörökítjük munkásságukat.
Amit itt ismertettünk, az csak szegényes kivonata Szabadka színészete
történetének. Sajnos — helyszűke miatt — mellőznünk kellett a források

eredetének részletes telsorolását. Úgy hisszük, hogy ezeknek az adatoknak
felidézése ennek ellenére is érdemes és tanulságos.
A szerb színészet történetének megírása ügyében 1971 november ele
jén Karlócán megtartott széleskörű tanácskozás példáján okulva talán he
lyes lenne nemcsak a szabadkai, hanem az egész Vajdaságot telölelő magyar
színháztörténet ügyét szorgalmazni.
HITK, 1971 /9.

Gáray Béla

2. GYÓNI GÉZA, A BÁCSKAI HÍRLAP SZÍNIKRITIKUSA
1. ÉLETÜT
Gyóni Géza 1913 februárjában került Szabadkára, ahol — ahogy a
Gulyás-féle írói lexikonban áll — „a Bácskai Hírlap kötelékébe lépett",
s ahonnan nem sokkal távozása után, már 1914 augusztus elsején — ahogy
Összes versei előszavában olvashatjuk — mint „korneubtirgi póttartalékos
közlegény (. .) elindult egyenesen Przemyslbe" A gránicra, ahonnan többé
nem tért vissza. Csak verseit, amelyek előző, inkább reviczkys, endrődis,
mint ady^ tónusú, tehát pasztell-halványan fájdalmas és tisztességtudón
sóvárgó-szerelmes korszakához képest égrekiáltón erőteljessé keményedteK,
küldte Braun Henrik redakciójába. Oda, ahonnan a „belül város, szélén falu*
századeleji Szabadka krónikásaként írta alig más tél évig cikkeit és alkalmi
költeményeit, jegyzeteit a napról és bök- meg szerelmi verseit, impresszionisztikus stílusú „színeseit"' és érzelmes líráját.
Mindent, amit e^y kis létszámú vidéki szerkesztőség tagjának írnia
kellett, s amit az önmagát — joggal — nyilván elsősorban költőnek tartó
Gvóninak gazdag érzelemvilága belső parancsára papírra kellett vetnie.
Ha csak hírlapírói ténykedését szemléljük, akkor nem nehéz megállapítani,
hogy a rengeteg napi muszáj-anyagból, melléktermékből (erre, hogy tőle
származnak, nagyobbrészt, mivel aláírásával vagy névjegyével csak ritkán
látta el őket, mindössze egy-egy nyelvi-, stiláris fordulatból, ismétlődő szóhasz
nálatból, a fáradságos és a ráfordított munkával közel sem arányos eredmé
nyű filologizálással következtethetünk) az elvétve megjelenő könyv- vagy
kiállításismertetői, főleg pedig színházi kritikái emelkednek ki.
Akkortájt még Szabadkán s nem csak ott színikritikát írni rangot jelen
tett. A kritikákat, kivált ha jelentősebb előadásokról számoltak be, nemegy
szer már az első oldalon, igaz, a lap alján, vagy ahogy akkor mondták, az
első oldal „földszintjén“, tárcaszerűen törve, vonal alatt „hozták". Gyóni
Szábadkára talán elsősorban a helyi színház kritikusának, pontosabban a
Bácskai Hírlap színházi rovata vezetőjének érkezett. Sopronból jött, s éppen
színházigazgató, az akkor már Szabadkán működő Nádassy Józset, aki „ 1911 /12es soproni igazgatása alatt szerette meg (benne) a színészeken lendíteni akaró
kritikust és jó bohém barátot", ajánlotta be a munka nélkül levő Gyónit Braun
Henriknek, a színházról, a szabadkai előadásokról is szívesen cikkező főszer
kesztőnek.

A Gyónival sokban sorstárs költő-újságíró Juhász Gyula írta róla halála
mán: „vidéki riporter volt világéletében" S vidéki riporterkedésében éppen
utolsó állomás volt Szabadka. Van a beteljesülés vágyát állandóan sóvárgó-kereső, de valahogy őt mindig elkerülő költőnek egy posztumusz megjelené
sénél togva akár tragikomikusan jelképesnek is lellogható verskötet-címe,
az Élet szeretője., ebben a kötetben található az a verse, amelyet Szabadkára
érkezése előtt írt. Űj város előtt a címe, és talán nemcsak mai szemmel vizsgálva
nem éppen remekmű. Zavar benne a kissé pózos, szenvelgő bizonytalanság-érzés, érzelmesen aggódó, megadó sorsvállalás, amelyben a „büszke Bácska
szívé“-be berobogó vonat magányos félfülkéjében meditál a rá váró városról,
ahová ő „fagyos tájrul ajándékul" hozza forró szívét, s ahol nem tudja, „gyász
torok, borús szerelmek" elé tekint-e, lesznek-e rá „váró lány-csodák",
ahol sírva vagy pedig mosolygó boldogként ismerik majd meg. De ha Gyóni
addigi életútja felől nézzük az új város előtti félő-remélő töprengéseit, akkor
azonnal világos, hogy csak a vers középszerű,mert ilyenné teszik az akkortájt
talán már nem is divatos, ám Gyóni poézisében valahogy itt-felejtődött
költői közhelyek, sablonos eszközök (melankolikus tónusú jelzős szerkezetei,
a vers reményt és bizonytalanságot kifejező zenéje stb.), a költemény azonban
életérzés tekintetében nagyon is valós,mélyen hitelessé teszi Gyóni életútja,
amelyben leginkább vidéki riporterkedés és katonai szolgálat váltogatták
egymást, méghozzá szinte kísértetiesen ismétlődő pontossággal. 1903-ban
a Nyugat-magyarországi Híradó munkatársa, később a Kiskunsági Híradó
„mellékjáratát",' az Alsódabas és vidékét szerkeszti. Majd a „balkáni hadi
készülődések idején besorozzák katonának", egy pionírezred közlegényeként
„követ tör és hidat ver Boszniában". Azután 1910-től a Soproni Naplónál
dolgozik. Innen újra behívják. Majd visszamegy Sopronba, ahonnan Nádassy
direktor sugallatára a Bácskai Hírlaphoz, Szabadkára kerül, ahol később a
Színházi Újságol is szerkeszti,és ahonnan alig másfél év után, az általános
mozgósítás idején katonának hívják, kiviszik a frontra, s onnét nem tér többé
vissza.
Sajátos életút, amelynek nem megszépítője, hanem szükségszerű tarto
zéka az egyhelyhez-kötöttség, a megállapodottság polgári eszménye szempont
jából mindenképpen elítélendő, de a a kordivat és főleg a körülmények miatt
az újságírónak és költőnek természetszerűen kijáró bohémsors, amelyből
Gyóninak rendre a Szabadkával, a „mulatós Bácska nagy falumetropolisával"
— ahogy egy Gyónival kortárs visszaemlékezéseiben áll — befejeződő vidéki
változat jutott osztályrészéül.
2. VIDÉKI VÁROS — VIDÉKI ÚJSÁGÍRÁS
A századforduló táján a nagyobb vidéki városokban, melyek közé Szabad
ka is sorolható, a művelődési-társasági élet két, talán legfontosabb, sőt több
esetben éppen egyedüli fóruma a sajtó és a színház voltak. Az előbbi a vidéki
tájékozódás- és kíváncsiságigény, a növekvő érdeklődés-hajhászás, az utóbbi
pedig az úri szórakozás, a kultúra iránti igénnyel álcázott magamutogatás
lehetőségével is vonzotta a városok lakosságának elsősorban polgári és hivatal
nok-értelmiségi rétegét meg a közéjük feltörekvőket.
Szabadkának ekkorra már változatos, gazdag, majd egy évszázados szín
házi hagyománya és kisebb múltú, de élettempójában gyorsuló, az önmagát

büszkén és joggal modernnek nevezett kor szempontjából perspektivikusnak
ítélt sajtója volt. A város történetírója, a tudós tanár, Iványi István írja mono
gráfiájában: „Szabadka is a százados mulasztásokat helyrehozni iparkodik;
és az alföldi nagy parasztváros díszes utcáival, épületeivel és deli lakosaival
s ezek megváltozott életmódjával rendes városi színt kezd ölteni és a civili
zált városokkal száll versenyre. “ Negyedszázaddal később, amikor Gyóni
Szabadkára érkezik, az urbanizáció már jelentős előrehaladást mutat; utcái,
épületei az ébredező, éledező vidék divatos és korszerű képét tárják a lá
togató elé. Ezzel a külső változással összhangban a sajtó is, mint a változó
életforma mindinkább mindennapivá váló kelléke, szintén jelentősebb szerep
hez jut a szabadkaiak életében. Az Iványi említette szerep, mely szerint a hír
lapok „folyvást ébren tartják a társadalmi élet eszményeit és a közönséget
néma közönyéből időről időre felrázzák“, a modern újságírás kialakulásával
folyamatos és hangsúlyos lesz; az újságok mindinkább a mindenről mindenki
nek jelszót vallják, s igyekeznek ennek szellemében jelen lenni a város, sőt
a környék lakosainak életében.
1913 elején Szabadkán három napilap és néhány heti vagy időszaki
kiadvány jelent meg. A három napilap: az 1903-barí indult Bácsmegyei Napló ,
a két háborü közötti Napló , az egyik legjelentősebb itteni hírlap elődje;
az 1907-ben indult Bácskai Napló, amely a keresztény-szocialista szövetség
bácsmegyei hivatalos közlönyeként jelent meg; és a három közül a legrégebbi
1897-től, alapításakor „társadalmi, közgazdasági és szépirodalmiu-nak jelölt
lap, a Bácskai Hírlap , amely 1902-től hétfő kivételével mindennap megjelenő
napilap, 1906-tól viszont a Bács-Bodrog vármegyei függetlenségi és 48-as
párt közlönye, a világháborúig a legtekintélyesebb és legjobban szerkesztett
szabadkai hírlap.
Természetesen az akkori napilapokat nem szabad a mai sajtó szempont
jából megítélni, bár azt is tudni kell, hogy a lapok már kinőttek abból a rossz
értelemben vett vidékiességből, amelynek félreérthetetlen jellemzői a „disz
nótorokról írt öles tudósítások, kacagtatóan nagyképű színházi kritikák,
érdekesség nélküli cikkek és a tűzoltóparancsnok új egyenruhájáról szerkesztett
ódák“. Az újságok már nem efféle „érdekességekkel6' kívántak olvasókat
szerezni, de a vidéki városban, „ahol a vendéglő, a patika, a városháza az
intelligencia találkozó helye, ahol nem fárad el nagyon az ember, míg az
összes aszfaltos utcákat végigjárja, ahol a színház az egyetlen kultúrintézmény,
ahol el lehet sorolni, hogy hány ember olvas“, a helyi szerkesztőségek hírfor
rásai pedig a pesti gyorssal érkező lapok mellett a városházán és a rendőrsé
gen kívül még mindig a szállodai portás, a főpincér vagy a kávéházi törzsasz
talok.
Hogy közel sem eszményi körülmények és olvasói bázis mellett mégis
a kor követelményeinek megfelelő hírlapok jelentek meg, az elsősorban a
szerkesztők és a kis, de igen lelkes, a hírlapírást már nemcsak szórakozásnak,
úri passziónak, hanem hivatásnak érző újságírógárda érdeme, közülük is
a Bácskai Hírlap az, amely éppen szerkesztői rátermettségének és munkatársai
tehetségének köszönheti minőségi előnyből származó vezető szerepét. A
Bácskai Hírlapot felelős szerkesztőként dr. Csillag Károly, majd legtovább
Braun Henrik és egy rövid ideig dr. Havas Emil jegyzi. Mindhárman a vidéki
újságírás legrangosabb, legkomolyabb változatát igyekeznek meghonosítani.
Ennek érdekében a Bácskai Hírlap munkatársi körét a magyar irodalom és

újságírás — ez a kettő elválaszthatatlan — olyan jelentős alakjaival bővítette,
erősítette^, mint Kosztolányi Dezső és Csáth.Géza, akik itt ismerkednek ugyan
a szakmával, de már induláskor jelentősebb alakjai a magyar szellemi életnek,
semhogy egyszerű kezdőknek mondhatnánk őket. Vagy Somlyó Zoltán és
Gyóni Géza, akik vidéki költő-riporterkedésük hosszabb-rövidebb állomása
ként tartózkodtak Szabadkán, Braun Henrik lapjánál.
Sajátos és jellegzetes alakjai ők a kornak, annak a századforduló táján
feltűnő rétegnek, amelynek legszerencsésebbjei és nyilván valóban a legtehet
ségesebbjei „majd a Nyugat gyűjtőmedencéjében találkoznak össze", közülük
kerülnek ki az egyik oldalon Ady, Kosztolányi, s a hozzájuk hasonló, vidékről
Pestre feljutó, és a fővárosban is vezetőszerepet játszó értelmiségiek, költők,
akik továbbra is állandó publicisztikai gyakorlatot folytatnak, valamint a
másik oldalon azok, akik valamilyen oknál fogva üstökösök helyett csak
hullócsillagok maradtak, a vidéki újságíró-sors áldozataiként váltják apró
pénzre a napi, mindenes hírlapírói munkától el-elcsent erejüket és tehetségüket.
S ezek a riporter-költők nem véletlenül foglalkoznak szinte kivétel
nélkül előszeretettel a vidéki színházzal, színjátszással. Egyrészt* a színház
a vidéki városok legtöbbjében, ha nem is az egyetlen, de a legrangosabb,
legjelentősebb művelődési intézmény, a nagyvilág vagy legalább a főváros
nagykövete, másrészt viézont a művelődési szférán túl a színház, illetve a
színészek bizonyos sorsközösség érzetét jelentik a vidéki zsurnalisztának,
a helyi lap szerkesztő urainak. Vitathatatlan sorsbeli rokonság van vidéki
színész és vidéki újságíró között. Juhász Gyula, a szintén vidéki életre kárhoz
tatott költő-riporter írja éppen 1913-ban, amikor Gyóni Szabadkára kerül,
a vidéki színészekről: a „vidéki aktornak (.. .) az is tragikuma, hogy csak egy
kis, sokszor értetlen, parlagi tömegnek szólhat csupán. . ."É s fejtegetésének
folytatása már legalább annyira vonatkozik az újságírókra is, mint a színészekre.
„Hány ősi komédiás ösztön — írja —, hány valódi játékos erő megreked,
elszürkül, elzüllik, elkopik a magyar vidék monotón életében". Innen, a
sorsközösségből vonzódik az újságíró a színészhez és keresi a színész az újság
író barátságát. Ez is, az is szükséges „kelléke" a művelődésben már lema
radni nem kívánó, nem csak külalakjával, de szellemi tartalmával is törődő
vidéki városnak, amely egyszerre lényegi és presztízs kérdésnek érzi, hogy
legyen újságja, legyen színháza, de amelynek lakossága igazán sohasem tudja
befogadni sem a más tájról érkezett hírlapírót, sem a talán még rövidebb időre
odaszerződött színészt. Az egyikben, mégha látszólagos tisztelettel szerkesztő
urazza is, a bohémet, a másikban viszont, mégha esetleg művész úrnak vagy
művésznőnek titulálja is, a vándorkomédiást látja. Ezért is találnak szükség
szerűen egymásra mind a magán-, mind pedig a művelődési élet síkján a vidéki
városban a színész és a hírlapíró.
Az újságíró, maradjunk csak ennél az oldalnál, számára a művelődési
élet síkján való rátalálás hőfoka sokban függ a vársban tartózkodó vándortársu
lat rangjától, attól, hogy csák egy vidéki, tehát jelentősebb tehetségekkel nem
rendelkező, vagy egy elismerten jó vidéki színházat képvisel-e az illető tár
sulat, hogy művészi ambíció vagy csupán egzisztálási szándék tartja-e őket
együtt. A magyar vidéki színjátszásban, amelynek nemcsak jelentősége,, de
története sincs ez ideig kellően feldolgozva, mindkét változatra számos példá
ról tudunk.
Gyóni Gézának ilyen vonatkozásban a Nádassy-féle társuláttal szerencséje

A szabadkai színház, értve ezen a város nyújtotta körülményeket és
a közönség érdeklődését is, lényegében jó hírnévnek örvendett a magyar
színházi világban, a városról városra járó vidéki társulatok között. A direktorok
egymással versengve pályázták meg az előadások jogát, és az ismert pesti
színészek is szívesen fogadták el az igazgatók vendégszereplésre kérő invitá
lását. Nyilván csak széleskörű — gazdasági és művelődéstörténeti mozzanatok
ra is ügyelő — szociológiai múltvizsgálat deríthetné ki, hogy a szabadkai
színházhoz való ragaszkodás az általános vidéki körülmények közötti nem
éppen legrosszabb lehetőségnek szólt-e, vagy pedig a valóban reálisan jó
munkafeltételeket és érdeklődést biztosító városnak. Mivel írásunknak nem
ez a tárgya, most csak elégedjünk meg annyival, hogy valószínűleg az előző
szempontot — a sok rossz között nem a legrosszabb — illeti az igazság nagyobb
fele.
Csáth Gézának van egy 1910-ből való cikke „Szabadka szépségeiről",
amelyben egy angol lordot kalauzol a városban.
— Városi Színház — betűzte a lord.
— Egy régi szálloda — mondtam. — Valamikor szép volt és kopott,
most kifehérítették hazug rrialterrel, és most komikus, mint egy párizsi szabású
ünneplőbe öltözött iparosleány, selyemkendővel a fején.
A lord sajnálkozott.
— Pedig a homlokzat árányai nemesek — mondta.
— Hanem itt balra — szólottam—, itt a Bárány Szálloda. Fantasztikus
és önkényes, de van benne invenció és karakter.
— Jó — mondta
a lord a fogai között. — Jó!
Tovább mentünk.
— És a sarokház — folytattam — a Nemzeti Szálloda mellett. Ez a
sarokház intelligens és formás. Nézze meg a portálét, az erkélyt, a bemélye
déseket, a kiugrásokat, a tetőt és az ablakokat. A legegyszerűbb és legolcsóbb
anyaggal is mond valamit. Rouenben és Lyonban is megtűrnék ezt a házat!
.És ha kert közepén állana, egy londoni garzon is ellakhatna benne a legjobb
társaságokból.
— Igen — válaszolta lord. — Igen."
S hogy a színház nemcsak külsőleg nem tartozott aleggondozottabb
épületek közé, hanem belül is igen viseltes volt, azt 1913 elején a Szabadkára
látogató pesti igazgatóval készített interjú, egyik részlete is bizonyíthatja.
Tóth Imre szerint „a nagy nézőtérben . . . idomtalanul kis barlangoknak hatnak
a páholyok", s ezért nem célszerűek. Hogy azonban nemcsak esztétikai ter
mészetű kifogás emelhető a színházi épület ellen, arról meggyőzhetnek azok
az újságcikkek, amelyek a „szédítő légvonatról", a rossz szellőztetésről, a
színházban futkosó patkányokról, a beáző tetőzetről írnak. Másik oldalon
viszont bizonyítható tény, hogy például az 1913 elején lezárult pályázatra
nyolc, akkor igen tekintélyes igazgató nyújtotta be kérelmét a szabadkai
színházra. S hogy nem volt hónap, amikor legalább egy-két kiváló, akkor
népszerű pesti vagy jobb nevű vidéki színész ne vendégszerepeit volna né
hány este a szabadkai közönség előtt. Nemcsak az ismert operettprimadonnák,
hanem olyan jelentős művészek, mint Beregi Oszkár vagy Sebestyén Géza

is volt vendégjátékon, s természetesen nem csupán az est művészi színvonalát,
hanem a repertoár nívóját is növelték, mivel olyan rangos művek előadásában
léptek fel, mint például a Lear király, a Hamlet, a Bánk bán vagy a magyar
irodalom legújabb művei.
A nem éppen kifogástalan körülmények ellenére is élénk, vidéki viszony
latban jelentős színházi élet folyt Szabadkán, s ehhez hozzájárultak a szín
házzal való törődés olyan formái, amelyek egyrészt olcsóbb bérletet igyekeztek
biztosítani az évadonkénti bérletciklusokra, másrészt pedig tekintélyes polgá
rokból álló színügyi bizottság útján próbálta a város irányítani, befolyásolni
a színház műsorát. A bizottság, amelynek elnökei között például hosszabbrövidebb ideig Milkó Izidort vagy Sziebenburger Károlyt is jegyezték,
hetente vitatta meg a műsort, értékelte a repertoárt és az előadásokat. S ebek
ről az ülésekről az újság is több-kevesebb rendszerességgel tájékoztatta a
közvéleményt, a színházi közönséget.
A sajtó általában nagy figyelmet szentelt a színháznak. Részletes napi
műsor- és darabismertetést közölt, a Bácskai Napló az első oldalon hozta
a szereposztást, a lapok tartalmi kivonatokat, főpróbái tudósításokat, plety
kákat, híreket, szenzációhajhász primadonna-afférokról írt sorokat, rendszeres
kritikákat, ritkábban elvi vonatkozású cikkeket, vitaírásokat, kommentárokat
közöltek.
A leginkább színházpárti a Bácskai Hírlap volt. Braun Henrik lapja
nemcsak mennyiség tekintetében járt az élen, bár a Bácsmegyei Napló is
sok színházi jellegű írást, tudósítást közölt, míg a Bácskai Napló ilyen tekin
tetben mérsékeltebb volt, hanem a színház melletti kiállás tekintetében is
vezető szerepet vállalt. A Nádassy-féle társulatot és általában a színház
politikát vette pártfogásba a Bácskai Hírlap.
Szembeszáll a várossal, támadva a páholy-jog elavultnak tartott intéz
ményét, egyes családok jogát, hogy saját páholyokkal rendelkezzenek, s ezeket,
ha a családból senki sem megy előadásra, másnak akkor sem adhatja el a
színház, amely ezzel nemcsak anyagilag károsodik, hanem amelynek a páholy
tulajdonosok elmaradása és kizárólagos joga folytán olykor kevesebb a közön
sége is, mint lehetne. De támadja a várost azért is, mert a színház érdekeit
alárendeli a mozinak vagy a filharmonikusoknak.
Szabadkán évekre visszamenő szokás szerint a színházi évad október
elejétől március derekáig vagy végéig tartott. A Nádassy-féle társulat azonban
a sikeren felbuzdulva kérelemmel fordult a városhoz, hogy engedélyezze
a szezon április végéig való meghosszabbítását, s kérésüknek eleget is tettek,
de ugyanakkor a város nem gondolt arra, hogy „egy régebbi szabályrendelete
értelmében virágvasárnap az a terminus, mely jogot ad a második mozinak'
is előadásainak is megkezdésére", s ezzel együtt arra, hogy a „második nép
szerű műintézet“, amely „friss és hangulatos” plakátokkal csalogatja majd
a közönséget, „tetemes olcsóbbságánal oly rontó konkurrenciát csinál a szín
háznak". A saját színházának, amelyet a városnak „erkölcsi kötelessége’minden
módon megóvni azt a romlásba juttató mozi-konkurrenciától, vagy — teszi
hozzá a névtelen cikkíró — szabadjára ereszti a versenyt, s akkor ne csodál
kozzék azon, hogyha a szabadkai színügyet magasra lendítő színigazgató
elkedvetlenedik és minél hamarabb szabadulni óhajt ettől a várostól". A
cikkíró érvei között nemcsak a fellendült és színvonalas színházi élet szerepel,
hanem azon hazafias szempont is, hogy vajon érdemed-e feláldozni a jó szín-

házat azért, hogy „egy osztrák mozivállalkozó másfél hónappal előbb rakhassa
élére a szabadkaiak szórakozásra szánt garasait11, de legtöbbet mégis az az
érv nyom a latban, mely szerint „Szabadka még nem az a város, ahol a szín
háznak megvan az a közönsége, mely minden körülmények között kitart
a színház mellett, mert kultúrszükséglete az“. Tehát művelődésszociológiai
dimenziókat is sejtet a Bácskai Hírlap cikkírója, s nyomatékosításnak hoz
záteszi, hogy „itt még a tavaszi levegő is konkurrense a színháznak és pedig
szerencsés konkurrense, mert itt még az is ok a színházba nem menésre,
hogy szép idő van" A tiltakozás jogosságát pedig a „szabadkai színügy"
jövőjének féltésével igyekszik alátámasztani, mondván: „aggódunk azon,
hogy egy mozivállalat odajuttasson bennünket, hogy a valóban érdemes
színigazgatók rövidesen más állomás után nézzenek, s Szabadka csak a másod-,
harmadrendű színtársulatok kísérletező helye legyen“. Javaslattal zárul a
cikk: „A második mozi várja meg a színházi szezon végét!" Majd néhány
nap múlva pozsonyi mintára: a mozielőadások este hét órára való korlátozását
kéri a városi elöljáróságtól.
S bár a „színügyi bizottság figyelmébe" ajánlott, a mozi-vita után egy
évvel később megjelentetett cikkében a lap — ezúttal — a filharmonikusok
ellenében védi a színházat, mondván, a színház iránti lanyhuló érdeklődés
egyik, talán éppen legfőbb oka, hogy a színházat átengedték a filharmoni
kusoknak, s így — jóllehet az újságtól távol áll „akármelyik művészi attrak
ciónak kulturális jelentőségét" kétségbevonni — egyik kultúrintézményünk
a másiknak a házában csinál veszélyes konkurrenciát, mégpedig „annak
a másiknak, amelynek művészei nem csupán mellékfoglalkozásképp űzik
a művészetüket"; ebben a szintén eléggé éles hangú vitacikkben a puszta
színház ■— filharmonikusok szembeállításon kívül sokkal lényegesebb, amit
a szabadkai közönségről, illetve az ottani játszási' körülményekről tudunk
meg. A már régebben is kifogásolt páholyjog, mely „színházi úfbéri jog“-ként
„legfőbb ellensége az igazságos bérleti rendszer kifejlődésének", valamint
a „kiirthatatlan szívósságú pénteki bérletszünet" mellett azért tartja károsnak a
filharmóniai konkurrenciáját, mert így a „szabadkai közönség kétszeres,
sőt háromszorosan emelt helyárak mellett jut olyan művészi szenzációk
élvezetéhez, amelyekről a közfelfogás szerint jótársaságbeli ember nem marad
hat el", majd folytatva a gondolatot, hogy „miután a jótársaságbeli em
bernek is egyensúlyban kell tartania élvezetvágyát a tehetős égével, elmarad
azután a színházi előadásokról". Tehát nemcsak a tavaszi szellő, hanem
az olcsó mozi és a drága filharmóniai koncert is ellensége a színháznak, ok
a közönségnek á távolmaradásra. De hogy leplezze egyrészt korlátozott kultúrigényét, másrészt anyagi állapotát, a közönség a „színháztól való visszavo
nulásának indokolására erőszakkal is az előadásokban keresi a kifogást".
Holott a színház jó, jobb, mint évekkel visszamenőleg bármikor. Ezt
nemcsak a Nádassy-párti Bácskai Hírlap, hanem a mérsékeltebb Bácsmegyei
Napló is elismeri, írván 1913 tavaszán, az első Nádassy-szezon befejezésekor,
hogy a színház „minden áskálódás ellenére is az tudott lenni Szabadkán
s azt a hivatást tudta betölteni ebben a városban, amit elvárt tőle a kultúra".
Az viszont egészen természetes, hogy a színház működésének általános
elismerése — minden siker ellenére — nem egyhangú, s a közönség távolmaradásának vagy tiltakozásának nem kizárólag az olcsó mozi vagy a fil
harmonikusok sznob kedvelése az oka. Bizonyos erkölcsi természetű fenn
tartásai is voltak a század második évtizede közönségének. A színházzal

legkevésbé rokonszenvező Bácskai Napló — mely, mint említettem, „az
országos keresztény szociális szövetség bácsmegyei hivatalos közlönyeiként
jelent meg — A színház mint kultúrtényező címmel cikket közöl 1913. decem
ber 11-én, s ebben közli felháborodását, mert a színház ahelyett, hogy a
„szépet, jót és nemest művelné, vörös színlapok garmadával lepi el a közönséget“, ezek pedig a szűzies fehérségű, tehát mindenki, férfi, nő és gyerek
számára ildomos előadásokat hirdető színlapok ellenében arra kötelesek
figyelmeztetni a közönséget, hogy az esti előadás erkölcsileg nem éppen ki
fogástalan. Ma már szinte lehetetlen lenne megérteni ezt a felháborodást,
de az a tény, hogy léteztek ún. fehér estek és vörös színlapos estek, s hogy
a közönség ekképpen is megoszlott, több egyszerű, tőlünk már annyira távoli
kuriózumnál. Nemcsak egy-egy mű vagy előadás erkölcsös vagy erkölcstelen
voltára hívhatja fel az utókor figyelmét, hanem a korra jellemző szélesebb
körű ízlésváltozásra is, sőt mindazokra a kiváltó okokra, amelyeknek az efféle
ízlésharcok a következményei, a velejárói. Az irodalomban Ady és a Nyugat
kora ez, az új viszonyoknak megfelelő irodalom térhódítása, a művészetben
és a velejáró erkölcsi és ízlésbeli normák tekintetében forrongó, változó
periódus, amelyben erősebb hangsúlyokkal jelentkezik a régi tiltakozó szava.
Közvetlenül a századforduló után Ady is írt a fehér estékről hazugoknak,
káros álmoknak, valóságtól távoliaknak bélyegezve őket. Ezzel természetesen
nem azt akarjuk állítani, hogy mindennemű tiltakozás eleve célját tévesztette,
hogy amit a színház műsorára tűzött, az mind makulátlan, feltétlenül igényes,
jelentős művészi érték, tehát erkölcsi szempontból is tiszta, hanem azt szeret
nénk jelezni, hogy a színház megpróbálta a maga vitorlájába fogni az idők
szelét, szinkrónban kivánt lenni a korral, mégha esetleg az „erotikus táncmodort,
az obszcén ruházkodást és a léha társalgást" is terjesztette, s ha ezért támadá
sok is érték. Mint ahogy az említett és idézett cikk mellett egy újsághír,
mely szerint L. L. „törvényhatósági bizottsági tag indítványt nyújtott be a
közgyűléshez: tiltakozzék az erkölcsrontó és szeméremsértő daraboknak a
színházban való előadása ellen", szintén igazolhatja ezt. A Bácskai Hírlap
erre az indítványra reagál, mondván, a szabadkai színház nem erkölcstelenebb,
mint az ország bármelyik színháza, de másutt már „túlvannak azon, hogy a
színházat erkölcsnemesítő intézménynek tekintsék", nem „apácazárda"
vagy „csak felnőtteknek" engedélyezett nyilvános hely, bár célja nem lehet
a „francia bohózati nemi felvilágosítás" propagandája, s ezért elítéli a Telefon
vagy a Sztrájkol a gólya című darabokat, de ugyanakkor felhívja olvasói
figyelmét arra, hogy a „szűztiszta fehér klasszikus darabok alatt üresep
tátongó színház" arról győzhet meg, hogy a „színház műsorát nem a színi
gazgató, nem a színügyi bizottság — ennek címezte méltatlankodását a
Bácskai Hírlap az Elnökné és hasonló „léha és trágár színművek előadását"
illetően mint a szerelmi intimitások és nuditások fesztelent terjesztését jóvá
hagyó városi szervnek —, még kevésbé a városi közgyűlés irányítja, hanem
egyes-egyedül a közönség". Tehát a közönség az,.amely nemcsak elítéli,
nemcsak tiltakozik az erkölcstelen darabok ellen, hanem amely igényli is,
figyelmével kitünteti, látogatja az efféle előadásokat, sőt jobban látogatja,
mint az ún. fehér estéket.
A közönség igényének ilyen módosulása, „modernné" válása korjelenség,
s ezért a szabadkaiak sem vonhatják ki alóla magukat. Nyilván ez a levegőben
levő változás késztette a Bácskai Hírlapot aiVa, hogy egy hosszú c^ket közöl
jön A színház demokratizálásáról. Már a bevezető sorokból kitetszik, hogy

a „demokratizálódásnak” igenis sok köze van az erkölcsi normák módosu
lásához. „Semmi sem mulatságosabb — áll a cikkben — annál, mint ami
kor valaki egészen komolyan elhatározza magában, hogy meg fogja javítani
erkölcsünket.” De a „smokkok” — vélt szellemi magasrendűséget fitogtató,
különcködő emberek —, akiknek erkölesjavító programjába természetesen
a színház is beletartozik, s akik úgy gondolják megmenteni a színház kultu
rális hivatását, hogy „csupa rég lejátszott, a maga idejében nagy sikert elért
darab címéből” állítják össze a színházi műsort, arról megfeledkeznek, érvel
a cikk, hogy a színház nem azért halad a „lejtőn lefelé”, mert így kívánja,
s nem inkább az irodalmárok igényeit elégítené ki, hanem azért, mert erre
„rákényszerítette a közönsége”. Igaz, hogy a színháznak valaha „inkább fény
űzési jellege volt”, de az is igaz, hogy a „színháznak szinte száműznie kellett
az igazi irodalmat, mert közönsége nélkülözte az irodalmi műveltség eleme
it”, s hogy a példa se hiányozzék, megemlíti, hogy „egy társadalmi pozíció
ban levő úriember” Shakespeare-t nem tudja élvezni, mert például a „Lear
királyban egy tucat gyilkosság történik”, s az ő ízlése szerint „ez nem szín
padra való”, egy másik pedig megvallja, hogy neki a „minél bolondabb és
butább” darabok tetszenek, csak ezeken tud igazán szórakozni. „Pedig ez
a páholyok közönsége” — állapítja meg rezignáltan a névtelen cikkíró, az
igényesebbnek hitt közönség, hát milyen az, amelyiknek még ennyi igénye
sincs. Most már az is világos, hogy a demokratizálódást nem a szó mai jelenté
sében kell érteni, hanem olyképpen, hogy a színház az „előkelő szórakozások
színhelye” helyett „populáris mulatságok arénájává lett”.
A Bácskai Hírlap tehát — a néhány kiragadott cikkből is látszik — nem
csak a Nádassy-féle társulatot támogatta, hanem általában védte a színházat,
hangsúlyozván, hogy a „magunk véleményével óvjuk egyedüli kultúrintézetünket a jogosulatlan vádak ellen”. S valljuk meg, a színház, s általában a vidéki
színészet rászolgált a támogatásra. Sok-sok panasz és jogos elégedetlenség
hangzott el a vidéki színészek részéről. Elég csak'Remete Gézának, a Nádassyféle társulat főrendezőjének egyik cikke néhány kitételére emlékeztetni,
hogy lássuk, a színészpanasz nem alaptalan. „A vidéki színésznek öt-hat
fővárosi színpad műsorát kell feldolgozni... Alakítása rendesen helytelen
úton tapogatódzik — avagy pediglen kevésbé helyes eszközökkel próbálko
zik alakítását elfogadhatóvá tenni. Darabos, modoros, nincs egyöntetűség,
következetesség az alakokon; nem beszélek a jellembéli kidolgozás fogyatko
zásáról. Egyszerűen lehetetlen nívós, stílusos előadást produkálni oly rövid
időre, mely a vidéki rendezőnek és'színésznek rendelkezésére áll”. Nem csoda,
ha egyszerre kérnek „művészi felügyeletet” és szociális intézkedéseket. A
színészek rossz és bizonytalan anyagi helyzete együtt jár a „vidéki színészet
művészi csődjével”.
Évtizedek távlatából úgy tetszik, hogy maga az intézmény, a szezonon
ként városról városra járó, vagy esetleg egy évadon belül több várost is fel
kereső, utazó, vidékjáró színjátszás vált időszerűtlenné, avulttá. Mind a
megnövekedett lakosú városok, mind pedig a gombamód szaporodó kül
földi és magyar drámairodalom, aminek legújabb, legfelkapottabb neveit,
címeit minden valamire való, önmagát színháznak tártó társulatnak be kel
lett hoznia a színpadra, sőt minél előbb, lehetőleg a többiek előtt kellett
játszani ezeket az újdonságokat,. röviden: az igények és a tempónövekedés
nehezítette meg többek között a vidéki színészet helyzetét, tette az ilyen fajta
színjátszást, kérdésessé.

Ebből a mindinkább súlyosbodó helyzetből a direktorok több irányban
kerestek kiutat. Volt, aki igyekezett versenyt futni az idővel és hihetetlenül
megnövelte bemutatóinak számát, nem gondolva azokkal a következmények
kel, amelyek óhatatlanul utolérték, mint például a társulat és a közönség ki
fulladása, a minőség művészetveszélyes csökkenése, a nagyobb anyagi kia
dások stb. Mások viszont megpróbáltak felülkerekedni a helyzeten. Igyekeztek
jobb, színvonalasabb, a fővárosi színházakkal is versenyt álló előadásokat
közönség elé vinni, s azon voltak, hogy a mindinkább növekedő drámadömpingből jó érzékkel, az újdonság szenzációerejét és művészi színvonalát egy
aránt figyelve alakítsák ki műsorukat. Ez az út nemcsak a pillanatnyi siker
és elismerés reményét csillantotta fel az igazgató és társulata előtt, hanem a
hosszabb, több szezonon át való egyhelyben maradás, megállapodottság,
anyagi és művészi biztonság lehetőségét is.
Nádassy József igazgató a második úton kereste egyéni, anyagi és művészi
ambícióinak a kielégítését. Elsősorban jó, színvonalas színházat akart csinálni.
Nyilván ennek köszönhető, hogy hat szezonon keresztül bérelhette a szabadkai
színházat, hogy egy századra visszanyúlóan majd minden elődjénél tovább
működhetett Szabadkán, ahol 1912-től kapta bérbe a vidék egyik jobb hír
névnek örvendő színházát.
Ambiciózus, a színházat szerető és értő, jó érzékű direktor volt Nádassy
József, Gyóni Géza pártfogója és barátja. Szabadkán is gyorsan felismerték
képességeit, pedig meglehetősen nehéz körülmények között vette át a szín
házat. Elődje, Krémer Sándor igen zilált állapotokat hagyott maga után,
amit az is bizonyíthat, hogy egyetlen idényben, tehát mindössze néhány
hónap alatt nem kevesebb, mint 112 darabot tartott .műsorán. Szinte naponta
mást játszott, ami félreérthetetlenül nem a szorgalom, hanem a teljes csőd
jele volt. Egyszerre figyelmeztethet a társulat gyengeségére, előadásainak
alacsony színvonalára és a közönség érdektelenségére; ez a kettő természete
sen nagyon is szoros kapcsolatban van. Nádassy mindenekelőtt arra töreke
dett, hogy csökkentse a horribilis előadásszámot. S ez sikerült is, mindöszsze 66 darabot tartott műsorán. Ma nyilván ez a szám is hihetetlen, óriási,
de tudni kell, hogy a vidéki színházak egyetlen szezonban 50—60 bemutatót
tartottak akkortájt, tehát hetente volt premierjük, hol operett, hol klasszikus
dráma, vígjáték, modern magyar vagy világirodalmi alkotás. Nádassy bemu
tatócsökkentése egyúttal azt is jelentette, hogy Szabadkán „olyan közönség
nevelődött, amely a többször egymásután kitűzött darabok előadásaira is
megtöltötte a színházat". Hogyan sikerült ezt elérnie? Idézzük az első Nádassy-szezont záró, értékelő cikket a Bácskai Hírlapból: „Ezt a közönség-többletet pedig csak jó előadásokkal, gondos rendezéssel és biztos együttesekkel
lehet megszerezni". A bemutató-rekord tehát fordított arányban áll a szín
vonallal és a közönség érdeklődésével. A bemutatók számának csökkentése
a siker mércéje. Nem csoda, ha a szezont értékelő cikk a szabadkai színház
történetének értékes fordulatáról is szól, nem mulasztva el megemlíteni,
hogy a színház „a vidéki nívótól a fővárosi nívó felé" közelített.
Miben volt Nádassy direktor sikerének titka? Mindenekelőtt abban,
hogy ő a közönség igényeit teljesítő, de nem ízléstelenül kiszolgáló színházi
vezető volt. Mérték-érző direktor, mondhatnánk, bizonyítékot pedig a dara
bok megválogatásában, az előadások színvonalában, ahogy akkor mondták,
kivitelében, a műsor ügyes komponálásában és a vitathatatlan igényességben

kell keresni. Azt talán felesleges is előrebocsátani, hogy a Nádassy-periódus
előadásai sem voltak hibátlanok, nem képviseltek egyenletes magas nívót,
hiszen neki is meg kellett küzdenie a vidéki színjátszás átkaival, mindeneke
lőtt azzal, hogy a bemutatókra igen kevés idő állt rendelkezésére, ennek el
lenére színészei „nemcsak tehetséggel és ambícióval mennek a színpadra,
de kész szereptudással is, amit azelőtt itt sosem tapasztaltunk, és ami nagy
szó vidéken, ahol a legjobb akarat mellett sem tarthatnak annyi próbát egy-egy
darabból, amennyi szükséges", azzal is számolnia hellett, hogy a közönség
befogadóképessége igencsak véges, s ez a „szezon hatodik hónapjában már
megérzik az érdeklődésén, fáradtság és lanyhaság lóg a levegőben". Nádassy
a színház iránti bizalom megszerzésének és az érdeklődés ébrentartásának
egyik módját a „darabok kiállításának" a vidéki színpadok nívója fölé való
emelésében látta. „Az előadásoknak — írja a Bácskai Hírlap 1914 májusában
megjelent szezonzáró és -értékelő cikke — szinte fővárosi nívója Nádassy
direktorsága alatt honosodott meg a szabadkai színpadon." Ennek köszönve
előadásai jobbak, mint amit az „elsőrendű színházi városok", Szeged, Arad
vagy Debrecen produkálnak. A nívóemeikedést az előadások látványosságá
ban, a színészek felkészültségében és „összjátékában" kell látni. Ahhoz szok
tatta a publikumot, hogy a „Faustot éppen olyan elsőrendű előadásban
nézhesse és hallgathassa végig, mint a Sybillt és Shakespeare-t éppen olyan
élvezetes stílusban látja megjelenni, mint a modern dráma jeleseit". Ám
nemcsak azt ismerte fel, hogy „egy új színházi korszak kezd szép lassan,
de biztosan kibontakozni, s ennek az új korszaknak követelései és vívmányai
elől nem szabad és nem lehet elzárkóznia semmiféle színháznak sem", ahogy
Juhász Gyula írta néhány évvel Nádassy szabadkai direktorságát megelőzően,
hanem azt is, hogy a színház mindinkább üzletté válik, tehát mind jobban
kedvébe kell járni a közönségnek. Az utóbbihoz szolgáltathat adalékot az
a tiltakozás, hogy az „igazgató nem respektálja a páholytulajdonosok jogait",
de ugyanakkor többet törődik a bérlőkkel, a színház mind szélesebb bázisát
jelentő közönséggel. Bevezeti számukra a harmadik bérletciklust, meghoszszabbíttatja a szezont, „gavaléros módon bánik" velük, nem várja ki, még
a rendkívüli sikerű darabok esetében sem, hogy bérletszünetben fussa ki
magát az előadás, s majd csak azután nyújtson lehetőséget a bérlőknek, ő
előbb bérletben adja az előadásokat s csak azután bérletszünetben, Nádassynak
„az az elve, hogy az első a bérlő, a színház törzsközönsége". Igyekszik rendet
és fegyelmet teremteni a színházban és környékén, mert ez a „fő kelléke a
jó előadásnak". Ha rend van a színházban, akkor a műsor megkomponálására
is több ideje marad a direktornak, aki nemcsak a műfaji változatosságra ügyel,
hanem arra is, hogy például a húsvéti ünnepi műsort úgy állítsa össze, hogy
„benne a közönség minden rétege megtalálja kedvenc darabját", népszín
művet mutat be félhelyárakkal vasárnap délutáni terminusban, másnap is
két előadást tart, amely közül az egyik egy új sikerdarab bemutatója. Hasonló
körültekintéssel szerkeszti meg a társulat vendégjátékának utolsó heti reperto
árját. A búcsúhétre a legsikerültebb évadbeli előadásokat vonultatja fel,
néhányat neves színészek vendégjátékával tesz még vonzóbbá, hiszen számára
nagyon fontos, hogy emlékezzenek a szezonra, s így a következőt is nagyobb
esélyekkel pályázhatja meg. Igen jelentős műsorpolitikai újításnak kell tekinteni
az ún. „klasszikus színházi estek" ciklust, amelyet elősorban a diákifjúság
nak szánt, s amelyben világirodalmi remekművek, elsősorban Shakespearedrámák — Hamlet, Rómeó és Júlia, Lear királyi -A velencei kalmár —, Moli-

ére-vígjátékok és a magyar drámahagyomány alkotásai — Bánk bán, Liliomfi,
Falurossza — kaptak helyett, és amelyeket a város ismert irodalmárai, tanárai,
költői vagy maga Nádassy igazgató mutat be, ismertet „irodalmi nívón álló
bevezető előadás“-sal. Ahogy a klasszikusok közül valóban a legértékeseb
beket keresi, ugyanúgy igényes és egyben friss is igyekszik lenni az új darabok
szelektálásában. Jó összeköttetései vannak és maga is jár Bécsbe és Pestre,
az előbbiből főleg az új operetteket, Pestről pedig a legújabb külföldi és ma
gyar drámákat, vígjátékokat szerzi be. De műsorpolitikáját dicséri, hogy nem
veszi át kritikátlanul a pesti műsort, ennek köszönhető, hogy amíg másutt
februárban már térdig járnak a „bukott darabok romjaiban", addig Nádassynál
igen kevés darab bukik meg, mert úgy gondolkodik, hogy „ami jó volt a
pestieknek, az még nem biztos, hogy jó lesi a szabadkaiaknak", bár ebben
az igazgatói óvatosság mellett jó adag dagadó vidéki önbizalom is van, de
mindenesetre jellemzi Nádassy igényességét. Persze, ha teheti, Víg- vagy
Nemzeti Színház-i pesti sikerrel — „szenzációs sikerű újdonság", „hatalmas
mű" — címkézve jelenti be újdonságait, s még az sem baj, ha ezek a művek
nem éppen remekek, de tény, hogy a pillanatnyi választási lehetőségek között
figyelmet érdemlők, s tény az is, még hozzá igen fontos tény, hogy az új
magyar daraboknak is gondját viseli, Szomory, Lengyel Menyhért, Bíró
Lajos, Nagy Endre, Garvay, Hajó, Heltai, Földes és természetesen Molnár
Ferenc új alkotásait hozza közvetlenül a pesti bemutatók után, olykor ezeket
is megelőzve, közönség elé Szabadkán. Az utóbbiak esetében bátran vállalva
azt a kockázatot, hogy" esetleg kisebb érdeklődés nyilvánul meg irántuk,
mint az operettek vagy a franciás vígjátékok iránt. Nem csoda, ha a szabadkai
színháznak, Nádassy társulatának, melyben operett és drámai szerepekre a
legjobb vidéki erőket gyűjtötte egybe, színészei közül sokan éppen tőle, a
nála aratott sikerek zálogával kerültek fel a pesti színházakhoz, indultak el
több évtizedes sikeres színészi pályájukon, és természetesen magának Nádassynak igen jó híre, neve volt. Nemcsak a vidék legjobb mozijával, a Lifka
Bioskoppal állta a versenyt, hanem mind a pesti színházi körökben, mind
pedig a szabadkai színügyi bizottság ülésein elismeréssel beszéltek róla.
Nádassy vitathatatlanul nemcsak a kor lehetőségei és körülményei szerint
csinált jó színházat Szabadkán, néhány évi direktorkodása egy hosszú, száz
esztendős színházi múlt, hagyomány lehető legszebb befejezése, lezárása.
1918 után ugyanis 1945-ig szünetelt a hivatásos szintű magyar színjátszás
Szabadkán, csak műkedvelés létfezett, de nyilván ennek igényességéhez is
hozzájárultak a sikeres Nádassy-évadok, melyek közül Gyóni Géza másfél
szezonnak volt a krónikása, kritikusa a Bácskai Hírlapban és ennek színházi
különkiadványában, a zömében elkallódott Színházi Újságban, melynek
megléte, indításának és egzisztálásának biztos alapja Nádassy jó színházának
és Braun meg Gyóni színházszeretetének az eredménye.

4. GYÓNI GÉZA, A SZÍNIKRITIKUS
Annak elleilére, hogy napnyi pontossággal nem deríthető ki, mikor kezdte
meg Gyóni Géza színikritikusi működését Braun Henrik lapjában, annyi
bizonyos, hogy 1913 februárjától (így jelzi a Gulyás-féle lexikon is) Szabadkán
volt, mert a hónap közepén már közölt (gyg) szignóval ellátott előadáskritikát

a Bácskai Hírlapban. 1913. február 13-án jelent meg Knoblauch A faun
című művéről szóló írása, néhány nappal később pedig Garvay Andor —
kinek Bent az erdőn című művét nem sokkal előbb mutatták be Nádassyék
— látogatásáról tudósít. Hogy előtte — mindössze néhány napról lehet
szó — közölt-e Gyóni más színházi írást is, az bizonyosan nem állítható,
bár a Garvay művének bemutatójáról február 6-án közölt kritika, amely név
telenül jelent meg, tartalmaz bizonyos mozzanatokat, melyek alapján Gyóni
szerzőségére is következtethetünk. Színikritikusi ténykedésének pontos meg
határozásánál azonban lényegesen fontosabb, hogy bemutatkozása egy akkor
felkapott, divatos szerzőhöz, Knoblauchhoz köti. Akit Kosztolányi épp
A faun kapcsán „zseniális spekulánsnak" nevez és Ambrus Zoltán a maga
modorában kegyetlen iróniával szed ízekre, de akit mégis az akkori új külföldi
dráma művelőjének kell látni, és az új magyar drámairodalom érdekesnek,
sőt később is igen tehetségesnek ítélt írójához köti. Túlzás lenne ebben bármifé
le jelképességet keresni, nyilván a műsorpolitika, a repertoár véletlenje játszott
közre, hogy 1913 februárjában éppen Knoblauch és Garvay-művet mutatott
be Nádassy József társulata, de ha átnézzük másfél évadnyi szabadkai kritikus
kodása idején aláírással vagy jelzéssel publikált kritikáit, láthatjuk, Gyóni
legtöbbször éppen a koítárs magyar és külföldi dramaturgia alkotásairól
írt, illetve ezeket jegyezte, ami nem lehet csak véletlen, hanem inkább kriti
kusunk ilyen irányú érdeklődését tanúsíthatja.
Számunkra is, akik Gyóni kritikusi ténykedését és a szabadkai színház
1913. és 1914. évi műsorát, két év színházi életét vizsgáljuk, éppen az új
szövegek megjelenítése és a hozzájuk való kritikusi viszonyulás mondhat
legtöbbet. Bár tudni kell, hogy a mintegy 75—80 mű között, ami a társulat
műsorán szerepelt az említett időszakban, az újabb — a századforduló táján
vagy később keletkezett — magyar és külföldi alkotások összesen alig vala
mivel szárnyalták túl a közönség elé került operettek számát. Ha azonban a
harmincnál több operett ellenében a 16— 18 modern külföldi, illetve magyar
alkotás mellé odaállítjuk a mintegy 15 klasszikus drámát — köztük négy
Shakespeare-mű szerepel! —, akkor már egészen nyilvánvaló, amit Nádassy
direktor igényességéről mondtunk: hogy egyrészt kiszolgálta a közönséget,
másrészt pedig nevelte is, igyekezett szórakoztatni és szinkrónban lenni
a drámairodalom alakulásával és a pesti színházi műsorral.
Az utóbbi főleg az új magyar művek esetében evidens, melyek között
1013 elejétől 1914 áprilisáig Szabadkán műsoron volt Liptay Imre—Gábor
Andor: A sarkantyú, Molnár Ferenc: A farkas és A z ördög, Biró Lajos—
Lengyel Menyhért: A cámő, Lengyel Menyhért: Róza néni, Garvay Andor:
Bent az erdőn, Szomory Dezső: Bella, Nagy Endre: A miniszterelnök, Hajó
Sándor: Lakájok, Farkas Im re: A hónapos szóba, Herczeg Ferenc: A z ezredes
Földes Imre: Halló!, Heltai Jenő: A tündérlaki lányok, valamint Biró Lajos
három színműve, a Szent házasság, A z utolsó csók s az 1913, továbbá talán
ide sorolható még A z új földesúr Hevesi-féle dramatizációja, amely szintén
ekkor készült: Csupán A z ördög 1907-es évjáratú, míg a többiek az 1911-ben
írt Liptay—Gábor művet, az 1912-es Biró—Lengyel-drámát és Molnár
másik művét kivéve a szabadkai színrekerülés évében — 1913-ban és 1914-ben
— születtek és kaptak Pesten is színpadot.
A mai olvasó előtt nyilván elsősorban Molnár, Szomory és Heltai neve
ismerősebb, akkor azonban a többiek, főleg Lengyel és Herczeg, de Hajó,

Földes, Garvay, Biró neve mellé is konkrét műveket, olvasmány- vagy szín
házi emlékeket tudtak társítani, s emellett a felsorolt drámaírók kivétel nélkül
— bár hiányzik közülük Bródy, Thury, Gárdonyi vagy mások — a kor vezető,
legjobb színpadi szerzői. Ugyanakkor azonban tudni kell azt is, hogy Lengyel,
Hajó, Földes ekkor már erősen kommercializálódott, hogy Biró, Garvay vagy
Nagy Endre utolsó nagy színműírói fellobbanása ez, s hogy a Bellát nem szok
ták Szomory, illetve A farkast Molnár legjobb művei közé sorolni, akárcsak
az akkor játszott Herczeg-művet sem. Ettől függetlenül, akkor szinte kivétel
nélkül többet jelentettek ezek a színpadi művek közönséges divatárunál,
a magyar átlagdrámatermés felett vagy legalábbis felső rétegében álltak.
Közös bennük, ha egyáltalán ennyi mű esetében valamiféle közös jegyekről
beszélhetünk, hogy bár túlléptek a naturalizmuson, mégis dialógustechnikában
és fokozott valóságigény tekintetében hozzá kötődtek, rá épültek, ugyanakkor
viszont a szecesszió vagy az impresszionizmus stílusjegyei is könnyen felis
merhetők rajtuk, akárcsak a szociális, de főleg a szerelmi motívumok felerő
sítése, az akkortájt igen divatos vérgőzös, lázas erotika és a legalább annyira
divatos freudi lélekelemző hatás és szándék.
Gyóni a felsorolt darabok közül nem ír A sarkantyúról, A cámőről és a
két Molnár-darabról; bár A farkasról a bemutatót követő előadások alkalmá
val a napi informáló bejelentések során megjegyzi, hogy „szellemes játék“,
illetve hogy „nagyhatású darab“, amelynek híréhez méltó sikere van Sza
badkán is; A z ördögtől Sebestyén Géza vendégfellépése kapcsán mond vé
leményt, „brilliáns darabnak" nevezve. De a Garvay-kritiká sem bizonyít
hatóan Gyónié, bár mellé állítva nem sokkal később megjelenő másik két
írását, akár az övé is lehetne. A Lengyel Menyhért Róza nénijéről szóló
írás esetében, annak ellenére, hogy akkor már Szabadkán tartózkodott, s
hogy az új magyar drámák iránti érdeklődése evidens, a cikk szerkezeti,
nyelvi és stiláris darabossága miatt lényegesen kevésbé valószínű Gyóni
szerzősége; ez egyébként sem ? műre, sem pedig az előadásra vagy a fogad
tatásra vonatkozólag nem tartalmaz különösebben figyelmet érdemlőt.
Sokkal figyelemre méltóbb a többi kritika, köztük is, Gyóni legjobb
szabadkai kritikáiként, a Belláról és A miniszterelnökről írt. Mindkettő azért is fontos, mert nemcsak a művek erényeit keresi, nemcsak máig érvényes
pontossággal jellemez — „Forró kánkánban táncol előttünk az élet a Szomory
színpadján s ennek a buja táncnak sajátos, stílusos kísérő zenéje a Szomory
nyelve. . , amely a dadogástól kezdve a legfrappánsabb fordulatokig kife
jezője a szereplők érzésének", illetve a „nevelő szatíra hatásával hat" —
hanem egyrészt szembeszáll a szabadkai közönség holmi erkölcsi sánc mögé
bújt. elutasító közönyével, illetve a polgárság felé irányuló szatírával szem
beni értetlenségével, másrészt pedig elmondja véleményét a kortárs magyar
drámairodalomról is, igyekszik a két mű korszerűségét hangsúlyozni és védeni.
A Nyugatban író Ignotus érthetően azzal foglalkozik, a színésztörténetek
és hősök mennyire nem alkalmasak igazi szerelmi tragikumot kifejezni akaró
drámai témának, mégha valóban jó műről is van szó, míg Gyóni, szintén
érthetően, a művészi kérdésekkel szemben előnyben részesíti a közönség
reagálását a számára inkább erkölcstelennek, mint erkölcsösnek ítélt darab
esetében.
Bevezetőben annak a nézőnek a felháborodását írja le, aki „serdülőben
levő húgát vagy az első bálján szerencsév&l túltáncolt viruló leányát" vinné

el az előadásra azzal a szándékkal, hogy „okulj, édes leányka", majd siet
megállapítani, hogy a Bellát „egyelőre még nem lehet felvenni a felsőbb
leányiskolák irodalmi szemelvényei közé“, ám ezért még nem immorális.
„A Bella ugyanis — nyomja meg tollát Gyóni — csak azokkal szemben szorul
védelemre, akik a saját világnézetükhöz szeretnék szabni a színműíróét,
ha tudniillik egyáltalán van világnézetük'1, Szomorynak ugyanis van. Annak
pedig, aki „feltétlenül morális tanulságot halász az élet kisded pocsolyáiban41,
a kritikus azt ajánlja, hogy hallgassa figyelemmel a „sokszor elesett Bella
beszédjét a harmadik felvonásban, mikor grófot, bárót, tenoristát és színikritikust kirúgott az öltözőjéből... mert ilyenek vagytok ti férfiak, ilyen
rondák, amilyennek itt mutatkoztok, ha még úgy álcázzátok is magatokat".
Végezetül pedig egy látszólag többértelműen általános, de lényegében direkt beszéddel fordul szembe a saját és Szomory szabadkai olvasójával,
nézőjével: „És ez önnek is szól, morális horgásza az élet Palicsának". Rajon
gásának tehát leplezetlen oka az is, hogy Szomory Bella\z. kapcsán szembeszáll
hat azzal a polgári morállal, amely őt, minden látszat ellenére is, lenézi,
amely szerint ő csak bohém újságíró, bizonytalan egzisztencia. Ezekkel szem
ben ő az újnak mondott erkölcsi szabadság varázsát állítja és hirdeti Szomory
segítségével.
S hogy Gyóni harca nem afféle oktalanul felvett Don Quijote-i póz,
azt bizonyíthatja egyrészt a keresztény politikai napilapban, a Bácskai Napló
ban megjelent párhuzamos kritika, melynek szerzője elítélőleg állapítja meg,
hogy a „darab nem mulattatni akar, hanem az élet mocsaras vidékeire viszi,
hurcolja a szemlélőt", és noha az „előadás különban jó volt, csak az a kár,
hogy megtörtént", mert a darab nézője „annak gyilkos és undorító levegő
jétől kábultan, meggyötörve és a kimerülésig elfáradva hagyja el azt a helyet,
amelyet a művészet szentelt templomának szoktak nevezni, s amelynek a falait
nemesakhogy megostromolták, hanem már romokba is döntötték azok,
akik a színjáték pornográfiái irányának aktív vagy passzív szereplőiül csaptak
föl", másrészt pedig, hogy bár piros betűs volt a színlap, a „darabról az a
hír terjedt el, hogy csak felnőtteknek való. A színházba lépő azonban méltán
kérdhette, hogy csak ennyi felnőtt van Szabadkán?"
Hasonló közönyről kénytelen beszámolni a kritikus a szerinte szintén
jelentősnek tartott új magyar dráma, A miniszterelnök bemutatóját követően,
mert „sokkal kisebb közönség előtt folyt le, mint amekkorát Nagy Endre
színdarabja megérdemelt volna". így zárja azt a darabról szóló ismertetését,
amit fölöttébb lelkesen kezd: „Végre egy komédia, amelyről komolyan lehet
beszélni, — sóhajt fel a kritikus, az értéktelen, tömeghatásra szánt és útszéli
trükökkel dolgozó színpadi termékektől őszintén megcsömörlötten. Végre
egy komédia, amelyben több van, mint amennyi a komédia-szállításia szaba
dalmazott Vígszínház vignettájával forgalomba szokott kerülni, annak ellenére,
hogy kevesebb ágy van, sőt ha jó emlékszünk, egyáltalán nincs ágy. És mégis
több van benne, mert van egy darab magyar élet.. Ez lelkesíti Gyónit a
kabaréjáról ismert Nagy Endre ma már nyilván méltatlanul elfelejtett szín
padi művében, amely a karrierizmus abszurdumainak szatírája, s amely,
ahogy György Mátyás írta Nyugat-beli kritikájában, „mindenkinek szól,
s mindenkinek ajánlom". Akárcsak a Bellabán, A miniszterelnökben is a
közönséghez fordulást, a közönségnek — mégha ha ez nem is akarja — tükröt
tartó shakespeare-i magatartást becsüli különösen. „ . . . a nevelő szatíra hatá
sával hat,amit Nagy E ndre... a fejünkhöz vág, körülbelül ezeket mondván:

Ilyenek vagytok. Lehet valaki köztetek törekvő és tehetséges, elkallódik,
de ha egyszer a véletlen azt a látszatot kelti valakiről, hogy a felesége egy
miniszterelnök szeretője, akkor nyomban nyitva áll előtte a karrier, és emelkedni
kezd, még ha nem is akar.“
A valóság drámába emelése okán rajong Biró Lajos 1913. című színművéért,
amely — ahogy címe is jelzi — a legfrissebb, az alig elmúlt, még mindig
tartó jelent próbálja megragadni, irodalommá lényegíteni. A szabadkai műsor
ban a Cigányprímás huszadik, jubiláns előadása és a Kis gróf című operett,
a Kaméliás hölgy, meg Szoyer Ilonkának, a budapesti Népopera énekesnő
primadonnájának három operettes este közé ékelt Biró-dráma a közönség
kis részének, amely nem kizárólag szórakozást keresett a színházban, a „jelen
színjátékát" jelentette. „Tulajdonképpen csak neveket kellett költenie. A
személyei mind itt jártak köztünk, ismerőseink voltak. Egyik-másikban ma
gunkra is ismertünk. Mi voltunk: 1913-ban". Ezzel az „izgató közelséggel",
akárcsak a Nyugatban író Havas Géza, magyarázza Gyóni azt a hatást, amit
a „lihegő jelen, a köztünk járó eleven alakok" csak segítettek, s amit a „néző
tér lélegzetfojtásában és hátborzongásában" vélt felismerni a kritikus, aki
ezúttal arról is megfeledkezik, amiről a Hétfői Újság olyan közönnyel informál:
„kis számú közönség előtt" volt a bemutatója. A drámai és a való jelen idő
azonossága teljesen megbabonázta, s a szabadkaiak közönyéről is elmulasztott
szólni.
Annál inkább ügyel, hogy Heltai Jenő új müve, A tündérlaki lányok
kapcsán perlekedjen a közönséggel, és — ami ritkán történik meg — a szín
házzal is. Az utóbbival, mert a csak felnőtteknek figyelmeztetésű piros betűs
plakátokkal hirdette Heltai művét, amellyel Gyóni szerint Heltai igazi „nagy
író" lett. Ennél, a három tündérlaki lány nevében írt nyílt levél formájában
történő tiltakozásnál sokkalta emeltebb Gyóni hangja, erősebben fog a ceruzája,
amikor az irodalom korifeusaival, mindenhatóival száll szembe. Teszi ezt
pedig két, ma már teljesen elfelejtett drámaíró, Hajó Sándor és Földes Imre
esetében.
Bár jól látja, tárgyilagosan megállapítja, hogy „Hajó Sándornál mélyebb
vizeken hajózó írótorpedókat is termett a világirodalom, sőt a magyar is",
mégis dicséri a Lakájok írójának „boszorkányos készültségét, amellyel . . .
egyszeriben a színpadon termett." Épp ez nem tetszett, mondja Gyóni,
az „irodalmi mágusoknak", „akik már úgy beleszoktak abba, hogy magyar
színpadi dadogókat oktassonak és kezdő és bukdácsoló színpadi gyaloglókat
vezetgessenek", de a „kritikai mágusok" is bizalmatlanul fogadták Hajót,
zavarta őket a „feltétlen biztonság és a színpadi rátermettség", ő elhatározza,
hogy megvédi Hajót az illetéktelen vádaktól, mégpedig annak alapján,
hogy „nagyszerű technikáján és finom ötletességén túl gondolkodásra is kész
tető író", s talán ez sikerülne is, ha nem kísérelné meg a Lakájok című „finom
és mélyszatírájú komédiát" részletes ismertetéssel olvasói elé állítani, ha nem
részletezné a művet, amely „azonfelül, hogy nagyon érdekesen és finom
szellemességgel megrajzolt képe egy hercegi kastély cselédségének, az inkog
nitóban szereplő hercegnővel való vonatkozásaiban szimbolikus és szinte
demokrata megvilágítása az úr és lakáj örök viszonyának, melyben úri-sorsok
és lakáj-sorsok, úri-szerelmek és lakáj-szerelmek, úri gesztusok és lakáj gesz
tusok, úri műveltség és lakáj műveltség hajszálközelségbe kerül egymás
mellé és csupán a hermelin és a livre révén különböztethető meg". Ennek

a deformált nézetnek már csak logikus következménye a következő mondat:
„S ha elfödjük a livrét, akkor a főlakáj éppen olyan joggal játszhatja ki magát
hercegnek, mint ahogy a herceg sem vonná magára a figyelmünket, ha livrében volna". Mintha kissé leegyszerűsítené Gyóni az úr-szolga viszonyt,
amelyben nemcsak a mélyszatírát nehéz meglátni, hanem amelyet lehetetlen
jó drámának elképzelni. Nem csoda, ha a Lakájok bemutatója esetében olyan
közel került egymáshoz a legtöbbször óriási távolságban levő Gyóni és a
Bácskai Napló kritikusa, ez esetben az utóbbi is „szép gondolatok, szimpatikus
és szeretettel megrajzolt" alakokat fedez fel Hajó Sándor színpadán. Már
ezért sem érdektelen a kortárs drámaíró, Lengyel Menyhért Hajóról írt cikke
a Nyugatban. Ebben Lengyel elismeri Hajó Gyóni által is említett technikai
tudását, pompás képességét és ragyogó kvalitásait, de baráti tanáccsal is szolgál,
arra inti, hogy ne legyen könnyelmű, s gondolkozzon el azon, hogy „igen
okos és kitűnő" emberek „erkölcsi alapon" utasítják — „mereven" — vissza
darabját. „Itt világnézetről van szó — mondja Lengyel — és e felett nem
lehet vitatkozni". Gyóni ezt nem látta. Akár a Nyugat-beli előadáskritikát
író Kádár Endre sem, de ez legalább a főlakáj kettős viselkedésében sokunk
pozőr, „felfelé hangtalan, lefelé idegességet privilegizáló" kaméleon-magatártásának tragikomikumát látja és dicséri.
Hasonlóan az irodalmi érték és a népszerűség összebékíthetetlen ket
tősségében látja Gyóni a Halló! című vígjátékot író Földes Imre drámaírói
pályáját is. De most már azzal a különbséggel, hogy ő sem az író, hanem az
irodalom pártját fogja. Jól látja, Földes ezzel a naiv és ügyetlen szerelmi vígjá
tékával nem a „húsból és vérből való eleven élet dramatizálója", hanem csak
azt a „titkos romantikát legyezgette és ríkatta meg, amely ott lakik a legüzle
tibb zártszék tulajdonosban is és a karzatok legvasárnap délutánibb látogató
jában is". Gyóni olcsó hatásvadászatnak tartja az egyenruha-romantikát,
amit Földes színpadi technikája és széles körű színműismerete, bár ez „ele
venséget és eredetiséget" kölcsönöz, sem tud megmenteni.
Úgy látszik, Gyóni a szerelmi romantikával szemben érzékenyebb, mint
a szociális romantikára, ezt bizonyíthatja számunkra Földes elutasítása és
Hajó elfogadása. Garvay Andor Bent az erdőn című műve viszont arra lehet
példa, hogy a szerelmi romantika — „az elparasztosodott, önkéntes számű
zetésbe ment, boldog és primitív élétű ősember" és a „raffinált,,parfümös,
fehértestű, farkasfogú aszony" között — is könnyebben emészthető, ha enyhe
szociális csomagolást, s nem utolsósorban annyira divatos freudista motivációt
kap. Mintha ez a többrétűség megtévesztené Gyónit, s a hagyományos szerelmi
háromszögdrámát, amiből nem hiányoznak a kor divatos kellékei, a szociális
és freudi motívumok sem, kész „hatalmas" drámaként üdvözölni. A siker
titkára a Bácsmegyei Napló kritikájában találunk igazi magyarázatot. A pár
huzamos kritika szerint „ha Garvay Andor darabját egy idegen szerző, mond*
juk Brieux vagy Bemstein írta volna, úgy a Nemzetiben nem győznék elég
szer műsorra tűzni". A sikerdarabok tejedelmeinek, Brieux-nek és Bernsteinnek említésével — óhatatlanul — minősítést, méghozzá igen pontos minő
sítést is kap a Bent az erdőn. Természetesen, nem kell arról megfeledkezni,
hogy az egykori sikerdrámaturgia műveit sem szemlélhetjük csak a későbbi
évtizedek ismereteinek fölényével, hanem a korban, a saját korában is látni,
vizsgálni kell a bemsteini hódítás okait.. De mielőtt erre kerülne sor, lévén,
hogy a szabadkai társulat is játszott Gyóni idejében két Bemstein-művetj
a teljesség kedvéért nem érdektelen megnézni Gyóni viszonyulását a főleg

szórakoztató szándékú új magyar színpadi művekhez. Szinte egyforma,
szokatlan rövidséggel intézi el az „ifjúkori álomvilágot visszasíró költői
lélek zavartalan" álmodozásáról írt Farkas Imre-vígjátékot és Biró Lajos
némileg igényesebb „egyetlen egyszer élni“ ötlettel eljátszadozó, A z utolsó
csók című színművét, amely egy „szegény ifjú történetét" mondja el három
felvonásban. Bár az utóbbit igen intenzíven dicséri — A hónapos szobáról
írt kritikájában szokásától eltérően többet foglalkozik az előadással, a színé
szekkel, mint a darabbal —, kiemelve, hogy Biró a „beszéd és a drámai hely
zetek valódi művészének bizonyult", nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy az
elismerés ezúttal inkább a jó nevű írót, mint ezt a művét illeti Gyóni kritikájá
ban. Látható zavarban van Gyóni, amikor a nagyon népszerű, az írófeje
delem Herczeg Ferenc Molnár-utánzatnak készült, de ennek is nagyon gyenge
művéről, A z ezredesről kell véleményt mondania. Azt a kevésbé, legkevésbé
kockázatos megoldást választja, hogy bőven ismerteti a vígjáték tartalmát
— közben nem veszi észre, hogy így közvetve éppen elég éles kritikát mond
Herczeg művéről, vagy éppen az a szándéka, hogy ilyen kerülő úton marasz
talja el, nehéz lenne egyértelműen megállapítani, mindenesetre a bő lére
eresztett, tehát a fogyatékosságokat is erősen kinagyító tartalomismertetés
mellé csak ezt a közhelyes, semmit sem mondó mondatot illeszti: „Herczeg
Ferenc előkelő írásművészete, mindig diszkréten ötletes párbeszédei már
eleve biztosították azt a nagy sikert és meleg fogadtatást, melyben a szabadkai
közönség részesítette". De kell-e Gyóni óvatosságán csodálkozni, ha a nagy
tekintélyű Nyugat is csak A z ezredesről írva merészeli először elmarasztalni
Herczeget, mondván, hogy ez a vígjátéka csupán operett-librettó. Ezt azért
Gyóni mégsem merte megtenni.
Majdnem szám szerint megegyezik a vizsgált időszak újabb keletű magyar
és világirodalmi műveinek a száma. És szinte még folytatható a párhuzam:
mind az egyik, mind pedig a másik műsorrétegben van néhány jelentősebb
mű, bár a világirodalmi oldal ilyen szempontból erősebb, itt Shaw Pygmalion)a>
Ibsen Kísértetekig és egyes források szerint Gorkij Éjjeli menedékhelyt is
szerepel, de lényegében mindkét oldalon az akkori divatdarabok vannak
túlsúlyban, olyan művek és szerzők is, amelyeket, illetve akiket elég gyorsan
elfelejtett a különben rövid színházi emlékezet. S ami Gyóni színikritikusi
ténykedésének vizsgálata esetében a legkellemetlenebb, hogy a három klaszszikus mű közül egyikről sem írt. A Pygmalionról ugyan megjelent kritika
a Bácskai Hírlapban, de elemzés helyett megelégszik „nagyszerű komédiának"
nevezni Shaw hosszú életű művét, s inkább a színészi teljesítményekkel foglal
kozik, amelyek Shaw „emberi mélységekbe" világító „bűvös lámpása" nyo
mán születtek. Kár, hogy sem az Ibsen-, sem a Gorkij-mű előadáskritikájára
nem sikerült rátalálni, ha egyáltalán volt ilyen, mert például érdekes párhuza
mot kínál a Hétfői Űjság egyetlen mondata is, mely szerint a Kísértetekben
vendégszereplő Beregi Oszkár a „szerencsétlen agyalágyult fiatalember
alakját oly természethűen alakította, hogy csak erős idegzetű ember nézhette
végig". Nyilván a mondat befejező része érdekes, hiszen ebben nemcsak
Beregi színészi játékáról mond véleményt a kritikusi hanem Ibsen drámájá
ról is, s az utóbbiról, amely két operett, a Sybill és a Rip van WinMe után
és két teljesen más jellegű és fajsúlyú színmű, Brieux Vörös talár]a. és a Kaméliás hölgy előtt, ha jól értem, nincs a legjobb véleménnyel.
Sajnos, a három jelentős mű Gyóni-kritikája helyett van néhány akkortájt
érdekes műről és megjelenítésükről, valamint már akkor sem jelentős darabocs-

káról írt kritika. Ezek közül számunkra érdekesebb lehet A faunról, a Mér
földkövekről, A z ostromról, A titokról és A mandarinról írt bírálat. Az első
kettő az angol Edward Knoblauch, a másik kettő a francia Henry Bernstein,
az ötödik pedig a Vernon—Owen kettős alkotása. Ma már, sőt, több mint
harminc éve, egyik író neve sem ébreszt asszociációkat a nézőkben, az olvasók
ban, teljesen ismeretlenek. Holott a század első és második évtizedében ők
jelentették a modem drámaírói törekvéseket, vonzották a közönséget, töltöt
ték a színházi kasszát, a biztos siker zálogai voltak. De hogyan fogadta őket
a kritika? Lényegesen nagyobb fenntartással, mint ez hírük-nevük szerint
kijárt volna.
Bernstein neve és műve egykor, méghozzá elég hosszú ideig, néhány
évtizedig, fogalom volt a színház világában. A közönség kíváncsian töltötte
meg a nézőteret a Bernstein-bemutatók alkalmával. Ezért is szükséges meg
különböztetett figyelemmel olvasni Gyóni Bernstein-kritikáit, meg azért is,
mert a magyar Bernstein-előadások után olyan jelentős írók fogtak tollat,
mint Ady Endre, Karinthy Frigyes, Kosztolányi, Ambrus Zoltán, Schöpflin,
Gyergyai Albert, Juhász Gyula.
Szabadkán a vizsgált periódusban A z ostrom 1913 februárjában, A
titok viszont majd egy év múlva, a következő esztendő januárjában került
közönség elé. Mindkettő a friss pesti siker hírével, szenzációjával és árnyéká
ban. A z ostromról írta Gyóni egyik legjobb, leginkább elvszerű, pontos
kritikusi meglátásokra épülő, biztos ítéletet mondó, semmiképpen sem szok
ványos, szellemesen frappáns színikritikáját Szabadkán. Méltán állítható
ez a kritika Karinthy Frigyes Nyugatban megjelent bírálata mellé. Amíg
Karinthy, akinek kritikusi, többek között színikritikusi ténykedéséről telje
sen megfeledkezett az utókor, holott az egyik legjobb szemű és tollú bírálónk
volt, A z ostrom kapcsán elsősorban az író felől szedte ízekre a Bernsteinmítoszt, közvetett úton, a látszólagos dicséret hangján, eszközeivel mutatta
meg a darabgyáros igazi arcát, leplezte le álművészetét, addig Gyóni ezúttal
is fontosnak tártjába közönséggel is foglalkozni, leleplezni azokat, akik Bernsteinért rajongani tudnak. Abban hasonlít kritikája a Karinthyéra, hogy látszólag
ő is védi a divatszerzőt, holott lényegében kérszeresen is támadja. Védelme
nagyon labilis, tulajdonképpen a vele vitatkozó „szkeptikus barát“ támadó
érveit támasztja alá, igazolja. A „barát“ az írót támadja, a kritikus viszont az
íróért'rajongó közönséget. „Látja, ez Bernstein, a drámáírók riportere, vagy
a riporter drámaíró. Most megint megfogta azt a témát, amely véresre izgatja
a közelébe férkőzni nerri tudókat. Politikusok, pártvezérek tolonganak a
színen, politikáról beszélnek, persze csak felszínesen, de nem ez a fontos;
az a fontos, hogy mik rejtőznek a kulisszák mögött, mert oda Bernstein nem
lát, hanem ezeknek a politikusoknak a jól beállított külső életük, szereplésük
és ágálásuk mögött, ahová a riporter is betekinthet, annál könnyebben, mert
ő maga helyezett el a kulisszák mögé alkalomadtán és végszóra pontosan meg
jelenő titkokat. Meglátja, milyen szépen ki fogja sütni, hogy ezeknek a nagy
szerűen tiszta és bámult nagyságoknak valóban van egy rejtegetett mocskos
kis szigetük az életükben, amelyre ő riporteri szimattal rávezeti a nézőt,
és meg kell adni, ügyes építészmesterséggel ráépíti a színművét. — Talán
várjuk meg a fejleményeket, vetettem közbe szkeptikus barátom szóözönére.
Nem tagadom, hogy engem érdekel a Meritale, a pártvezér és René, a rajongó
szerelmes nő s az egész környezet, melyet Bernstein a színpadon Meritale
köré csoportosít. Elvégre Meritale 53 éves és mégis csak embernek kell lenni

a talpán, hogy René, a kedves, szép, gyöngéd lélek beleszeressen és nemcsak
engem érdekel, nézzen végig a nézőtéren, az a hölgy úgy visszafojtja a léleg
zetét, hogy a fűzőzsinórja okvetlen elszakad a harmadik felvonásra; az a
kopasz úr pedig a nagy figyelmétől észre sem veszi, hogy a szomszédnője
sálját dugta zsebre a saját zsebkendője helyett." A végeredményt nem nehéz
kiszámítani: a kritikus elmarasztalja, nevetségessé teszi az írót, akiről pontosan
állapítja meg, hogy riporterien felszínes — Kosztolányi írta Bemsteinről,
hogy „valódi embereket sohasem tudott teremteni" —, látszólag nagy dolgo
kat mutat meg, holott becsapja közönségét, mert csak a magánélet apró
kis ügyeit konstruálja össze drámai formába, s hogy olyan ügyesen képtetelen, hogy ezt az izguló átlagnéző már észre sem veszi. Sőt, olykor még a
kritikus sem. Például a Bácskai Napló állandó bírálója, aki bár a darab gyen
geségeiről beszél, elismeri, hogy a „szemlélyek rajza igen jól sikerült. Az
életből kikapott az író egy-két alakot és fölvitte őket a színpadra, hogy három
felvonáson át úgy nyilatkozzon róluk, hogy az öreg urakat szerető vénülő
lány, az ifjúkorban megbotlott politikai nagyság, a pártvezér ellen áskálódó
párttag, a piszokban, a szennyben kéjelgő és a megvesztegethető sajtó régi,
nagyon régi s jóformán mindennapi ismerősünk és ismeretségünk az élettől
datálódik". Mi több, egy év múlva már maga Gyóni is beáll a Bernstein—
hívek sorába. A z ostromtól írva még szellemesen élcelődött, hogy ebben a
műben minden lehetséges, „még talán egy jó dráma is", de sietve hozzáteszi,
ettől nem kell tartani: „Bernsteinnél azonban nem kell félnünk, ő tudja,
mit csinál . . . “ A titok bemutatója előtt viszont így ír: „Irodalmi érték dolgá
ban A titok különb, becsesebb Bernstein minden eddigi darabjánál, egy zseni
nek lehiggadt, bölcs mérsékletétől ékes és gazdag műve, ami leszámítva
Gabrielle személye iránt tudatosan ébresztett ellenszenvtől, minden megnyilat
kozásával gyönyörűséget áraszt". Vagy ez csak a reklám, amivel az újság tarto
zik a színháznak, a színikritikus az igazgató jótevőnek, barátnak? A névtelen
ség talán erre engedne következtetni, mintha Gyóni szégyellné, hogy rajong
Bernsteinért, de ne mentegessük kritikusunkat, ha nem érdemli meg, hiszen
a bemutató után megjelent írásában, ha nem is ilyen nyíltan, de megismétli
kedvező véleményét. Kiderül ugyanis, hogy Gyónit is hatása alá kerítette
a lelke mélyéig gonosz asszony, aki maga köirül mindenkinek megrontja
boldogságát, Gabrielle története, és a kritikus a boldogságukat védők mellé
áll, „mert mindig jön valahonnan támadás a boldogság ellen", s ez őt megejti,
mégha Bernstein „ezt az örök kaján ellenséget... most egy hisztériás asszony
idegrendszerébe helyezte". S még az sem lehet mentség Gyóni számára,
hogy több mint egy évtizeddel halála után, az irodalom.olyan vájtfülű értője,
ismerője, mint Gyergyai Albert is lelkesedni tud Bernstein műve iránt. Igaz,
hogy A titok kerekebb, tisztább, mint például A z ostrom, csak magánemberi,
sőt csak lelki problémát jár körül, hiányzik belőle az a bizonyos társadalmi
háttér, az általánosságra való törekvés, de azért mégis túlzás meghatónak
tekinteni, mint Gyergyai teszi, aki pontosan látja, hogy Gabrielle lelke a
mérgek és orvosságok keveréke, de téved, amikor a „bűnös asszony barátnő
jétől bocsánatot s férjétől teljes feloldást" nyert befejezést „e szép darab
megrázó" végének tekinti. A darab ismeretében inkább készek vagyunk
Velibor Gligorićnak hinni, aki éppen A titok kapcsán jellemzi így a bernsteini
dramaturgiát: „Azon művek közé tartozik, amelyek a háború előtti francia
drámairodalomra annyira jellemzően, az érzelmek fugáival operálnak, a
drámai konfliktusok égzengő összeütközésére törekednek, hogy így a közön

séget állandó feszültségben tartsák. S ezek a teátrális érzelmek, alapjában
bármennyire is hamisak, híján vannak a valós tartalomnak, irányítják a drámai
cselekményt és meghatározzák az eszmei tartalmat"
Sportnyelven szólva egy-egyes döntetlenre áll tehát Gyóni kritikusi
pályáján a Bernstein-kérdés, illetve a modernnek nyilvánított sikerirodalom
iránti viszonya. Nem érdektelen tovább vizsgálni tehát a színikritikus Gyóni
Géza elveit. S erre legalkalmasabbnak látszik a két Knoblauch-bemutató,
amelyek, akárcsak a két Bernstein-előadás, egyévnyi távolságból követték
egymást a szabadkai színház műsorán.
Edward Knoblauch Bernstein angol megfelelője. Ő is egykor sikeríró
volt, akiért rajongtak a nézők és akit a legtöbb kritikus kitartóan és okkal szidott.
Műveinek magyar bemutatói alkalmából szintén a legjelentősebbek fogtak
tollat, Karinthy, Kosztolányi, Ambrus. S róla sem voltak jobb véleménnyel,
mint Bernsteinről. Ambrus Zoltán a tőle ismert alapos elemzéssel rombolja
szét ezt a mítosszá emelt dramaturgiát, kimutatva művében az álművészetet,
s így fejezve be írását: „nagyon érthető, hogy A faun ügyeskedésével és bakug
rásaival mulattatja a sokaságot, de az már kevésbé, hogy okos, művelt,
kitűnő emberek is találkoznak, akik költészetet fedeznek fel benne" Gyóni
nem tartozik az utóbbiak közé, ő kritikájában kimondja, hogy „Knoblauch
mestert a mesterségét kitűnően értő és a színpadi hatás titkait kitűnően
kamatoztató szerzőnek" tartja, de a „színpadi költő nevétől való illő tartózkodással“. Ez azonban nem gátolja meg abban, hogy lelkesedni is tudjon
az íróért és a műért: „. . a legelső pillanattól kezdve, amikor faunját elébünk
ugratta a Stombury lord virágvázájából, egész az erdőben való eltűnéséig,
rá tudta kényszeríteni, hogy egész figyelmünkkel és érdeklődésünkkel köves
sük groteszk ugrásait, az agyonfinomult társaságot megdöbbentő vakmerősé
geit, gesztusait, és ezeken túl a társadalmi hazugságokat, apró és nagy, szívek
kel elkövetett csalásokat leleplező és minden konvenciókkal agyonitatott,
veséket boncoló igazságait, pompás, nem erővel szellemeskedő megjegyzéseit
és az érzés jogát hirdető beszédeit". Tehát úgy tesz, ahogy a kritika bevezető
jében sejteti, átengedi magát a „zavartalan játékos gyönyörűségnek". Koszto
lányinak az angol irodalom említésekor másfajta gyönyörűség jut eszébe,
az, amit Shaw tud kelteni, akit viszont az angolok nem szeretnek úgy, mint
Knoblauchot, mert bár mind a ketten mossák a lordok és ladyk fejét, de a
„szakállas és szőke ír.
addig mossa.
míg a keféje véres nem lesz“ Knob
lauch nem ilyen kegyetlen, ő csak kellemesen*simogat. S ezért sokkal rosszabb
író is, mint Shaw. Bűvész, s nem író, aki mindent meg tud csinálni — ahogy
Karinthy írja: „adjatok neki egy pontot a földön kívül — a földet ugyan
nem mozdítja ki belőle, de csinál közéje egy másikat, angol famentes papír
ból, öt nap alatt" — , de akinek A faunja, hogy ismét Karinthyt idézzük:
„Nagyon rossz egy színdarab". S Gyóni felült neki,a pesti és a szabadkait
megelőző vidéki siker megtette a magáét, a Bácskai Hírlap új kritikusa —
ez az első névjeggyel ellátott kritikája Gyóninak Braun Henrik lapjában
— éppúgy lelkesedik A faunért , mint a másik két szabadkai napilap bírá
lója.
S ami meglepő és elgondolkoztató, hogy Gyóni valóban hitt is Knoblauch
társadalomkritikájának. Mert alig tíz nappal A faun után gúnyosan leleplezi
a sikerdramaturgia másik vezérét, Bernsteint, de a következő Knoblauchbemutató után ismét csak lelkesedik: „A kritikus, aki azzal a cinikus elhatáro

zással ült le a nézőtéren, hogy belétekint ennek a boszorkányos Knoblauchnak
a műhelyébe, jelenetről jelenetre olvadni érzi a cinizmusát. Ez az író olyan
őszinteséggel férkőzik a szívekhez s az igazságok közül oly keresetlenül vezeti
elő a legközvetlenebbül hatókat, hogy a kritikus a végén éppen olyan egyszerű
osztályosa a színházban uralkodó közös érzésnek: a meghatottságnak, mint
a zsúfolt nézőtér fiatal leányai, akik tágranyílt szemmel bámultak a színpadra,
ahol ma este az örök és valóságos életet játszották" A Mérföldkövek nyilván
sikeresebb, tartalmasabb A faunnál, amit az is bizonyíthat, hogy Kosztolányi
fordította, s hogy a három nemzedék évek során változó haladó — konzervatív
magatartásának, felfogásának szembeállítása valóban örök aktualitással bír.
Csakhogy míg máskor a tetszetős csomagolás mentette az eszmét, itt épp
a csomagolás teszi tönkre a gondolatot. A dialektikát a szerelmi történetek
ezüstpapírjába csomagolta az író. Ezért állunk kissé értetlenül a Gyóni-kritika
egyik legsúlyosabb mondata előtt: „A Mérföldköveket meg kell nézni, mert
valódi érzelmi gazdagodást jelent" S hogy Cjjyóni a Knoblauch-ügyben való
ban elvesztette józan ítélőképességét, bizonyíthatja, hogy a diákelőadáson
játszott Mérföldkövek előtt bevezetőt is tartott. Ugyanakkor épp ilyen meglepő,
hogy a nagy sikerű darab kapcsán a klasszikusokról,szólt a diákoknak, s ezek
szeretetére, befogadására buzdította őket.
Nem csupán Gyóni mércéinek labilitását bizonyíthatjuk egy másik,
akkortájt szintén divatos tematikájú műről írt kritikájával, melyben a kínai
bosszú egzotikumát kamatoztató melodráma-rémtörténet zagyvalékát emeli
a magasba, „A mandarinnál maradándóbb hatású és művészibb építésű
színdarabot keveset írtak az utóbbi színházi évtizedben" — írja Gyóni, holott
ugyanakkor Ambrus Zoltán a „sokaság kegyé"-t keresőknek mondja a Vernon
— Owen írókettőst. Azért is érdekes ez a Gyóni-írás, mert benne a kritikusok
kal száll szembe. „A bágyadt modern kritika idegesen horkán fel
amikor
ezt a megdöbbentő feszültségű drámát szemléli és hallgatja" — perlekedik a
saját szakmabelijeivel, felróva társainak, hogy felesleges „belső, lelki törté
néseket" keresni, amikor a közönség, „az ezerfejű cézár mind az ezer fejében
és halántékában érzi.
a valódi dráma lüktetését". Mi ez? Nyilván nem
csak a Tóth Árpád látta „fantasztikus és fülledt asszociációkéért való lelke
sedés, melyekre a „sima darab előzékenyen alkalmat ad", hanem ennél
sokkal veszélyesebb magatartást sejtet: a közönség ízlésének kiszolgálását,
a divatnak való behódolást. Ami a magyar művek esetében csak elvétve jelent
kezett Gyóninál, a kritiériumvesztés veszélye, az a külföldi művek esetében
elég gyakorivá lett. S az sem igazolhatja, hogy a valóban tucatárut ő sem,
becsüli, hogy a Móni, te csalsz, A telefon vagy a Sztrájkol a gólya fércvígjáté
kokon ő is gúnyolódik, vagy úgy, hogy a naiv tartalom ismertetésénél egyebet
nem mond, vagy hogy meg sem nevezi az írót, vagy megnevezi, de megjegyzi,
hogy az íróval szemben nem illetlenség, ha a fordító, Heltai ügyességét di
cséri. Hasonlóan ír a számos operett-bemutató legtöbbjéről, csak olyankor
engedékenyebb, ha a zeneszerző Lehár Ferenc, mint A tökéletes asszony
vagy az Éva esetében, esetleg akkor teszi, amikor a primadonna a Gyóni
által annyira kedvelt Albert Erzsi. De ez már a színészi teljesítmények érté
kelésének a kategóriájába tartozik. Anélkül, hogy ezúttal ezzel is részletesen
foglalkoznánk, megállapítjuk, hogy ha a drámai művek megítélésében inga
dozik is Gyóni s mércéje nem mindig megbízható, a színészi produkciók
megítélésében már sokkal egységesebb mértékkel mér, bár nehéz attól a
gondolattól szabadulni, hogy Albert Erzsi, Inke Rezső, Thuróczy Gyula,

Fenyő Aladár, Pintér Irma, Peterdy Etud, Komlós Vilmos, Heltai Hugó,
Nádassy és Nádassyné, Verő Janka alakításainak megítélésében elnézőbb
a kelleténél, nem mindig reálisan ítél.

5. EPILÓGUS HELYETT
Közel sem teljes értékű vizsgálat, amit Gyóni Géza tízvalahány hónapnyi
szabadkai színikritikuskodása kapcsán folytattunk, inkább afféle áttekintés,
a sok szálú terület feletti első terepszemle. Az azonban már ennyiből is kitet
szik, hogy a színikritikus Gyóni nem Ambrus Zöltán-i vagy Kosztolányi
Dezső-i alkatú képviselője a műfajnak. Ismerve sorsát és tudva azt, hogy
csak egy vidéki színházról egy vidéki lapba író kritikus volt — ez teljesen
érthető is. Talán azt mondhatnánk, hogy kiforratlan, amin azt kell elsősorban
érteni, hogy nem voltak meg a kibontakozáshoz szükséges lehetőségei, az
objektív adottságok hiányoztak, hogy nagyobb formátumú, biztosabb szemű
és tollú kritikusa legyen kora magyar színházművészetének. Következés
képpen Gyóni színházi írásaiból nem rajzolódik ki egy határozott dramaturgiai
szemlélet. S ennek okát természetesen nemcsak az objektív adottságokban
kell keresni és látni, hanem abban is, hogy Gyóni nem olyan vérbeli dra
maturg, kritikus alkat, mint mondjuk a már említett Ambrus vagy Kosztolányi.
Őt nyilván mindenekelőtt írói ambíciói — a bevezetőben kifejtett vidéki
újságíró-színész kapcsolat mellett — vezették a színházhoz, az újságírásban
ki nem élhető vágyainak megvalósulási lehetőségét láthatta a színikritikusi
munkában. Az a színházszeretet, amit minden magyar író magában hordott,
s ami a legnagyobbakat is hosszabb-rövidebb időre a színházhoz vonzotta.
A színház, az írók számára, ahogy az Ambrus Zoltán dramaturgiájáról érte
kező dolgozatban olvashatjuk, „finom elmélkedések és érdekes egyéni impreszsziók megírására ad alkalmat". S ez önmagában már rengeteg a mindent
írni kényszerülő vidéki hírlapíró számára. Bár az utóbbi munka szinte rá
kényszeríti az önmagát többre tartó riportert, hogy mással, legtöbbször épp
a színházzal is foglalkozzék, ugyanakkor viszont a napi gyors munka követ
keztében nemegyszer a színikritika is magán viseli a hírlapírói munka negatívu
mait, a felületességet, a túlzott könnyedséget, a szenzációkeresést, a kimunkálatlanságot, a divatos nyelvi sablonokat, az efemer stílusmegoldásokat.
Ha elveket, szemléleti koncepciót keresünk Gyóni színikritikáiban,
nem nehéz észrevenni, hogy ilyesmi létezik, de nem áll túl szilárd, túl biztos
lábakon. Az abszolút giccset elutasítja, vagy úgy, hogy nem is vesz róla tudo
mást, vagy pedig, hogy megmutatja hamisságát. A zajosabb sikeráru megí
télésében, főleg ami a külföldi drámairodaimat illeti, nem a legbiztosabb,
olykor éles szemmel észreveszi álművészi mázukat, máskor viszont behódol
a sikernek, elvakítja az ünneplés, a talmi ragyogás, a közönség érdeklődése.
Igen fontos, talán az elveknél is fontosabb, Gyóni viszonya a közönség
hez. Kritikusi szerepéről aránylag gyorsan és biztosan kideríthető, hogy mikor
elfogulatlan, mikor ítél objektivitásra törekvő kívülállással, mikor vállálja
a színházi reklám talán igazolható, de a kritikusra nézve sohasem előnyös
eszközfeladatát, s mikor játszik közre személyes elfogultság, szimpátia igaz
gató vagy színész, legfőképp színésznő iránt. De ezek a különféle kritikusi
szerepkörök számunkra mindenekelőtt abból a szempontból érdekesek,

hogy közben milyen viszony alakul ki a kritikus és közönsége között. S ha
van értékes mozzanata Gyóni szabadkai kritikusi ténykedésének, akkor az
föltétlenül a közönséggel \raló viszonyában keresendő. Mert ebben az egész
színházi élet tükre, képe fellelhető. Utaltunk rá, hogy az a két évad, amikor
Gyóni kritikáit írja Szabadkán, az itteni színházi élet ívelő, lendületes és sok
szép eredményt felmutató időszaka. Ezért érdemel különösebb figyelmet
a Gyóni által bemutatott szabadkai közönség, a színházi élet legfőbb tényezője.
Gyóni a nevelő-felemelő szándék mellett nemegyszer megelégszik az udvar
lással, bár ezt sohasem ellenszenves formában teszi, inkább a szépíró udvarlása
ez, a szép szó mesteréé, aki kellemes poénokat vadászik, játszadozva. Máskor
viszont igen élesen kikel a színházi habituék, az álerkölcsök, a túlzott polgári
szemérem ellen. Ezt támadja leghevesebben. S épp itt nyújt legtöbb pontos
megfigyelést az egykori színházi közönségről, és Nádassy társulatának leg
főbb értékeire is itt mutat rá, jelezve, hogy minden kommersz jellege el
lenére is a közönségnek sokat nyújtó színház volt akkortájt Szabadkán.
A magyar irodalom és színházi élet sajátos paradoxona: íróink közül
szinte kivétel nélkül mindegyik eljegyezte magát a színházzal, méghozzá
oly formábanj hogy írt színikritikát, ugyanakkor mind'az író élet-és pálya
rajzából, mind pedig a színikritika történetéből hiányzik ez a jelentős talál
kozás írók és színház között, nem szerepel sem az írói életrajzokban, hogy
egyidőben színikritikát is műveltek, sem pedig a színházi köztudat nem tud
az író-kritikusokról, legyen az Kosztolányi, Németh László, Karinthy,
Juhász Gyula vagy más — történetesen Gyóni Géza. Őt sem jegyzik a magyar
színikritikusok között, holott ilyen irányú munkássága nem érdektelen és
nem is érdemtelen. Nálunk meg különösen jelentős, hiszen egyike volt azok
nak, akik szépirodalmi rangra emelték, ilyen formában művelték a színházi
kritikát.

Tanulmányok, 1975., 8. füzet

Gerold László

IRODALOM
A fenti dolgozathoz, amely a téma első és semmiképp sem teljes értékű megfogalma
zásának tekinthető, felhasználtam a Bácskai Hírlap, a Bácsmegyei Napló, a Bácskai Napló
és a Hétfői Újság 1913. és 1914. évi, a szabadkai Városi Könyvtárban és a szegedi Somogyi
Könyvtárban található évfolyamainak példányait. Köszönetét mondok mindkét intézménynek,
de főleg Szentgyörgyi Istvánnak és Ilia Mihálynak a kapott jelentős segítségért. A Nyugat
megfelelő évfolyamait az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszékének a könyvtárában lapoztam át.
A könyv és tanulmány formájában felhasznált irodalom:
Gyóni Géza: A z élet szeretője, versek. 1917.
Gyóni Géza: Ismeretlen versek. Dr. Gyóni Ferenc jegyzeteivel. Budapest, 1943.
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára. Versek. Szalai Sándor előszavával. Szépirodalmi
Könyvkiadó. Budapesti 1959.
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 1942.
Juhász Gyula összes müvei 5. és 6. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.
Fenyves Ferenc: Még egyszer elmondom... Előszó: Szegedi Emil. Minerva, Subotica,

Iványi István: Szabadka története I-II. Szabadka, 1892.
Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1848—1919). Életjel Könyvek, 2. Szabadka, 1973.
Csáth Géza: Írások az élet jó és rossz dolgairól. Életjel Könyvek 5. Szabadka, 1975.
Ambrus Zoltán: Színházi esték. Budapest, 1914.
Kosztolányi Dezső: Színház. Nyugat, Budapest, 1948.
Garay Béla: Színészarcképek. Fórum, Újvidék, 1971.
P. Kádár Jolán: Ambrus Zoltán dramaturgiája. It. 1971/4.
Galsai Pongrác: Csortos Gyula. Arcok és vallomások. Szépirodalmi Könyvkiadó,
Budapest* 1972.
Velibor Gligorić: Pozorišne kritike. Prosveta, Beograd, 1946.

3. SZÍNIKRITIKÁNK A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTT
A két háború közötti, majd negyed századnyi időszakra színházi vonat
kozásban az a legjellemzőbb, hogy nincs magyar nyelvű színjátszás. Azzal,
hogy sem a vándortársulatok nem jöhettek be az országba, nem kaptak ját
szási engedélyt, sem pedig állandó magyar társulat nem alakulhatott, lényegé
ben egy évszázados hagyomány — Szabadkán valószínűleg 1816-tól, de biz
tosan 1818-tól volt magyar nyelvű színházi előadás — szakadt meg. A színját
szás, a színházi kultúra minden súlyával, emlékével és felelősségével a műked
velésre szakadt. Arra a színjátszói formára, lamely évtizedek óta ismert, nép
szerű és elterjedt volt ugyanezen a vidéken, s amely már jelentős hagyomány
nyal is rendelkezett, de mégis mindig háttérbe szorulva egzisztált, inkább a
szórakozás egyik formáját jelentette, mintsem az igényes színházi kultúra
letéteményese volt. A műkedvelés még ha megpróbálta is volna átvenni a
hivatásos szintű vándortársulatok egykori szerepét, kellő társadalmi-politikai
megértés és anyagi támogatás híján képtelen lett volna ellátni ezt a szerepet,
kivált pedig jelentősebb eredmények felmutatására. Voltak kivételek, egy-egy
város műkedvelése időnként szép eredményekkel dicsekedhetett, sőt olykor
a társadalmi és politikai igazságtalanságok elleni tiltakozás sem hiányzott
egyik-másik produkcióból, de tartós sikerekkel egyik egyesület sem dicseked
hetett. Az öntevékeny színjátszás zömmel a polgári, sőt éppenséggel akispolgári
szórakozás területévé vált. Giccses népszínmű-utánzatok, vidéki kiállítású
és vidéki tehetségű énekesekkel előadott operettek, a polgári bulvár-vígjátékok
gyengébb változatai, halvány lenyomatai szerepeltek a legtöbb egyesület
műsorán. Ennek a korszaknak, amely bár igen érdekes, de művelődéstörténeti
szempontból még teljesen érintetlen, feldolgozatlan, talán legnagyobb jelentő
ségét abban kell látni, hogy valamelyest biztosította színházi életünk folyamatos
ságát, áthidalta az évszázadnyi gazdag hagyomány és az állandó színház 1945beli megalakulása közötti csöppet sem gondtalan, próbálkozásoktól és elu
tasításoktól feszülő huszonvalahány évet.
Ez a sajátos és áldatlan helyzet természetszerűen azt eredményezte,
hogy a kialakulóban levő, rangját,. tekintélyét lassan megalapozó színházi
kritika, melynek ‘már néhány igen avatott, jó tollú, biztos szemmel mérő
és ítélő művelője volt Gyóni Géza,1 a fiatal Fülep Lajos,2 a szabadkai szín
1 Gyóni Géza 1913-ban és 1914-ben volt a Bácskai Hírlap munkatársa és színikritikusa,
továbbá szerkesztette a Színházi Újság dmÚ kiadványt.
2 Fülep Lajos Nagybecskereken érettségizett 1902-ben és ekkor,irta szinikritikáit a Nagybecskereki Hírlapban.

házi élet mindenese: Sziebenburger Károly és még néhány* az újságírást
nem úri hobbynak, hanem hivatásnak tisztelő nevesebb publicista — Braun
István, Arányi Jenő, Csillag Károly, Havas Emil, Mikes Flóris, a fiatal Debreczeni József és mások — személyében, megtorpant, nem fejlődött abban
až értelemben, ahogy várható volt, ahogy az előző évtizedek jelezték, ígérték;
legtöbbször megrekedt a magyar nyelvű műkedvelő előadások és az újvidéki
szerb színház előadásainak regisztrálásánál, ritka esetben emelkedett a
recenzió szintjére, s még ritkábban vált vérbeli, elemző kritikává.
Ennek ellenére publicisztikánkból nem vesztek ki a színházzal foglalkozó
írások, és a színikritika kivételes alkalmakkor, egészen váratlanul, főnix
módjára, igaz: igen rövid időre, újjáéledt. Ilyen alkalmak voltak, tegyük azon
nal hozzá: talán színházi szempontból a legjelentősebbek, a moszkvai HudozsensztveniTyeatr európai körúton levő úgynevezett emigrációs, majd pedig
prágai csoportjának újvidéki és szabadkai vendégszereplései, melyeket a gya
korlattól eltérően nagy hírlapi propaganda előzött meg, s melyeket néhány
jelentősebb kritika is követett, kísért, megörökített.
A színházi tárgyú cikkek az előadások értékelése helyett általában inkább
a magyar nyelvű színjátszás helyzetének rendezését sürgető elvi, polemikus
hangvételű, sőt nemegyszer politikai színezetű írások. Bár nem vállalt fela
datunk ezúttal ezekkel foglalkozni — jóllehet színháztörténetünk roppant
érdekes dokumentumait ismerhetnénk meg — , mégis fontos legalább jelezni
ezen írások meglétét, természetét, márcsak azért is, hogy érzékeltessük ezáltal
az itteni szellemi és főleg közélet színházigényét, figyelmeztessünk a színházi
kultúra mély gyökereire, a színházi élet fontosnak tartott szórakozási és mű
velődési szerepére.
A húszas évek folyamán, bár magyar színház itt nem volt, lényegében
nem szakadt meg a színházi információk vagy az ezeket követő cikkek sora.
Ezekben a magyar nyelvű professzionális színjátszás próbálkozásairól sze
rezhettek hírt az olvasók. Se szeri, se száma az olyan híreknek, amilyent a
Szabadkán megjelenő Hírlap egyik 1924. évi számában találunk, mely szerint
„Heltai Hugó pesti színigazgató Belgrádba utazott." A közoktatási minisztéri
umban járt koncesszió ügyében, engedélyt kért szabadkai, zombori, újvidéki,
zentai, topolyai vendégjátékra. Őt is, Faragó Ödönt is, és a többi próbálkozót
is mind elutasították. Érdekes azonban, hogy az illetékesek bár nem adtak
játszási engedélyt, egészen sohasem vetették el a magyar színház felújításának
lehetőségét. Megjegyezendő azonban, hogy olykor egészen perverz hátsó
gondolat kísérte az esetleges engedély megadását. Mint például az egyik
minisztériumi leiratban áll — melyről Brindza Károlytól, a topolyai mono
gráfiát készítő munkacsoport vezetőjének szíves közléséből értesültem — ,
még az is megfordult az illetékes fejekben, hogy talán meg kellene engedni
egy professzionális társulat ténykedését, mert ez okot szolgáltatna a sok
szor politikai szervezkedés központjává váló műkedvelő egyesületek bezárá
sára. Még az olyan vállalkozások sem kaptak zöld fényt a hatóságoktól, mint
amilyenről a szabadkai Bácsmegyei Napló 1924. évfolyamának március 6-i
számában olvashatunk.3 Mivel a magyar próbálkozások rendre elutasíttattak,
mondván, hogy koncessziót csak jugoszláv állampolgár kaphat, jelentkezett
3 Vegyes színtársulat szervezésére kért engedélyt egy szuboticai vállalkozó. A szerb-magyar
színtársulat egyidőben több helyen játszana. Bácsmegyei Napló, 1924. március 6. 3. 1.

egy „ismert szuboticai kereskedő, aki régebben színházi ember volt.
és
a közoktatási minisztériumban szerb-magyar társulat szervezésére és vegyes
előadások tartására kért engedélyt" Ahogy a cikkben olvashatjuk, az új
vállalkozó, aki „már régebben ajánlatot tett Szubotica város tanácsának,
hogy felépítteti a városi színházat, ha azt a város tíz évre bérbe adja neki.
azonban a tanács erre nem volt hajlandó.
most egyelőre csak a színházte
remben rendezné a színi-szezont", melyre ajánlata szerint elsőrendű szerb
és magyar színtársulatot szervezne és az így felgyülemlő tetemes költségtöbb
letet azzal gondolja behozhatónak, hogy egyidőben két-három vajdasági
városban is működne a színtársulat" Ahogy a valóban nem mindennapi
vállalkozást sürgető cikkből kiderül, az elképzelés nem is elvetendő, hiszen
„amíg
például Szuboticán a magyar együttes szerepelne, addig Szomborban a magyar operett-emsemble és Becskereken a szerb társulat játszana“
Természetesen az érvek között nemcsak a költségek megtérülése szerepel,
hanem a romániai és a csehszlovákiai példa, ahol működtek magyar társulatok,
de még inkább az a tény, hogy egy ilyen vállalkozással nemcsak a magyar
nyelvű színjátszás kelhetne ismét életre, hanem a vajdasági színházi kultúra
is jelentős hasznot látna, „fellendülne a vajdasági szláv színjátszás is", amely
ről szintén a korabeli írásokból tudjuk, hogy akkortájt nem kevés nehézséggel
küszködött (erre az időre esett többek között az újvidéki szerb operett-társulat
válsága, majd megszüntetése is4).
A szép terv ezúttal is csak elképzelés maradt, mint a többi próbálkozás,
melyekkel föltétlenül minél előbb foglalkozni kellene, akárcsak műkedvelő
színjátszásunkkal, amelynek részletes, behatoló taglalása túlmutat e dolgozat
tárgyán, ami nem más, mint a „hudozsensztveniek" négy vendégjátékát követő
kritikák ismertetése. Színházi kritikaírásunk fellángolásának egy ritka pil
lanatát akarjuk idézi, de az általános helyzetet azért mégis legalább jelezni
kellett, fontos volt szignálni a tüneteket.
A Moszkvai Művész Színház a huszadik század egyik legjelentősebb
színházi vállalkozása volt. Alapítóinak, Sztanyiszlavszkijnak és NyemirovicsDancsenkónak célja síkraszállni a „régi játékmodor, a teatralitás, a hamis
pátosz, a szavalás és mindenféle ripacskodás ellen, a diszletezés rossz konven
ciói és a sztárrenszer ellen, amely tönkreteszi az együttest, továbbá az akkori
színházak egész rendszere és silány repertoárja ellen",5 ahogy egy későbbi
visszaemlékezésben olvashatjuk. Az új stílus, amelyet Sztanyiszlavszkijék
a hamisnak látott naturalizmus ellenében szorgalmaztak, népszerűsítettek,
a színpadi realizmus volt, amin mindenekelőtt pszichológiai realizmust kell
érteni. Eszközeik között is a legfontosabb a benső átélés, a szereppel való
lehető legteljesebb azonosulás, a színpadi hangulatnak és a játék összhangjának
-----V
4 Érdekes ennek kapcsán idézni a Délbácska 1927. márc. 16-i számában megjelent nyilat
kozatot, melyet a lap egyik munkatársa tett közzé: „Magyar operett Noviszádon. — A
Vidovdan legutóbbi száma cikket közöl, mely szerint én a közoktatásügyi minisztériumtól
koncessziót kaptam volna egy állandó magyar operett megszervezésére Noviszádon.
Miután én még álmomban sem foglalkoztam ilyen gondolattal, a minisztériumtól soha
koncessziót nem kértem s eszem ágában sem volt kérni, s miután feltételezhető, hogy a
Vidovdan erre vonatkozó helyreigazításomat nem közölné, ez úton jelentem ki, hogy az
egész közlemény nem egyéb, mint légből kapott koholmány — K(ottas) Aladár, a Dél
bácska munkatársa". — A koholt hírrel a Vidovdan nyilván nyomást, akart gyakorolni az
illetékesekre a szerb operett-társulat érdekében.
5 A színház világtörténete. Budapest. Gondolat Kiadó. 1972. második kötet, 973. 1.

maximális megvalósítása. A szerepek beható lélektan i elemzése jellemezte ezt a
színjátszást, amely iskolát teremtett, s amelynek hatása egészen napjainkig terjed.
A Sztanyiszlavszkij—Nyemirovics-Dancsenko vállalkozás kiváltója Csehov
drámáinak színpadi megelenítése, a csehovi dramaturgia minél teljesebb
színpadi visszaadásának igénye volt. Indulásában valóban forradalmi tettnek
számított, de az egymást váltó stílusok dinamizmusa, amely a huszadik századi
művészetet s ezen belül a színjátszást is jellemezte, idővel természetesen
a Művész Színház stílusában is bizonyos módosításokat hozott. A színháznak
— Sztanyiszlavszkij szerint — három korszaka v o lt: a megnyitástól az 1905-ös
forradalomig, 1906-tól a szocialista forradalomig, és a forradalom után. Stí
lus-újítás, forradalmi tett tekintetében nyilván az első korszak volt a legjelen
tősebb. Az utolsó periódus tulajdonképpen már a yálság kora, s hogy ebből
valamiképpen kilábaljon a színház, 1922-től 1924-ig nagy amerikai és európai
turnét vállalt, amely során két évtized legnagyobb sikereit mutatta be, ritka
nagy diadallal. A vendégjáték folyamán azonban két részre szakadt a társulat.
Az egyik Sztanyiszlavszkijjal az élén visszatért a Szovjetunióba, a másik,
melynek művészeti vezetője, a társulat talán legnagyobb színésznője, Germanova volt, tovább folytatta európai vendégjátékát. Ez volt az emigráns csoport,
amely később szintén megoszlott, s az egyik ága prágai csoport néven tevé
kenykedett. Nálunk, Újvidéken és Szabadkán, majd egy alkalommal, 1930-ban
Zomborban, ezek jártak. Színházi kritikánk fellángolása Germanováék 1924.,
majd 1925. és a „prágaiak" 1930. évi — két — vendégszereplésére esik.
A Művész Színház, vagy ahogy még nevezték: a Hudozsensztveni Tyeatr,
összesen négy ízben járt nálunk. 1924 márciusában — 2-ától 6-áig — Újvi
déken Csehov Cseresznyéskert)ét, Dosztojevszkij Sztepancsikov-falvát, D ickensnek A z élet harcát?, Csehov Vány a bácsiját, majd pedig — ráadásul
— Ibsen A tenger asszonya című művét, Szabadkán viszont március 8-a
és 12-e között vendégszerepeitek a Cseresznyéskerttel, a Vány a bácsival, a
Sztepancsikov-falvával és A z élet harcá-vál. A következő évben április és
május folyamán került sor a „hudozsensztveniek" vendégszereplésére, Újvi
déken 24-étől 28-áig a Karamazov testvérekét, az Éjjeli menedékhelyet, Gogol
Házasságát, a Cseresznyéskertet és a Medeát, Szabadkán pedig április 28-a
és május 4-e között az Újvidéken látott előadásokat mutatták be — a Medeát
kivéve — , és megismételték az egy évvel előbb is játszott Sztepancsikov-faivát
s közönség elé vitték A tenger asszonyát. Ismét csak évekkel később, pontosan
1930-ban jártak itt a Hudozsensztveni Tyeatr művészei, most már prágai
csoport néven, januárban előbb Újvidéken játszották Gogol Házasságát
és Dosztojevszkij Bűn és bünhodés című művét, majd pedig Szabadkán
ismételték meg ezt az előbbi két előadást, Zomborban viszont a Gogol-drámát
vitték színre, Dickens Házitücsökjével együtt. Utoljára szintén 1930-ban
játszottak itt az orosz társulat tagjai, s bár az előzetesekből azt tudhatjuk meg,
hogy az Éjjeli menedékhelyet és a Revizort játsszák, közönség elé az utóbbi
került — Dickens Házitücsökjével együtt —, Újvidéken viszont a Gorkijdrámát vitték színre.
6 A darabdmeket az egykori sajtó meglehetősen összevissza közölte, néha magyarul, néha
szerbül, s ha magyarul, akkor sem mindig egyformán. Dickens művét, A ž élet harcát
például Küzdelem az életért címmel hirdették. D e megesett az is, hogy egyik-másik
címet németül közölték. Ezért a dolgozatban a ma használatos címváltozatokat alkalmaz
tam.

Négy vendégszereplés, harmincegy előadás és tizenkét színpadi mű az
orosz társulat vajdasági mérlege.7
A legnagyobb érdeklődés természetesen a „hudozsentszveniek" első
vendégszereplése iránt nyilvánult meg. Napokkal előbb közölték a lapok a
hírt, nem mulasztva el, hogy a részletes műsoron kívül egyéb „információk
kal" is szolgáljanak. Mint például a Délbácska, melyből megtudhatták az
olvasók, hogy a „maga nemében páratlan művészi tökélyű orosz művészcso
port, mely bejárta egész Európát és Amerikát, mindenütt bámulatot"8 kel
tett, s hogy Újvidékre Zágrábból érkeznek. Majd egy hétre rá ugyanez a
lap9 arról informál, hogy minden jegy elkelt, de mivel a vendégjáték híre
„óriási érdeklődést keltett", s hogy a színház vezetősége a „közönségnek Növi
Sad színháztörténetében szinte egyedülálló tömeges érdeklődését honorálja",
még egy előadást lekötött. Hasonló érdeklődést váltott ki a szabadkai vendég
játék is, itt a Hírlap10 tudósítása szerint a „közönség szinte megrohanta a
jegyeket árusító polgármesteri hivatalt és a jegyek legnagyobb része minden
előadásra elkelt", s azt is közli az újság, hogy az eladott jegyek árából meg
térült az esténkint 12.000 dináros fellépti díj. A színházra éhes közönség érdek
lődésével összhangban a város vezetősége is igyekezett megmutatni a művészet
iránti megbecsülését és ünnepélyesen fogadta az orosz művészeket a vasút
állomáson, majd pedig bankettet adott a tiszteletükre.11
A közönség és a hatóságok érdeklődésével összhangban szép számú
kritika kísérte a „hudozsentszveniek" előadásait. Legtöbbet a Dosztojevszkijregényből adaptált Sztepancsikov-falvás al foglalkoztak. Mind a Napló bán,
mind pedig a Hírlapban megjelent egy-egy írás.
A Napló kritikusa (Y) azzal kezdi méltatását,12 hogy merész, de minden
képpen impozáns párhuzamokat von, megállapítva: a Városi Színház desz
káira lépő orosz színészek „egyik zsebükbe betehetik a budapesti Vígszín
házát, a másikba pedig a bécsi Burgtheatert", a kritikus szerint „így nem tudnak
színházat játszani sem Nyugat-Európában, sem Amerikában"; azt ugyan
elismeri, hogy tehetségesebb művészek akadnak, de „jobb együttest produkálni
ennél a turnétársuíatnál, legföljebb a Hudozsentszveni-színház teljes gárdája
7 Csupán a vendégszereplések száma pontos, az előadások számát s azt, hogy hol mit mu
tattak be a szakadár orosz együttes tagjai, teljes biztonsággal nehéz megállapítani, mivel
a műsor többször változott, és az újságok — bár egy-egy rövidebb méltatás végén szinte
kivétel nélkül jelzik, hogy az előadások bővebb értékelésére még majd visszatérnek —
külön nem foglalkoztak minden egyes előadással. Holott a változó műsor miatt csak a
kritikák a biztos támpontok a teljes műsorok megállapítására.
8 Délbácskay 1924. febr. 20. 5. 1. A lap e számában olvasható az akkori újvidéki színházi
műsor, amiből megtudhatjuk, mit is játszottak az újvidéki színházban — A szalmakaza
lon, Scampolo, Madame X ., A válogatós, Bajadér, A z ellenőr —, s így az is kiderül, hogy a
„hudozsensztveniek" vendégjátéka mennyivel igényesebb műsort hozott Újvidékre,
mint amit az akkori repertoár kínált.
« Délbácska, 1924. febr. 27. 5.1.
10 Hírlap, 1924. márc. 7. 6.1.
11 Hírlap, 1924. márc. 7. 6. 1. A sajátos viszonyokat igen jól jellemzi, hogy még ebben a
tájékoztató jellegű cikkecskében is megemlítik: „Ha az illetékes hatóságok úgy gondol
kodnának, mint ahogy a magyarság loyalitása épp a kultúrélet terén joggal kívánhatná,
nem kellene egy idegenből jött színház igazgatójának különösképpen meglepődnie a
szuboticai közönség kultúréhségén. Akkor nemcsak kultúra éhség, hanem igazi kultúra
is lenne SzuboticánÍC. Ez is egy formája — sajnos, hiábavaló — a magyar színház sürge
tésének, a magyar nyelvű színház ügyének a rendezésére.
12 Bácsmegyei Napló, 1924. márc. 9. 6.1.

tudna." S ezzel valóban rá is tapint az orosz realista iskola lényégére, illetve
egyik lényeges vonására, a nagyszerű, lenyűgöző, harmonikus kollektív játék
ra. S miután megtette ezt a lényeges észrevételét, a kritikus közelebb lép
a képhez, a színpadi tablóhoz, hogy megvizsgálja, bemutassa e nagyszerű
együttes játék résztvevőit. Pavlov Foma Fomicsát „afféle sztepancsikovói
helyiérdekű" Raszputyinnak nevezi, dicséri, „mert egyetlen kézmozdulatával,
szája ideges csücsöntésével, keresztvető ájtatoskodástól hátsófelét mutogató
durvaságig terjedő idegrohamaival mindent elmond magáról annak is, aki
szót sem tud oroszul" Az epizodistákról azt mondja, hogy „mindegyike fősze
repet tud teremteni tízszavas mondókákból is", Tokarszkajához, a „vakbuzgó
öreg generálisnéhoz, aki elájul, ha valaki egy szóval is ellenkezni mer Raszputyinjával" nem kisebb színésznőt akar iskolába járatni, mint Jászait, mert
„rajongó pillantását, amit olykor-olykor rávet a bálványozott kalugyerre,
nem lehet elfelejteni." Általában dicséri a színészek arc- és szemjátékát.
„Az ajtónyító inasról is esszét kellene írni" — véli. A kritikus lelkesedésében
nyilván túlragadtatta magát, ami azonban egyrészt érthető, mivelhogy való
ban kiváló, iskolájukat tökéletesen bemutató színészekről van szó, másrészt
viszont, ami a szuperlativuszoknál sokkal értékesebb, a dicséret mellé mindig
egy röpke leíró jellemzést is odaköt a kritikus, s ezek a mimografikus minia
tűrök ma is érdekesek, segítségükkel könnyen megeleveníthető az előadás egyegy apró mozzanata.
A Hírlap 13 (V.)-vel jelzett kritikusa — talán Vidor Imre — miután
röviden megpróbálja jellemezni Dosztojevszkij művészetét, megállapítva,
hogy „hősei mind betegek, szentek vagy bűnözők.
szubnormálisak vagy
szupernormálisak. . erkölcsi érzésük.
gyakran egész életüket determináló,
másszor hirtelen, villanásszerűen változó, végletből végletbe ugráló“, szintén
sajátos varázsú megelevenítésüket dicséri. Mintha csak válaszolna a Napló bán
két nappal előbb megjelent kritikára, megjegyzi, hogy minden összehasonlítás
„más színészekkel, más együttessel" fölösleges és céltalan. „Ők különálló,
egyéni, moszkvai művészet, ők a hudozsensztveni színjátszás reprezentánsai".
S miben mutatkozik meg ez az egyedülálló, külön jelleg? „Láttunk és hal
lottunk indulatkitöréseket, beszédet, gesztusokat, arcjátékot, oly tökéletes
művészettel, amelyet a megjátszás banális kifejezésével alig szabadna jellemez
ni.
a Szuboticán bemutatkozó színtársulat nem játszotta, de átélte, a darabot
leélte." Éppúgy az élet realitásának diadalát emeli ki mindkét kritika, mint
ahogy ezt teszi a két Csehov-dráma, a Cseresznyéskert és a Ványa bácsi elő
adása után is.
Igen érdekes párhuzam kínálkozik a két szabadkai kritika és Velibor
Gligorić bírálatának14 összevetésével. Természetesen ezt nem azért tesszük,
13 Hírlap, 1924. márc. 11. 5—6. 1.
14 A Hírlap kritikusa (V.) így ír: „Dosztojevszkij szertelen, fájó, beteg lelkének típussá
sűrűsödött teremtményei hússá, vérré, hanggá válva elevenedtek meg előttünk és be
pillantást engedtek kissé groteszk, alig-alig hullámzó, letömpított életük egy fázisába.**
Ezzel szemben Velibor Gligorić A moszkvai Hudozsensztveni Tyeatr disszidensei Belgrádban című kritikájában eképpen ír: „Minden itt van, a típusok hűsége, a szituáció
hűsége, a hősök rendkívüli azonossága az írói szándékkal, csak az író tehetségének sajá
tossága hiányzik. Bahcsajev is nagyszerűen adta a Sztepancsikov-falvában az orosz földe
surat, kiválóan érzékeltette jellemének puhányságát, de ez nem Dosztojevszkij földesura.
A részeg embert is a lehető legtökéletesebben adják, azonos azzal a részeggel, akivel
éjszakánként az utcán vagy a kávéházakban találkozhatunk, de ez mégsem azonos az
író részegesével. A fiziológiai-anatómiai kidolgozottság hiteles, minden egyes mozdulat

hogy kritikusainkat elmarasztaljuk, hogy a lényegesen kevésbé lelkesedő
neves belgrádi színikritikus példájával bizonyítsuk, mennyire felkészületlenek,
hiszékenyek a Napló és a Hírlap bírálói, hanem hogy jelezzük, mit jelent
a permanens kritikai tevékenység hiánya. Gligorić ugyanis Dosztojevszkij
stílusától, világától teljesen idegennek tartja a hudozsensztveniek önmagában
valóban páratlan, de Dosztojevszkijtől mégis idegen valósághűségét. Szerinte
ez a stílus a Csehov-drámákhoz teljes egészében illik, Dosztojevszkijtől
azonban idegen.
Amit tehát a Ványa bácsi szabadkai előadásáról ír a Hírlap15 névtelen
kritikusa, az ebben az esetben valóban a mű és az előadás szellemének teljes
értését bizonyítja: „A színpadon nem kimaszkírozott színészek, hanem emberek
mozogtak. Az örömnek és a fájdalomnak, a rezignációnak és a szenvedélyek
kitörésének minden hangja egyszerű, minden megnyilatkozása közvetlen és
olyan nagyon természetes volt." Vagy, ahogy a Cseresznyéskert előadása után
írt ugyanennek az újságnak16 a kritikusa:
a szuboticai kis színpadon az
élet vetődött elénk az igazi nagy művészet bűvös lámpájának a fényénél"
Ezzel cseng össze a Napló17 kritikája a Cseresznyéskertről: „ahogy ezek a szí
nészek nevetnek, sírnak, beszélnek és mozognak, az maga az élet".
S a négyórás előadás, amely az oroszul nem tudókat, a közönség nagy
részét is végig lekötötte, legkiemelkedőbb egyéniségének a társulat lelkét,
Germanova asszonyt említik. A Ványa bácsi után még csak azt tudhatták
meg a színházban nem levők, hogy „Germanováról külön kellene, sokat,
nagyon sokat írni, hogy ennek a csodálatos asszonynak a művészetét
részleteiben, minden lelket átfogó szépségében láthassuk". A Cseresznyéskertet
követően viszont már azt olvashatták — egy nagyszerű színészi teljesítmény
miniatűrnyi foglalataként — , hogy a „nézőtéren sírtak az emberek.
amikor
Germanova mindent egybefogó nézéssel búcsúzott hangtalanul a Cseresznyéskerttő 1". S ha a bemutatkozp előadás, a Sztepancsikov-faha után még
rezignáltan kellett megállapítania a Napló kritikusának, hogy a „közönség
tetszéssel fogadta a darabot, de bármelyik műkedvelő operett-társulat nagyobb
tapsokat szokott kapni", akkor ebből nemcsak a közönség ízlésére, az operett
kultusz mély gyökereire kell azonnal gondolni, bár néhéz ezt a gondolatot
elhessegetni, hanem arra is, hogy az európai viszonylatban talán már anakro
nisztikus realista játék megmutatta az itteni közönségnek, hogy milyen lehet,
milyennek kell lennie az igazi színháznak, legalábbis egyfajta igazi színháznak.
A közönség tehát igen tanulékonynak mutatkozott, s amikor a Hírlap Ványa
fcacsz-kritikája így végződik, hogy a „közönség minden felvonás után lelkesen,
sokat tapsolt", akkor egészen jogosan teheti hozzá, hogy a „taps ezen az estén
lelki szükség volt".
Hogy ez a vendégjáték milyen jelentőségű volt az itteni színházi élet
szempontjából, azt egy fölöttébb szokatlan megnyilvánulás talán mindennél
helyén van, semmi sem hiányzik, semmi sem eltúlzott, de hiányzanak belőlük azok a
főbb vonások, amelyek egyedivé teszik. . . Minden szerep alaposan tanulmányozott. . .
a típusok egész galériáját látjuk, csak az a központi meghatározó jegy, amely ezeket a
típusokat egységesíti, s amelytől megmutatkozik Dosztojevszkij zsenialitása — az hi
ányzik". Gligorić 1924. évi kritikája újabban a szerző válogatott színházi, bírálatait tar
talmazó kötetben jelent meg: Biée pozortšta. Sterijino pozorje, Növi Sad, 1977.
15 Hirlapp 1924. márc. 11. 6.1.
i« Htrlap:, 1924. márc. 13. 6.1.
17 Bácsmegyei Napló) 1924. márc. 12. 6.1.

jobban bizonyíthatja: kritika jelent meg az orosz színészek Szabadkára érke
zése előtt. S ha tudjuk azt, hogy mennyire esetleges, csenevész az itteni színi
kritika, úgyszólván nincs is, s tudjuk azt is, hogy ennek az előzetes kritikának
nem más az írója, mint az itteni irodalom és publicisztika egyik legígéretesebb
tehetsége, Mikes Flóris, 18 akkor még inkább nyilvánvalóvá válik a „hudozsentszveniek" vendégszereplésének színházi, művelődési jelentősége.
A minden későbbi itteni kritikánál hosszabb ismertetőjében különösen
Mikes azon sorai érdemelnek figyelmet, amelyek a nemzetközi siker, a Művész
Színház története, valamint Germanova és Sztanyiszlavszkij művészi felfogás
beli különbözősége és a „hudozsensztveniek" moszkai helyének19 taglalása
mellett az együttes játékának jellemzésére vállalkoznak. „Sajátosságában
— írja Mikes —a tökéletesig fejlesztett játékmódjával nyűgözi le a HudozsensztveniTyeatr a hallgatóit. Repertoárja meglehetősen szűkterjedelmű, a drámairodalomnak csak néhány, de erőteljes hatású (főleg orosz: Dosztojevszkij,
Csehov. .) termékeit tartja műsorán. És ezekben a drámákban, a rendezés
sajátságos harmóniájában, az előadás, mozdulatok, szavak, tárgyak csodás
ritmusában, egyetlen felfogás egysége dominál, de ezen belül az élő szó,
külön, önálló erejével cselekszik, hat és idézi elő a külső és lelki valóságnak
megdöbbentő extázisokon keresztül való átélését"
Ahogy az első vendégszereplés legjelentősebb cikke — annak az általános
ténynek a hangsúlyozása mellett, hogy éledezni kezdett a magyar nyelvű
színházi kritika a vajdasági sajtóban — nindenképpen Mikes Flóris kimerítő
előzetese volt, ugyanúgy a „hudozsensztveniek" második vendégjátékának
is volt a többinél jelentősebb kísérőírása — Szenteleky Kornélé a Napló
1925. május 3-i számában.
Nem szabályos kritika Szenteleky írása, talán nem is kritika. Inkább
szubjektív jegyzet, élménybeszámoló, színházi esszé, amelyet észrevétlenül
sző át, anélkül, hogy megbontaná az írás emlékező, személyes hangját, a
társulat egyik tagjával folytatott beszélgetés. Érdemes belőle hosszabban is
idézni.
„Kutatok az emlékezetemben — írja Szenteleky — , hol és mikor voltak
ilyen nagy színházi estéim, de hiába: a hudozsensztveniekhez hasonlót sehol
senki sem alkotott. Ez a színészi munka monumentális, mint valami katedrális
és csodálatos, mint minden tökéletesség, melyen már nem nő túl az álom.
A szavak, melyek kiröppennek ajkaink közül, nyűttek, kopottak, üresek:
»nagyszerű — gyönyörű — elragadó!« A dicséret szótárát már eltékozoltuk
18 Hírlapi 1924. febr. 26. 6.1. Mikes is említi a „szuboticai kultúrínségcf-et, a színművészet
és minden művészet „állandó szuboticai holtszezon“-ját.
19 Érdekes Mikes Germanova asszony zágrábi nyilatkozatának átmesélése: „ ..m a g a is,
társulata is, előbb-utóbb vissza szándékozik térni Moszkvába. Sztanyiszlavszkij tói
művészi felfogásbeli különbség is elválasztja Germanovát, mert amíg Sztanyiszlavszkij
rendezése jobban hangsúlyozza a külső, formát, addig Germanova a lelki momentumok
legmagasabb fokú kifejezésére törekszik/* Azzal kapcsolatban, hogy a „hudozsensztve
ni**-stílus lassan elavulttá válik, Germanova, Mikes interpretáciájában, így vélekedik:
„. . . Oroszországban új színművészetet hirdetnek, a hivatalos színházi sajtó szerint a
színház olyan legyen, mint a pékműhely, mely mindennap friss kenyeret süt. Éppen a
Hudozsensztveni Tyeatrt állítják oda ellentétül az új színházzal szemben, amely folyton
új és új darabokat, naponta két előadást, új emóciókat adna a közönségnek. Kétségtelen
azonban, a Hudozsensztveni Tyeatrnek Moszkvában is, a hivatalos és a sokkal több
nem hivatalos áramlat mellett is meglenne a maga lelkes közönsége** — szögezi le előze
tesében Mikes Flóris.

s most látjuk csak, milyen könnyelműen tékozoltuk el.
Szavaink kopottaké
válnak, de érzéseink annál elevenebbek. Szótárunk szegényes, de az élvezésnek
határtalan a mélysége és gazdagsága. Krasznopolyszka asszony mosolya vagy
Sarov úr szorongása élménnyé mélyül lelkűnkbe, melyre nagyon sokáig
fogunk emlékezni." Majd miután az együttes közösségi szellemét és életét
hangsúlyozza, áttér a „hudozsensztveniek" művészetének bemutatására:
„A cél mindig a darab és sohasem egy szerep kidomborítása. Mindenkinek
tökéletesnek kell lenni, a háromszavas szereplőnek éppúgy, mint a főhősnek.
Összjátékuk azért oly megkapó, oly levegős, oly csodálatosan egységes.
A darabból semmi sem sikkad el, egy gondolatjel, egy vessző nem vész kárba.
A darabban egyformán él minden mondat és minden szereplő.
a színpadon
élet van, lüktetős, meleg, illatos, csodás levegőjű élet, mely izgalomba hozza
a nézőt akkor is, ha nem érti a szavak értelmét. . mert minden szót megérzünk.
Érzésvilágunk szinte hibátlanul rezonál minden érzésmegnyilvánulásra.
Érezzük, hogy a hang most kedveskedő, hízelgő, most azonban enyhe til
takozás, finom elutasítás is van benne. Ez a mozdulat az őszinte örömé, az
a két ránc a homlokon a gyanakvásé, a megrándult szemöldök a türelmetlenség
kezdete, ez a kemény tekintet a kétkedésé, ez a kinyújtott kar a reménytelen
várásé, az ajaknak ez a finom rándulása a legélesebb fájdalmat jelenti. És
milyen tökéletes nyelvezete van a sóhajoknak, sikolyoknak, kacajoknak,
zokogásoknak, rikoltásoknak, röhögéseknek, bőgéseknek, felhördüléseknek,
kuncogásoknak, jajoknak, üvöltéseknek és nyöszörgéseknek! Az érzések, a
lelki állapotok legfinomabb árnyalatai is kicsendülnek a hangból és érthetővé
válnak a mozdulatban. A lelkűk pontos képét vetítik játékukba".
Valóban publicisztikánkban ritka szép és érzékletes írás
Kosztolányi
színházi impresszionista futamait idézi emlékezetünkbe — , s ezt az írás
második, interjúszerű része sem bontja meg. Természetesen kapcsolódik
az előző sorokhoz a két nyelvet beszélő, szabadidejében múzeumokat járó
Germanova asszony bemutatása, az „otromba" pesti impresszáriók érdeklő
dése, hogy van-e jó nő a társulatban, s reagálásuk arra, amit az ügyvezető
igazgató Sarov mond, hogy ez a társulat nem ismeri és nem kultiválja
a sztárrendszert, „Pestre csak jónevű sztárral lehet menni", valamint Sarov
válasza Szenteleky kérdésére, hogy „mi a művészi hitvallásuk".20 Majd pedig
az első rész stílusához, alaphangulatához kanyarodik vissza a befejezés,
melyben egy jelentős művészi eredményeket felmutató társulattól búcsúzik
Szenteleky: „Nagyon komolyan, nagyon alaposan csinálják művészetüket. . .
Mennek, vándorolnak és felszántják a nézők százezreinek álmos, lelki ugarát
és gyémántokat hintenek a barázdákba".
Valóban a legjelentősebb írás az orosz színészek vendégjátékáról Szentelekyé, de a mellette megjelenő kritikák egyes meglátásai szintén figyelmet
érdemelnek. Mindenekelőtt azért, mert nyilvánvaló, hogy a mozgalmasabb
színházi éjét, az élményeszerű előadások, melyek mellett nem mehet el szót20 „-Mi mindent megpróbálunk és meg is fogunk próbálni — mondta Sarov úr. — Semmi
esetre sem vagyunk merev és elvakult naturalisták, ahogy azt többen hiszik rólunk.
Természetes, hogy a realistákat (Gogol, Gorkij, Csehov, Ibsen stb.) realista felfogásban
játszuk, de a klasszikusokat más stílussal dolgozzuk ki. Az expresszionista és futurista
kísérleteket sok figyelemmel és megértéssel kísérjük.
Mi a művészetnek vagyunk
katonái és munkásai, nem pedig egyes művészi irányoknak. A szerzők hitét, törekvését
és mondanivalóját visszük színpadra, így nagyon sok művészi iránnyal foglalkozunk.
Mindenben és mindenkor tökéleteset akarunk nyújtani; ez a mi programunk."

lanul, aki valaha is írt a színházról, serkentően hatottak kritikánkra, jelezték
tetszhalott állapotba merevült, szunnyadó lehetőségeit. Gogol Házasságáról
például így ír a Napló21 kritikusa: „Tavalyi vendégszereplésük és a Cseresz
nyéskert. . előadása után egészen új oldalról mutatkoztak be a Hudozsensztveni
Teater művészei, a vígjátékstílusnak kimondott tökéletességében. Az orosz
drámák megrendítő interpretátorai, Csehov könnyűszavú tragédiáinak mély
ségesen emberi alkotói ezzel az előadással az abszolút művész sokrétűségéről
tettek tanúságot, arról a hallatlanul széles skáláról, amely fölényes biztonsággal
fogja át a távolságot a tragédia és a bohózat között." Ugyanez a kritikus (L.)
ír az Éjjeli menedékhelyről és A tenger asszonyáról.22 A folyamatosság mellett
— mégha ez néhány előadás-kritikát jelent is csak — figyelmet érdemelnek
az ilyen megállapítások: „Ennek a darabnak — Éjjeli menedékhely —
minden egyes szerepe alkalmas a kabinetalakításra, és az orosz művészek
bőségesen ki is aknázták ezt a lehtőséget, tanulmányszámba menő maszkkal
és megjelenéssel, de ezen túl ugyanilyen tökéletességgel érzékeltették az elbukottak megrázó tragédiáját." Az Ibsen-dráma kapcsán pedig ezt tartja fontosnak
kiemelni a kritikus:
már az előadás alaphangjával olyan nyomasztó
hangulatot teremtettek, melyből kiáradt az északi szellemóriás írásművésze
tének minden misztikuma és mélysége" Sajnos (L.) a színészi játék jellemzé
sében már kevésbé mutatkozott jó tollú kritikusnak, főleg közhelyjelzőket
írt egy-egy színész neve mellé.
Ennek a második vendégszereplésnek szép, méltó sajtóbefejezése volt
Germanova asszony nyilatkozata a Hírlapnak „életéről, művészetéről, terve
iről"^
Többéves szünet után, csak 1930-ban tér vissza a Hudgzsensztveni
Tyeatr Vajdaságba, most már prágai csoport néven, még jobban szétszóródva,
megtizedelve. A néhány évnyi kihagyás, amely azonban nem múlt el színházi
esemény24 nélkül, de amely mégsem dicsekedhet a hudozsensztveniekéhez
hasonló élménnyel, kritikaírásunkat is befolyásolta. Igaz, csak két-két előadást
tartottak az orosz vendégek Szabadkán és Újvidéken — ezúttal Zomborban
is közönség elé léptek — , de a kritikák ezúttal mintha kevésbé lennének
jelentősek.
A szabadkai Napló2b már (s.) aláírással a Házasság újvidéki előadásáról
közöl Ugyan kritikát, de ennek legnagyobb részében a társulat történetével
és az európai színházi viszonyokkal foglalkozik, s az előadásról mindössze
ennyit jegyez meg: „A darabot ugyanabban a stílusban adták elő, ahogyan
abban a korban, amikor a darab újdonság volt, játszották. Minden egyes
szerepet igazi művész játszott..." Sokkal érdekesebb a két szabadkai előadást
összefoglaló Napló-bé\i írás26 Egyrészt mert aláírása (czeni) nyilván Debreczeni Józsefet engedi sejtetni, másrészt pedig, mert véleménye is figyelemre
méltó, attól függetlenül, hogy ki írta. „A százszázalékos Hudozsensztvenistílus legjellegzetesebb sajátságait.
már feláldozták az európai tömegíz
21 Bácsmegyei Napló, 1925. ápr. 30.
22 Éjjeli menedékhely. Bácsmegyei Napló3 1925. május 3. A tenger asszonya. Bácsmegyei
Napló, 1925 május 4.
23 Hírlapi 1925. május. 6. 3.1.
24 1927-ben a Reinhardt-féle társulat járt itt.
25 Napló, 1930. jan.
26 Naplód 1930. ián. 11. 6.1.

lésnek tett koncessziók telhetetlen oltárán, s főleg a rendezési és dekorációs
elveket akasztották a beletörődés szögére, előadásaik mindemellett vonzó
erőt jelentenek még mindig.
Játékmodoruk leegyszerűsített és kifejező,
színészeik pedig valamennyien színpompás orgánumú, akcióképes és biztos
művészek, akik pompásan, de nem kevésbé pontosan dolgoznak. . . A rende
zés.
sok koncessziót tett az ónaturalizmus kátyúiban veszteglő tömegíz
lésnek, az előadásnak azonban az aprólékosan dekoratív színpad, a tarka
barka interieurök és a rendezés egyéb romantikus attitűdjei nem tudtak
ártani"
A Napló e kritikusának kihegyezett, éles véleményével ellentétben az
újvidéki vendégjátékot összegező Tolveth Oszkár a Reggeli Újság hasábjain
sokkal nagyobb elragadtatással, lelkesedéssel írt a „hudozsensztveniek"
játékáról. Szerinte a Gogol-, Dosztojevszikij- és Osztrovszkij-művet játszó
társulat még az oroszul tudókat is nagy feladat elé állította, de a tökéletes
„kreációk" elősegítették, hogy „még a nyelvet nem bíró közönség is átélte
a darabokat átfonó mély gondolatokat, sírt, nevetett, mintha vele történne
meg minden, ami szemeink előtt a színpadon elvonul. Ez a legnagyobb siker,
amit színész elérhet, és a titok a mimikában, a mesélő gesztusokban, a mozdu
latok szöveget helyettesítő mesteriességében rejlik." A kritikus szerint a
társulatnak három kiváló tagja v^n, Grecs asszony, Pavlov és Hmara, „akik
élettel átitatott művészetükkel egycsapásra hódítják meg a nagyigényű közön
séget". Ezt követően jellemezni próbálja mindhárom vendégművész játékát.
A Raszkolnyikov anyját, Anna Ivanovnát és Maryt játszó Grecs asszonynál
„aggódóbb, jobban szerető anyát, igazabb barátnőt, hűségesebb hitvestársat
régen nem láttunk már noviszádi színpadon kreálni". Pavlov erénye a kritikus
szerint, hogy „ha a színpadon áll, akkor sem színész — csak ember, akinek
mozdulataiban, szavaiban a valóság tükröződik vissza. Gogol Házasságában
az életből kiragadott kérő", Osztrovszkij vígjátékában „a máról-holnapra
élő bohém, aki öregségében megalázza magát öccse előtt, hogy rövid jövője
biztosítva legyen" Legkiválóbb azonban a Házitücsökben, de a kritikus
épp itt használja a legsemmitmondóbb közhelyet Pavlov öreg játékkészítőjé
nek „jellemzésére", itt Pavlov „saját magát szárnyalta túl". A kiemelt harmadik
„hudozsensztveni"—tagról, Hmaráról pedig így ír a Reggeli Újság bírálója:
„.
nagy formátumú rendező. A Bűn és bűnhődés tíz képének komplikált
inszcenálásához egy kis, primitív színpadon, mint amilyen Noviszádon állt
a rendezőség rendelkezésére — ez számunkra fölöttébb érdekes adat! —,
nem vállalkozott volna senki". Ám Hmarának „sikerült az, amit mindenki
lehetetlennek gondolt, olyan rendezésben és inszcenálásban hozta ki a darabot,
amely bármely nagyvárosi színház dicséretére vált volna". Hmara volt az
előadás főszereplője is, „annyi megrendítő dramatizmussal, megkapó mesteries
séggel, hogy teljesítménye felejthetetlen emlékként vésődött az 1500 (!)
főnyi közönség agyába."27
Ugyanebben az évben még egyszer közönség elé lépnek a prágai hudo
zsensztveniek Szabadkán és Újvidéken, de most már nem csak a kritikák
maradnak el, hanem a közönség is. Ahogy a Napló rövid méltatásának végén
olvashatjuk: „Igen nagy kár, hogy a szuboticai közönség nem pártolta őket
27 A Moszkvai Művész Színház noviszádi vendégszereplése. Reggeli Űjság, 1930. jan.
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annyira, amint ez megillette volna művészetüket, és mind a két este csak igen
csekély számú publikum jelent meg a színházban".28
Az érdeklődés és a színikritika is fellángolt, majd viszszazuhant abba a
csipkerózsika-álomba, amiben a „hudozsentsztveniek" első vendégjátéka
előtt volt. Épp ezért szükséges befejezésül idézni azt a röpke kis jegyzetet,
amely nyilván Germanováról íródott, de számunkra elsősorban azért becses,
mert jelzi, hogy a kritika életrekeltése mellet az a nagy élményt jelentő vendég
játék a színházi esszét is élesztgetni tudta. „Orosz színésznő. Csúnyák a fogai.
Szélesek, sárgák, felső fogsora előre áll, ránőtt az alsóra. Ha. be van csukva a
szája, akkor is észrevenni ezt, metszőfogai előre feszítik felső ajkát. Szája vonala
lefelé görbül, temérdek szomorúság, fáradtság van ebben, valami furcsa,
intelligens bánat. Egészen biztosan okos nő. Arcbőre majdnem szürke, ráncok
barázdálják alá a szemét, de vékony finom szarkalábak. Szempilláját ráereszti
a szemére; így, ahogy megy az utcán, meghajolva, majdnem púposra görbülve,
egyszerű plüss kabátban, lapossarkú, csoszogós félcipőben, slampos nehézkes
járással: nagyon fáradt öregasszony. Aztán beszél és elneveti magát. A szája,
nem is kicsi, szétszalad és előremerednek a fogai, a csúnya lapátfogai: meg
sem lehet érteni, hogy ettől megszépül. A mosoly egészen megváltoztatja
arcát, sugárzó lesz a kedvességtől, finomságtól, báj ömlik el az egész lényén.
Fényt kap a szeme, csillogni kezd egyszerre, mintha felcsavartak volna benne
egy égőt — őszi csillag, mélységek tündökölnek Íriszében, és gyönyörű,
bele lehet szeretni. Azt mondják, negyvennyolc éves. Csehovával ketten
voltak Moszkva leghíresebb színésznői. Állítólag ő a tehetségesebb; mi van
mögötte, élet, sikerek, nagyhercegek tapsai, könny, ékszerek, prémek, udvari
vadászatok, carszkojeszeloi farsangok, életért reszkető menekülés! És most
itten látom a szuboticai korzón. ,“29
HK, 1977/33.

Gerold László

28 Napló, 1930. nov. 28. 6. 1. Ugyanakkor egy nappal előbb épp a Napló hasábjain ez
olvasható: „Az előadás nagyszámú közönsége lelkesen ünnepelte".
29 d.t.: Orosz színésznő. (1930.) — Ha már a színházi esszé műfaját említettem, legalább
jegyzetben szignálni kell a műfaj még egy jelentős darabját, Milkó Izidornak A meiningeniek című háromrészes kiváló írását, amelynek kiváltója éppen a „hudozsensztveniek14
itténi vendégszereplése volt. Ahogy a bevezető sorokban olvashatjuk: „A hudozsensz
tveniek jugoszláviai és magyarországi vendégszereplése sokaknak juttatta eszébe a
meiningenieket, akik annak idején épp olyan furórét és forradalmat csináltak, mint e
geniális orosz színészek. .
Bácsmegyei Napló, 1925. nov. 8., nov. 15. és nov. 22.

VIH.
Zenetörténet

1. A BARTÓK CSALÁD BÁNÁTI KAPCSOLATAI
Egy torontáli család értelmiségi ágának fakuló emlékeit, évszázados
létezésének kisebb-nagyobb tényeit gyűjtöttem és rakosgattam össze —
csak egy részét persze, a számomra hozzáférhetőket — , hogy így esetleg
nyomon követhessem egy rendkívüli szellemi alkotóképességgel megáldott
ember, egy zseni jelentkezésének előzményeit is.
A tudomány úgy tudja, hogy a gének jelentős része nem feltétlenül
érvényesül a soron következő nemzedékben, hanem lappangó marad és
csak valamelyik későbbi nemzedékben bontakozik ki, többé-kevésbé ismeret
len, de bizonyára meghatározott körülmények között.
A Bartók család esetében, úgy tűnik, három nemzedék tartogatta mécse
sében a tüzet a későbbi lángelme számára — élesztgette és szította a negyedik
nek.
Bartók Bélának, a XX. század egyik legnagyobb zeneszerzőjének, zon
goraművészének, népzenetudósának. A modern muzsika korszakalkotó
nagyságának.
„A Bartók család — írja Űjfalussy József1 — eredetileg nem dél-magyarországi família, Denijs Dilié a távoli Borsodszirákon talál rá a család őseire.2
Valószínűleg a zeneszerző dédapja, Bartók János költözött át Délvidékre.
Még ő is Borsodszirákon született, de halála helyéül Dilié már Nagybecskereket jelöli meg. Fia, János, már a nagyszentmiklósi földművesiskola igazgató
jaként halt meg 1877-ben, a zeneszerző édesapja pedig, Béla, követte apját a
földművesiskola igazgatói székében."
Az Űjfalussy József által is idézett, Magyarországon élő belga zeneku
tató, Denijs Dilié professzor, több évtizedes kutatómunkáját a Geriealogie
Sommaire de la famille Bartók (Áttekintés a Bartók család származásáról)
című könyvében3 összegezte. A mű francia nyelven jelent meg nemrégen.
Első idevágó közleményét Bartók családfája címmel még 1955 szeptemberében
tette közzé.4 Alapvető kutatásainak eredményeit felhasználom munkámban.
1 Űjfalussy József: Bartók Béta, Gondolat, Budapest, 1970.
2 Ifj. Bartók Béla mérnök, Budapest, közlése szerint a család tudta, hogy honnan származik;
Diliét ő kalauzolta Borsodszirákra.
3 Metropolis Kiadó, Antwerpen, 1977.
4 Üj Zenei Szemle, 1955., 9. szám.

Bartók János, az idősebbik, Borsod megyében született tehát, 1785.
január 12-én, Borsodszirákon, szüleinek, Bartók Gergelynek és Gondos
Máriának 1771 elején kötött házasságából. Kilenc gyermekük közül ő volt
az ötödik.
Borsod megye túlnépesedett térség, a lakosság több mint 10 százalékát
nemesi családok alkotják. Bartókék is falusi kisnemesek, a zeneszerző dédapja,
Dilié adatai szerint, 1809-ben még részt vett az utolsó nemesi felkelésben,
az emlékezetes győri csatában, ahol a szedett-vedett nemesi sereg gyorsan
megfutamodott Napóleon hadai elől. A XIX. század második évtizedében
azonban már Torontálban van: egy 1816-ból származó kikindai anyakönyvi
bejegyzés szerint Magyarcsernyén nótárius, azaz jegyző.
A helység neve egyébként, mintha legalábbis Afrikában volna, elég
sok gondot okozott az életrajzíróknak, kutatóknak. Magyarcsernának vagy
Magyarcsernyának írják, meg Nagycsermelynek is.s
Csernye akkortájt még alakulófélben levő település. Igaz, első lakói,
a Szeged-vidéki dohánykertészek már 1798-ban ide költöztek, Csekonics
József tábornok birtokára, Buzitovra, a későbbi Büzitó pusztára, de csak
1824-től kezd rendes faluvá fejlődni. A község 1828-ban épített „oskolaházat“,
amely imaházul is szolgált. A felszabadulás után még állt, egy ideig óvodának
használták. Böhm Lénárt5 írja, hogy „Magyar Csernja“ néven 1829-ben is
„alapítottak új gyarmathelyet".
Bartók János tehát egy születő torontáli telepes falu jegyzője, alighanem
az első. A község, persze, szinte elvész a nagy kiterjedésű Csekonics biro
dalomban, akinek ura egyébként tábornoki rangját a mezőhegyesi méntelep
megszervezésével szerezte meg, mérhetetlen vagyonát pedig azzal, hogy
1000— 1200 ökröt szállított hetente Bécsbe, a hadseregnek pedig temérdek
szarvasmarhát.
Bizonyos feltevések szerint Bartók János útja Szabadkán keresztül
vezetett Bánátba, felesége, Bozsovits Katalin ugyanis egy észak-bácskai
szerb vagy bunyevác család sarja. Szabadkán született 1792. december
1-én, Bozsovits Petrus és Bulyacsics Julianna leányaként. A szabadkai anya
könyvbe Bozsovits néven van bevezetve, máshol Boschnovich, Bosnovits,
Bosnovics, Bosznovics alakban is szerepel a hivatalos okmányokban, a kikin
dai anyakönyvben még Doschnovichnak is olvasható, de helyesnek az
elsőt, vagyis a szabadkai bejegyzést vehetjük.
A harmincéves Bartók János, e feltevés szerint, Kikindára vagy Csernyére
hozta a nála két évvel fiatalabb Bozsovits Katalint, hogy megvédje a mežováros közvéleményének elítélő hangjától, mivel a leány gyermeket várt tőle.
Persze, ez a kapcsolat romantikus máz nélkül is elképzelhető. Lehetséges,
hogy Kikindán találkoztak, de az is, hogy a teherbe esett leány egyszerűen
a férfi után jött. A kikindai anyakönyvben jól látható, hogy a gyermeket
1816-ban leányfejjel szülte. D. Joannes Bartók magyarcseruyei nótárius
neve ugyanis utólag van beírva, amiből az következik, hogy fiát, Jánost
később ismerte el sajátjának. A fiataloknak 1820-ban még egy gyermekük
született házasságon kívül — Jakab Károly.
A keresztszülő mindkét esetben Joannes Veszel'ovszky és Rozália Gertlgruber volt, sarja annak az ismert kikindai családnak, melynek utódai Zágráb5 Böhm Lénárt: Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság külön története, Budapest,
1867.

bán és a magyarországi Leányfaluban élnek, de az esemény emlékét a családi
hagyomány nem őrizte meg.
Bartók János és Bozsovits Katalin 1821. június 9-én Magyarcsernyén
kötött házasságot. Az anyakönyvi bejegyzés szerint Joannes Bartók és Catharina Bosnovits tanúja Michael Schreiner és Petrus Rátz volt.
A házasság után következő évtizedben még hat gyermekük született,
azaz összesen nyolc volt, amikor bekövetkezett a tragikus 1831. esztendő.
A falura törő kolerajárvány nem kímélte meg a jegyzőlakot sem: három nap
alatt öt gyermeküket vitte el. Augusztus 28-án meghalt a kétéves Rozália,
a hároméves Katalin, a kilencéves Antónia, augusztus 31-én pedig a hatéves
Julianna és a hétéves Veronika.
Az ázsiai nyavalyát, a szülőkön kívül, a 15 éves János, a 11 éves Jakab
Károly és az 5 éves Amália élte túl.
Magyarcsernye az idő tájt gyászba borult, a járványnak 392 áldozata
volt.
Az emberek úgy védekeztek, ahogy tudtak. A falvakat körülszántották,
szigorú vesztegzárat rendeltek el, ecetes ledörzsöléssel meg pálinkába áztatott
borókatermés fogyasztásával próbálkoztak, de legtöbb esetben semmi sem
segített, még a .karácsonyi asztalról eltett fokhagyma sem. Böhm Lénárt
írja idézett könyvében: „.
ez az ismeretlen betegség, mely hozzá véve még
némely vidéken megdöbbentő mértékben dühöngött, rémülésre, rendetlen
ségre, sőt helyenként zavargásokra adott okot"
Csernye dermedt megadással, beletörődve viselte sorsát.
A Bartók házaspárnak a súlyos csapás után még három gyermeke szü
letett: György, Karolina és Katalin. Az utolsó, a tizenegyedik 1836. november
8-án jött a világra. Azért említem őt, Katalint külön is, mert ettől az évtől
kezdve a korábbi latin helyett magyarul kezdik vezetni az anyakönyvet. A
szülők neve — „Bartók János és Bosznovics Katalin" — után az „állapottyuk"
rubrikában például az áll, hogy a „helybéli jegyző", a többieknél viszont
hogy a „köznépből" való. Közlöm még azt a bejegyzést is, hogy a „keresztapa
és anya: Baranyi József és Tessényi Karolin" volt.
A következő évben, 1837-ben Lonovics József csanádi püspök kánoni
látogatást tett a faluban. A május 30-án összeállított Visitatio Canonicában
négyszer szerepel Bartók János neve. E közhitelű okmány eredetijének fény
másolatát dr. Géczy Tibor esperes bocsátotta rendelkezésemre.6
Erről másolom betűhíven a következő részt:
„Lekötelező levél.
Arról, hogy a Magyar-Czernya Kertész Község számára felállított,
Temetőben levő keresztet, míg ezen Község Ifenn fog állani, azaz szorgalmas
gondoskodásuk által mindenkor jó karban fogjuk tartani, a melyről adgyuk ezen
lekötelező levelünket helységünk Pecsétjével megerősítve, az egész község
nevében. Magyar Czernyán, Május 12-kén 1837. Torma Antal Biró. Nagy
János, Kabancza Mátyás Esküdtek és az egész község nevében. Feljegyezte
Bartók János jegyző."
A csernyei nótárius négy, csaknem azonos szövegű lekötelező levelet
írt, mind a négy kereszt még ma is áll a falu négy sarkán. Az idézett lekötelező
6 Eredetije az Apostoli Kormányzóság Levéltárában, Zrenjaninban.

levélben emlegetett temető ma már nincs meg, beépítették, a kereszt azon a
helyen áll, ahol egykor a sírkert volt — a mai Kossuth utcában, amelyet
régente Hodály utcának neveztek.
Nincs adatom arról, hogy a vidéki jegyző, a falusi kisnemes fogékony
volt-e a reformkorszak nagy eszméire, híve volt-e a föld örök megváltásának,
ismerte-e Wesselényi, Széchenyi munkásságát, Kossuth hírlapírói szereplé
sét, megigézte-e az a lelkes, nagy napokat érlelő korszak, amikor Vörösmarty
is így énekelt:
„Nemcsak dicsőké a haza;
A munkás, pór, szegény,
Bár észrevétlen, dolgozik
A hon derületén."
1849 januárjában, a nagy szaladás napjaiban Magyarcsernye lakossága
a Maroson túlra menekült, a jegyző is alighanem közöttük lehetett. Hogy a
forradalom bukása után, az ostromállapot idején — amikor minden hivatal
noknak a haditörvényszék előtt kellett magát tisztáznia — vagy később az abszo
lutista polgári közigazgatás során állásban maradt-e, arról szintén nincs
tudomásom.
Bartók Jánosné Bozsovits Katalin 1851. november 1-én 59 éves korában
elhunyt, Magyarcsernyén temették el. Férje nem sokkal ezután Nagybecskerekre költözött fiához, Jakab Károlyhoz, akinek tímárműhelye volt az 1163-as
számú portán, a későbbi Garay utcában. A felesége Bethlen Josefa volt,
öt gyermekük közül csak Berta Antónia maradt meg életben és ment férjhez
Zay Bálinthoz. Az ő leszármazottai még élhetnek Zrenjaninban vagy másutt.
Az öregedő Bartók János még egy ideig a megyei tisztviselői karhoz
tartozott. A bécsi udvar 1860 októberében kiadott diplomájával — bizonyos
megszorításokkal — helyreállította a vármegyei önkormányzatot. Az első
közgyűlést 1861 februárjában tartották, Torontál élére újra Karátsonyi
László, a 48-as főispán került, májusban pedig megválasztották a törvényszéki
bírákat, a kerületi orvosokat, betöltötték az aljegyzői, telekkönyvvezetői, pörtárnoki állást. A két megyei számvevőtiszt Krüner Ágoston és Bartók János
lett.7
Az egykori csernyei jegyző 76 éves ekkor.
Az udvar és Magyarország között nem tartott sokáig a béke. Már augusz
tusban császári rendeletre feloszlatták az országgyűlést, a megyék élére újra
kormánybiztosok kerültek, a tisztviselők nagy része is lemondott. „Az al
kotmányos tisztikart működési területéről leszorították" — így festi le a
helyzetet a megyei monográfia. Majd csak 1867-ben alakul újjá, a kiegyezés
után, amikor a megye élére harmadszor is Karátsonyi László került. A 82 éves
Bartók János ekkor már nincs a hivatalnokok között.
1876. május 19-én halt meg Nagybecskereken, 92 éves korában, végel
gyengülésben. Másnap temették el.
A nagybecskereki temetőben kísérletet tettem sírjának megtalálására.
A csernyei temetőkben feleségének, Bozsovits Katalinnak meg gyermekeinek
nyughelyét kerestem. Bizonyos utalások szerint egyik leányuk a csőszteleki
temetőben pihen. Az elenyészett, feldúlt vagy elhanyagolt bánáti temetők
esetében mindez azonban reménytelen vállalkozásnak bizonyult.
7 Borovszky Samu: Torontál Vármegyei Budapest, 1911.

Vajon Csernyén él-e a falu első jegyzőjének emléke? Nem maradt fenn
semmilyen formában, csak mostanában hallották űjra hírét némelyek, miután
Denijs Dilié belga professzor évekkel ezelőtt Csernyén is kutatásokat végzett.
„Mindig adott egy doboz eredeti Kentet“ — mondja Kovács Péter nyugdíjas
anyakönyvvezető.
Felcsillanó érdeklődéssel hallottam egy ízben, hogy Csernyén tudnak
még egy Bartók családról, van egy Bartók ház is, ennek nyoma megtalálható
egy múlt századbeli dokumentumban.
Az 1874 novemberében aláírt, örökmegváltási szerződés meg a negyed
századdal később keltezett földkönyv és a kataszteri térkép alapján 1897 de
cemberében hitelesítették az átalakított magyarcsernyei telekkönyvet.
A falu házai, udvarai, kertjei, szoléi, beltelkei ekkor kerültek telekkönyvileg a földművesek tulajdonába. A községháza, a szárazmalom, a római
katolikus iskola, a bikaistálló, továbbá a csordás-, kanász-, csikós-, harangozóés bábalak udvarát, kertjét a községre íratták. Jó néhány telek, így a kocsma
portája, továbbra is az uraságé maradt, meg hát a föld is, amerre a szem ellá
tott. Az „Általános tárgyalási jegyzőkönyv" szerint az 1817 hold területű
János majorra, a 2196 hold területű Bozitó pusztára, a 2624 hold területű
„Ritt“ pusztára, az 1073 hold területű Mlaka, a 652 hold területű Rókus és a
312 hold területű „Stary Hoday“ nevű pusztára (még öregház-pusztának meg
öreg Hodijnak is nevezték), valamint a 2670 holdnyi szerződéses földre „a
tulajdonjog gróf Csekonics Endre javára bekebeleztetni rendeltetik".
N os, az említett „tárgyalási jegyzőkönyvben"8 olvasható, hogy a 396 és
a 397 helyrajzi számmal jelölt udvar, kert, valamint a szőlő tulajdonjogát
átvezették Bartók Antal és neje, Babcsányi Krisztina javára. Ezen a telken
van most Radics Antal háza, a Jugoszláv Néphadsereg utca 135 szám alatt.
Bartókok ma nincsenek a faluban, Bartók Antal ivadékai Tamásfáiván, a mai
Hetinben élnek szép számban.
„Apám, Bartók Antal, gulyás volt a Nagyrókus pusztán, onnan költözött
be Csernyére, 1906-ban pedig Hetinbe jött — mondja fia, a 77 éves Bartók
József. — Apám 1908-ban meghalt, anyám, Babcsányi Krisztina addigra
tizenhat gyermeket szült, közülük tizet felnevelt egy borozda föld nélkül. Jó
öregasszony volt, nem ártott senkinek. 1959-ben halt meg 96 éves korában.
A csernyei jegyzőről nem mondott semmit, a mi családunk Pécskáról (Pecica,
Románia) jött erre a vidékre."
Századunk elejére Csernye tehát mindenképpen Bartókok nélkül maradt.
A jegyző népes családja, tudjuk, már korábban részben elhalt, részben beköl
tözött a megyei központba, Nagybecskerekre. Arról az ágról, amelyről majd
Bartók Béla származik, egy jó ideig nincs értesülésem. Annyit mondhatok
csak, hogy a csernyei nótárius elsőszülött fia, a zeneszerző nagyapja, Bartók
János Nagykikindán született 1816. november 24-én. Élete első három évtize
dének többi ténye nagyobbrészt lappang valahol. A gazdatiszti képesítést
alighanem az ország másik részén, Magyaróváron: szerezte, pályafutását
pedig Nagykomlóson, Nákó gróf szolgálatában kezdte, majd a Nagybecskerek
és Temesvár között, a megye keleti járásaiban — a mostani jugoszláv—román
határ túlsó oldalán — meghúzódó kincstári birtokokon folytatta. 1863-ban
8 A dokumentumot Radics Antalné őrzi, Magyarcsemye, Jugoszláv Néphadsereg utca
135.

Nákó gróf meghívására Nagyszentmiklósra (Sannicolaul Maré, Románia)
költözött, s az ottani gazdasági iskola élére állt.
„A vármegye dicsérőleg nyilatkozott Nákó Kristóf gazdatisztjeiről,
akik »igen hasznos és a gazdaság rendes folytatásához alkalmas oktatásokkal
vannak felkészítve« — írja Hegedűs Antal gazdaságtörténeti doktori érteke
zésében9. — A szakképzett gazdatisztek közé kell sorolnunk a korabeli szakfolyóiratok Torontál vármegyei gazdatiszt-munkatársait is: Tropp Imrét
Módosról, Gábor Ferencet Lovrinból, Hekler Antalt Zsombolyáról, Grócz
Imrét Bébáról, s nem utolsósorban Bartók Jánost Nagyszentmiklósról. Az ő
írásaik nemcsak gazdasági műveltségüket világítják meg, hanem fényt vetnek
a Torontál megyei gazdaság akkori állapotára is. Ennek keretében éppen a
kritikus szemléletű Bartók Jánös hangsúlyozta, hogy a tisztek nagyobb része
szakképzetlenségének egyik oka a földesúri osztály is, amely nem ért a földmű
veléshez, éppen ezért nem is értékeli a szakembert."
Bartók János korának legműveltebb mezőgazdászai közé tartozott, Torontálban alighanem nincs is párja. Tanulmányait Hohenheimben, Németor
szág legrégibb gazdasági tanintézetében fejezte be. De megfordult Berlinben
is. Ezt a tényt Bartók Béla személyesen állapította meg, amikór a húszas évek
ben átnézte a berlini Magyar Intézet vendégkönyvét és megtalálta nagyapjá
nak aláírását.10 Amikor saját nevét írta be, megjegyezte, hogy ő annak a Bartók
Jánosnak az unokája, aki mintegy 80 évvel ezelőtt járt ezen a vidéken.
Mielőtt elhagyná az országot, hazai tanulmányutat tesz, mert mint maga
is írja, „idegen országot látni és abban látva tanulni szép , de saját hazánkat
ismerni k ö te le s s é g , nem ismerni s z é g y e n , bűn. " Az utazás célját így
fogalmazta meg: „Szándékom volt egyúttal az egész Bánság gazdasági sta
tisztikáját az útban eső hatóságoktól kitudni, nevezetesen: mennyi a mívelés
alatti föld, s ez mire fordíttatik leginkább; továbbá mennyi szőlő, ültetvényes
kert, erdő, legelő, kaszáló, mocsár van; azon fölül a nép foglalkozását, ennek
számát, az évi termés nagyságát, s mindezekből egybeillesztés útján a vidék
földmívelési állapatját és alapját."
Jól látja, hogy „ha e haza több vidékéről ily részletes kimutatás közöltetnék, vajmi jó módjával hozzáférhetnénk összes földművelésünk tükréhez",
s ez „előnkbe állítaná egyúttal a fogyatkozásokat egész meztelenségükbe^, s
így önismeretre ébredve, ingert kapnánk javításokra." Szándékát sajnos nem
tudta megvalósítani, mert az akkori állápotok erre nem adtak módot, az „amúgy
találom módra felhordott adatokat lemásolni" nem tartja célravezetőnek.
Ennek folytán tanulmány helyett útibeszámolót írt, vagy még inkább — szo
ciográfiai riportot.
A tájról, az emberekről, az életkörülményekről ad helyzetképet a Ma
gyar Gazdában Í845-ben közzétett írásában. Fehértemplom, Versec környé
kén „a jobbágyföldek is sűrű szederfákkal vannak beszegve. . .", és „az utcák
mindkét oldalán is szép szederfasorok nyúlnak el". Vajdaságban egyébként
még csak ezen a vidéken lehet látni néhány országút mentén többé-kevésbé
megőrzött egészséges eperfasorokat, amelyeket néhány évvel ezelőtt védelem
alá helyeztek.
9 Agrárviszonyok Torontál megyében 1779— 1848 között, kézirat.
10 Ifj. Bartók Béla közlése.

A Krassó megyei románság életéről így ír : „E nép igazán szegény, szük
ségei vajmi kevesek, az élet kényelmei ismeretlenek előtte. Nyomor és ínség
játéka e nép, mert a termés sokaságát nem a szorgalom, hanem a természet
szeszélyes folyása határozza meg, mely ha egy kissé mostohán mutatkozik,
mi gyakran történik, úgy szükséges eleséget sem képesek beszerezni. Fő
foglalatosságuk szerszám, járom, s egyéb faeszköz faragása, miket a távolabb
rónaságra szállítanak el vásáronként, azonfelül a gyümölcstenyésztés és ennek
fő részét teszi az édes magbaváló szilva, mit részint tengelyen szállítanak
messzebb eső vidékekre, részint pedig pálinkát égetnek belőle, s ezt rendesen
maguk fogyasztják fel, mámorban aztán a földi paradicsom kapui nyílnak meg
előttük."
Bánátban a vízszabályozási munkákkal, a mocsarak kiszárításával több
százezer holddal gyarapodott a mezőgazdaság. „Hogy a földbirtokosoknak —
írja ezzel kapcsolatban Bartók János — mily kiszámíthatatlan jövedelemforrás
nyílt, a szegény jobbágyok annyi éves kényszerített kárpótlástalan véres
verítéke után, egy jószágot említek meg, közel 7000 holdból állót, melynek
hajdani birtokosai 6 krajcárral jutottak holdjához; most pedig holdjáról 8
pengő forintot kapnak évenkénti haszonbér fejében."
Hegedűs Antal11 egyik tanulmányában gyakran hivatkozik Bartók János
cikkeire. A földesurak — írja — „nagyobb részben inkább ide települő jobbá
gyakat szerződtettek saját kezelésű birtokaikra, pusztáikra, az elsajátított és
feltört legelőkre, kiszárított mocsarakra és a vízszabályozás nyomán megnyert
földekre, és haszonbérleti szerződést kötöttek velük. A dohánytermesztéssel
kapcsolatban annyiszor említett »kertészek« mind ilyen haszpnbérleti szerződés
alapján dolgoztak az uradalmi földeken. Ezeket a haszonbérleti szerződéseket
szabad megegyezés alapján kötötték egymással a földesúr és a haszpnbérlő;
a növekvő föld utáni igény, illetve földnélküliség a XIX. század elején lehető
vé tette a földbirtokosokank, hogy Bartók szerint »csupán csak a saját javukat
irányozzák«. Példának idézi két telepítési szerződés kikötött járandóságait.
A 12 holdat bíró haszonbérlő az egyik szerződés szerint köteles 12 forint 30
krajcárt fizetni, 4 pozsonyi mérő búzát, 4 pozsonyi mérő zabot, 2 tyúkot, 2
kappant, 12 tojást, 2 font vajat, 20 napi szakmányt (robotot) adni, másfél hold
földet felszántani, a földesúr magjával bevetni, learatni és behordani, 16
pozsonyi mérő búzát a kívánt bármelyik piacra leszállítani, a földesúr termését
részérí nyomtatni. A másik haszonbérleti szerződés feltételei pedig a követke
zők: holdanként 6 forint és másfél pozsonyi mérő búza, másfél hold ugarolása,
szántása, a földesúr magjával való bevetése, konkolyozása, letakarítása, behordása, kinyomtatása, leszállítása, 30 pozsonyi mérő fuvarozása és 6 nap kézi
robot. Mindkét esetben a földesúrnak adandó munkák megelőzik a bérlő
munkáját, továbbá a robotos napokat a földesúr tetszése szerinti időben kell
végezni, ami természetesen a nyári hónapokat jelenti. Ezek után Bartók ki
jelenti, »mennyire van elérve ekképp á bérlő felek közt ama ismeretes jelszó:
,élni és élni hagyni’ ítéljék meg olvasóink; csupán csak annyit érintek itt meg,
hogy ily feltételeket elfogadott bérlők közt 15 év alatt alig van ki .tartozását
évenként folyvást rendesen kielégíteni képes volna«."
A tisztán látó, Európa vezető akadémiáján képzett Bartók János külföl
di tanulmányai előtt szülővárosától, Kikindától nem messze, Nagykomlóson,
11 Hegedűs Antal: Vajdaság mezőgazdasága a XIX. század első felének szakirodaimában,
Létünk, 3—4. szám, 1979.

a korábbi Bánátkomlóson az egyik Nákó-féle uradalomban dolgozott, befeje
zése után pedig Újpécsre került, gróf Buttler János egykori birtokára, amely
halálával, 1842 óta, kincstári uradalommá vált.
Itt éri a szabadságharc is, amelynek feltehetően cselekvő részvevője volt.
Talán nem véletlen, hogy a család fontosnak tartotta sírkövére rávésetni:
„fedhetetlen hazafi" volt. Glück Jenő és Wetzler Éva Bánsági adatok a
Bartók-kutatáshoz című írásukban12 közük, hogy Bem tábornok bánsági
hadjárata után az újjáalakult Torontál megye közgyűlése megyei esküdtté
választotta az újpécsi Bartók Jánost. A bukást követő két esztendő homályba
vész, jóllehet bizonyos jelek arra utalnak, hogy az üldözés elől az országha
táron túlra menekült. Az emigráció tényét Székely Júlia13 is említi az Elindultam
szép hazámból című Bartók-életrajzban, amikor azt írja, hogy a szabadságharc
„leverése után évekig élt külföldön".
A 28 éves Bartók János az eddigi kutatások alapján feltehetően 1844-ben
vette feleségül a 19 éves nagykomlósi Ronkovics Matildot. Az ő családja is
az úri középosztályhoz tartozott, körükből is, nemzedékről nemzedékre,
értelmiségiek kerültek ki — jegyzők, ügyvédek, gazdatiszek. Ő hozta a. házba
az első zongorát — egy nagy, háromlábú, világosbarna hangszert —, amelyen
Bartók Béla is tanulni kezdett, és amely évtizedek múlva Belgrádba került,
s ott nyoma veszett.14
Szőcs Gyula nagyszentmiklósi tanár közlése szerint a fiatal házaspár,
esetleg jegyespár., 1844-ben Nagykomlóson együtt lépett fel egy műkedvelő
színiegyüttesben. Az emlékezet Ronkovics Matildot talpraesett asszonyként
őrizte meg, népes családját gondosan elkormányozta. Tizenegy gyermeket
szült, id. Bartók Béla, a zeneköltő és a zenetudós apja a hetedik volt.
A gyerekek születési helye alapján több-kevesebb biztonsággal megálla
pítható az is, hogy az apa, a kincstári intéző (egy helyütt az anyakönyvben
„provizorként" tüntették fel, másutt „officialisnak", vagyis hivatalnoknak,
irodatisztnek) főleg a megye keleti, ma nagyobbrészt Romániához tartozó
részében teljesített szolgálatot — a zsombolyai, párdányi, csenei és perjámosi
járásban. A családi események színhelye, a bejegyzések szerint, Nagykomlós
(Comlosul Maré), Űjpécs (Peciu-Nou), továbbá Dávidháza, Öregfalu, Újvár
és Gottlob meg a Jugoszláviához tartozó Nákófalva (Nakovo) és Párdány
(Meda).
Dávidházán született a hetedik gyermek, Bartók Béla, a zeneszerző
édesapja 1855. november 19-én.
A család kapcsolataira vet fényt, hogy az 1854-ben született és csecse
mőkorában elhunyt Sarolta Hermina nevű gyermekük keresztapja Vidats
István volt, aki Nagykomlósról 1842-ben Pestre helyezte át lakatosműhelyét,
és megalapította az első magyarországi mezőgazdasági gépműhelyt, később
pedig 80—90 munkással az első mezőgazdasági gépgyárat. Gyártmányai
széles körben elterjedtek, különösen híresek voltak a Vidats-ekék. A szakirodalom részben úgy tudja, hogy a cséplőgép gyártása csak 1861-ben indult meg,
részben pedig Vidats nevéhez köti, és a kezdés évét 1850-ben jelöli meg.
Ezzel szemben Hegedűs Antal idézett tanulmányában a Magyar Gazdám
hivatkozva közli, hogy „a lovrini uradalom gépésze, Vidats István 1842-ben
12 Bartók-könyv, szerkesztette László Ferenc, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1971.
13 Székely Júlia: Elindultam szép hazámból, Móra Kiadó, Budapest, 1965.
14 Dr. Milán Putić közlése, Belgrád, Kosančićev venac I/a.

kísérletezik saját konstrukciójú cséplőgépével, amelyről hosszú oldalas be
számolókat küld az uradalom gazdatisztje4*, és idézi a Magyar Gazdában
1845-ben megjelent egyik reklám szövegét i s : „Érdekes hirdetés a mezőgaz
dáknak.
Alul írtnak javított skótféle cséplőgépei háromszor annyit dolgoz
nak, mint a veszedelmes Seidl-féle cséplőgépek, amelyek a hazában többnyi
re használatlanul hevernek. A gépek célszerűségéért s szilárd szerkezetéért,
alul írt jót áll.
Vidats István mezőgazdasági gépész.“
Az ezermester fia, Vidats János egyike volt a márciusi fiataloknak, vé
gigharcolta a szabadságharcot. Később átvette apjától az üzem vezetését, de
inkább politikusként tűnt ki: az emigrációban élő Kossuth híve volt, titkos
honvéd egyleteket alakított, Nagykomlóson szélsőbaloldali programmal
1861-ben képviselővé választották, 1868-ben pedig támogatta a „Buda-Pesti
Munkásegylet44 megalakítását.
A Pestre költözött Vidatséknak tehát nem szakadt meg a kapcsolatuk a
szülőfölddel, egy szál a Bartók családhoz is fűződött.
Az 1863. esztendő fordulópont Bartók János életében. Gróf Nákó
Kálmánt a körülmények arra kényszerítették, hogy újra,életre keltse az általa
elsorvasztott nagyszentmiklósi földművesiskolát. A „tanári székre kiírt nyil
vános versenyvizsgán44 részt vett a kincstári intéző is, s végül ő került dirigens
docensként, vagyis igazgató tanítóként a tanintézet élére, s a következő év
őszén, október 1-én megkezdődött az oktatás.
A nagyszentmiklósi iskolát még 1799-ben alapította végrendeletileg
gróf Nákó Kristóf azzal a meghagyással, hogy ott évente uradalmának tizenkét
jobbágyát részesítsék ingyenes oktatásban. Ezzel korának első és egyetlen
jobbágy szakiskoláját teremtette meg. Arra az esetre, ha „valamelyik különös
észbeli tehetség által kitűnnék44, ösztöndíjat is kaphatott „a magasabb tudo
mányok megtanulása végett41.
Az iskola alapszabályát 1801 októberében egy bizottság készítette el,
amelynek élén Tessedik Sámuel állt. Ő, a tudós és a gyakorló gazdász, a
mezőgazdasági író és a népnevelő eddig is részt vett több hasonló vállalkozás
ban: a keszthelyi Georgikon létrehozásában, a szarvasi gazdasági iskola meg
alapításában, s beterjesztette már az egyébként visszhang nélkül maradt
országos tanügyi reformját is. „Az oskolák az országnak palántakertjei, vagy
legalább azoknak keltenék lenni. . . “ — írta egy helyütt, és a soraiból kicsengő
fenntartás a nagyszentmiklósi iskola esetében is helyénvalónak bizonyult.
Ebből sem lett palántakert, néhány évig működött csak, majd elemi iskolává
alakult át. 1855-ben az a Nákó Kálmán szüntette meg, aki most újra megnyi
totta, mivel az állam beperelte az alapítvány hűtlen kezelése miatt. N os, ezek
után az előzmények után — a becskereki Torontál megfogalmazásában
— „a közjó iránti nemes buzgalomtól áthatva, a per kimenetelét be nem várva,
az 1864. évben elhatározta az intézetnek újbóli életbe léptetését, az iskolának
helyiségül ismét azon épületet rendelte, amelyben azelőtt fennállott44.
Az alábbi sorok egy 1879 novemberében keltezett, a földművelésügyi
miniszterhez intézett főispáni jelentésből valók15:
„ . . . az épületek, melyek az első alapító intenciói szerint életbe léptetett
kis földmíves iskola céljainak e század elején megfelelhettek, ma már az igé
nyeknek meg nem felelnek; az intézet ugyanis 12 bejáró tanonc számára lett
13 A nagyszentmiklósi földműves iskola, Torontál,

Nagybecskerek, 1879. december 4.

alapítva, de 1864-ben a tanoncek száma 24-re emelkedett, amennyiben 12
bennlakó tanonc részére tétettek alapítványok, de az épület ennek megfele
lően nem lett bővítve, s ennélfogva 12 bennlakó tanonc egy középnagyságú
szobában lakik, ott hálnak, ott étkeznek, ott nyer oktatást 24 tanonc is, ott
végzik télen munkáikat, és ami legrosszabb, hogy ha egyik vagy másik megbe
tegszik, ott kell lennie az egészségesek között, ami egészségügyi szempontból
is tűrhetetlen állapot. A gazdasági épületek még a század elején sem voltak
a célnak megfelelőek, most pedig roskadozó állapotban vannak, úgy ezek,
valamint az 1864. évben gyűjtött 600 forint pénzösszegből rögtönözve és
igen primitív módon épített istálló, kamara és fészer is."
Hát körülbelül így festett „a közjó iránti nemes buzgalomtól áthatott"
torontáli nábob iskolaalapítása. A tanulók évi ösztöndíját a környező falvak
adták, a felszerelésre 600 forintot a megye nem túlságosan adakozó birtokosai
juttattak, a mezőhegyesi kincstári ménes pedig négy kancát adományozott a
intézetnek.
Ilyen körülmények között kezdte meg tanári pályafutását Bartók János.
A meg nem értés, a későbbi gáncsoskodás sok keserűséget okozhatott neki,
de munkáját kitartóan végezte. Erőt meríthetett a helytartó tanácsnak abból
az- álláspontjából is, mely szerint az általa vezetett iskolának „kezdetül és
kiindulópontul kell szolgálnia a gazdag talajú, s csaknem egyedül földmíveléssel
foglalkozó Bánság és kivált Torontál megye területén oly szükséges több ha
sonló, s még bővebb szervezetű földmíves iskolák alapítására."16
Nem rajta múlott, hogy az elképzelésből semmi sem valósult meg.
Iskoláját is csak üggyel-bajjal tudta fenntartani, bár a kezdeti eredmények,
elismerések sem maradtak el. .Szőcs Gyula írja:17
„Már három esztendeje működött az újra megnyitott földmíves iskolá,
amikor felkereste az ismert bánátkomlósi hírlapíró és szerkesztő, Iulian
Grozescu, akinek nevét főleg a Kisfaludy Társaság kiadásában megjelent
népköltészeti gyűjtemény tette ismertté. Látogatásáról az Albina című po
litikai lap 1866. szeptember 7-i számában számol be.
Kifogásolja a szakem
beroktatás kezdetlegességét, éppen ezért nagyra értékeli a nagyszentniiklósi
iskola kezdeményező szellemét. Bartók Jánosról többek között a következőket
írja: ». . Magyar nemzetiségű, de beszél románul, szerbül és németül. Annak
ellenére, hogy nem ölyan tökéletes ezekben a nyelvekben, mégis megtesz
mindent, hogy tanítványaiknak anyanyelvükön magyarázhassa el a tantárgyat.«
A nagy műveltségű Bartók János tudta azt, hogy alapos ismereteket csakis
anyanyelvén sajátíthat el az ember, s eszerint cselekedett."
Bartók népes családja „egy öt szobát, konyhát és kamarát tartalmazó
múlt századbeli épületben", vagyis az egykori iskolaházban lakott.
Nagyszentmiklós több mint 10 000 lakosával a megye negyedik legnagyobb
mezővárosa: Kikinda, Nagybecskerek és Zsombolya után. Akkortájt még
ikertelepülés volt, Szerbnagyszentmjklósnak nevezték, egyik hozzá ragasztott
részét pedig Németnagyszentmiklósnak. Valamikor főleg szerbek lakták, de
zömük sok bánáti granicsárral együtt még a XVIII. század derekán Oroszor« Uo.
17 Szőcs Gyula nagyszentmiklósi tanár, Bartók-kutató. Cikksorozatát Nagyszetitmiklósrói
indult címmel a temesvári Szabad &zoban tette közzé 1977-ben. Az első közlemény feb
ruár 6-án, a befejező rész pedig május 22-én jelent meg.

szagba távozott — örökös vándorlásukat Miloš Crnjanski írta le. Most a la
kosság többsége román, de szép számban élnek itt németek és magyarok meg
hát szerbek is, mivelhogy nem mindannyian akasztották nyakukba a vándorta
risznyát. A négynyelvű közegben legalább négy mederben csendesen csörge
dezik, olykor egybefolyva is, a közművelődési élet. Ezek közül az egyik a
Polgári Kaszinó, amelynek Bartók János választmányi tagja.
Ebben az álmos városkában ritkán támad olyan vihar, mint amilyen
egy ízben egy kaszinói rendezvénnyel kapcsolatban kerekedett.
18751 március 6-ára, esti 8 órára népszerű tudományos előadást hirdetett
a nőegylet „tetszés szerinti belépti díj mellett a Fröbel gyermekkert javára“.
A meghívóban ez állt: „Értekeznek: 1. Az állatok vérkeringéséi ő l: Bartók
János igazgató. 2. Az állatdühről általában, az e felett uralgó tévfogalomról:
Bartók Béla monostori felső gazdasági tanintézeti növendék" A szervezők
még reményüknek adtak kifejezést, hogy az értelmiségiek, „a tudománynak
felajánlott napszámosok" meleg fogadtatásban részesítik a kezdeményezést,
mivel „műkedvelői színi játék.
már több ízben lett már nálunk bemutatva,
csak a felolvasás hagyott magára várakozni"
Bartók János fia, Bartók Béla, a zeneszerző édesapja ekkor 20 éves
fiatalember, és a közművelődés egyik fellegvárában, Kolozsvárott tanul az
ottani, kolozsmonostori városnegyedben levő Gazdasági Akadémián.
A rendezvény kevés számú közönséget vonzott, s ezt Bartók János egy,
a becskereki Torontóiban megjelent kesernyés hangú jegyzetében szóvá is
tette, mondván, hogy a „míveltekhez kötött remény" nem vált be, azok marad
tak el főleg, akik magukat illetéktelenül értelmiségieknek tartják. „Pihentessük
inkább ezen míveltségi attribútumot egy darab ideig" — írja, miután felso-^
rolta, hogy a járásbíróság és a szolgabíróság művelt személyzetétől, a nyolc,
köztük három vörös övvel díszített lelkésztől, az ugyanannyi néptanítótól,
tekintélyes számú „népboldogító ügyvédi testülettől", az adóhivatal és taka
rékpénztár hivatalnokaitól, a szakképzett „gazdatiszti ‘ osztálytól", a sok ke
reskedőtől, iparostól el lehetett válna várni, hogy ha a tudományt nem is, de
legalább a jótékonysági ügyet istápolják.18
A nyilvános bírálatra a mezőváros művelt közönsége felszisszent.
„Bartók János úr külseje visszataszító, tehetsége középszerű, előadása
gyarló, hangja kiállhatatlan és beszédmodora érthetetlen" — írja egy Z-vel
jelzett érdekelt a Torontál c. lap Panaszok a1közönség köréből rovatában, majd
hozzáteszi: ezek után csak „beteges észjárásának lehet felróni", hogy „nekiront
a közönségnek és pellengérre állítja Nagyszentmiklós értelmiségét".19
Két ügyvéd többek nevében azt írta, hogy „tudományáról és műveltsé
géről még kevés adatunk van, tisztelt Bartók úr, csakis azt kívánhatjuk, hogy
arról nekünk próbát adjon", majd azt tanácsolják neki, „ne kínozza tollát,
mert nem kezébe való, jobban illik abba a kréta, de még jobban az eke szarva".20
Az ügyvédi kar testületileg tiltakozott a népboldogító jelző ellen, „a
perek és panaszok árjával" fenyegette meg, levelük oly sértő kitételeket is
tartalmaz, hogy idézni sem lehet.21
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Torontál, 1875. március 18.
Torontál 1875. április I.
Torontáli 1875. április 15.
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Már az első sajtóvisszhang után a Torontál megpróbálta a vitát megfelelő
mederbe terelni azzal, hogy helyt adott egy „több érdeklett“ aláírású válasz
cikknek. A szerzők Bartók János védelmére keltek, mivel úgy tartották, hogy
az első írás „az undorító személyeskedés megbotránkoztató bélyegét. “
viselte magán. Bartók János volt az — írják —, „. . kit tudományos tapaszta
latok gyűjtése végett a magas kormány külföld meglátogatására érdemesített.
D e ne haladjunk oly messzire. Nem Bartók János úr volt-e az, ki városunkban
a Fröbel gyermekkert megalapításában fáradozott (Friedrich Fröbel német
pedagógus, a játékra épülő korszerű óvodai nevelés kialakítójának neve után.
Húga, Bartók Sarolta volt az óvónő. — K. Z. megjegyzése), s e nagy munkát,
a szülők örömére keresztül is vitte? Vagy nem ő volt-e az, ki vidékünk érdeké
ben tudományos alappal tárgyalta a lapok hasábjain a csatornázás eszméjének
megvalósítását ?“22
Bartók János Visszapillantás egy jó szándékból tartott előadásra23 címmel
válaszolt a támadásokra. Higgadtan tette ezt, nem követte bírálóinak példáját,
akik egyenest „ama térnek iramodtak, hol a míveletlenség a tudatlansággal
találkozik: a személyeskedés terére“. Nincs érdemes vitapartnere, mégis érvel,
cáfol, sőt egy helyütt hivatkozik kora nagy elméjének, az agrokémia megala
pítójának, Justus von Liebegnek egyik munkájára is, s eszmefuttatását ezekkel
a kissé rezignált sorokkal zárja: „annak, ki csak az igazság és közjó után törek
szik, soha sem lehet káros, ha némely szép ábrándját bizonytalan időre le
rombolják is“.
Már volt arról szó, hogy a Torontál szemmel láthatóan Bartók János
oldalán-állt. A nagyszentmiklósi ügyvédi kar „erős kitételekkel" ellátott levelét
például visszatartotta, mintegy gondolkodási időt hagyva nekik, s mivel
ragaszkodtak megjelentetéséhez, az egész ügytől elhatárolta magát. „Teljesen
osztom a szerkesztőségnek tudósításomra vonatkozó részrehajlatlan megjegy
zéseit” — írja Bartók János is. A szerkesztőség emellett két részben, tárcaként,
egészében leközölte a 20 éves Bartók Béla A z állatdühről általában című
nagyszentmiklósi előadását,24 jóllehet az ügyvédi kar ominózus hozzászólá
sában őt is kikezdte. Miután a két előadást unalmasnak, gyötrelmesnek és
más effélének minősítették, hozzáfűzték, hogy „sem Öntől, de még kevésbé
tanonc fiától a nagyszentmiklósi közönség élvezetest nem várt. “
A cikk ettől függetlenül a kor tudományos színvonalán áll. „Az ebdühről,
a víziszonyról, a dühödségről“ szól, vagyis a veszettségről, a veszélyes és
gyógyíthatatlan betegség tüneteiről, a megelőzés és a védekezés módozatairól.
(A veszettség elleni védőoltást Pasteur csak egy évtizeddel később, 1885-ben
találta fel.)
Alighanem ez volt Bartók Bélának, a zeneszerző apjának első sajtósze
replése, ez nyitotta meg fiatalkori cikkeinek sorát a Toront álban. Míg ugyanab
ban az évben a mezőgazdaság általános helyzetéről fest nem éppen rózsás ké
pet, a megyei állapotokról pedig egészen lesújtót.25

Nézetek közgazdászai állapotaink felől címmel2^ mélységesen elégedet
len hangon szólt a tőkés fejlődés hazai irányvételéről. „. . . Felcifráztuk magunk
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egy fővárossal — írja —, vakítjuk a világot díszes csarnokokkal, nagyszerű
színházakkal, hidakkal, költséges méntelepekkel, amelyek mint a kolduson
a bíborpalást, úgy csillognak.
S még e díszes csarnokokkal külföldi vendé
geink előtt kérkedünk, restelljük őket szántó területeinkre vezetni, nehogy
meglássák azon bélyegző állapotot, mely ily földmívelő államnak lennie bűnös
hanyagság; még hivalkodunk előttük színházaink operáival, csak álcázzuk a
kint éhező nép jajveszékeléseit.“
Következő cikkének27 témája már az, amely egész életében foglalkoztatni
fogja: az alsóbb gazdasági szakoktatás, a „földmíves oskolák*'kérdése. „. .A
magyar földmívelők életkörét megfigyelve azt tapasztaljuk, hogy e nép iskolá
zatlan.
Közbirtokos osztályunk mindinkább hanyatlik jólétben; pénzben
szűkölködik, földjeik nem terem nek.. . telekkönyveink híven kimutatják,
mily mértékben pusztul.
a földmívelő néposztály. .“
Nem egészen két évvel az emlékezetes sajtócsata után, 1877. január
21-én Bartók János meghalt. Rák vitte el 61 éves korában.
A nagyszentmiklósi iskolába az apa helyébe a fia állt be, a 22 éves Bartók
Béla, mégpedig először segédtanárként, nem sokkal később pedig igazgató
tanárként. Ekkor már nem volt „tanonc“, a kolozsvári Gazdasági Akadémia
elvégzése után még egy évet töltött állami ösztöndíjasként a magyaróvári
mezőgazdasági főiskolán is. Előzőleg Pesten fejezte be középiskoláit a kegyesren
di gimnáziumban.
Katonai szolgálatát, vagy ennek egy részét alighanem a péterváradi
helyőrségben töltötte. Egy ránk maradt katonafényképét ugyanis az újvidéki
Rechnitzer János fényképész készítette.
A fiatal igazgató egy évtized leforgása alatt újjávarázsolta a tanintézetet:
szinte nem lehetett ráismerni.
1879-ben a már idézett főispáni jelentés szerint az iskola változatlanul
24 hold földön gazdálkodott, gazdasági eszközökkel alig rendelkezett. „Van
egy új vetőgép, de ára még nincs kifizetve — részletezi a főispáni jelentés —,
egy kisebbszerű avult aratógép, mely gyökeres javítás után lesz csak talán
használható, egy avult, használhatatlan szecskavágó, egy rostának töredéke,
van egy jó eke, de ez Clyton gjáxos ajándéka, van két alrétegtörő. kapáló
és töltögető eke, s egy vasborona.“
Az intézetnél az igazgató a fizetett alkalmazott, meg egy kocsis. Az állatgyógyászatot egy helybeli állatorvos ingyen tanítja. „Ha az intézet mégis
fennáll, sőt némi sikert tud felmutatni. . ez egyedül az ott alkalmazott jeles
képzettségű igazgató tanár buzgalmának, önfeláldozásának köszönhető.44
1887-ben az iskola már állami kezelés alatt van, nyilvános intézet lett,
50—60 tanuló látogatja, a tanidő három év, a gazdálkodás, a gyakorlati oktatás
100 holdas birtokon folyik. Az igazgató mellett egy rendkívüli tanár, egy segéd
tanár, egy kertész és még néhány alkalmazott van.
A népi emlékezet, a határ mindkét oldalán, napjainkban is tud a hajdani
iskoláról. Szőcs Gyula idézett cikke szerint a . Parasztemberek unokái ma
is tisztelettel említik »Bartók iskoláját« (Scoala lui Bartok)“.28 Tamásfalván,
azaz Hetinben Bartók József 77 éves földműves ezt mondja: „A jófejű gyereke
ket vitték oda, a gróf úr válogatta őket. Az egyik taligával jött ki a pusztára,
ifjúúrnak szólítottuk, így követelték meg tőlünk."
Z1 Tórontály 1876. december 22.
28 Szabad Szó3 Temesvár, 1977. március 13.

Jóllehet az iskola fenntartásáért vívott küzdelem és felfejlesztésének gondja
nagy teherként nehezedett a fiatal Bartók Béla vállára, talált időt magának
eredményesnek indult és igen kiterjedt közírói munkásságára is.
Már Szinnyei József29 közli, hogy szakcikkeit az Erdélyi Gazdában —
ennek a lapnak rendes munkatársa volt — és a Gyakorlati Mezőgazdában
jelentette meg, az Egyetértésben és a Pesti Naplóban pedig a gazdasági szak
oktatásról írt.
Igen élénk és sokoldalú kapcsolata volt a megyében megjelenő helyi
lapokkal, a szerkesztőkhöz részben őt, részben a családot baráti szálak is
fűzték — a jótollú fiatal értelmiségi cikkeit mindegyik újság igényelte, a szer
kesztők szívesen látták külső munkatársaik táborában.
A Torontóihoz, a megye központi lapjához az öreg Lauka Gusztáv,
majd a Brájjer család volt a kapocs. Itteni közreműködése volt alighanem a
legjeléntősebb. Barátjának, Schreyer Viktornak30 lapjába, a Nagyszentmiklósi Közlönybe szintén rendszeresen bedolgozott. Több cikke jelent meg a
Kikindai Közlönyben is, melyben halálakor Erődi Dániel, a lap szertesztője,
a kikindai gimnázium költőtanára nekrológgal és elégiával búcsúzott tőle.
1885-től, azaz megjelenésétől kezdve rendszeresen publikált az évente hat
szor megjelenő Torontálmegyei Gazdasági Egyesület Értesítőjében, amelynek
első szerkesztője öccse, a Gazdasági Egyesület titkára — Bartók Géza volt.
Nem sokkal apjának halála után egy hosszabb írása jelent meg a Torontói
ban A gabonarozsda ügyében címmel.31 Valójában napi jelentőségű szakcikk
ről van szó, két vonatkozásában azonban mégis figyelemre méltó.
Ez az első jelentkezése a megye közvéleménye előtt, miután átvette az
iskola vezetését. Bemutatkozása egyúttal tiltakozás, azért neheztel, hogy a
nagyszentmiklósi szakértőket, köztük őt sem hívták meg a rozsdagombás
megbetegedések elszaporodása kapcsán a szomszédos Zsombolyán megtartott
megyei tanácskozásra. A fiatal szakember magabiztosan tette le kártyáját az
asztalra, minden sorával mintha ezt is mondja volna: „Itt vagyok, engem a
jövőben nem lehet megkerülni/' Határozottan érvelt, nemcsak a növény
betegségről írt, hanem kibővítette témáját, rámutatott arra, hogy „ily rendszer
telen gazdálkodás mellett természetesen kisebbedik évente a termés Bánát nem
rég híres talaján^. Olvasóit arra biztatja, hogy „rendezzük határainkat, trá
gyázzuk földjeinket, ültessük fákkal be minden üres területünket, váltsuk
növényeinket a kívánalom szerint, termeljünk több takarmányt, hogy földün
ket jobban kímélve, erősebb állatokat tartsunk a föld jobb megmunkálására;
gyomláljuk, ápoljuk vetésünket — ne hódoljunk háztartásunkban a nagyúri
költekezésnek, és nem fogunk reá szorulni, hogy szegény államháztartásunkat
ismét adó elengedésével terheljük a rozsdavetés miatt/'
Cikkét, mintegy nyomatékot adva szavainak, így írta alá: Gömör—
Szuhafői Bartók Béla, a nagyszentmiklósi földmíves oskola tanára. Elődei,
tudjuk, Borsod megyei kisnemesek, de a nemesi származásra utaló előnevet
sem előtte, sem utána nem használta senki sem a családban, ő is ritkán, még
csak Szuha-fői alakban láttam sírkövére vésve. A Bartók-kutatásnak ez az
29 Magyar írók Életé és Munkáig I—XIV. köt., Budapest, 1891— 1914.
30 Schreyer Viktor Bartók Béla keresztapja volt. A zeneszerző teljes neve egyébként Bartók
Béla Viktor János,, a második utónevet utána kapta. Ifj. Bartók Béla közlése.
31 Torontói, 1877. augusztus 23.

egyik tisztázatlan kérdése. 1844-ben a Torontál megyei közgyűlés egy Bartók
„nemességét kihirdette és a megyei nemes urak lajstromába vette", de ez a
Szatmár megyei Martonfar Bartók Imre volt, a „Nagykikinda mezővárosába
letetepedett hites ügyvéd". A Boroyszky-féte megye-monográfia részletesen
felsorolja a nagyobbrészt újsütetű torontáli nemesi családokat, de közöttük
nincs még az imént említett Bartók sem. Nagy Iván Magyarország családai
címerekkel és nemzedékrendi táblákkal című átfogó munkájában két Bartók csa
ládról szól: a málnási előnevű, erdélyi származásúakkal bővebben, egy másik
ról pedig, akinek nemesi levelét 1643- bán hirdették ki Pozsony megye gyűlésén,
szűkszavúan. A Szuha-fői előnevet viszont — Szuhafő, illetve Felső Szuha
Gömör megyei falu után — a: ősi Szuhay család viseli.
Id. Bartók Béla az előnév használatával nyilván társadalmi súlyának
növelésére törekedett> és a századvégi korszellemnek hódolt — feltehetően
nemesi levél alapján. Ez akkoriban nem volt ritkaság, 1839-ben például 680 000
nemest tartottak nyilván, 1877-ben, a cikk megjelenésének évében pedig az
országnak még tekintélyesebb hányada tartozhatott a kiváltságosok rétegéhez.
Id. Bartók Béla egy megrendelt üvegkészlet minden egyes darabjára még a
családi címert is rácsiszoltatts. A pajzsmezőn egy asztalka áll, rajta edény,
feltehetően boroskancsó. Néhány megmaradt metszett üvegedényt unokája,
ifj. Bartók Béla őrzi.
„A családnak a hagyomány szerint szuhafői előnévvel magyar nemessége
volt* ennek azonban írásbeli bizonyítéka nincs és apám soha nem is használta
nemesi előnevét" — írja ifj. Bartók Béla mérnök az Apámról című cikkében.32
A nemesi levél esetleges előkerülése a dolgok állásán mit sem változtatna,
de egy-két újabb adattal talán gazdagíthatná a Bártók-kutatást.
Maga a Bartók név, hadd emlékeztessek még erre is, a Bertalan utónév
egyik régies, becéző alakjából alakult át vezetéknévvé.
Ez idő tájt már közelgett az az esztendő is, amikor a természet titkos
törvényei szerint a nemzedékeken át hordott gének egy Bartók utódban ide
álisan elrendeződtek, és a síró-rívó emberpalántában adva volt, létrejött
az a rendkívüli szellemi adottság, melyet a sok-sok környezeti tényező, min
denekelőtt talán a család megalapozott műveltsége, majd kifejleszt.
<A múlt század 70-es éveinek végén Voit Paula okleveles tanítónő a nagy
szentmiklósi elemi iskolába került. Egy szepességi szász család sarja, vagyis
cipszer származású. Korán árvaságra jutott. Apját, Voit Mór pozsonyi pénz
ügyi tisztviselőt és anyját is még 16 éves korában elvesztette. Pozsonyból
a Békés megyei Csorvásra költözött bátyjához, Voit Lajoshoz, az uradalmi
gazdatiszthez, aki kitaníttatta. Ottani tartózkodását ifj. Bartók Béla, a zene
szerző fia írta ie.33
A tanítóképző befejezése után a közeli Torontál megyébe kapott kineve
zést. Nem sokáig dologzott, mert megismerkedett és férjhez ment Bartók
Bélához, a nagyszentmiklósi földműves iskola igazgatójához.
Az esküvőt a csorvási plébániatemplomban tartották 1880. április 5-én.
Voit Paula ekkor 23 éves, Bartók Béla pedig 25.
32 Zenetudományi Tanulmányok, III., Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerkesztette
Szabolcsi* Bence és Bartha Dénes, Budapest, J955.
33 Bartók Béla Békés megyei kapcsolatai. A 'Gyulai Erkel Ferenc Aíúzeum kiadványai*
szerkeszti Dankó Imre. 24. számú füzet, 1961.

Egy évre rá ebből a torontáli-békési házasságból született Nagyszentmiklóson 1881. március 25-én az apja nevét viselő Bartók Béla. Nem az
iskola igazgatói lakásában jött a világra, mint ahogy egy ideig hitték, hanem
a 229. számú házban, ahová a fiatalok a házasság után költöztek — a Cerbului
utca 3. szám alá. Itt ma Ion Corbara gépkocsivezető és családja lakik. „Ezen a
helyen volt az a ház — áll a falra erősített márványtáblán — , amelyben szü
letett Bartók Béla (1881. III. 25. — 1945. IX. 26.), akiváló magyar zeneszerző,
folklorista és zongoraművész, akinek értékes és sokoldalú munkássága a
román és a magyar nép barátságának ügyét szolgálta. 1970 szeptember."
Bartók Béla húga, Erzsébet34 az anyakönyvi bejegyzés szerint már a
földműves iskolában született 1885-ben.
A családalapítástól a korai haláláig — 1888-ban, 32 éves korában halt
meg — termékeny hét-nyolc esztendő következett Bartók Béla életében. Az
első helyen továbbra is az iskola állt. Diákjait még tanulmányi kirándulásra
is viszi. 1884 júniusában a földművesiskola növendékei Krassó-Szörény bá
nyavidékét, ipartelepeit tekintették meg, és a Semmeringihez hasonló
hegyi vasút felvitte őket áz aninai hámoriparhoz is, ahol a helyszínen kibányá
szott fémet vízi erőre berendezett vaskalapácsokkal, pörölyökkel munkálták
meg.
Közírói tevékenysége sem lankad. Egyik cikkében35 például a földmű
vesek társadalmi helyzetéről ad képet. „. . A foglalkozási nemek szerint
országszerte nagyon érezhetően elválnak egymástól egyes osztályok. így igen
gyakran észrevehető, hogy az ún. »urak«, »mesteremberek« és parasztok nem
egyenjogúak, ami a társadalmi állást illeti.
Nálunk az intelligencia megle
hetősen közönnyel nézi a közgazdasági mozgalmat. . Az ipart semmibe sem
veszi, gyermekeit világért sem adja az ipar gyakorlati terére. D e ismét az
iparosok is úgy viselkednek mások iránt. Ők — kevés kivétellel — kicsinylés
sel tekintenek a földmívelőkre. . . A kaputos ember, ha semmi jogcíme nincs
hozzád csak az, hogy nem hívják »parasztnak«, jobbnak, előkelőbbnek tartja
magát a földmívesnél.
Ez kétségkívül társadalmi hiba. . . a régi jobbágyság
utolsó maradványa, töredékes nyoma, mely még most is alárendelt helyzetben
tünteti fel azt a népet, mely hajdan úri szolgálatot végzett, de ma már egykori
uraival teljesen egyenjogú. A földmívelő osztály háttérbe szorításának nincs
józan oka. .
A parasztság felemelkedésének útját a műveltség, a mezőgazdasági ismeretek birtokba vételében látja. „Szakképzettséget a földmívelőknek s megváltozik a földmívelő osztály alárendelt társadalmi állása is"
— fejezi be cikkét.
Egyik legfigyelemreméltóbb vállalkozása a nagyszentmiklósi Gazdasági
Tanügy című folyóirat megindítása 1884-ben — saját kiadásában és szerkesz
tésében 36 A mezőgazdasági szakoktatás fejlesztését lenne hivatott szolgálni.
Pedagógiai szaklap ez tehát, de korában egészen rendkívüli, mert mint maga
is írja az első szám előszavában, ez „az egyedüli ilyen nemű lap az egész
kontinensen."
Folyóiratát a következő szavakkal bocsátotta útjára: „A gazdasági szak
oktatás állapota hazánkban oly sok megbeszélni valót nyújt; szervezete,
34 A levelezésekben Elza néven szerepel.
35 Torontáli 1880. augusztus 26. és szeptember 2.
36 Gazdasái Tanügy, havi folyóirat, Nagyszentmiklós. Négy száma jelent meg 1884. június,
július, augusztus és szeptember elsején. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest.

fejlődési stádiuma oly sok igényeket támaszt felfelé mint lefelé, miszerint
reméljük, hogy minden oldalról méltánylásra fog találni szerény s a gazdasági
szakoktatásnak, mint hazánk kiváló fontosságú közügyének támogatására
célzó törekvésünk."
Mondjam-e, hogy kezdeményezése nem talált „minden oldalról méltány
lásra" A budapesti Mezőgazdasági Szemle a Gazdasági Tanügy elindítását
nem tartotta szerencsés gondolatnak, többek között azért, mert külföldön,
a németeknél sincs „ilyen irányú speciális lap", és ha mégis szükség mutatkoz
na egy tanügyi közlönyre, akkor azt valamelyik központban kellene megjelen
tetni, „nem pedig egy izolált földmíves iskolában" Ezzel az utóbbival Bartók
Béla is egyetért a folyóirat 3. számában megjelent válaszcikkében, de az előb
bit elutasítja. „Részünkről nem azon elvnek hódolunk, hogy csak oly intézmé
nyeket léptessünk életbe, amelyeket a külföldről utánozhatunk — írja. —
Tiszteljük a külföld előbbre haladását, a német szakegyének bő tudományát,
de nem hódolván a német tökélynek; nem tételezzük fel azt, hogy a magyar
szakember csak azért, mert nem német, ne bírjon önálló eszmekörrel, s ne
lenne képes valamely hasznos új intézménynek életet adni.cc
A folyóiratnak mindössze négy száma jelent meg. A gyors elhalás minde
nekelőtt Bartók Béla egészségi állapotának romlásával magyarázható. A fo
lyóiratot a harmadik számtól kezdve helyettese, Lessenyi Béla tanársegéd
szerkesztette, s ő veszi át ideiglenesen az iskola vezetését is, mivel Bartók
Béla Graztól északra, a Stajer-Alpok lankáin megbúvó Radegund fürdőhe
lyen gyógykezelteti magát. Közrejátszhatott mindebben a gáncsoskodás, a
közöny, esetleg az anyagi gond is, mert mint írja, a Gazdasági Tanügy esetében
.semmiféle szerencsével nem dicsekedhetünk, valamint szerencsétlenség
felől sem panaszkodhatunk".
A folyóirat munkatársi köréhez a kor néhány ismert szakembere tartozott,
úgymint dr. Rodiczky Jenő, a kassai Gazdasági Akadémia igazatója, gazdasági
író, magyar, német, francia lapok munkatársa; dr. Szaniszló Albert, a Ko
lozsvári Tudományegyetem magántanára, szakkönyvei Kolozsvárott és
Budapesten jelennek meg; Domonkos Kálmán, a debreceni Gazdasági
Felsőbb Tanintézet igazgatója.
A szerkesztő is itt tette közzé egy hosszabb munkáját, amelynek címe
a következő: „Miként szervezzük meg az alsóbb gazdasági szakoktatást M a
gyarországon. Emlékirat a földmíves iskolák érdekében: beterjesztette az
Országos Gazdasági Egyesülethez Bartók Béla."
írásának indítékait Korizmics László akadémikusnak, sok szakkönyv
szerzőjének szavaival érzékeltette. „. .Szeretnék már látni hazánkban is —
áll az Emlékirat mottójában — egy igazán átható, alapos és erélyes mozgal
mat, mely nem csak egy pár gazdasági felsőbb tanintézet felállításában ta
lálná kifejezését és határát, hanem kiterjeszkednék a földmívelő nép minden
rétegére is, egészen az utolsó zsellér viskóig."
A folyóirat megszűnése miatt az emlékiratnak csak egy része jelent meg
két folytatásban, de a teljes szöveget még ugyanabban az évben önálló füzet
formájában is közreadta Nagyszentmiklóson.37
37 Miként szervezzük az alsóbb gazdasági szakoktatást. Emlékirat a gazdasági iskoláknak
megyénkénti felállítására, s a gazdasági szakoktatás kötelezővé tétele érdekében. Be
terjesztette a Magyar Országos Gazdasági Egyesülethez Bartók Béla, országos gazd.
egyesületi tag. Nagyszentmiklós, 1884. A könyv egy példánya a Dunántúli Tudományos
Intézetből került az Országos Széchényi Könyvtárba.

Két év múlva, 1886-ban, még egy könyvecskét jelentetett meg.38 Ebben
síkraszáll egy mézőgazdasági törvény meghozataláért és a törvény kormánybiztosok, járási felügyelők útján történő alkalmazásáért. „. .A tizenkilencedik
században tudnunk kell mindannyiunknak — írja — , hogy a gazdászat nem
csak abból áll, miszerint vessünk gabonát, s azután várjuk azt, amit a jó Isten
ád! — hanem oly műveletekből, amelyek által az esőnek és melegségnek ha
tárát ha kell fokozni, ha felesleges, enyhíteni tudjuk." Ennek folytán az
agrominimum szigorú alkalmazását hirdeti:
Bátran követelhetjük az
államtól azt, hogy törvénykezési hatalmánál fogva hasson oda, miszerint
mint minden más szakmánál, akként a mezőgazdálkodásnak természetes igé
nyei minden gazdálkodó által végrehajtassanak s legalább a gazdálkodás fő
alapelvei, az általános követelmények főbbjei mindenütt, mindenki által respektáltassanak s foganatba vétessenek."
A liberálisnak mondott korban azonban nemcsak a fokozóttabb állami
beavatkozás mellett kardoskodott, hanem megfelelő jelentőséget tulajdonított
„a gazdagközönség szövetkezésének" is. Ennek nem egy példájára felfigyelt
és követendőnek tartotta. A gazdasági oktatás kérdését természetesen ezúttal
sem kerülte meg, sőt egy lépéssel tovább ment: megkövetelte az államtól,
hogy kösse szakképzettséghez a mezőgazdasággal való foglalkozást. Egy volt
mezőgazdasági miniszter példáját említette közben, aki „a parlamentben
nemzetgazdasági elveket hangoztatva, hatásos beszédekben védelmezte a
ország agrikulturális haladásának intézményeit, addig kint a birtokán egy
gazdasági tanintézetet nem végzett, úgynevezett botos ispán úrral experimentáltatta azt, hogy miként lehet elméleti szaktudomány nélkül gazdálkodnii".
Cikkeit, könyveit olvasva egy művelt gazdász, egy közösségben gondolkodó
ember alakja rajzolódik elénk. De más vonatkozásban is sokoldalú közéleti
férfiú volt.
A nagyszentmiklósi és a környékbeli gazdakörök titkáraként működött,
1886-ban a Torontál megyei küldöttség tagjaként 'Budapesten részt vett a
Gazdasági Egyesületek Országos nagygyűlésén. Évekkel korábban, 1879-ben,
archeológiái ásatásokat is végzett, később iskolabizottsági tag, a Kaszinó és
a Vöröskereszt választmányi tagja volt. 1887-ben egyik alapító tagja a nagy
szentmiklósi Zene és Dalegyletnek, még abban az évben megtartották első
hangversenyüket a Fekete Sas Szállodában.
Akkoriban édesapja csellózni tanult — írta 1921-ben Bartókné
Voit Paula unokájához, ifj. Bartók Bélához39 — és egy kis, urakból álló,
orchesterben is játszott, melyet egy képzett cigányzenész vezetett. A nagy
szentmiklósi vendéglőben tartották első hangversenyüket — persze terített
asztalok mellett — , ahová mi is elmentünk és őt is magúnkkal vittük. Ez volt
az első alkalom, hogy orchesterzenét hallhatott. Jól emlékszem, hogy Semiramis ouverturejét adták eíő, mint első darabot. A vendégek tovább ettek-ittak, de ő azonnal letette az evőeszközt és teljes odaadással hallgatta a zenét;
el volt ragadtatva, de méltatlankodva mondta: hogy tudtak a többiek mind
enni, mikor ily szép zene szól!"
Bartók Béla első publikált önéletrajzában, amely először németül jelent
meg 1918-ban, majd 1921-ben magyarul is, így ír apjáról: „Atyámban, aki
38 Gazdasági Egyesületek vagy gazdasági kormánybiztosok szervez tessenek ? Észrevételek
Tóvölgyi Titusz úrnak e tárgyban hozott indítványára Bartók Bélától. Nagyszentmiklós,
1885. Országos Széchényi Könyvtár.
39 Demény Lajos: Bartók Béla leveléig Budapest, 1951.

földműves iskolát igazgatott, meglehetősen fejlett zenei képesség élt: zongo
rázott, műkedvelő zenekart szervezett, gordonkázni is tanult, hogy zenekarában
mint gordonkázó játsszon, sőt még táncdarabokat is komponált. Hétéves
voltam, amikor meghalt.u
A későbbi visszaemlékezések során emléke valahogy fakulni kezdett.
Maga Bartók is mondja egy helyütt: „Hétéves gyermek voltam, amikor
meghalt apám. Úgyszólván nem is emlékszem rá.“ A felejtésnek a korai halál
a magyarázata, s az is, hogy Bartókné Voit Paula gyermekeivel az ország
másik végére került, s így távolabb esett az apai ág rokonságától. Ifj. Bartók
Béla egyik hozzám intézett levelében még azt is írja, hogy „nagyanyám rend
kívüli módon ragaszkodott a saját családjához és gyermekei' is ezt örököl
ték tőlelerc.
Bartókné Voit Paula egy helyütt maga is mondja fiáról, Bartók Béláról,
hogy „apukáját is nagyon szerette, de vele természetszerűen kevesebbet
volt együtt. “ Ez persze, ismerve az apa közéleti szereplését, még akkor
is igaz, ha 5 éves korában ő vitte pesti szakorvoshoz az örökösen betegeskedő
fiát, 6 éves korában pedig Radegundba hidegvizes kúrára, hurutját gyógyítani.
Az anya volt az, aki fiát 4 éves korában megtanította zongorázni, 5 éves ko
mban kottát írni, később pedig egyedül viselte a serdülő nevelésének terhét.
És mégis, az eddig elmondottak alapján csak azt szögezhetem le, hogy
a Voit-Bartók házaspár együtt formálta harmonikus, sokoldalú egyéniséggé
a kis Bartókot, jól megalapozta jövőjét.
Ügy is mondhatnám, hogy egy torontáli értelmiségi család gazdagon
felbatyuzta fiát a nagy útra.
Erről aztán már nem tudta letéríteni egy olyan súlyos csapás sem, mint
a kenyérkereső apa korai halála. Bartók Béla már korábban is olykor nagyfokú
gyengeséget érzett, alacsony vérnyomás kínozta, bőre barnásan elszíneződött,
de csak néhány hónappal a vég előtt közölte vele <a nagybecskereki kórház
főorvosa, hogy gyógyíthatatlan beteg, brorizkóros, úgynevezett Addison-betegsége van — belső elválasztási mirigye, a mellékvese pusztulásnak indult.
1888. július 27-én még levelet íit Grill Károly budapesti könyvkereske
dőnek: a Deutsche Pomologie című háromkötetes művet „számlámba kérem
foglalni és nyugtázni".40
Egy hétre rá, 1888. augusztus 4-én meghalt.
„özvegy Bartók Béláné szül. Voit Paula a maga, mint kiskorú gyermekei:
Béla és Erzsi, valamint számos rokon nevében — áll a családi gyászjelentés
ben41 — fájdalomtelt szívvel jelenti szeretett férje, a jó apa, s gyengéd rokon
Szuha-fői Bartók Béla úrnak, a nagyszentmiklósi gazdasági iskola igazga
tójának, községi képviselő-testületi tagnak, miniszteri állandó tudósítónak,
a ToTontál-megyei Gazdasági Egyesület alapító és választmányi tagjának,
a nagyszentmiklósi gazdakör titkárának stb., stb. folyó évi augusztus hó
4-én hosszas szenvedés után, tevékeny élete 33. évében történt gyászos elhunytát. Boldogult hült teteme f. évi augusztus 6-án délután 5 órakor fog a
római katolikus szertartás szerint a helybeli német községi sírkertben az örök
nyugalomnak átadatni. . . “
A megyében, de határain túl is a hír mély részvétet keltett, mindenki
sajnálta a sokat ígérő fiatal írót, pedagógust, iskolaigazgatót.
-----'
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40 Szőcs Gyula közlése.
41 Torontál\ 1888. augusztus 9.

Nagyszentmiklósi sírkövére ezt a mondatot is rávésték: „Bár csak rövid
életet szentelhettél a hazai mezőgazdászat ügyének, de alkotásaid mindig
élni fognak."
Bartók Béla neve, láthattuk, még bekerült a Szinnyei József szerkesztet
te Magyar írók Élete és Munkái című többkötetes munkába, de később
kihullott az általános lexikonokból, nem jutott hely számára még az olyan
szaklexikonokban sérti, mint amilyen az 1958-ban kiadott Mezőgazdasági
Lexikon és az 1976-ban megjelent Pedagógiai Lexikon, sőt még folyóiratáról,
a Gazdasági Tanügyről sem tesznek említést.
Az özvegy és két gyermeke még egy évig tartózkodott Nagyszentmiklóson, majd az anya máshol kapott tanítónői állást: ment a kenyér után. Bartók
Béla életének erről és későbbi szakaszáról már köteteket írtak, ennélfogva
sokkal ismertebb is, mint a család apai, vagyis bánáti ágának története.
Az apai ágról szakadt le Bartók Izabella is, Bartók János leánya, a ze
neszerző nagynénje, aki férjhez ment Kari Lajos nagyszentmiklósi pintér
mesterhez, a kettőjük házasságából született Kari Mária pedig 1900-ban
Milán Putić nagyszentmiklósi kereskedő felesége lett. Az ő leszármazottai
még ma is élnek: Milán, Natuška és Nevenka Belgrádban, Sándor Sao
Paolóban, Milica pedig Újvidéken.
„Amikor Bartók Béla fényképe egy ízben megjelent a Politikában —
— mondja dr. Milán Putić 79 éves nyugalmazott belgrádi orvos — ismerőseim
sorra megállapították, hogy a 33 éves Svetlana leányom nagyon hasonlít rá.“
Dordevicné Putić Natuška 1936. május 2-án találkozni szeretett volna
Bartók Bélával, aki Temesváron hangversenyezett Zathureczky Ede hege
dűművésszel. „A művész senkivel sem kívánt találkozni44 — mondta a 75 éves
Đorđević Putić Natuška.
Az ő nevéhez fűződik a Bartók család zongorájának sorsa is. Egy nagy
világosbarna hangszer volt ez, a kis Bartók ezen tanult zongorázni. „Emlék
szem téli vasárnap délutánokra — írta később egy helyütt —, amikor én,
a vékony, sápadt kisfiú ott ültem az ebédlőben a zongora előtt két gyertya
fényénél, körülöttem a nagyszentmiklósi notabilitások, a patikus és felsége,
a jegyző, az orvos, a kántor, a pap, és hallgatták zongorázásomat.41 Később,
amikor az apa halála után a család elkerült Nagyszentmiklósról, a zongorát
a nagynéni, Karíné Bartók Izabella örökölte, onnan került a Putić házba,
majd 1940-ben Dordeviéné Putić Natuška Belgrádba hozatta és a megszállás
ínséges éveiben egy ismeretlen vevőnek eladta.42 Ha még megvan, lappang
valahol, a jelek szerint alighanem Vajdaságban.
Vajon előkerülhet-e valahonnan?
Végezetül, emlékeztetésképpen talán még annyit, hogy Bartók Béla
csak kevésszer járt tájunkon, de a mai Jugoszlávia más vidékein is. 1930
augusztus első napjaiban az Adrián pihent, a Kvamerói öbölben, az Abbázi
ától 6 kilométerre fekvő, akkor Olaszországhoz tartozó Lovranában, vagyis
Lovranban, és egy nap átrándult Crikvenicára is. Egy korabeli csoportképen
felesége, Pásztory Ditta és két fia, Péter és Béla is látható. Bartók Béla nem
tudott úszni, ennek folytán ritkán járt a strandra, de a képen mégis „jelen"
van: Péter fia egy kis agyagszobrot készített, ez jelképezi a távollevő apát.43
42 Dordevicné Putić Natu&ka, Belgrád, Kosovska u. 8/III.
43 Ifj. Bartók Béla közlése.

Bartók Béla 1912-ben Torontál megyében járt gyűjtőúton. „Háromszor
utaztam a Bánátba — írta egyik bukaresti ismerősének —, ahol kb. 400 dalt
és táncot gyűjtöttem, köztük sok hosszú és értékes balladát szövegestől.
Mindezt az anyagot már elrendeztem/4 A kutatómunkát főleg a Bánát romá
niai részében végezte, a mai Jugoszlávia területén Dél-Bánátban járt: 1912.
december 22-én Keviszőlősön (Seleuš), 28-án Alibunáron, 29-én Petrén
(Vladimirovac) és még Űjozorán (Uzdin). Ez is valójában román lakta vidék.
Személyesen sohasem végzett Jugoszláviában népdalkutatást, mégis,
Milman Parry amerikai egyetemi tanár által hanglemezre vett jugoszláv
népzene alapján, Szerb-korvát népdalok címmel megírta egyik legjelentősebb
tanulmányát, amelyet a hazai népzenekutatás alapvető műveként tartanak
számon.44
Nálunk, vagyis az ország területén csak egyetlenegy hangversenyt
adott: 1911. november 23-án a szabadkai filharmonikusok hangversenyén
szerepelt. Liszt Ferenc századik évfordulója alkalmából rendezték, Lányi
Ernő vezényelt. A Bácsmegyei Napló45 vezércikkében is említést tesz az
eseményről, feltehetően Fenyves Ferenc főszerkesztő tollából: „.. .Jelen
volt azon az egész Szabadka, s messze környék.“
HK,

1981/46—47.

Kalapis Zoltán

44 Lampert Éva: Bartók Béla és a délszláv folklór. Szomszédság és közösség. Szerkesztette
Vujicsics D. Sztoján. Akadémiai Kiadó, Budapest, 197245 1911. november 26.

2. MOZZANATOK A ZRENJANIN1 FILHARMÓNIA
TÖRTÉNETÉBŐL
A nagybecskereki zenekari muzsikálással kapcsolatos első feljegyzések
egyikét a Wochenblatt1 közli 1861. szeptember 21-én. A lap tudósítója egy
hangversenyről ír, amelyen Charlotte Deckner bécsi hegedűművésznő mellett
a műsor előadásában a helyi műkedvelők csoportja is részt vett, élén egy
Rudolf Wiltschgo nevű, minden jel szerint hivatásos muzsikussal. Ez a mű
kedvelő csoport egészíti ki a következő esztendőben Nagy Jakab vendégmű
vész programját is, aki — a korabeli újságírót idézve — »egy fél méter hosszú,
minden szerkezet és billentyű nélküli flótán“ játszott.2 A nagybecskereki
zenekar őskorából figyelemre méltó továbbá az a két feljegyzés is, mely az
1864 szeptemberében megtarott koncerttel foglalkozik; az első, mintegy
beharangozásként, közli a hetilap olvasóival, hogy Rudolf Wiltschgo hama
rosan egy sok szempontból érdekes zenei műsorral lepi meg a város közön
ségét, a másik, a vállalkozás sikerét nyugtázva, megállapítja, hogy a program
megfelelt a közönség ízlésének.
Sajnos, a zenei produkciók előadói színvonalát értékelő kritikai próbál
kozások hitelessége és szavahihetősége — egy mai konkrét felmérés lehetősé
gének hiányában — igen kétes, mert maguk a kritikusok sem írtak mindig
következetesen és tárgyilagosan; beszámolóikban a zenei tényezők rovására
nemegyszer túl nagy teret kaptak a mellékes mozzanatok, a szervezés, a
közönség, a megjelent személyek névsora stb. így ezek a cikkek többségükben
inkább az események krónikását tájékoztatják. A muzsikálás minőségének
meghatározása jóval nehezebb feladat; erre hozzávetőlegesen a műsorszámok
előadásának különféle követelményeiből következtethetünk és azokból a
sokszor elfogult utalásokból, amelyekkel egy-egy korabeli kritikus az európai
hírű vendégművészek fellépéseire hivatkozik a hazai zenészek teljesítményének
értékelésekor. Arról viszont, hogy a nagybecskereki zeneértő toliforgatók
nem hallgatták el véleményüket még a legismertebb művészhírességekről sem,
több esetben is meggyőződhetünk. Talán a legkirívóbb példa a Liszt-növendék
1 A konkrét adatokat a helyi sajtó szolgáltatta: a német nyelven megjelenő hetilap, a Woc
henblatt (1861— 1908), a két magyar nyelvű napilap, a Torontál (1892— 1930) és a Híradó
(1930— 1938), az ugyancsak magyar nyelven nyomtatott riportújság, a Tükör (1931) és
a szerb nyelvű hetilap, a Zrenjardn (1954— 1958).
2 A fuvola ősi változata, amelyet a francia hangszerkészítők a XVII. század második felé
ben kezdtek tökéletesíteni különféle billentyűrendszerek segítségével.

Carl Tausig3 koncertjének két ellentétes sajtóvisszhangja. Mindenesetre az
a tény, hogy Nagybecskereknek több mint száz esztendővel ezelőtt néhány
aktív zenekritikusa volt, arra enged következtetni, hogy a zeneművészet nagy
becsben állott a hajdani megyei székvárosban.
Kíséreljük meg ezeknek az 1860-as, 1870-es zenei rendezvényeknek a
leírását. Mindenekelőtt el kell modanunk, hogy nem mai értelemben vett
koncertekről van szó, hanem vegyes zenei-irodalmi műsorokról: a különféle,
főleg klasszikus és romantikus zeneszámok közé egy-egy szavalatot vagy
irodalmi felolvasást iktattak a rendezők. Ezeknek az estéknek a színhelye a
városi színházon kívül a jobb nevű éttermek helyiségei, nemegyszer a vagyonos
családok szalonjai. A későbbi években mind kevesebb hely jutott a zenei
estek műsorában a prózai betéteknek, a műkedvelő zenekar fokozatos növe
kedésével párhuzamosan meghonosodnak az Európában szokásos hangversenyezési formák, a koncerteket egyre népesebb közönség látogatja, a helyi
arisztokrácia és értelmiség mellett a nézőtéren helyet kér magának a polgári
középosztály is, a kereskedők, az iparosok, a szakmunkások, a vasúti alkalma
zottak, a nyomdászok, a kishivatalnokok. A bemutatásra kerülő műsorszámok
megválasztása évről évre gondosabbá válik, és a műsor előadásának értéke
lése is bizonyos beérésre, tudatosabb állásfoglalásra vall: „Mi mindig szívesen
tartózkodunk a bírálattól, ha dilettánsokról van szó. Egy olyan városban,
amilyen Nagybecskerek, ahova a hivatásos zenészek ritkán térnek be nagyobb
számban, elkerülhetetlen a műkedvelők szereplése. Ők biztosítják részvé
telükkel a műsor változatosságát.. Jókora félreértések támadhatnának, ha
velük szemben a sebészeti beavatkozás módszereit alkalmaznánk. Mert hát,
mit is lehet náluk a kritika igazi mércéjével mérni a jóakaraton kívül ?“4
Az 1883-as esztendő új tartalommal gyarapítja a mezőváros zenei életét.
Megrendezi első közös hangversenyét a Dalárda és a műkedvelők zenekara.
Ennek az együttműködésnek a példáját követi majd több mint két évtizeddel
később a Filharmonikus Társaság, amely a helyi zenekar és a Harmónia
férfikar összevonásával létesült. 1883. szeptember elsején találkozunk továbbá
a sajtóban az addigi dilettáns, zenekedvelő, műkedvelő stb. terminusok he
lyett első ízbea a zenész fogalommal becskereki muzsikusokra vonatkoztatva.
Végül ebben az évben vetődik fel nyilvánosan a hangszerek vásárlásának
gondolata. A december 18-án megrendezett koncert bevételének egy részét
a zenekedvelők erre a célra kívánják fordítani. Hogy elképzelésüket valóra
váltották-e, nem sikerült rábukkannom.
Más zenekarok is működnek ez idő tájt a városban. A tűzoltók zenekara
vasárnaponként térzenét ad, a gimnázium tizennyolc tagú vegyes zenekara
Prajsz Javorski tanár vezényletével 1884. május 17-én a többi között egy
Mozart-alkotást is műsorára tűzött. A város zenei életének ünnepnapjai
közé tartozik továbbá Blaha Lujza5 vendégszereplése 1896-ban.
Jegyezzük fel még a Dalárda és a szerb templomi énekkar (Srpsko
crkveno pévaöko društvo) közös koncertjét, melyet Torontál vármegye
3 Carl Tausig (1841— 1871) Varsóban született. Weimarban Lisztnél tökéletesítette zongorajátékát* majd mint messze földön híres virtuóz hangversenyezett Európa-szerte.
Nagybecskereken 1865-ben járt.
4 Wochenblatt, 1874. VIII. 22.
5 Blaha Lujza (1850— 1926) híres magyar énekesnő, a budapesti Nemzeti Színház örökös
tagja.
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szegényeinek javára rendeztek 1882. január 24-én, valamint egy 1887-ből
származó hangversenykritikát, amelyben a színház „szerencsétlen" akuszti
kája került pellengérre.
Érdekes megfigyelni, hogyan váltakoznak a nagybecskereki zenekar
történetében a fellendülés és visszaesés korszakai. Mintha koncentrikus körök
formájában növekednének egy-egy újbóli kezdeményezés méretei, valahány
szor a zenekar és a helyi zenei élet végleges talpraállításának, rendezésének
célkitűzéseivel. 1891. december 2-án egy ilyen újrakezdésről számol be a
Wochenblatt, az „első bemutatkozást" az „első teljes győzelemmel" azonosítja,
majd közli a műsorszámok jegyzékét és a közreműködők nevét. A programból
ragadjuk ki Strauss Ünnepi nyitányát és Bériot hegedűversenyét, melyet
Tolveth Anna játszott. A lap kritikusa elismeréssel nyilatkozott még Jakabfalvv trombitaszólójáról és Binder jeles klarinétszólójáról.
A múlt század utolsó évtizedében játszódnak le a zenekar első fénykorának
közvetlen előzményei. Az együttes Siegmund Weissnek, a bécsi Carl Theater
nyugalmazott karnagyának vezetésével most már olyan müvek megszólalta
tására is vállalkozhat, mint amilyen például Beethoven Egmont nyitánya,
vagy az egyveleg Wagner Lohengrin]ébóL6 Erről a koncertről jelenik meg az
új magyar napilap, a Torontál kritikusának írása, amelyben kifogásolja,
„hogy a tizenkét szám közül egyetlenegy magyar zenemű sem szerepelt" a
műsorban, majd hozzáfűzi, hogy ennek „jövőre semmi szín alatt sem szabad
megtörténnie". Nyilvános tiltakozása az akkoriban divatos német befolyás
ellen irányult.
Rét évvel később tartják meg a Torontál megyei Közmívelődési és
Magyar Nyelvterjesztő Egylet első hangversenyét, melyen a „zene között
az irodalomnak egy piczike kis hely sem jutott".7 A zenekar ezen az estén
szokott lendülettel és precizitással játszotta Kéler Rákóczy-nyitányát. A
helyi műkedvelők mellett énekszámokkal közreműködött Nocker János
Kikindáról és Mágor Ida Temesvárról. Vezényelt Ripka Ármin, a későbbi
Filharmonikus Társaság alapító karnagya.
A Zenekedvelő Egylet éveiből még egy érdekes kritikából idézünk:
„A nagybecskereki zenekedvelők egyesülete hosszú pihenés után ismét a
nyilvánosság elé lépett, és szombaton este a kaszinó nagytermében hangver
senyt adott. Az egylet nem tehet arról, hogy a közönség legnagyobb részének
ízlése inkább hajlott és hajlik a „Felfordult világ" színpadi előadásaihoz, mint
a magasabb és nemesebb és főleg városunkban ritkán hallható zenei élve
zethez".8
Zrenjaninban ma is az 1899-es esztendőt tartják a Nagybecskereki Fii
harmonikus Társaság megalakulási évének. Eszerint ünnepelték meg 1929-ben
a harmincéves jubileumot, 1954-ben a testület fennálásának 55. évfordulóját.
A Wochenblatt és a Torontál cikkei viszont,arról tanúskodnak, hogy a Fiihar
monikus Társaság hivatalosan, a Zenekedvelő Egylet zenekarának és a Har
mónia férfikarnak az összevonásával, hét évvel később, 1906. február 10-én
létesült. Az alapító közgyűlésen Filkovics Boldizsár elnökölt, a minisztérium
az év novemberében hagyta jóvá a Társaság statútumát. Igaz, a Zenekedvelő
6 Hangverseny a nagybecskereki Kaszinókertben, 1892. VII. 9.
7 Torontál, 1894. I. 29.
8 Torontál,, 1900. XII. 17.

Egylet, amelyhez a zenekar a Filharmonikus Társaság adminisztratív meg
alakulásáig tartozott azelőtt is, 1899-ben és a rákövetkező években is renszeresen megtartotta választmányi közgyűlését, de a korabeli sajtóhírekből
nem tűnik ki, hogy miért vésődött a város zeneértőinek tudatába éppen ez az
év, mint a Filharmónia megalakulásának időpontja. Feltételezhető, hogy évek
múltán, esetleg emlékezetből, a filharmonikusok tevékenységük kezdetét
Ripka Ármin munkásságának valamilyen fordulópontjához kötötték. Ez pil
lanatnyilag nyílt kérdés marad, annál is inkább, mert Ripka Ármin nevével
már korábban is találkoztunk a zenekar fellépéseivel kapcsolatban.
Maga a zenekar a Filharmonikus Társaság megalakulása előtt huszonhat
aktív muzsikus tagot számlált. Az 1903-ban megtartott választmányi köz
gyűlésen felolvasott beszámoló szerint a huszonhat zenész mellett a Zene
kedvelő Egyletnek tizenhárom alapító és negyvenhat pártoló tagja volt, évi
zárszámadása pedig 455 korona bevétellel zárult.
Az a tény, hogy a repertoár középponti számai, amelyekhez évek múltán
is a zenekar minden karmestere és műsorbizottsága minduntalan visszatért,
már ott szerepelnek a Zenekedvelő Egylet együttesének programján a századforduló éveiben, azt bizonyítja, hogy ennek a zenekari apparátusnak az
arculata még az 1890-es években kialakult. Már említettük, hogy 1892-ben
előadásra került Beethoven Egmont című nyitánya és az egyveleg Wagner
Lohengrin]éből. Bővítsük ki ezt a műsorjegyzéket: Suppé: Paragrafus III.
— nyitány; Millöcker: A Neckar partján — keringő; Verdi: Kettős az
Aida című operából (1892); Haydn: D-dúr szimfónia ; Gounod: Egyveleg
a Faust című operából; Hubert Károly: Magyar királyi induló; Rossini:
Elisabetha — az opera nyitánya; Mozart: I. és II. szvit a Don Giovanni
című operából; Moszkowski: Szerenád (1899); Auber: A portiéi néma —
nyitány; J. Strauss: Egyveleg a Denevér című operettből; Mendelssohn:
Nászinduló (1900); Hubay: Csárdajelenet (1901); Nicolai: A windsori víg
nők — a vígopera nyitánya; Verdi: Egyveleg a Trubadur című operából;
Erkel: Hunyadi László — nyitány; Mozart: C-moll szimfónia, numero 40;
Wagner: Tannhauser — zarándokok kara (1902); Mendelssohn: Hebridák —
nyitány; Mozart: Es-dúr szimfónia, numero 39; Mozart: Figaro házassága —
nyitány (1903); Offenbach: Hoffmann meséi; Brahms: Magyar táncok (1904);
Weber: A bűvös vadász — részlet (1905)9.
Egészen bizonyos, hogy magas előadóművészi színvonalról aligha
beszélhetünk a fenti művek megszólaltatásával kapcsolatban, már csak azért sem,
mert a műsoron szereplő szerzemények zöme jóval nagyobb együttest követel
meg, mint amilyen a huszonhat tagú nagybecskereki műkedvelő zenekar
volt. (Lehetséges, hogy ilyen alkalmakra a vezetőség néhány muzsikussal
kibővítette a zenekart, de a kellő — legalább hatvan főnyi — létszámot nem
biztosíthatta.) A szerény létszámú vonóskar sem hangzásban, sem technikailag
eleve nem láthatta el kifogástalanul összetett feladatát, a hiányos fúvóskar
pedig csak hozzávetőlegesen szólaltathatta meg a partitúra szólamait.10
Mindettől eltekintve a zenekar tevékenysége ezekben az években igen nagy
érdeklődést váltott ki Nagybecskereken, és ha a zenekedvelők tudatában is
lehettek a helyi együttes korlátozott lehetőségeinek, sajátjuknak érezték, tá
mogatták működését, tömegesen látogatták koncertjeit.
9 A felsorolt műveken kívül más alkotások is szerepeltek a zenekar műsorán.
10 Egy korabeli csoportképen látható a zenekari összeállítás.

Nemcsak a Zenekedvelő Egylet zenekara fejt ki ebben az időben élénk
és sokrétű tevékenységet. A többi ,zenei műfaj terén is egymást követik az
események: a színházban Szoyer Ilonka11 kápráztatja el a Bob herceg és a
Denevér12 közönségét, az operakedvelők pedig Európa egyik leghíresebb
társulatának, a Prágai Nemzeti Színház teljes együttesének szenzációt keltő
produkcióiban gyönyörködhetnek.13 A szerb templomi énekkar és a Harmónia
férfikórus állandó koncertjei, valamint a neves külföldi vendégművészek
estjei külön színnel és tartalommal egészítik ki ezt a mozgalmas zenei életet.
Ilyen légkörben érik meg és válik valóra a Nagybecskereki Filharmonikus
Társaság megalakításának gondolata. A bécsi,budapesti, berlini és más európai
filharmóniák mintájára az újonnan megalakított becskereki szervezetnek is
megvan a szerény létszámú, de annál ambíciózusabb „szimfonikus" zenekara
és kórusa. Ez utóbbi főleg önálló számokkal szerepel a közös koncerteken,
de ha a műsor megkívánja, a zenekarral karöltve nagyszabású művek előadására
is vállalkozik. A Filharmonikus Társaság folytatja a Zenekedvelő Egylet gya
korlatát mind az igényesebb estek, mind az egyre gyakoribbá váló népszerű
rendezvények szervezése terén. A Wochenblatt tudósítója elismeréssel álla
pítja meg 1907. november 30-án, hogy a Filharmónia a gyakorlatban is mindin
kább a város zenei életének központjává válik. A nagyközönség igényeit mél
tányolva a műsorbizottság farsangi koncerteket, népszerű esteket, téli hangver
senyeket, szilveszteri vidám zenei összeállításokat, báli szórakoztató és
táncmuzsikát14 iktat a programtervezetbe.
Feltételezhető, hogy ezeket a feladatokat mind az ének -, mind a zenekar
eredményesebben és színvonalasabban oldptta meg, tekintettel arra, hogy az
előadó apparátus minden szempontból (létszám, technikai és zenei felkészült
ség) megfelelt a könyebb fajsúlyú muzsikának.
A Filharmónia alakulását követő esztendőkben néhány neves, a helyi
határokon túl is ismert, helybeli szerző közreműködése fémjelzi a nagybecske
reki zenei élet eredményeit. 1907 novemberében Antalffy Zsíros Dezső15
Este van című zenekari szerzeménye kerül bemutatásra, decemberben, a
szilveszteri műsor keretében Rippka Imre16 operettjének dallamai csendülnek
fel, 1908 decemberében pedig Kiss Gyula17 Szerenád)éx adja elő a zenekar.
11 Szoyer Ilonka (1880— 1956) neves budapesti énekesnő, Nagy becskereken 1905-ben
vendégszerepeit.
12 Huszka Jenő Bob herceg és Johann Strauss Denevér című operettje repertoár-darabja
volt a nagybecskereki színháznak.
13 A Prágai Nemzeti Színház öperaegyüttese 1903-ban járt Nagy becskereken, április 11-én
az Eladott menyasszony, 12-én a Pique dame, 13-án a Carmen és 14-én a Hoffmann meséi
című műveket mutatta be.
14 Operett-egyvelegek, keringek, polkák, csárdásfeldolgozások stb.
15 Antalffy-Zsíros Dezső (1885— 1945) orgonaművész és zeneszerző Nagybecskereken
született. Tanulmányait Budapesten, Lipcsében és Milánóban végezte, 1909— 1921-ig
a budapesti Zeneművészeti Főiskolán tanított. 1923 óta Amerikában élt, ahol a rochesteri
Eastman egyetem professzora és a New York-i Radio City Hall orgonistája volt.
16 Rippka Imre apja, Ripka Ármin utódja volt a Nagybecskereki Filharmonikus Társaság
ének- és zenekarának karmesteri dobogóján. A korabeli sajtó elismeréssel nyilatkozik
szerzeményeiről is. Feltételezhető, hogy 1907-ben dr. Hesslein József szövegére kompo
nált Annié című operettjét mutatták be.
17 Kiss Gyula 1908-ban a nagybecskereki gimnázium növendéke volt. Később a lipcsei
zeneakadémián folytatta tanulmányait. Két zenekari műve a lipcsei szimfonikus zenekar
előadásában nagy sikert aratott. Híre a New York Times cikke révén Amerikába is eljutott.

A zenei életről vall a maga módján az a feljegyzés is, amely a Wochenblattban 1908. március 21-én arról szól, hogy a városban letelepedett és üzletet
nyitott Anton Lenhart hangszerkereskedő és hangszerjavító iparosmester.
A néhány évig tartó fénykor után a megelégedés hangját a bíráló szó
váltja fel: „Nagybecskerek város zenei élete meglehetős szervezetlenül áll
a város egyébként pezsgő kultüréletében. A filharmóniai társaság az egyedüli,
amely lelkes buzgalommal igyekszik élénkíteni zenei életünket, de szerény
eszközeivel nem képes olyan zenei kultúrát létesíteni, amely ma már a városok
ban nélkülözhetetlen11.18 Ennek a bajnak az orvoslására Jankó Ágoston al
ispán személyesen kezdeményezi egy tömeges zeneegyesület megalakítását
a Filharmonikus Társaság és az egész zenekedvelő közönség bevonásával.
Nem tudni, lett-e valamilyen eredménye ennek az elképzelésnek, de ha történ
tek is lépések egy széles körű zenei egyesület megszervezésére, az első világ
háború* évei megbénították az effajta törekvéseket. Hogy a Fiiharmonikus
Társaság a háborús esztendőkben sem szűnt meg létezni, azt viszont az 1915-ben alapított zenede bizonyítja a legjobbn, amely a Társaság Kötelékében
működött, és célja a muzsikus-utánpótlás nevelése volt. A filharmonikusok
zeneiskolájának növendékeiből ifjúsági zenekart szerveztek, amely közre
működött az intézmény igen népszerű diákkoncertjein is.
A háború után ismét a fellendülés jegyében folytatódik a Filharmonikus
Társaság kulturális tevékenysége. 1920 márciusában Daunné Kenese Hilda
becskereki zongoraművésznő mint zeneszerző szerepel a zenekar műsorán.
Kompozícióiról a kritika megállapítja, hogy a múlt században uralkodó
zenei romantizmus stílusjegyeit viselik magukon, virtuozitás, elegancia, és
könnyed, felületes, „franciás" líra jellemzi őket, zenekari partitúrái pedig
arról árulkodnak, hogy a szerző elsősorban jó zongorista19. Kár, hogy a Filhar
mónia kottatára nem maradt fenn, így ezekről a művekről nem alkothatunk
magunknak hitelesebb képet.
1921. június 11-én a zenekar történetében egyedülálló kezdeményezésről
számol be a Torontál: a város vezetősége egy állandó hivatásos zenekari
testület megalakításáról tárgyalt. Ennek a javaslatnak a megvalósítására nem
került sor, de művelődéstörténeti szempontból igen jelentős a tény, hogy
egy vidéki városban, amilyen az akkori Veliki Bečkerek volt, ilyen téma is
foglalkoztatta a városatyákat.
A Filharmonikus Társaság 1929 júniusában megünnepli fennállásának
harmincéves jubileumát.20 Ezen a díszhangversenyen a negyven tagú kórus
és a harminchat tagú zenekar Mozart, Fuchs, Haydn, Weinzierl és Wagner
műveit adta elő Rippka Imre vezényletével. A harminchatos létszám a leg
nagyobb a zenekar egész történetében. Nem állítható, hogy a zenekar népesebb
összeállításban nem lépett fel (talán a második világháború utáni utolsó
fellendülés éveiben?), de erről eddig nemi találtunk semmilyen adatot.
A jubileumi koncert utáni évben ismét egy érdekes esemény mozgatja
meg a város zenei műkedvelőit és a zenekedvelő közönséget: a belgrádi
i* Torontál, 1913. XI. 13.
is Torontál, 1920. III. 24.
20 Már korábban említettük, hogy a helyi lapok eddfg ismeretlen okokból a hivatalos idő
pont, 1906. február 10-e helyett az 1899-es esztendőt tartják a Filharmonikus Társaság
alakulási évének.

rádió vegyes zenei programot közvetít, amelyben részt vesznek Veliki Bečkerek kórusai és zenekarai, közöttük a Filharmonikus Társaság zenekara is.
Ebben az időben Veliki Bečkerek zenei életére, a nagy népszerűségnek
örvendő rádióadások révén, egy szélesebb hallgatóság is felfigyelhetett, ide
értve a környező országok rádióhallgatóit is. 1931 májusában, például, Mozart
B-dúr misé)e hangzott el a plébánia-templomban. „A beográdi rádió továbbí
totta a mise lefolyását, és ezzel lehetővé tette, hogy messze országunk határain
túl is meggyőződést szerezhessenek arról a kulturális életről, vagy élni aka
rásról, amely egy kis haladó városkában : Becskereken van.“21
A zenei életét élni akaró kisvárosban ünnepi keretekben emlékeztek meg
Wolfgang Amadeus Mozartról, halálának 140. évfordulóján: a már említett
B-dúr mise előadása mellett Mozart-estet rendezett a Filharmonikus Társaság.22
A B-dúr misét, amelyet aránylag nagy ének- és zenekar szólaltatott meg,
Weninger József tanította be és vezényelte, a filharmonikus koncert karmestere
Rippka Imre volt. Ez utóbbi műsorán a Titus című nyitány, az A-dúr he
gedűverseny (Griffl Lajos előadásában), a G-moll szimfónia, az Ibolya című
dal (Jeanplong Malvin előadásában) és műkedvelő énekesek közreműködésével
a Varázsfuvola második felvonásának fináléja szerepelt.
A két világháború közötti időszakból jegyezzük fel továbbá három ora
tórium előadását is Weninger József egyházi karnagy vezetésével: 1927.
április 12-én, 13-án és 14-én Friedrich Seitz A passió című oratóriuma került
bemutatásra Weninger Ernő orgonista, harminc énekes, húsz zenekari zenész
és egy ötventagú gyermekkórus közreműködésével. 1931-ben Haydn A terem
tés, 1933-ban pedig Beethoven Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriuma
hangzott el a helyi műkedvelő és hivatásos muzsikusok és amatőr énekesek
közös produkciójaként.
1937. április 10-én a petrovgradi (becskereki) Filharmónia Egylet ze
nekara részt vett egy vegyes műsorú koncerten, melyen a városban állomásozó
gyalogezred fúvószenekarával közösen, a többi között előadta Schubert
„befejezetlen“, H-moll szimfóniáiét is. Vezényelt Ljubomir Dimitrijević, a
katonazenekar karnagya. Zenei életünk „az utóbbi időben — írja erről a
koncertről a helyi napilap, a Híradó tudósítója — örvendetes lendületet kezd
venni. Alig múlt el egy hete, hogy zenészeink és műkedvelőink egy felette si
került Liszt-ünnepéllyel adták tanúságát tehetségüknek és ügybuzgóságuknak
és íme, nyolc nappal rá egy filharmóniai hangversenyben volt részünk, amely
minden dicséretet megérdemel.
De ami ennél is kedvesebb tény, az, hogy a zenei erők összefogásánál
figyelmen kívül hagytak minden felekezeti és nemzeti tekintetet, ami annál
is szívemelőbb látvány, mert hiszen tehetségüket a jótékonyság és művészet
szolgálatába állították/*
A következő esztendőben, egy évvel Hubay Jenő, a neves magyar hege
dűművész, zeneszerző és pedagógus halála után,23 nagysikerű Hubay-emlékest
keretében lépnek fel a filharmonikusok Rippka Imre vezényletével, ezúttal
21 Tükör, riportújság, 1931. V. 30.
82 A zeneművészet nagyjainak szentelt emlékkoncerteknek sokéves hagyománya volt a
városban. (Haydn-est 1909, Beethoven-est 1921, később Liszt-est 1937 stb.)
23 Hubay 1937. III. 12-én halt meg Budapesten.

a petrovgradi Magyar Közművelődési Egyesület zenekaraként, 1940-ben pedig
Lángh Imre D-dur miséjének bemutatásában vesznek részt.24
A második világháború utáni időszakból aránylag kevés feljegyzés
maradt fenn a Zrenjanini Városi Filharmónia zenekarának tevékenységéről.
1954. november 6-án ünnepi hangversennyel emlékeztek meg a testület fenn
állásának (1899-től számított) 55. évfordulójáról. Lángh Imre karnagy
vezényletével és Petar Toškov zrenjanini származású belgrádi hegedűművész
közreműködésével előadásra került Beethoven Egmont című nyitánya, Mendel
ssohn E-moll hegedűversenye és Mozart Es-dur szimfóniája. Végh Sándor
tanár, a Madách Színház igazgatója ismertette a zenekar múltját és felhívta
a közönséget, támogassa egy zenekedvelő egylet létesítésének gondolatát.
1958-ban sikeres hangversenyről tudósít művelődési rovatában a helyi
hetilap, a Zrenjanin. A koncert műsorszámait egy szakemberekből álló köztársasági bizottság is meghallgatta, és beiktatta a harminchárom tagú zene
kart a szerbiai műkedvelő zenekarok első szemléjének programjába, melyet
Kosovska Mitrovicán tartottak meg 1958. június 21-én és 22-én.
A Zrenjanini Városi Filharmóniával kapcsolatos utolsó adatok egyike a
zenekar és a városi énekkar közös szerepléséről szól: 1961. november 29-én
a filharmonikusok részt vettek a városi színházban a forradalom huszadik
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi akadémián.
HITK , 1972/10.

Pándi Oszkár

24 Lángh Imre (1896— 1971) Rippka Imre utódja volt a filharmonikusok élén. Mint zene
szerző operettekkel (Sárit elrabolják, K i a feleségem?) és más szerzeményekkel aratott
sikert. D-dúr miséiét a budapesti Mátyás-templomban is előadták 1940. II. 25-én. A
petrovgradi ősbemutató 1938 decemberében volt a szerző vezényletével.

IX.
Nyelvművelés

NYELVMŰVELÉSÜNK MŰLTJÁBÓL
A Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület azzal a megtisztelő
feladattal bízott meg, hogy ezen a tudományos ülésszakon tartsak előadást
a hazai magyar nyelvművelés múltjáról. Feladatomat, mint irodalomtörténész
és mint a hazai magyar művelődés kutatója elsősorban a magam szakterü
lete felől és annak módszereivel közelítettem meg, így rövid áttekintésemből
természetszerűleg hiányoznak a nyelvtudományra tartozó s a nyelvtörténé
szektől bizonyára jogosan hiányolt sajátos szempontok és meggondolások.
Előadásom e hézagainak természetesen rajtam kívül eső okai is vannak: egy
részt az, hogy objektíve kevés olyan nyelvápoló és nyelvművelő szervezet,
egyesület és társulat működött ezen a vidéken, amely átgondolt program
alapján, céltudatosan végezte volna munkáját, másrészt pedig mindmáig
még e szórványos kezdeményezések, az alkalmi nyelvművelő tevékenység
sajtó-bibliográfiája sem készült el. így aztán e rövid vázlat legfeljebb csak
a szakkutatás ösztönzését szolgálhatja némi siker reményében, de arra már
nem tarthat igényt, hogy kijelölje a kutatás irányait.
A nyelv ügyét felkaroló kezdeményezések indítékait vizsgálva a polgári
társadalomban általában kétféle irányt különböztethetünk meg. Az egyik
a „védelmeztetett magyar nyelv“-ért száll síkra a gyarmatosítás, az elnyomás
s a jogfosztás ellenében, a másik a terjeszkedés, a hódítás szándékával lép
fel. A nyelvművelés e Janus-arca a története folyamán nemzetiségileg hete
rogénné vált vajdasági területen is megfigyelhető, s egyebek mellett azzal is
magyarázható, hogy itt a nyelvi mozgalma^ mindig sokkal szorosabban szö
vődtek össze a nemzeti létezés problémáival s a társadalmi és politikai élet
által felvetett kérdésekkel, mint a nemzetiségileg egységes területeken. A
tudomásunk szerint legrégibb, 1840-ben Szabadkán megalakult Nemzeti
Nyelven Munkálkodó Társulat a felvilágosodás gondolati talajából, Bessenyei
örökségéből táplálkozó reformkori eszmevilágnak megfelelően a tisztán
irodalmi célokon túl csak a szónoki ás, a szavalás, a „magyar nyelven való ékesen
szólás46 gyakorlását, valamint az „új szavak“ megvitatását tartotta céljának,
tehát a nyelvet illetően a meglevő gondozására, „csinosítására" korlátozódik.
A millénium körüli idők szellemének megfelelően a nyelvápoló törekvések
már kilépnek ebből a keretből, nem elégszenek meg a nyelvet passzíve művelő,
a nyelv szépségén, kifejező erején és tisztaságán őrködő szándékkal, hanem a
nyelv terjesztésére irányulnak, társadalmi hatósugarának növélésére s a
más ajkúakkal való elfogadtatására, ahogyan ezt a szándékot a Torontál
megyei Magyar Nyelvterjesztő Egylet már nevében is mutatja.

Nyelvművelő mozgalmaink jellegét illetően még egy sajátságra kell
felfigyelnünk, ez pedig a szépirodalmi tevékenységhez, az írók, a literátorok
személyéhez való kötöttség. Ezen a tájon nem a főiskolákhoz, a tudományos
intézményekhez vagy a tudós társaságokhoz kapcsolódik a nyelvápolás,
egyszerűen azért nem, mert ilyenek nem is nagyon voltak, hanem a literátorokhoz, az esetek többségében pedig az alkalmi nyelvművelőkhöz. Kezdve a már
említett társaságoktól a két világháború közötti magyar sajtóig s még tovább,
a magyar olvasó társaságokig, kaszinókig és irodalmi csoportosulásokig azt
látjuk, hogy főleg az irodalmároké a kezdeményezés ezen a téren. Igaz, az
Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaságban, sőt kezdetben még a MTA-ban
sem válik el mereven egymástól a nyelv és az irodalom ügye (az Akadémia
helyesírási bizottságának Vörösmarty az elnöke, Aranka Györgynek pedig
legalább éppakkora gondja van a „játszó színre64, a tudomány és literatúra
előbbre vitelére, mint a nyelvművelésre), nálunk mégis mintha fokozottabb
mértékben jutna kifejezésre az író szerepe a nyelv kérdésében, mint másutt,
úgyhogy itt — megfordítva Horváth János tételét — nem annyira „nyelvi
érdekű irodalom“-ápolásról, hanem inkább — hogy így nevezzük — irodalmi
érdekű nyelvápoló munkáról szólhatunk. Csak mellékesen jegyezzük meg,
hogy a Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat nevében előforduló „nyelven"
szóalak nem ún. iránytárgy, tehát csak azt jelenti, hogy magyarul végezte
munkáját, nem pedig azt, hogy működése a nyelv kimunkálására irányul.
Mindez arra mutat, hogy a nyelvkérdés nálunk a „szakmabeliek", a filológusok
és katedrák keretein túlnőtt, s valóban a társadalmi élet kérdésévé vált. A
nyelvápolás és nyelvművelés — mint mozgalmaink múltja is elárulja — mindig
igen szorosan függött össze annak a társadalomnak az életfeltételeivel és szük
ségleteivel, amely létrehozta őket (az irodalmi és művészeti mozgalmak nem
mindig ilyen gyökérből táplálkoznak). A nyelvművelést — különösen annak
testületi, egyesületi formáját — nem a kedvtelés, nem a passzionátus nyelvész
kedés iránti hajlam teremti meg, hanem a nyelv társadalmi szerepében és
funkciójában bekövetkezett zavarok és rendellenességek. Ugyanígy a nyelvről
való gondolkodás, a nyelv iránt egyéni vagy kollektív magatartás is csak függ
vénye egy közösség mindenkori állapotának, nemzétileg-nemzetiségileg
rendezett vagy rendezetlen voltának. A homogén nemzeti társadalmak (ami
lyen pl. története legnagyobb részében a francia vagy az angol) nem érzik
és soha nem is érezték a szükségét az effajta mozgalmaknak, hisz az anyanyelv
használat mint az ún. „természeti jogok" kategóriájába tartozó dolog, nem
szorul ápolásra, gyámolításra, védelemre, nem kell külön törvényes rendelke
zésekkel szabályozni, s a nyelv ügye legfeljebb az akadémiák vagy tudós
társaságok körébe tartozik, akkor is szakmai, de nem társadalmi vonatkozásai
révén. A nemzeti fennmaradásukat tartósan veszélyeztetett kelet-európai
társadalmakban a nyelvi kérdés azonban egészen másfajta megítélés alá esik.
Nem is annyira a török időre gondolunk, amelyben — bármily furcsán hangzik
is — a nyelvi kérdés úgyszólván ismeretlen, hanem a XVIII. század végén
a felvilágosodással és a romantikával beköszöntő korszakra, a nemzeti tár
sadalmak itteni kialakulásának időszakára. Nem is feleslegesen és cél nélkül
idézzük fel ennek a korszaknak az emlékét, mert mint látni fogjuk, a történe
lem — mutatis mutandis — néha meglepő analógiákat kínál: mai világunk
ban pl. a felvilágosodás korának nem egy rokonvonását és helyzetét ismer
jük fel. Elsősorban a nation, az état és a langue fogalmának már a nagy francia
Enciklopédiában is felvázolt összefüggéseire gondolunk, amelyek újabbkori,

sőt legújabb történelmünkben is gyakran kerülnek előtérbe az állam fogal
mának hol erősebb, hol kevésbé erős hangsúlyával.1
Ezt végig gondolva természetesnek látszik, hogy az 1918 előtti Magyarország államkeretébe tartozó Délmagyarország (a mai Vajdaság) területén
a magyar nyelvi mozgalmak másodrendüek és jelentéktelenek, hisz az állam
primátusa nyomja rá a bélyegét a nyelvhasználatra, s a magyar művelődés
ügye a magyar állami szervek, intézmények és intézetek, iskolák és hivatalok
kezében volt. A görögkeleti szerb egyház nagyobb autonómiára való törekvése,
az államtól követelt mind nagyobb önnállóság érdekében folytatott harca
is jórészt ezzel hozható összefüggésbe: az intézmények feletti egyházi gyám
kodás az államtól (az idegen nemzeti hegemóniától) mentesebb fejlődés
lehetőségét jelenti a szerbség számára. Míg tehát az állami centralizmus
érvényesülése az oktatási és művelődési intézmények életében (s ezzel párhuza
mosan a főváros mind nagyobb felszívó ereje, monopolhelyzete, Pest centripetális művelődési politikája és mind mohóbb étvágya) egyfelől a vidéki
magyar kultúra elszegényedésével járt együtt, addig a viszonylagos autonómi
át élvező görögkeleti egyház befolyása és nagyobb konzerváló ereje a szerb
nemzeti nyelvű művelődésre azt hozza magával, hogy a múlt századközéptől
kezdve a vajdasági magyar nyelvi és irodalmi kultúra a szerbhez viszonyítva
pozícióiban meggyengül, intézményei gyérülnek, s látszólagos helyzeti előnye
ellenére is visszavonulóban van. A múlt századi magyar polgári fejlődés, úgy
látszik, ezen a tájon még a feltételeit sem teremti meg egy erős, regionális
öntudatú, a‘ maga erejére támaszkodó magyar művelődésnek. Az ún. „művelt
köznyelv" elerőtlenedésének a feltételei tehát már a múlt században is adva
voltak — éppen az állam centralizációs művelődéspolitikai intézkedései
következtében. A polgári kultúra válságtudatának ennek következtében fellépő
korai jeleivel találkozunk a már említett Nemzeti Nyelven Munkálkodó
Társulat egyik krónikásánál is, aki „megdöbbenve látta a város s a megyei
ifjúság iránytalanságát", s megállapítja, hogy „egyrészről a haladni nem akarók
visszavonulása, másrészről a szellemi haladás eszközeinek hiánya bénítja meg
egyelőre a haladást."2 Mégis: sem ez a Társaság, sem pedig a zentai Olvasó
kör, sem a torontáli Nyelvterjesztő Egylet vagy a zombori, szabadkai ún.
szabad líceumok nem a művelődés helyi, konkrét, megoldandó kérdéseinek
és gyakorlati szükségleteinek a szervei, mint pl. egykor az Erdélyi Magyar
Társaság, amely — mint Jancsó Elemér alapos tanulmánya3 bizonyítja —
a tájnyelvi szavak gyűjtését, a helyi nyelvi sajátságok számbavételét, egy
erdélyi enciklopédia szerkesztését, az erdélyi kéziratok összegyűjtését, rend
szerezését és kiadását, a könyvterjesztést, folyóiratkiadást s egyéb, a helyi
művelődés kérdéseivel összefüggő kérdések megoldását tartja elsődleges
feladatának. A vajdasági előfutárok inkább az irodalom szerelmesei: előbb
a reformkor egyetemes nemzeti művelődés eszményének hódolnk, majd a
kiegyezés után megindult általános szellemi pezsgés távoli visszhangjai.
Ezek természetesen nem a hagyományokból táplálkozó szellem termékei,
holott a humanizmus, a huszitizmus vagy a reformáció kora itt sem lebecsü
lendő örökséget hagyományozott a nemzeti nyelvű művelődésre.
1 Erről bővebben 1. Szekfű: Iratok a magyar államnyelv kérdéseinek történetéhez 1790—
1848. Bp. 1926. Bevezetés.
2 Lásd: Gyöngyösi Dezső: Az első vajdasági magyar irodalmi társulat. Kalangya, 1933.
363— 569. 1.

A szervezett nyelvápoló munkát az 1918-ban bekövetkezett változások
még nagyobb erővel sürgették, ui. a régi államszervezet felbomlása, tehát
a magyar állami iskolák és más intézmények jórészének megszűnése az addig
az állam patronátusát élvező magyar nyelv életében is rendkívül hátrányos
helyzetet teremtett. Ezt — legalábbis a húszas években — a kisebbségi sor
sot inkább csak eltűrő, mintsem annak konzekvenciáit levonó maradék ma
gyar értelmiség nem tudja felfogni eléggé felelősen s történelmi mélysége
iben. A magyar szellemi emberek, írók, szerkesztők, politikusok egyszerű
impériumváltozást látnak 1918-ban, s nem úgy élik meg, mint a nemzeti lé
tezés egészét érintő, minőségileg új korszakot, következőleg mint a nyelvre
s annak helyzetére is kiható lényegbeli változást, hanem csak úgy, mint az
uralmi rendszer fordulatát, kormányzat-változást, rezsim-cserét, ami az
alapvető dolgokig talán le sem képes hatolni. A polgári liberalizmus emlőin
nevelkedett magyar intellektuális körök talán meg sem értették, hogy itt nem
az államhatároknak, nem a felségjogoknak vagy a legfelső szuverén személyének
egyszerű cseréjéről van szó, hanem egy nemzetrész transzplantációjáról,
arról, hogy az újonnan alakult állami organizmus befogadja-e vagy kilöki-e
az idegen szövetet. Ez az értelmiség valóban nem tudta, hogy mi a követendő
ú t: a felszívódás, a beolvadás vagy pedig az önálló, életformák és a történelmi
kultúra elsáncolása. E polgári szemlélet kései bajnokai, Szenteleky, Milkó
Izidor stb. mindvégig megőrizték illúzióikat, hittek az egyetemes humánumban,
a nemzeteken, nyelveken és kultúrákon felülemelkedő európai eszményekben.
Övék a csodálatunk és elismerésünk — egy eljövendő Európa nevében. A
kritika és fenntartás joga azonban a túlélt nemzedéké, amelynek csakhamar
éreznie kellett, hogy a névelemzés, az anyanyelvű iskolázás korlátozása, a
sajtó- és egyesülési szabadság megnyirbálása tekintetében az új, magát de
mokratikusnak nevező állam sem haladóbb a feudális monarchiánál. Az
őszintén „európai", a Pen Clubban hívő Szenteleky még ennek a polgári
szabadelvűségnek a szellemében írja 1923-ban a programadó cikkét a nyelv
nemzetköziségéről: „A lapos, ködös agyvelő nem tudja megérteni, hogy a
nyelv éppoly anyaga a művészetnek, mint a pasztell, vagy a kő, a nyelv épp
annyira nemzetközi valami, mint a mozdulat, a márvány, vagy a tizenkét zenei
alaphang. Hogy a nyelv mennyire nem jelent nemzetiséget, arra legjobb
példa, hogy az írek legnagyobb ellenségeiknek, az angoloknak nyelvén írnak,
beszélnek és énekelnek. A francia Chamissoból német költő lesz, az angol
Wilde franciául írja meg a Salomet, a francia Stendhal olaszul is írogat, az
orosz Lermontov francia verseket költ, a latin költők előbb görög elégiákkal
próbálkoznak, a német Becguer Adolfból spanyol lírikus válik, D’Annunzio
francia nyelven ír színműveket, a magyar Heinrich Horvát a német nyelv
művésze, az olaSz Dante Gabriell Rossettiből angol poéta lesz, Strindberg
franciául panaszolja el »Vallomásait«, a horvát Zrínyi magyarul írja meg a
»Szigeti veszedelmet«, a spanyol Heredia pedig finom francia szonettek
ötvöse. A nyelv tehát bármennyire sokszínű, mégis csak anyag és nem program,
nem politikai hitvallás a művész kezében."4 De hivatkozzunk a legjobb euró
pai polgári hagyományokat folytató Milkóra is, a szabadkai-pesti literátorra,
aki a Törvény, a Logika, a Természet fennhatósága alá rendeli a nyelvkérdést,
a nagybetűs Műveltség hatalmának megerősödésétől várja a végső kérdések
3 Jancsó Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig. Bukarest, 1966. 96— 176. 1.
4 Szenteleky Kornél: Krónikák. Újvidék, 1944. 14. 1.

rendezését, mert — mint mondja: „Nem a szó a döntő, hanem a szellem“
Mindkettőjüket a szépirodalom érdekli, erről van szó náluk akkor is, ha a
nyelvről beszélnek. Szenteleky pl. a nyelv művelését csak az irodalmi ön
képzés egyik formájának tartja, s amikor a „döcögős, küszködő stílus, az
idegen szórend, magyartalan kifejezések, ósdi, szinte halott frázisok, helytelen
értelemben használt vagy hibásan képzett szavak" eláradását panaszolja
fel, voltaképpen az irodalom szempontjait érvényesíti.5
A polgári értelmiség — az idézett gondolatokból is látjuk — a nyelvet
csak eszköz-funkciójában értékeli és szemléli: az újságírás vagy a szépirodalom
kifejezőereje és rendeltetése felől közelíti meg, de nem látja műveltséghordozó-hagybmányőrző jelentőségét, következőleg nemzeti tartalmait sem. A hazai
magyar nyelv romlásáról alkotott véleményüket az újságok és folyóiratok
s általában a nyomtatott szöveg alapján, legfeljebb az ún. városi köznyelv
példáin alakítják ki, de meg sem kísérlik, hogy a magyarul beszélők egész
társadalmát, a népet és a népnyelvet is bevonják vizsgálataikba, sőt — ennek
az arisztokratizmusnak megfelelően —, az irodalmi nyelv tisztaságát védelmez
ve az általuk „földszagúnak", „igazándinak", „mokáriynak" minősített
kifejezéseket és nyelvi ízeket éppúgy elutasítják, mint az idegen szavakat és
idiómákat. Lehet, hogy ebben az egykorú sajtóban általánosan elfogadott
álláspontban szerepe volt Szenteleky nagy tekintélyének is, de bizonyos, hogy
az idézett írók polgári korlátozottsága is a nyelvi tudatszűkítés felé terelték
nyelv szemléletüket. Ennek számos példájával találkozhatunk a korabeli, két há
ború közötti korszak sajtótermékeiben. Szenteleky írja ^4 Mi Irodalmunk 1931.
II. 8-i számában a magyar nyelv jugoszláviai mostoha sorsáról: „Ennek egyik
és nem utolsó oka mindenesetre az, hogy a magyar nyelv a mi vidékünkön
nem él nyelvjárásokban, s így a dialektusokkal járó zártság, önnállóság és
szívósság hiányzik belőle. Hiányzik továbbá a nyelvjárásokkal kapcsolatos
zamat, amely a kis népek életének egyik jelentős tényezője.
A jugoszláviai
magyarság nyelve városias, majdnem irodalmi, szóval nem gyökerezik mélyen
a népiélekben, mert annak sajátos ízét nem fejezi ki. . a Tisza melléki magyarok
jászsági tájszólását, avagy a Duna menti és baranyai lakosság somogyi di
alektusának nyomait csupán a nyelvész találja meg. . A nyomorgó napszá
mos- és földművesnép nyelve alig fejlődik, a szegény szállási szolgáknak
nincs szükségük arra, hogy a fadinges rádióvételről panaszkodjanak, avagy
a gazdasági válságot magyarázzák frissebb, keresettebb szavakkal, szépen
csengő és gömbölyödő körmondatokban."
Bogner József válasza, noha észreveszi Szenteleky urbánus nyelvszemléle
tének fogyatékosságait, s különösen azzal a tételével perlekedik, hogy nálunk
nincsenek nyelvjárások (sőt arra biztat, hogy nyelvjárásaink „szilárd pillé
rére" próbáljuk alapozni nyelvünket) mégis a feladatoknak csak egy keskeny
szegmentumát veszi észre: a sajtó nyelvének a megtisztítását, a városi köz
nyelv pallérozását javasolja mint legfontosabb teendőt, de pusztán a lapok
szerkesztőségeinek a belátásra hagyatkozva.6
A példák és bizonyságok tetszés szerint folytathatók, s mind arra mu
tatnak, hogy a két háború közti korszakban, legfőként íróink és gondolkodóink
szűkös, a céhbeliség kérdéseire szorítkozó nyelvszemlélete miatt nincsenek
5 Reggeli Újság, 1932. X III. évf. 37. sz. Irodalmi önképzés.
6 B. J.: Köznyelvünk problémája. A M i Irodalmunk, 1931. III. 8.

meg a feltételek a nyelv életének egészével, társadalmi és nemzeti funkcióival
komolyan számot vető s a végső következtetésekig eljutó nyelvművelő tévékenység kialakítására, noha a kórmegállapítás olykor pontosnak bizonyul.
Talán a mozgalom feltételeinek mostohaságával, de minden bizonnyal a kellő
számú, jól képzett magyar szakos tanár hiányával is magyarázható az a jelen
ség, hogy a harmincas évek második felében gombamódra szaporodnak a
műkedvelő nyelvészek, a jószándékú, de felületes nyelvészeti tájékozódású
közírók. Úgyszólván minden lapnak és folyóiratnak megvan a maga — leg
többször a szépirodalom vizeiről átrándult — „házi nyelvésze" (Berényi
János és Gergely Boriska — Reggeli Üjság; Kókay Károly — H íd ; Tátray
András — Kalangya ; Meskó Lajos — Testvériség stb.). Ezek rendszerint
külön rovatot kapnak a laptól — az idegen szavak üldözésére, a germanizmusok kipécézésére, a nyelvi dísztelenségek megrovására, s persze az elkorcsosodás, beolvadás, a megsemmisülés rémének felidézésére — jó táptalajt teremtve
a nyelvi babonák, délibábos etimológiák, a purista túlzások számára. Cikkeik
nem mentesek a kispolgári nézetektől, a romantikus nemzetgondolattól,
a nyelvi sovinizmustól sem. A Kalangya , a Reggeli Újság, a Napló , a Testvé
riség , de még a H íd egyes cikkeit is jórészt ez a szellem hatja át, a nemzeti
és kulturális önvédelembe szorult magyarság jellegzetes magatartásformája
ként. Szinte mindegyikükre jellemző a „mindentudósság" és a magabiztosság,
ahogyan a nyelv (inkább kis, mint nagy) kérdéseiben véleményt nyilvánítanak
s a nyelvi kérdésekben ítéletet hirdetnek. A nyelvhasználat apró gondjai:
egy-egy szó vagy kifejezés magyaros vagy nem magyaros volta, egy-egy for
dulat vagy kép stilisztikája körül dúlnak a csaták, de sokszor találkozunk a
dilettáns nyelvészek kedvelt témájával: a szószármazási elmefuttatásokkal is.
Lapjaink és folyóirataink valósággal eldorádója lettek a botcsinálta nyelvészek
nek, de ebből a nagy ügybuzgalomból sem alakul ki helyesen irányított nyelv
művelő mozgalom, mert a cikkírókat nem is érdekelték a nyelv társadalmi ér
vényülésének szélesebb összefüggései, a nyelvkérdés politikai-közéleti prob
lematikája, vagy ha netán mégis, az kimerült valamilyen széchenyies jelszó
hangoztatásában, nyelvi hűségnyilatkozatban vagy könnyes-búsmagyar ve
zércikkben.
Sem terünk, sem szándékunk felidézni valamennyi nyelvészkedő iro
dalmár alakját, sorra venni írásaikat, csak éppen ízelítőül és szemelvényként
idézünk az egykorú sajtó hasábjairól.
A Hétről-hétre cikkírója (1934. 7. sz.) pl. ugyancsak szabadjára engedi
etimologizáló képzeletét, amikor azt bizonygatja, hogy az asztal szó nem
a szláv sroZ-ból ered, hanem az az tál-hoz kifejezésre megy vissza, tudvalevőleg
régente a mássalhangzóval kezdődő szavak elé is az alakban járult a névelő.
A Testvériség cikke (1939. 15. sz.) — mert „így beszél minden fgr. nyelv"
— a tárgy jelének az elhagyását javasolja a „magyar tömörség" jegyében; a
tolvaj helyett lopész-x, a nevelő h. nevelészt-x, a járda h. járó-1 szeretne megho
nosítani.
A M i Irodalmunk egyik hölgyírója (1933. I. 15.) azt bizonygatja, hogy
„nyelvimportőrökre" van szükség a „kultúrkereskedelem" hathatósabb elő
mozdítása érdekében.
S még vagy száz ilyen botorkáló, a fától az erdőt nem látó cikkecske
a Naplóban, a Reggeli Újságban, de a Kalangyában és a, Hídban is.

Vannak persze nagyobb port felverő polémiák, amelyek egyikében részt
vesz a nyelvi kérdésekben sajátos módon ritkán megszólaló Szenteleky is.
A nevezetes cs-ty vitára gondolunk közte és Mikes Flóris között a húszas
évek elejéről, amely egyes íróink számára még a hatvanas években is perdöntő
jelentőségű. Ez a vita is inkább nyelvesztétikai (pontosabban jóhangzásbeli)
kérdésekkel folgalkozott — a felvetett probléma súlyának megfelelően csekély
eredménnyel.
Név szerint is meg kell azonban emlékeznünk három szerzőről, ha másért
nem, hát azért, mert nevük sokkal többször szerepel a sajtóban, mint másoké,
de érvelésük, ismereteik, felkészültségük és szakmai jártasságuk nagyobb
foka is megkülönbözteti őket az évtized átlagszerzőitől. Kókay Károly,
Tátray András és Meskó Lajos nevére hivatkozom elsősorban, noha ők
is inkább csak a nyelvhelyesség népszerűsítői voltak, néhány írásuk azonban
már messzebb mutat, de soha nem túl azokon a térségeken, amelyeket az
akkori Vajdaság szellemi határai vontak meg.
A bajai születésű Kókayt (az idén lenne 90 éves), a hungarológus poli
hisztort, a Kazinczy-szorgalmú levelezőt egyaránt vonzotta a nyelvészet, a
régészet, a néprajz, a történettudomány és a szépirodalom, anélkül persze,
hogy bármelyik itt említett ágazatban a szakember szintjére tudott volna
emelkedni. Az induló Híd már első évfolyamában állandó rovatot biztosít
számára (igaz, csak a hátsó borítólap belső oldalán, ahol a nyelvészkedés he
lyét a szerkesztő kijelölte), s itt a műkedvelőkre annyira jellegzetes türelmet
lenséggel vette célba a közélet, az iskola, a sajtó, a szépirodalom nyelvét,
nem kímélve az anyanyelvet a „mostohák nyelveként" átadó anyákat s a
nyelvi neveléssel mit sem törődő családapákat sem, nem is szólva a helyesírás
ban vétkes szedőkről, újságírókról,' szerkesztőkről és a nyomdaipar egyéb
felelőseiről. „Elvi" igényű bevezető cikkéből ismertetek néhány gondolatot
türelmetlen hangnemét felidézve, a 40 évvel ezelőtti nyelvművelés irányainak,
színvonalának, jellegének illusztrálására {Híd, 1934. 3. szám):
„Szomorú igazság, hogy a magyar nyelvtankönyvek nem kimerítőek.
Van olyan, mely a mondattani részt nagyon szépen, érthetően tárgyalja, de
a hangtani és a szótani rész legtöbb magyar nyelvtanírónál fölületes, gyatra.
Nyelvi oktatásunk hézagait önműveléssel kell pótolnunk. Sajnos,
kevés magyarban van meg az erre való hajlandóság. Az írókat, újságírókat
ejtett nagyobb hibáik »kipellengérezésével« kell kötelességükre serkenteni.
Minden lapnak állandó rovatot kellene nyitnia, ahol a saját munkatársait
a nyelvhelyességre kioktatná. Ha az író tudja, hogy megrovási kaland vár rá,
nagyon fog vigyázni — a tollára. Ilyen módon rövid idő alatt eredményes
tisztogatási munkát lehetne végezni. Legyünk tisztában, hogy senki sem
mentes a nyelvbotlástól.
Makrancos, felnőtt családapákat másként nem lehet jó útra téríteni.
Sokat figyelmeztettem már bizonyos szarvashibáikra. A szemem közé nevettek
és csakazértis csökönyösen ragaszkodtak hibájukhoz. Nekik a botladozás élvezet.
»A szükségszerű dölgokban legyen egység/« jelmondat szolgáljon a nyelv
tisztogatási törekvések vezérelvéül is.Hogy a nyelvben mi az elengedhetetlenül
szükségszerű, annak elbírálására a nyelvtudósok testülete illetékes. Bár ők
sem csalhatatlanok, de azért a »rendes« művelt ember előírásaikat követi."
Herceg János finom hangú, megértő nekrológja {Leányvári levelek,
1959., 57—58.) rendkívül plasztikus képbe foglalja alakját, nem hallgatva el

mániákus túlzásait sem (pl. azt hirdette, hogy a világháború voltaképpen
nyelvi okok miatt robbant k i: a város és falu, a nép és az úri osztály ellentétei
voltak az előidézői). Kókay — szemmel látható túlzásai, melléfogásai ellenére
is—emlékezetes alakja marad hazai nyelvművelő mozgalmainknak. Ha meggon
doljuk, hogy más irányú gyűjtőmunkája, régészeti, néprajzi, történelmi érdek
lődése is használható eredményeket hozott, mindenképpen megérdemli ezt
a futó megemlékezést.
Tátray $jidrást a Kalangya köréhez tartozó nyelvészkedő közírók sorában
tartjuk számon, de tevékenysége irányait és írásainak tematikáját illetően
nem sokban különbözik a Híd baloldali orientációjától sem. Polgár-ellenessége
állandóan kísért cikkeiben: „Sokszor van az az érmése a nyelvésznek, hogy a
bácskai magyar nyelven a népmesék, a fonók patyolatát valami torz városiasság újságpapírja takarja el. Nem lehetetlen, hogy az ismertnél nagyobb
nyelvi kincs rejtőzik, lappangó tájszavak várnak felfedezőikre a bácskai ma
gyar falvakban/' (Kalangya, 1943. V. 15. T. A.: Nyelvészkedés Bácskában.
227—230.) Cikkeinek tárgya a nyelvi interferencia, a szerb hatás, az idegen
szavak, nagyobbára Kókayhoz hasonlóan, de ő már optimistábbnak látszik,
ami nyelvünk sorsát illeti: „Nyelvszépség és nyelvgazdagodás szempontjából
egyébként nem lehet meddő az a vidék, amely Kosztolányi Dezsőt, a korsza
kot jelölő lírikust, századunk vitathatatlanul legaktívabb nyelvművelő láng
elméjét és rajta kívül is egész sor ragyogó íróművészt adott az egyetemes
magyar szellemiségnek*4. Hisz abban is, hogy a „Rejtett nyelvészeti kincsek
feltárását pedig bizonyára hatásosan segítik majd elő a magyar nyelvgondozás
jól bevált szervei és intézményei". — Talán mondanunk sem kell, hogy Tátray
itt a magyarországi, budapesti „szervekre és intézményekre14 gondol, mert
efféle még akkor, 1943-ban sem létezett Bácskában.
A nyelvész-publicisták között említjük meg Meskó Lajost is, a Testvé
riség munkatársát. Valósággal apologétája a magyar nyelvnek: a színtelenség,
szegénység, nehézkesség vádja ellen veszi fel a harcot a Nyelvünk „szegénysége“ című folytatásos cikkében {Testvériség, 1939, 14/5. sz.): „Nem tudomá
nyos értekezések rendszerességével, csak egy nyelvszerető, volt szépségeinket
visszavágyó magyarnak olykor mohó csapongásával vágunk neki nyelvünk
eltemetett régi kincsesbányájának" — mondja tanulmányának bevezetőjében.
A folyóirat keresztény-nemzeti kurzusának szellemében idézi meg a „szent
királyok*4 kultúra-teremtő emlékét, nyelvi eszményképe pedig Pázmány,
akinél „magyarabbuT4 nem szólt senki azóta sem. („Pázmány korántsem oly
régies, mint híregetik44.) Meskó a kisebbségi életben jól gyakorolt védekező
elhárító mozdulatokkal (s meg kell hagyni, dicséretes nyelvtörténeti jártas
sággal) utasítja vissza a magyar nyelv eÜen felhozott vádakat, de nyelvünk
gazdagságát, eredetiségét, ősiségét bizonyítandó nem egyszer esik naiv túl
zásokba is. Az „ősmagyar“-ra, az „egyszerű vogul“-ra, a népnyelvre, mindenek
előtt pedig Pázmány Péterre hivatkozva — mint a magyar „tömörség44,
expresszivitás és velősség példáira — vissza akarja perelni az élő köznyelv
számára a „tiloszik, tilodt, tilodjék44, a „besze44, a „hömp44, a „tartózás44, a
„temondál44, a „gyontó“ s más efféle elavult szavakat; mert szerinte csak az
ősiség feltámasztásával lehet ellensúlyozni a németes összetételeket és a
latin participiumos szerkezeteket. Nem átall olyan régiességek mellett sem
kardoskodni, mint pl. a „hozomány ruha4* (kelengye), a „vetett idő44 (a vetés
ideje), a „törve bab44 (tört, passzírozott bab), az „evvel szünöst44(egyszinten),
a „szélrül hely44 (szélső hely), a „párjál44 (másol, kopíroz), a „legéntemi,

leántami“ (legény-, leánykori), a „füvente“ (a fű zöldellésének ideje), a „meghalvád" (amikor meghaltál) stb. féle alakok és kifejezések. A nyelv történeti vál
tozásaiban csak romlást lát (az „irályszépségek“, a lélek „másult el bennünk"),
s ki is mondja, hogy „nem magyar az, ki ebbe belenyugszik »változás« örve
alatt" S nem hiányzik jóslataiból a próféták látomása sem, a nemzethalál
vörösmartyas víziója: „. ez a szörnyű figyelmeztetés szól minden magyar
ajkúnak: korcsok vége a kiselejtezés."
A korszak egyik legképzettebb nyelvésze Bogner (Bogárdi) József. Ne
vével több napilapban és folyóiratban is találkozunk (A M i Irodalmunk,
Híd, Napló stb.) nem is annyira a nyelvi vétségeket kipellengérező írások,
mint inkább a tudományos megalapozottságú vitacikkek alatt, amelyekben
a délibábos szófejtőkön, a nyelvet csak „érző", de nem ismerő dilettáns
nyelvészeken veri el a port. („A magyar nyelvtudomány hála Istennek tú
ljutott már ezen a koron. Ma a magyar nyelvészeti irodalom napról napra
nagyobb »területet ölel fel« s csak hébe-hóba kísért a múlt műkedvelő nyel
vészek képében. Kisebbségi magyar sajtónkban már többször találhattunk
ilyen csodabogarat és ideje volt, hogy végre helyreigazítsuk a műkedvelő,
játékos kedvű nyelvészeket, mert különben mind szélesebb teret »ölel fel«
a tudománytalan handabandázás" — írja egyik „Ellenfirkájában" a Hétrőlhétre egyik dilettánsával vitatkozva.7
Nem tartjuk feladatunknak, hogy Bogner tanulmányait és munkásságát
méltassuk, mert inkább a korszak nyelvszemlélete foglalkoztat bennünket,
a redukált nyelvi tudat, amely — mint mondottuk — a legnagyobb akadálya
volt a tömegek nyelvi művelésének, s nyelvi öntudatuk felébresztésének.
Bogner impozáns szakmai felkészültsége, jó nyelvtörténeti ismeretei és
alapos tájékozottsága sem feledtetik, hogy csak a „műveltekhez" van szava,
csak a szellemi elit nyelvi problémái foglalkoztatják,8 s ha tesz is megjegyzést
Szenteleky exkluzív nyelvszemléletére, lényegében őt is a városi polgárság
nyelvi gondjai érdeklik, mint ahogy az ki is tűnik A magyar helyesírás sza
bályai és szótára c. könyvének bevezetőjéből és példatárából is (Petrovgrad,
1939.). Kelemen János Bogner szótárához írt előszava is azzal apellál „kisebbsé
gi magyar testvéreinkre", hogy „Mit fog szólni a cégfőnök (a helyesírási
hibák láttán), akihez állásért kopogtat a jelentkező, a leány, akihez meleg
érzelmek színes szavaival közeledik, vagy a szigorú tanár, aki piros ceruzával
a kezében olvassa a dolgozatot". Az, hogy majd százezer felnőtt magyar nem
tud írni és olvasni anyanyelvén, vagy hogy évente alig tizenegy-két magyar
ifjú (a lányoknak még ez sem adatott meg) tehet — feíerészben — magyar
nyelven érettségi vizsgát az országban — ez a szempont nála és körénél fel
sem merül. A nyelvtudás álféle udvariassági gesztussá szűkül; az úri középosztály igényeinek és nyelvhasználati problémáinak körére zsugorodik:
„A rendetlenül írt, helyesírási hibáktól hemzsegő levél olyan, mintha
valaki fésületlenül, mosdatlanul és tisztátlan ruhában menne ünnepi látogatóba.
A helyesírási hibáktól hemzsegő levél íróját éppen úgy elítélik és szégyenük,
mint a tisztátlan ember látogatását. Aminthogy a látogatóba igyekvő ember
is legszebb ruháját ölti magára és még egy pillantást vet a tükörbe, mielőtt
útjára indul, úgy a levélírótól is elvárják, hogy gondosan, lehetőleg hibátlanul
megírt levélben keresse fel főnökét..."
7 Hid, 1934. július. 31—32. 1.
8 Híd, 1934. szeptember. Bogárdi József: A három nyelvű város.

Bogner álláspontjának legjellemzőbb megfogalmazása A szerb uralomnak
a bácskai magyarok nyelvére tett hatása c. dolgozata (Nép és nyelv, 1942.
X—XII.). „A magyar nyelv (1918 után) elvesztette vezető szerepét, a hiva
talokból és az i kólákból kiszorult és ezáltal elvesztette legerősebb támaszait.
A magyar értelmiség és művelt középosztály szám szerint is megkisebbedett
(sokat ki is utasítottak), elvesztette vezető szerepét, mindinkább háttérbe
szorult, pedig a magyar beszéd tisztaságának megőrzése és a magyar nyelv
vezető szerepe velük állott és velük bukott. Az újabb nemzedék, a művelt kö
zéposztályunk utánpótlása a mostoha iskolaviszonyok miatt messze elmaradt
ilyen tekintetben az elődöktől. Hanyatlott a magyar népcsoport műveltsége,
elmaradtak tudományos próbálkozásaink, s ezek nélkül a magyar köznyelv
természetszerűleg óriási hanyatlást kellett, hogy szenvedjen." — A magyar
beszéd tisztasága Bogner véleménye szerint tehát nem a nyelvet beszélő
százezres tömegek nyelvi épségén és érintetlenségén múlik, hanem a „művelt
középosztály" pozícióin, „vezető szerepén"!
Nem feledkezhetünk meg a Híd körül csoportosuló fiatalok baloldali
„hatalomátvétele" után jelentkező nyelvészekről sem, akik a folyóirat hasábjain
egy maihoz egészen közelálló materialista érveléssel, modern felfogással
közelednek a nyelv kérdéseihez, s benne nemcsak a társadalmi és emberi
kommunikáció eszközét, hanem a nemzeti műveltségnek a forrásait is látják.
Elvi jelentőségűnek tartjuk Kossá János 1939. évi tanulmányát, amelyben a
szociális és gazdasági tényezők felől kiindulva jut el a kisebbségi magyarság
kulturális lemaradásának lesújtó képéig, a nemzeti és szociális kérdések
együttes, egyidejű és egyenrangú feltárásáig. A két háború közötti hazai
magyar publicisztika egyik legtisztábban látó cikke ez, megérdemli, hogy
főbb gondolatait 23 éves messzeségből is felidézzük.
Bevezetőjében a „bánságok" mondvacsinált közigazgatási felosztását
veszi célba:
.ez a felosztás maga is egy nagy hibára mutat, a bánság lehet
közigazgatási egység, de közoktatás tekintetében bizony különálló, semmilyen
más keretbe nem foglalható terület a Vojvodina. Ide egészen sajátos iskolai
és közoktatási politika kellene. Hiszen a Vojvodinának nemcsak történetében,
de kultúrájában is megnyilatkozó sajátosságai eléggé bizonyítják önálló kultúr
termet voltát. Ez itt most sem politikai, sem kulturális partikularizmus, egysze
rűen az adottságokkal való számolás." —Azt hiszem, nem kell hozzá kommen
tár: akár ma is aláírhatjuk tételeit. Az 1921. évi népszámlálás hivatalos adataira
támaszkodva a cikkíró képet fest a jugoszláviai magyarság nyelvi kultúrájáról,
rámutatva, hogy a magyarság körében kétszer annyi az ítástudatlan, mint a ha
zai németség körében, s ebben nemcsak az állami iskolapolitikát, de a magyar
értelmiséget, (a Bogner által oly nagyra értékelt) magyar művelt középosztályt
is vétkesnek mondja: „Én valamennyire ismerem Vojvodina magyarságát, s
mégis alig tudnék 40—50 analfabétát felsorolni, akiket ismerek. Én azt hiszem,
hogy a magyar értelmiségi és polgári osztály legnagyobb része tíz ujján meg
tudja számolni azokat a magyar írástudatlanokat, akiket személyesen ismer.
Milyen kevéssé ismerjük azt a rétegét a kisebbségi magyarságnak, amellyel leg
inkább kellene törődnürk! Nagy és súlyos mulasztásokat, tájékozatlanságot,
nemtörődést tár ez fel." S a következőkben egyértelműen és igen pontosan mu
tat rá a hibák és mulasztások gyökerére, arra, amire a polgári szellemű magyar
közírók fel sem figyeltek: „Az írástudatlanok második, nem kevésbé szomorú
osztálya azokból rekrutálóaik, akik használat és gyakorlat híján elfelejtik az
írást-olvasást. Akiknek nincs pénzük könyvre, újságra s nincs 'alkalmuk és

idejük olvasásra, művelődésre.
Ez persze nem a közoktatás bűne, de jó
példája annak, mennyire gazdasági kérdés kisebbségünk közművelődése^.
S innen jut el a talán legnépesebb kategóriáig, a fél- és negyedműveltek cso
portjáig, azokig, akik „nem anyanyelvükön részesülnek közoktatásban. Akik
nek idegen marad a betű, s sohasem lesz jóbarát, a legjobb esetben is,magánszorgalommal pótolt dadogó magyar olvasás és szánalmas erőlködő hibás írás.“
Nem idézzük elszomorító adatait a nemzetiségi (akkor kisebbségként kezelt)
magyarság iskoláztatási és művelődési kérdéseiről, csak éppen megemlítjük,
hogy pl. az akkori szabadkai közoktatási terület 75 iskolájából Szabadkán
mindössze 4 (négy) magyar elemi iskola van, de már az 5. és 6. elemi osztály
csak „államnyelven*4oktat, s a magyar gyermekeknek csupán valamivel több mint
18%-a részesül anyanyelvi oktatásban. A végkövetkeztetés: „A kisebbség
kisebbrendűség-érzetét csak egy erős, nyelvbe és népi kultúrába ültetett
nemzetiségi öntudat tudja ellensúlyozni. Mert a kisebbrendűség érzetével,
határozatlanságával nemcsak magyarsága, nemzetisége sikkad el az embernek,
hanem embersége is. Csak nyelvével, népének nyelvében élő múltjával,
hagyományaival, történelmével, egész kultúrájával — csak nemzetiségének
öntudatával és az egészben feloldódásával járulhat hozzá itt is a magyarság
Vojvodina kultúrájához. Mert ha ez a kultúra ma hiányaiban és kezdetleges
ségeiben körvonalazható is csak, bizton hiszünk egy kiegyensúlyozott, fej
lődő, értékeket teremtő vojvodinai kultúrában/6
Végigpásztáztunk — igaz, csak hiányosan és felületesen — a két világhá
ború közötti korszakon, de sok nevet, cikket, tanulmányt, közlönyt, folyó
iratot, kiadványt, érdemes szerzőt és nyelvészt még név és cím szerint sem
említettünk meg. A utókor, a „maradék“, talán majd bővebb névsort, alaposabb
és megbízhatóbb képet tud festeni az eseményekről, s adatai szerint is meg
bízhatóbb tanulmányban mutatja be nyelvművelő mozgalmaink múltját és
történetét, nemcsak az 1918—41. közötti korszakot illetően, hanem a korábbi
évtizedekre nézve is. Bibliográfiai kutatásaink, művelődéstörténeti búvárlataink
minden bizonnyal majd megteremtik a szolid alapot ahhoz, hogy átfogó és
tudományos igényeket is kielégítő munka születhessen meg ebből a tárgykör
ből is, amelyből előtanulmányok híján, a szükséges gyűjtőmunka és biblio
gráfiai feltárás nélkül csak tallózni voltunk kénytelenek. A lényeges dolgok
ban azonban — úgy hisszük — nem tévedtünk: a kisebbségi magyarság az
államnyelv mindenhatóságának árnyékában, torzult nyelvi tudatával, polgári
ideológiájával és téves nyelvszemléletével nem volt képes önerejéből egy
olyan nyelvművelő mozgalmat szervezni, amely legalábbis a megmaradás és
folytonosság biztatásával és ígéretével kecsegtethetett volna. Gyökeres vál
tozásoknak, új szervezettségű társadalomnak, szociális és nemzeti felszaba
dulásnak kellett beköszöntenie, hogy a több mint két évtizeden át emlegetett
és felpanaszolt hibák és mulasztások gyógyírt találjanak. Egy olyan korszaknak,
amely a magyar nyelvre már nem az állami felsőbbség ellenséges indulatával
és nem is valami nyelvi kizárólagossággal tekint, hanem mint egyenrangú
és egyenjogú népcsoport természetes és elidegeníthetetlen jogára. S ez a
korszak csak 1945-ben, az új Jugoszláviával születik meg. Talán mondanunk
sem kell, hogy ez az állami-társadalmi változás nem automatikusan és nem is
minden harc nélkül teremtette meg a*nemzetiségek nyelvi egyenrangúságát és
egyenjogúságát. Alapjában véve ez egy ma is folyó, s ma sem minden időkre
végleg megoldott kérdés, hanem folyamat, de olyan, amelynek biztató távlatai
és határozott koncepciói vannak.

Hátra van még tehát, hogy ez utóbbi negyed évszázad nyelvművelő
munkájáról, a közelmúlt tapasztalatairól szóljunk.
A felszabadulást követő első néhány évben a nyelvművelő kezdeménye
zések mintha alábbhagytak volna: a nagy társadalmi változásoknak természetes
kísérő jelenségeként az ideológiák, világnézeték, az osztályviszonyok nagy
kérdései kerültek előtérbe, a nyelviek csak másodlagos, kísérő problémaként
merültek fel, szégyenlősen, mellékesen, s nagyobbára a polgári világtól
örökölt formában, talán egy kissé tudatosan is mellőzve. Az anyanyelvi kultúra
fejlesztésére irányuló nyelvi mozgalom ebben az időben meg sem születhetett.
A nyelvész legfeljebb ha megállapíthatott bizonyos fogyatékosságokat, hiányo
kat, elégtelenségeket, de ezt is csak a tömegkultúra, a nép felvilágosítása, a
politikum szemszögéből. Felelevenednek azonban a harmincas években han
goztatott nyelvi álláspontok, a meghaladott és már a polgári korszakban is ki
fogásolt nézetek. Az 1945-ben újjászületett Híd rovataiban e kérdésben meg
szólalnak az egykori, Szenteleky köréhez tartozó írók is, nagyobbára az ő
felfogását képviselve a kérdéskörben. Nekik annak idején, a-húszas években,
a Pestre koncentrált „nagy magyar kultúra" időszakában nem voltak — nem is
nagyon lehettek —nyelvi kérdéseik. Érthető tehát, hogy a felszabadulást követő
évtizedben megjelent, e kérdést érintő írásaik még a polgári-urbánus-európai
kulturális eszmény jegyében születtek. (Mentségükre legyen mondva, hogy olyanokról van szó, akik Belgrádban vágy Zágrábban élve nem tapasztalhatták
közvetlen élményként a hazai magyar nyelv elhasonulását, az idegen idiómák
iránti feltétlen főhajtást, a nyelvi kiszolgáltatottságot, a magyar nyelv háttér
be szorulását az élei majd minden területén, tehát az olyan jelenségeket, ame
lyek nem a szocialista eszmék menetirányába mutattak, hanem a marxi-lenini eszmék cáfolatai voltak.) A Híd egyik cikkét vagyok kénytelen idézni,
Debreczeni Józsefnek a Jugoszláviai magyar nyelvünk c. írását,9 a redukált
kulturális tudat dokumentumaként. Azt írja 1950-ben, hogy a „magyar
nyelvi folklór" a szláv kölcsönhatás eredményeként „természetesen" háttérbe
szorult s a „magyar tájszigetekhez** mérten igen szegényes. „Hiányzik belőle
Göcsej színe és kedélyes furfangja, Hajdúság zengő leleménye, Dunántúf íze
és ereje, de még Szegedvidék sajátos zamata is. Sok benne a színtelen hangoz
tatás; dallamában kevéssé fordulatos, képteremtő ihlete fogyatékos. A szabad
kai, zombori, újvidéki magyar beszédet — ezt bizonyítani sem kell, hiszen
napról napra halljuk — tőrőlmetszettnek, tősgyökeresnek érezni nem igen
lehet.“ De — szerinte — ez nem tragikus, mert a városi magyar nyelv ma is
ép és érintetlen, s a „jójudíciumú** magyar szerkesztők ma is éberen őrködnek
a magyar szöveg felett. Nos, Debreczeni alapvető tévedése abban van, hogy
a házai magyar nyelv épsége nem a „jójudíciumú“ szerkesztőkön múlik, hanem
a félmilliós magyar tömeg beszédének épségén; nem azon — mint véli —,
hogy milyen mértékben ismeri (vagy nem ismeri) nyelvét az újságíró, hanem
hogy van-e a macahalmi, felsőhegyi, adorjáni, gombosi, horgosi, hegyesi,
székelykevei, maradéki, vagy éppen a lendvai,kórógyi, hosszúfalusi, ürögi,
szajáni, gyertyánosi magyarban annyi nyelvi öntudat, hogy a magáét a ma
gáénak fogja fel, nem törődve a belgrádi szerkesztő magyar „folklórszegény“
gondjaival. Az utóbbi több mint negyed évszázad polgári álláspontot tükröző,
tudatszegényítő célzatai arra irányultak, hogy Vajdaságot valamiféle járulékos
műveltségű és perifériálisán magyar kultúrájú vidéknek, „szegényes** magyar
9 Híd, 1950. június, 441—447. old.

műveltségi területnek minősítsék, holott éppen Arany János, Ady Endre,
Kosztolányi Dezső s mások példája bizonyíthatja, hogy a „peremvidék"
nyelve és irodalma éppen olyan ép és virágzó lehet, mint a „központoké", a
fővárosé vagy a „gyökeres" magyar műveltségű vidékeké. S az sem áll (Penavin
Olga, Katona Imre, Pataky András, Bori Imre, Burány Béla, Tripolszky
Géza s mások néprajzi gyűjtése bizonyítja), hogy a germán—szláv hatások
a magyar nyelv és szellem képét teljesen áthasonították volna. Csak arról
lehet szó, hogy a vajdasági magyarság nyelvében, beszédében természetes
kölcsönhatások jelentkeznek, ami egyáltalán nem ismeretlen dolog a vegyes
nyelvű és műveltségű területeken, de ez korántsem alakította át a „vajdasági
szellemet és gondolatvilágot" — mint Debreczeni mondja — annyira, hogy
eredeti műveltségét megváltoztatta volna.
Toldi György Debreczenivel fo ly ta to tt polémiájában a „néptől idegen
beszéd elburjánzását" nevezi meg a bajok főfárrásaként, ami ellen „ma a
népuralom idején" nagyon is időszerű felvenni a küzdelmet. Toldi (mint va
lamikor Szarvas Gábor az új orthológia idején) a népi demokráciára hagyomá
nyozott polgári idegenszerűségeknek, a bürokráciától átvett nyelvi torzulások
nak üzen hadat. Programot.is ad:
„Mit kell hát tennünk?
Először is harcot indítani sajtóban, rádióban, iskolákban, kultúregyesületekben s a közélet minden megnyilatkozási területén a magyartalanságok,
giyelvi helytelenségek ellen.
Másodszor: fokozatosan utat nyitni az imént felsorolt intézmények révén
a népnyelv hatásának közéletünkre, hogy a nyelvi hibáktól megtisztított s
a népnyelv szellemében megújult magyar szó legyen a vajdasági magyar
kultúra alapja."
Ez a XIX. századi Vuk-féle nyelvszemléletből s a „völkisch"-ből, a
harmincas évek „népies" irányzataiból összeszőtt program adott alapot a
Magyar Nyelvművelő Tanács megteremtéséhez, amely a sajtóban többször,
nyomatékosan hangoztatott nyelvi korcsosulás ellensúlyozására alakult meg a
Híd szerkesztőségének és a Testvériség-Egység Kiadóvállalatnak a kezdemé
nyezésére. Ez az első hivatalosan jegyzett nyelvművelő szervezet azonban
alig 1—2 hónapos buzgólkodás ut^n 1949-ben megszűnt működni. Megala
kulásáról a sajtó nem ad hírt, megszűntéről senki sem vesz tudomást. Az
egykori Magyar Kultúrszövetség irattárának teljes rendezetlensége miatt
egyetlen irat, jegyzőkönyv vagy más dokumentum sem áll rendelkezésünkre
a Tanács tevékenységéről, de Bodrits István cikke a Híd 1949. 6—7 számában
már mint tényt említi a Tanács létezését. Bodrits írását a vád, az önvád, a
keserűség hatja át: nyelvünkkel — mint mondja — „éppen azok nem törőd
nek. .. akiknek kötelessége keményen, éberen, mindén erejükkel, képessé
gükkel őrködni a magyar nyelv tisztasága felett." — A kissé patetikus hangú
fogalmazásból is kiérzik azonban, hogy akkor, 1948/9-ben nem is az idegen
szerű kifejezések és szolgai fordítások, a nyelvi renyheség és a „patópáloskodás" már megszokottá vált ostrozásáról van szó, hanem sokkal többről: egy
történelmi pillanat vétkes elmulasztásáról, egy népi-nyelvi-kulturális újjászü
letés alkalmának fel nem ismeréséről, a nacionalista tébolyt, háborús megpróbál
tatást és a fasiszta erőszak súlyos éveit átvészelt hazai magyar kultúra ügyéről.
A Nyelvművelő Bizottság csakhamar felhagyott megkezdett munkájával,
holott 1949 nyarán még azon lelkendezik a cikk írója, hogy „anyanyelvűnk

már nem gazdátlan, bitang jószág, van aki vigyázzon rája, aki óvja, aki gyó
gyítsa betegségéből. A z eredmény nem lehet kétséges, hiszen nyelvünk erős,
gazdag, sok vihart, sok megpróbáltatást kiállt már.u (Aláhúzás a szerzőé.)
A szocialista világ súlyos válságának ezt követő évtizedében, a jugoszláv
társadalmi gondolat nagy és sikeres próbatételének e korszakában hosszú
időre ismét háttérbe szorultak a nyelvi és nyelvészeti kérdések: egy egész
társadalmi és állami közösség létezésének és fennmaradásának a gondjai
kötötték le az erőket, s — mint 1945—48 között, a nyelvi kérdések ismét
a „szép lelkeknek való füves kertecske“ szintjére jutottak. Csak az önigazga
tási rendszer megszilárdításával és elveinek minden területen való érvénye
sítésével kerül újra felszínbe a nyelvkérdés, most már a politikai élet napi
szükségleteitől sürgetetten.
S ekkor, a hatvanas évek elején következett el az ideje, hogy most már
ezekre a követelményekre is tekintettel megalakítsuk mai Egyesületünket, a
legátfogóbb, a legjelentősebb szervezetet, amely ezen a tájon nyelvművelő
céllal valaha is működött.
A Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesületet az a szándék hívta
életre, hogy hathatós társadalmi szervezetet teremtsünk nyelvünk ápolására
és fejlesztésére a társadalmi érintkezés minden területén. Ennek a célnak a
nyomatékos hangoztatása különösen időszerű lett az utóbbi néhány esztendő
ben, ugyanis a nyelvek egyenjogúsága és egyenrangú használata éppen az
elmúlt években került közgondolkodásunk és politikai életünk előterébe*
Jóllehet az itt élő félmilliós magyarság egymás közti érintkezésében eddig
is anyanyelvét használta, a közhivatalok sem zárkóztak el mereven a nemze
tiségek nyelvétől, a közéletben pedig már a szocialista Jugoszlávia megterem
tése óta érvényben van a szabad nyelvhasználat elve, ennek ellenére a felsza
badulást követő két évtizedben szüntelenül fakult nyelvi öntudatunk, folyton
erősödött a nyelvi disszimiláció irányzata, ami különösen a gyökértelenebb
művelődési hagyományú területeken az anyanyelv-csere tömegesebb elő
fordulásához vezetett. Az anyanyelv-feladás és a környezethez való (közöm
bösségből, félreértett érdekből, rosszul értelmezett hazafiságból történt)
önkéntes nyelvi elhasonulás ma már „bejáródott“ útja az anyanyelvű isko
láztatás jogáról való nagyarányú lemondás. Kulturális kormányzatunk inten
ciói és a Kommunista Szövetség közismert elvei ellenére is az anyanyelvű
oktatás aggasztó méretű erőtlenedése, az anyanyelvi műveltség iránti igény
állandó halványodása s a nyelvi kérdések iránti érdeklődés megcsappaná
sának igen sok más aggasztó jele figyelhető meg társadalmunkban. Az itt
csak néhány mozzanatban vázolt kedvezőtlen folyamatnak a megállapítása és
irányzatának megváltoztatása éppen úgy feladata Egyesületünknek, mint a
szűkebben értelmezett úgynevezett „szakfeIadatok“ : a helyesírás feletti
őrködés vagy a „makaróni-nyelv“ elleni küzdelem.
Az imént említett sok egyéni és társadalomlélektani indíték közül,
amelyek nyelvünk szüntelen szegényedéséhez vezettek, ezúttal csak egyre
kívánok kitérni, a nyelv-politikai tényezőre, amely a múltban éppúgy, mint
a jelenben igen fontos szerepet játszott egész létezésünkben, s pozitív vagy
negatív törekvéseivel és irányzataival jelentős mértékben hatott nyelvünk
mindenkori állapotára és társadalmi érvényesülésére.
A két világháború közötti rezsim drasztikus formát öltő társadalmi,
nemzeti és politikai elnyomása, a szerbhorvát nyelv államnyelvi rangja, a

tanulók „névelemzéssel“ történt átirányítása az „állami nyelvű" iskolákba,
a magyar nyelvű oktatás leépítése stb. igen erős nemzeti ellenállást váltott
ki az itt élő százezrekben, aminek természetes következménye volt az anya
nyelvhez való tudatos ragaszkodás, s ez sokszor a szélsőséges nacionalizmus
s a nyelv-fetisizálás jellegét öltötte. Ezt az irányzatot még csak erősítette
az a körülmény, hogy az akkori magyarországi nyelvművelő mozgalmak sem
voltak mentesek a nyelvi sovinizmustól és a nemzeti türelmetlenségtől. Az
akkori polgári pártok „nemzetmentő" jelszavai a modottak ellenére sem
érlelődtek azonban átgondolt nyelvművelő programmá és nem sikerült átfogó
nyelvművelő szervezetet megalakítaniuk.
A felszabadulással bekövetkező hatalmas rendszerbeli változások kö
vetkeztében a társadalom nyelvhez való viszonyában is gyökeres változások
álltak be. A negyvenes évek indokolt politikai radikalizmusa nem volt (nem
lehetett) olyan körültekintő figyelemmel az olyan érzékeny kérdésekre, mint
pl. a nyelvi. A gyűléseken, politikai összejöveteleken, a hivatali életben a
spontán gyakorlat alakította a „többségi" és „kisebbségi" nyelvek viszonyát,
s a politikai vezetés megelégedett az általános (s éppen ezért elégtelen vagy
csekély értékű) nyilatkozatokkal, mint pl. a nyelvhasználat szabadsága. Még
a publicisztikai vagy a szépirodalmi gyakorlat is a nyelvre mint „formára"
tekintett, s lényegében a lektor, korrektor, fordító stb. hatáskörébe utalta mint
mellékes kérdést. Az író, a publicista, a pedagógus, de még a recenzens
sem léphetett fel a nyelvi gondozottság, kiérleltség vagy helyesség igényével,
mert a korszak politikai dinamikája a nyelvben csak műhelykérdést látott,
a nyelvi gondosság, tisztaság és kifejezőkészség követelményére hivatkozó
irodalom pedig csak afféle „tanári bakafántoskodás" ebben a szemléletben.
A nagy társadalmi és politikai feladatok lázában elmaradtak az olyan (főleg a
közigazgatásban, oktatásban és közéletben foganatosításra váró) intézkedések,
amelyek szabályozták volna a nyelvhasználat kérdését. Mint az ilyen esetekben
mindig, ezúttal is a „többségi" nyelv spontán átvételével kialakult az egynyel
vű gyakorlat a közélet legtöbb területén, s az államhatalom primátusa követ
keztében a vegyes lakosságú területeken a nemzetiségek nyelve visszavonult
a családi és köznapi élet körébe, vagy a legjobb esetben a szépirodalom és
a publicisztika sáncai közé, s ott élte pangó, üvegházi életét fejlesztésének és
csiszolásának egyetlen és legfontosabb feltételétől, az eleven társadalmi gya
korlattól megfosztottan. Azokért a következményekért, amelyek egy ilyen
felületes, sőt káros hozzáállásból eredtek, voltaképpen nem a „többségi" nyel-'
vi türelmetlenésg a felelős, hisz egy ilyen irányzat bábái között nagy számban
magyarokkal is találkozunk; sokkal inkább okolható ezért a nyelv társadalmi
jelentőségének lebecsüléséből származó vulgarizáló, tudománytalan felfogás,
amely a „felépítmény" egyéb kategóriái mellett a nyelvet is másodlagosan
meghatározó, mellékes tényezőként kezelte a társadalmi életben.
Az 1948. utáni helyzetben, a magyar nyelvtudomány eredményeitől,
á könyvektől, a szakfolyóiratoktól, az eleven irodalmi és nyelvi kontakustól,
a nyelv természetes fejlődési menetétől egy egész évtizedre elszigetelten a hazai
magyar nyelvkultúra egyébként sem magas színvonala ijesztően kezdett
süllyedni. A legnehezebb helyzetbe talán az iskolák, a szerkesztőségek, a
ismeretterjesztés és híradás szervei jutottak: nap mint nap újabbnál újabb
ismereteket, a közgazdaság, a tudomány, a kultúra, a politika, a technika
frissen keletkezett fogalmait kellett megnevezniük anélkül, hogy képzett
nyelvészekre, nyelvművelésben jártas szakemberekre, egyetemi fokon iskolá

zott emberekre vagy legalábbis a gyakorlat által szentesített nyelvszokásra
támaszkodhattak volna. A nyelvtudat és az egészséges nyelvösztön pusztu
lásának jeleként hovatovább egy olyan szemlélet kezdett kialakulni a magyar
tömegekben (sajnos, túlnyomórészt az ifjúság soraiban), hogy a tudományos,
politikai, technikai stb. tevékenység magyar nyelven nem is művelhető, s
hogy a magyar nyelv nem is alkalmas a magasabb szellemi és társadalmi funk
ciók eszközéül, valamint, hogy az csak a földművesek, iparosok s általában
az alacsonyabb szintű társadalmi érintkezés nyelve. Egy gondos elemzés és
stílus vizsgálat, amire mindezideig csak igen kevés kísérlet történt irodalmunk
ban, kétségtelen nyomait mutathatná ki a nyelvi megrekedtségnek, a nyelv
alkotó képzelet bágyadtságának, a stílus erőtlenségének a negyvenes és ötve
nes évek szépirodalmában is, ennek az általános nyelvi dekadenciának követ
kezményeképpen. Az ötvenes évek végén újra helyreállt kapcsolatok az élő
magyar köznyelvvel, nyelvtudománnyal és irodalommal'a nyelvi elmaradott
ságnak riasztó képét tárták elénk: szinte újra kellett tanulni a fogalmakat,
százával és ezrével a művészet, tudomány, technika köréből származó kifeje
zéseket, de nemcsak ezt, hanem a mondatalkotástól a stílusig mindent.
A sajnálatosan későn megnyílt Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéktől —
csekély számú szakembere és más jellegű feladatai következtében — nem is
várhattuk, hogy a tömegek nyelvkészségének fejlesztésében számottevő
szerepet játsszon, jóllehet a maga szűkebb szakterületén és közvetve az intéz
ményes nyelvápolás jelentős fellegvára lett. A döntő lökést a nyelvápolás és
nyelvfejlesztés terén az éppen ebben az időszakban bekövetkezett, a társadal
munk egész valóját mélyen átjáró nagy változás, az önigazgatási rendszer
kiteljesedése hozta meg. Ez a történelmi jelentőségű változás a dolgozó embert
teljes mértékben és szó szerint közéleti emberré, a társadalmi mechanizmus
jelentéktelen csavarját a társadalom aktív tényezőjévé tette. Más tanulmány
feladata lesz, hogy a változás nyelvi térre is kisugárzó jelentőségét felmérje
és értékelje, ezúttal csak ennek a tényezőnek elhatároló jelentőségére kell
felhívnom a figyelmet, mert mindeddig nem méltányolt mértékben járult
hozzá a nyelvi készség fejlesztésének serkentéséhez. Ez volt tehát az az indíték
is, amely a jugoszláviai magyar nyelvművelő kezdeményezéseket kibontakoz
tatta, s életre hívta a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesületet.
Ha most ennek tudatában gondoljuk át a hazai magyar nyelvművelő
mozgalom születésének és szervezeti kialakulásának a tényét, akkor világosan
kitűnik, hogy az nem a „kisebbségi" nemzettudatban, nem valami romantikus
„nyelv- és nemzetmentő" gondolatban gyökerezik, s nem is valamilyen
„védekező" alapállásból indúl ki, mint amilyeneket a két háború közötti
kisebbségi öntudat táplált, hanem éppen ellenkezőleg :a jugoszláv társadalmi
életben való aktív és egyenrangú részvétel óhaja hatja át, s e metamorfó
zis folyamatában a társádalmilag passzív egyed közösségi emberré és az önigaz
gató társadalom tevékeny, alkotóelemévé válik.
Mint ahogyan kezdetben az élet minden területén történt, az Egyesület
megalakításakor még előttünk, akik úgyszólván születése pillanatától részt
vettünk ebben a munkásságában, sem kristályosodott ki azonnal minden
feladat, cél és lehetőség. A munkamódszereket nem alakíthattuk ki, az Egye
sület táradalmi hatósugarát és tevékenységi rádiuszát nem vonhattuk meg
teljes határozottsággal mindjárt az elején. Az Újvidéki Nyelvművelő Egyesü
let, amelyből a JMNYE kilombosodott, lelkes és ügybuzgó kis csoportja ma
már talán naivnak is tűnő programokat szövögetett, szívhez szóló szép előadá

sokat tartott, lelkesítő (inkább csak önmagát bízató) szavakat mondott — önma
gának. Ez a csoport a nyelvtanárok vajdasági szakcsoportjának alosztályaként
alakult meg, s természetesen nem volt sem alapszabályzata, sem pedig önálló,
a sajátos feladatok felméréséből eredő programja. A leginkább említésre méltó
eredménye a nyelvművelő tevékenység e korszakának A Magyar Helyesírás
Szabályainak kiegészítéseként kidolgozott Függelék volt, amely a különleges
jugoszláviai esetekre tért ki, s amelyeket a MTA Helyesírási Főbizottsága is
magáévá tett (az átírás, a földrajzi nevek írásmódja stb.).
Csakhamar nyilvánvalóvá lett, hogy ebben az alapvetően pedagógiai
rendeltetésű szakegyesületben a jugoszláviai magyar nyelvművelő feladatok
nem oldhatók meg sikeresen. Nemcsak azért, mert az anyanyelvszakos ta
nároknak ez a tömörülése kizárólag Vajdaság területét ölelte fel, hanem azért
is, mert az iskolai teendőkön kívül legalább annyi — ha nem több — tennivaló
volt az élet más területein is (sajtó, rádió, közélet, könyvkiadás, színészet
stb.). Ez a belátás késztette a tevékenységében eddig csak szűk térre korlátozott
egyesületet, hogy munkáját az ország egyéb magyarlakta területeire is ki
terjesztve (Horvátország, Szlovénia, szűkebb Szerbia), órszágos egyesületté
alakuljon át; az addig nagyobbára ötletszerű, alkalmi és népszerűsítő elő
adásokra szorítkozó munkaformáit hatékonyabbakkal cserélje fel, s szilárd
szervezeti felépítéssel, önálló alapszabályzattal kezdjen hozzá feladatai meg
valósításához. Az 1964 januárjában kidolgozott program alapján központi
szervek (osztályok, bizottságok) alakultak, így pl. sajtó, pedagógiai és be
szédművészeti osztály, továbbá helyesírási, terminológiai és könyvterjesztő
bizottság. Az Egyesület állandó — noha kezdetben csak jelképesnek számító —
segélyt is kapott a tartományi kulturális szervektől előadások, tanfolyamok,
tanácskozások, szavaló- és olvasóversenyek szervezésére, a lapok és folyóiratok
elemzésére és egyéb kiadások fedezésére. A JMNYE kezdetben jórészt a
pedagógusokra alapozta munkáját, noha a cél a nyelvi élet más, nemcsak
iskolai területeinek a felkarolása és nyelvi felemelése volt. Jellemző, hogy az
alakuló közgyűlés (1964. I. 29.) is a pedagógusok szabadkai szemináriumához
kapcsolódott, s a vezetőség nagyrészt tanárokból, tanítókból került ki. Az akkor
elfogadott alapszabályzat és munkaprogram tervbe veszi ugyan a sajtó,
a közélet stb. nyelvének fejlesztését és vizsgálását is, az Egyesület vezető
ségét és tagságát mégis inkább a beszédművészet, az iskolai — egyébként
professzionálisan is ellátott — nyelvművelés, s a szépirodalmi nyelv kérdései
foglalkoztatják, de már kevésbé törődött a magyar nyelv társadalmi helyzetének
felmérésével, a közéletben való érvényesítésének kérdéseivel, a nyelvi- egyen
jogúságból adódó nyelvművelő feladatokkal. S éppen ezért volt kezdetben
kicsiny az Egyesület társadalmi jelentősége is. A szűkebb értelmű szakmaiság
meghaladására pedig már maga a program is utal abban a részében, amelyben
a fiiókegyesületek megalakítását szorgalmazza, noha még nagyon is óvatosan
fogalmaz: „A fiókszervezetek munkatervüknek a'nyelvművelésre vonatkozó
részében előirányozzák a működési területükön fölmerülő kérdések lajstromo
zását, tanulmányozását és megoldását. Fő feladatuk a következő: megvizsgál
ják az iskola, az utca (falragaszok, feliratok, cégtáblák stb.), a kétnyelvű közigazgatás (a magyar nyelven kiadott közlemények, végzések stb.), a helyi
sajtó, a műkedvelők, a dolgozók nyelvhelyességi, stilisztikai és helyesírási
kérdéseit, s ezeknek megoldása céljából előadásokat, tanfolyamokat, szemi
náriumokat, tanácskozásokat, versenyeket stb. szerveznek, terjesztik a riyelv-

műveléssel foglalkozó irodalmat stb. Figyelmük kiterjed mind az írott, mind
a beszélt nyelvre, s igyekeznek minél nagyobb tömegeket átfogni tevékenysé
gükkel. “
Az Egyesület tömegesítésének és a széles társadalmi közösség nyelvi
öntudatra ébresztésének szükségességét hangoztatják a fiókszervezetek meg
alakítására tett kísérletek körüli időkben az e kérdésekkel foglalkozó publi
kációk is: „Ami nálunk eddig a nyelvápolás érdekében történt, az nagymérték
ben a tüneti kezeléshez hasonlított. Azok, akik ismerik a rádió és a lapszer
kesztőségek belső életét, tudják, hogy a legtöbb helyen működik egy-két
lektor, tisztogató nyelvőr, ellenőr, purifikátor, akinek az a feladata, hogy a
nyomdába vagy a mikrofon elé kerülő kéziratokban kertészkedve kigyomlálja
a nyelvi vadhajtásokat és dísztelenségeket, hogy értelmessé és magyarul hang
zóvá tegye az újságíró nyelvét. Annak ellenére, hogy lektoraink lelkiismerete
sen végzik munkájukat, mégis sok zavaros és helytelenül megírt cikk lát
napvilágot lapjainkban. Ez a állapot világosan mutatja, hogy feladatunkat
nem oldhatjuk meg az egyébként oly nélkülözhetetlen lektori munkahelyek
szaporításával, hanem csak a nyelvművelés intézményesítésével, olyan kezde
ményezéssel, amely a maga mozgalmaiba bekapcsolja a nyelvet használók
nagyobb közösségét, gyakorlatilag mindenkit, akitől foglalkozásánál vagy
képességeinél fogva elvárhatjuk a helyes magyar beszéd és írás használatát,
másrészt a nyelvi tudat erősítését, a nyelvérzék izmosítását. . . Arra törekszünk,
hogy Egyesületünk munkájában a minden területre kiterjedő nyelv- és ember
művelést domborítsuk k i: a kétnyelvűség közéleti és iskolai kérdéseinek tanul
mányozásától a terminológiai és helyesírási feladatokon át a beszédművészetig
minden területre kiszélesítjük tevékenységünket, s munkánkba igyekszünk
bekapcsolni az iskolákat, a szerkesztőségeket, a színházakat, a közhivatalokat
és minden más művelődési intézményt, amelynek köze van a magyar nyelv
aktív használatához." (7 Nap, 1965. II. 12.)
Idővel világossá vált tehát, hogy a gyomlálás és kertészkedés munkáját a
szervezett és intézményesített nyelvművelő munkának, társadalmi akciónak
kell felváltania; ki kell lépni a szakmaiság zárt köréből, s a korszerű társa
dalmi fejlődés, a nyelvi egyenrangúság és egyenjogúság időszerű kérdései által
kijelölt új teendők felé kell fordulnia, ha nem akarjuk, hogy nyelvünk ügye
csupán néhány képzett nyelvészünké maradjon, s mert elsősorban új körül
mények és viszonyok megteremtésére, az egész társadalmi organizmust szem
előtt tartó intézkedésekre kell figyelmünket fordítanunk.
Ezeknek a céloknak a felismerése s a megvalósításukra tett javaslatok
csak 1968-ban, az Egyesület közgyűlésén nyertek világos megfogalmazást.
E közgyűlés után alakult meg többek között a Terminológiai Bizottság kereté
ben a Jogi-terminológiai Albizottság is, amely elsőrendű feladatának a jugo
szláviai magyar nyelv társadalmi érvényesítésének, az intézményekben és
a hivatalokban betöltött helyének, valamint a nyelvhasználatra vonatkozó
törvényeknek és rendeleteknek a tanulmányozásával volt hivatva foglalkozni.
Ez időtői kezdődik az Egyesület aktívabb bekapcsolódása közéletünk mindaddig
bizonyos passzivitással és csak távolról figyelt eseményeibe is: a Szocialista
Szövetség Tartományi' Választmánya, a törvényhozó szervek, a községi
politikai szervezetek, a közhivatalok, titkárságok, szakszervezeti tanácsok,
munkaszervezetek mind gyakrabban fordulnak véleménynyilvánításért és
tanácsért az Egyesület megfelelő szerveihez.

Nem tarthatjuk feladatunknak, hogy leltározzuk eredményeinket, s
hogy számba vegyük, hány előadást, vitaülést, plénumot, tanácskozást rendez
tünk, főleg az utóbbi négy évben, hány vasút- és autóbuszállomás, hirdetmény,
hivatali közlemény, pályázat, kérdőív, űrlap stb. szövegének vagy fordításának
helyesbítését végeztük el; nem szólunk bizottságaink és osztályaink munká
járól sem, s csak mellékesen jegyezzük meg azt is, hogy ma már tizennégy
fiókszervezetünk működik, kiadtuk Tájékoztatónk első számát, a Magyar
Szó bán állandó rovatot nyitottunk, felvettük a kapcsolatot mindazokkal az
intézményekkel, amelyeknek munkája összefügg a magyar nyelvhasználattal
(a Szövetségi Képviselőháztól a községi fordítószolgálatokig). Ezúttal csak
az Egyesület tevékenységének általános irányelveiről kívánunk szólni, ame
lyek — mint a fentiekből kitűnik — mindinkább társadalmi érdeket szolgálnak.
Ennek az utóbbi években fellendült társadalmi-közéleti irányzatnak jellegét
az említett jogi-terminológiai szakcsoport eredményei világíthatják meg a
legjobban. A szakcsoport több vajdasági szintű tanácskozáson vitatta meg
a törvényhozás nyelvhasználati vonatkozásait, a jogszolgálatban foglalkoz
tatottak nyelvi felkészítésének problémáit, a konkrét jogi-közigazgatási
terminológiát, a nyelvek egyenrangú használatára vonatkozó szabályrendele
tek és törvénytervezetek szövegét stb. Ez a szerteágazó nyelv-politikai te
vékenység természetesen nem talált mindenütt pozitív visszhangra és méltány
lásra: sokan az Egyesület korábbi, pusztán szakmai pozícióinak feladását,
alapvető célkitűzéseitől és rendeltetésétől való eltávolodását látták benne,
holott azt az 1970 januárjában tartott közgyűlés is nyomatékosan hangsú
lyozta: „Mindezideig első és legfontosabb feladatunknak a nyelvművelő
tevékenységet tekintettük, s a következők folyamán is ezt tekintjük feladatunk
nak- Minden olyan törekvés, szándék vagy kísérlet, amely az alapszabály
zatból következő feladatokat másképpen értelmezve olyasmire irányul, ami
meghaladja az Egyesület jogkörét, helytelen, s csak akadályt gördít szerve
zetünk zavartalan és sikeres munkája elé, mert a jelenlegi viszonyok és társadalmi-politikai keretek között nem tölthetjük be valamilyen csúcsszerv ha
táskörét. Másfelől azonban szeretnénk, ha alaptevékenységünkben és statú
tumunk szelleméből eredő feladataink végzésében senki sem látna ok nélkül
hatásköri túllépést. Mert ha a jóváhagyott alapszabályzat lehetővé, sőt kö
telezővé teszi számunkra, hogy a magyar nyelvnek érvényt szerezzünk mind
azon területeken, ahol ezt a nyelvet beszélik, használják és hivatalosan is
beiktatják, akkor az Egyesület tagjainak nemcsak joguk, hanem kötelességük
is, hogy ezeken a feladatokon munkálkodjanak."
Az Egyesület eddigi életében 1968 óta bekövetkezett változásokat (a
társadalom felé való fordulás, a magyar nyelv jugoszláviai életében észlelt*
jelenségek sokoldalú vizsgálata stb.) az 1970 októberében szervezett adai
Nyelvművelő Napok illusztrálják kézzelfoghatóan. E rendezvényen először
történt kísérlet a hazai magyar nyelv társadalmi állapotának, fogyatékos
ságának és fejlődési távlatainak tüzetes megvitatására. E nemzetközi méretek
ben is visszhangot keltő tanácskozás tetőzte be az Egyesület eddig végzett
munkáját s jelölte ki azt az utat, amelyet az önigazgató jugoszláv társadalmi
viszonyok a hazai magyar nyelv fejlesztésében és művelésében számunkra még
járhatóbbá tettek.
Tanulmányok, 1972., 5. füzet
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UTÓSZŐ
Gyűjteményünk az újvidéki Hungarológiai Intézet folyóiratában (A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei) és az újvidéki Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszékének évkönyvében ( Tanulmányok) közölt, művelődéstörténeti tárgyú írásokból ad válogatást. E két intézmény 1976 januárjában
történt egyesítése óta mindkét említett kiadvány A Magyar Nyelv, Irodalom
és Hungarológiai Kutatások Intézetének a publikációja, azzal, hogy folyóiratunk
címe némileg megváltozott, leegyszerűsödött (.Hungarológiai Közlemények).
A tanulmányok végén közölt eltérő rövidítések (HITK és HK) azonos forrást
jelölnek tehát.
Könyvünk több okból sem adhat átfogó képet a tárgyáról. Közleménye
inek megjelenési helye (egy szakfolyóirat s egy évkönyv) és publikálási ideje
(1969—1982) ezt eleve nem tette lehetővé. Csupán bepillantást enged a maj
dani összefoglalás: a jugoszláviai magyar művelődéstörténet előmunkála
taiba.
Szorosan vett művelődéstörténeti kutatásaink — „az egységesen művelő
déstörténetinek nevezett kutaftási területek és témák szerves beépítése a jugo
szláviai hungarológiai tanulmányokba'* (Szeli István) — megközelítőleg más
fél évtizedes múltra tekintenek vissza. Intézetünk 1971. évi művelődéstör
téneti ülésszaka az az időpont, amely a szervezett munka kezdetét, az első
számottevő eredmények közzétételét jelzi.
Ezzel korántsem kívánjuk kétségbe vonni az intézményes kereteken kívül
folytatott hasonló jellegű — korábban megkezdett, vagy párhuzamosan haladó
— kutatások értékét. A kötetünket záró irodalomjegyzék cáfolata lehet minden
ilyen föltételezésnek. Csupán utalni szeretnénk arra, hogy a szűkre mért
terjedelem egyelőre csak egy ilyen jellegű kiadvány sajtó alá rendezését tette
lehetővé számunkra, s arra is, hogy Intézetünk (egy-egy szaktanácskozás
megszervezésével, a hazai és a külföldi szerzők tanulmányainak közlésével,
a több évre szóló tervmunkák kijelölésével stb.) a lehetőségekhez mérten előse
gítette a szakemberek összehangoltabb tevékenységét, s hogy ennek eredmé
nyeként az elmúlt években résztanulmányok készültek olyan területekről is,
amelyek korábban teljesqn járatlanok voltak.
Az Intézeten belüli munkában elsősorban a szakemberhiány okozott
gondot. Az alapítás évétől számítva egészen a hetvenes évek végéig A Magyar
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetében mindössze egy
főhivatású müvelődéstörténész volt alkalmazásban, s ma sincs több kettőnél.
Márpedig egy-két ember nem végezhette, nem is végezheti el azt a szerte
ágazó és hatalmas munkát, amelyet könyvünk bevezető írásai vázolnak fel.

A jugoszláviai magyar tudományosságnak (különösen a hungarológiának)
a hatvanas-hetvenes évekbeli felélénkülése szorosan összefügg a Magyar
Tanszék (1959) és a Hungarológiai Intézet (1969) megalakulásával. A rend
szeressé vált szakemberképzés (tanárok, könyvtárosok, fordítók stb.) és a
tervszerű és anyagilag is megalapozott kutatómunka bizonyos idő elmúltával
az intézményes kereteken kívüli szellemi életre is serkentően hatott. Sajtónk
ban adatszerűén is nyomon követhető: a szaktanulmányok rendszeres publi
kálásának eredményeként eldugott falvak tanítói és tanárai gyakorló nyelvé
szekké és néprajzkutatókká képezték ki magukat; másfél évtized távolából
jól kivehető az is, hogy könyvkiadásunk jellege fokozatosan megváltozott
(megnövekedett az értekező próza tekintélye, súlya), s a szellemi élet egy-egy
területén szakosodásnak lehettünk tanúi.
A korábban tapasztalható érdektelenséget, pangást, tájékozatlanságot,
sőt „kulturális csökkentértékűség“-et (Németh László meghatározása) múltismeretre-önismeretre való törekvés és fokozódó munkakedv váltotta fel.
Erre utal az a tény, hogy lapjainkban és folyóiratainkban megsokasodtak a
helytörténeti-helyismereti írások, a néprajzi, dialektológiai, irodalom- és
művelődéstörténeti tanulmányok, és érdeklődés támadt a történettudomány
s a régészet iránt is.
Ha sorra vesszük a legfontosabb munkákat — ha tehát nem csupán a
jelen kötetbe sorolt írásokat vizsgáljuk meg —, azt tapasztalhatjuk, hogy
körvonalazódott, részben el is készült művelődéstörténetünk egy-egy fontos
fejezete.
Első hivatkozási területünk a jugoszláviai magyar színháztörténet.
E témakörben tanulmány készült színházi kultúránk és drámaírásunk
kezdeteiről, Sztárai Mihály vitadrámáiról és Zrínyi Miklós Csáktornyái
udvaráról, e valóban jelentős műveltségi központról, ahol megvoltak „a szín
játszás létéhez szükséges feltételek" (GEROLD László 1972), a későbbi idő
szak hazai magyar színházi életét pedig naplók, emlékezések és levelek sze
melvényei idézik (GEROLD László 1976).
Színháztörténetünk legtüzetesebben megírt fejezete legnagyobb szín
házi múltú városunkhoz, Szabadkához kötődik. Garay Béla kötetünkben is
szereplő írása (Eredeti bemutatók Szabadkán száz év alatt) csak a legfontosabb
adatok közlésére szorítkozik; a szerzőnek az ötvenes évek,elején készült
könyve (GARAY Béla 1953) s a hetvenes években megjelent más, vonatkozó
írások (KASZA Bálint 1975, 1976a, 1976b, 1977) hasonlóképpen fontos
adalékok színjátszásunk történetéhez, amelynek elemző bemutatása doktori
értekezés tárgya lett (Gerold László: Dráma és színjátszás Szabadkán a X I X .
században, Újvidék, 1983. 389. 1., gépirat).
Az államfordulat utáni időszakban, a királyi Jugoszláviában megszűnt
a hivatásos magyar színház, egész színjátszásunk az amatő'rizmus szintjére
süllyedt. Ennek legfontosabb „intézményéiről, a szabadkai Népkör szín
játszó tevékenységéről egy adatokkal zsúfolt tanulmány született (Garay
Béla: A jugoszláviai magyar kultúra bástyája. A népköri színjátszás története,
Szabadka, 1971, 392. 1., gépirat). A korabeli szabadkai munkásszínjátszásról
két írás (GARAY Béla 1970b, 1979), a szabadkai iskolai színjátszás történetéről
pedig elemző-értékelő tanulmány tájékoztat (KASZA Bálint 1974).

A háború utáni szabadkai magyar színjátszásról szóló legfontosabb
kiadvány a Hungarológiai Intézet publikációja volt: a Szabadkai Népszínház
magyar társulatának 1945—1970 között bemutatott színdarabjairól és e szín
művek sajtóvisszhangjáról számolt be a bibliográfiai feldolgozás módszerével
(GEROLD László—PASTYIK László 1970).
Elkészült tehát a múlt századi szabadkai magyar színjátszás története, s
részben a két háború közötti korszaké is. Intézetünk kiadásában megjelent
továbbá a zombori és az újvidéki magyar színjátszás története és repertóriuma
(KÁICH Katalin 1975; Káich Katalin: A z újvidéki magyar nyelvű színját
szás története és repertóriuma 1836—1918, Űjvidék, 1983). Mindkét munka
az 1918-as korhatárral zárul. Egy-egy jubileumi kiadvány a topolyai Járási
Népszínház és a zrenjanini Madách Amatőrszínház munkájáról tudósít
(TOPOLYAI 1959; ZRENJANINI 1982), az 1973-ban alapított Újvidéki
(magyar) Színház tízéves tevékenységéről pedig egy színikritika-gyűjtemény
függelékéből értesülhetünk (Gerold László: Színház a nézőtérről, Fórum
Könyvkiadó, Újvidék, 1983; a függeléket Franyó Zsuzsanna készítette).
A háború utáni korszak jobb megismeréséhez nyújt támpontot Geróld László
nak a közelmúltban megjelent tanulmánya (A jugoszláviai magyar drámairodalom huszonöt éve, Tanulmányok, 16. füzet, Újvidék, 1983, 65—79. 1.).
Jelenleg a zentai magyar színjátszás történetének a feldolgozása van folya
matban (Káich Katalin munkája), ezután a becskereki következik, végül
pedig színjátszástörténetünk összegezése. A felsorolt monográfiákat, tanul
mányokat és adatközlő cikkeket színész-arcképek (GARAY Béla 1971),
pályarajzok (BURKUS Valéria 1970), önéletrajzok (GARAY Béla 1970a)
és más dokumentumok egészítik ki.
Iskoláink, a közművelődés, a szabadoktatás és az ún. népművelés tör
ténete is azok közé a területek közé tartozik, amelyek az utóbbi években több
kutatót vonzottak. Kötetünkben Matijevics Lajos és Baranyai Júlia egy-egy
írása hívja fel a figyelmet az ilyen irányú kutatások nehézségeire, de művelő
déstörténeti jelentőségére is. A régmúlt századok iskolatörténetének jobb
megismerését levéltárakban és irattárakban szunnyadó dokumentumok köz
readása könnyítette meg (BÁRTH János 1974, FRIED István 1973, MATIJEVICS Lajos 1971, 1972), ezekről az időkről azonban kevés adatunk van.
Érdekes egyezés: a két háború közötti korszak mostoha iskolaviszonya
ival a cikkírók főképp a negyvenes-ötvenes években foglalkoztak (pl. KEK
Zsigmond 1947b, LŐRINC Péter 1948, JÁNOSI Gábor 1952), a régebbi
korok felidézése pedig a hetvenes évekre esik (pl. HEGEDŰS Antal 1976, BAGI Ferenc 1976, KÁICH Katalin 1979a). A magyarázat egyszerű. A
negyvenes-ötvenes években a kultúrhistóriai adatok közreadása a napi poli
tikát szolgálta (a cikkírók a régi és az új társadalmi rendszer közötti éles kü
lönbséget dokumentálták iskolatörténeti adatokkal is, egyébként teljesen
jogosan), a későbbi művelődéstörténeti kutatásoknak viszont már nincs ilyen
profán színezetük.
Az alkalmi visszatekintések, vázlatok sokaságából három munkára hív
nánk fel a figyelmet, egy befejezetlenül maradt, szakszerűen alapos elemzésre,
(GLIGORIJEVIĆ, Branislav 1972), egy levéltári búvárlatokból született,
tág időhatárokat egybekapcsoló könyvre (PÁLINKÁS József 1974) és egy
kevéssé ismert területre kalauzoló tanulmányra (HEGEDŰS Antal 1976).
Branislav Gligprijevié befejezetlen írása a királyi Jugoszlávia kisebbségi isko

lapolitikáját vizsgálta meg a dokumentumok tükrében, Pálinkás József Sza
badka népoktatásának történetét dolgozta fel a kezdetektől, 1687-től 1918-ig,
Hegedűs Antal pedig a XVIII. századi bácskai és szerémségi katolikus nép
oktatás jellegét világította meg példaszerűen pontos és tömör tanulmányában.
Egy később keletkezett, szintén levéltári kutatások eredményét felhasználó
írást is itt kell megemlítenünk: fontos adalékokat szolgáltat a szabadkai
Iparostanonc-iskola történetéhez (MAGYAR László 1979a).
A sort folytathatnánk egyéb résztanulmányok jellemzésével, tájékoz
tatásul azonban ennyi is elég. Kötetünk már nyomdában volt, amikor az
újvidéki Fórum Könyvkiadó gondozásában, a népszerű Fórum Kiskönyvtár-sorozatban iskoláink rövid története megjelent (Pálinkás József: Waltér
magisztertől a tudomány egyetemig, Üjvidék, 1984). Pálinkás József — az
eddigi kutatások eredményeit felhasználva — az egyházi iskoláknak, a világi
nevelésnek, a modern iskolamunka kialakulásának, a két háború közötti
korszaknak és új típusú iskolarendszerünknek a történetét írta meg, egy nagy
szabású vállalkozás lehetőségét villantva fel.
Nem szorosan az iskolatörténethez, inkább a tágabban értelmezett közművelődéshez tartozónak tekinthetjük a vidékeink szellemi életét átható
ún. líceumi előadásokat. Szabadkáh 1899 és 1918, Zomborban 1899 és 1914,
Nagybecskereken pedig 1901 és 1918 között volt ilyen jellegű szabadoktatás.
Többéves kutatómunkájának eredményeként Káich Katalin a teljesség igé
nyével dolgozta fel ezt a témát; monográfiájában áttekintést ad a nyugat
európai szabad tanítás kezdeteiről, a magyarországi népművelésről, a bácskai
és bánáti szabad líceumokról, és más területeken is hasznosítható következ
tetéseit a líceumi előadások repertóriumával zárja (KÁICH Katalin 1979a).
A történelmi közelmúlt azonba*n feldolgozatlan : a háború utáni felnőttokta
tásunkról, az ún. népművelési mozgalomról mindössze egy cikk tudósít
\,KURIN Lajos 1949), ennek a témának még nem akadt történésze.
Könyvkiadásunk történetének a zárófejezete készült el, két testes bibli
ográfia formájában (CSÁKY SÖRÖS Piroska 1973a és Csáky S. Piroska:
A Fórum Könyvkiadó bibliográfiája 1957—7955, Fórum Könyvkiadó, Üjvi
dék, 1984). E két adattár a felszabadulás utáni jugoszláviai magyar könyv
termést írja le. Időközben a két háború közötti könyvkiadásunk adatainak a
begyűjtése és a rendszerezése is befejeződött (ugyancsak Csáky Sörös Piroska
munkája), publikálásukra azonban csak ezután kerül sor.
Hasonló a helyzet a sajtótörténeti kutatások esetében is. A forradalmi
hagyományunkat jelentő, 1934-ben alapított Híd folyóiratról számtalan
cikk, emlékezés, elemzés >elent meg, köztük egy repertórium is az 1934— 1941 es korszak vizsgálatával (PATÓ Imre 1976), két antológia pedig a há
ború előtti és a háború alatti Híd közleményeiből ad válogatást {Híd 1934—
—1941, Fórum Könyvkiadó, Növi'Sad, 1964; Ár ellen. Mártír Hidasok 1941—.
1945, Fórum Könyvkiadó, Üjvidék, 1982). Másik fontos folyóiratunkról, a
Kalangyáról doktori disszertáfció készült (Utasi Csaba: Irodalmunk és a
Kalangya, Fórum Könyvkiadó, Üjvidék, 1984). Szenteleky Kornél első fo
lyóiratának, az 1928—1929-ben publikált Vajdasági írásnak egy szövegválo
gatás és egy repertórium állít emléket ( Ugart kell törnünk. Válogatás a Vajdasági
írásból, Fórum Könyvkiadó, Üjvidék, 1983). A mai Jugoszlávia területén az
első kommunista szellemű lap magyar nyelven jelent meg; ez volt a becskereki
Közakarat. Nem véletlen tehát, hogy két tanulmány is készült róla (KALAPIS

Zoltán 1979 és Petkovics Kálmán: Egy újság regénye — in.: Petkovics Kál
mán: A tizennyolc nyárfa, Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1982, 59—105. 1.).
Intézetünk kiadványaként a közelmúltban hagyta el a sajtót a Hétről—hétre
c. folyóirat repertóriuma (Pató Imre: A Hétről—hétre repertóriuma, HK,
15. évf. 1983. 3. sz. 333—477. 1.), szerbhorvát nyelven pedig több olyan
sajtóbibliográfia is megjelent, amely a vajdasági magyar lapok adatait is tar
talmazza. Intézetünk kiadványa lesz A z újvidéki Délbácska c. napilap története
(1920—1929) és »A M i Irodalmunk« története és repertóriuma (1930—1933) c.
könyv, készülőfélben van A Reggeli Újság művelődéstörténeti szerepe (1929—
—1940) c. tanulmány is, az első világháború előtti korszak sajtójának a vizs
gálata azonban mindegyre késik. Talán csak a színházi újságok a kivételek.
Természetesen sokkal több tanulmány, illetve tanulmány-vázlat érde
melne említést ebben a felsorolásban (pl. SIMONYI Mária 1980, 1982a,
1982b, CSÁKY S. Piroska 1981, LÁBADI Károly 1980 stb.), de az alap
kérdésre nem adhatunk kitérő választ: arra, hogy a mai napig sem készült
el egy olyan, kiindulópontot jelentő és kutatásainkat megalapozó átfogó
sajtóbibliográfia, amely a hazai magyar nyelvű lapok és más időszaki kiadvá
nyok teljes címjegyzékét, leírását és lelőhelyjegyzékét tartalmazná. Ebben a
pillanatban csupán a szabadkai magyar sajtóról alkothatunk teljes képet (KOLO
ZSI Tibor 1973a, J979), s a két háború között megjelent folyóiratok néme
lyikéről.
„Ha számokban akarjuk érzékelni a XVIII. század utolsó évtizedétől
1918-ig vidékeinken kiadott magyar nyelvű könyvkiadás arányait, akkor kb.
1000 könyvre, füzetre hivatkozhatunk", olvashatjuk Bori Imre Művelődéstörténeti kutatásaink lehetőségeiről és feladatairól c. tanulmányában. Ez a
tanulmány 1971-ben íródott. Egy évvel később Pastyik László a következő
sajtótörténeti adatokkal szolgált: „ . . eddig kb. 450 időszaki kiadvány leg
szükségesebb adataival rendelkezünk. A teljes címleírás és lelőhelyjegyzék
elkészítése még előttünk áll. Ezek az adatok a kezdetektől az 1944-ig terjedő
időszakra vonatkoznak". E két idézetből is kitetszik, mekkora munka vár
sajtó- és könyvkiadás-történészeinkre: az alapvetően fontos adatok feltárása
és rendszerezése, hisz csak ezután következhet a forráskutatás, az értékelés,
egy-egy témakör feldolgozása, nagyobb egységbe illesztése.
írásbeli kultúránk feltérképezése ugyanis még tartogathat meglepe
téseket, különösen a XIX. század esetében. Erre jó példa Lőrinc Péter két
könyve. Lőrinc egyik alkalmi előadásához gyűjtőt* adatokat, fokozatosan
feltárta a múlt századi bánsági magyar könyvkiadást, s meglepő eredményre
jutott: a Pleitz-ház kiadói tevékenysége roppant gazdag volt, valóságos kincsesbányája ma is a polgári társadalomtudomány kutatóinak (LŐRINC Péter
1973a, 1978a).
Nyomda-, könyvtár-, építészet-, képzőművészet-, tudomány-, zene- és
intézmény-történetünk feltárása olykor leküzdhetetlen akadályokba ütközik.
A történelem pusztításaira gondolunk: a' levéltárak szétszóródása, a könyv
tárak pusztulása, a műemlékek és műalkotások végérvényes megsemmisü
lése e határőrvidéknek, peremvidéknek nevezett földdarab jellegzetessége
volt a múltban. Templomainkból romok, vagy romok sem maradtak, s a
török hódoltsággal kezdődően sok-sok nemzedék szívós munkája enyészett
el nyomtalanul. Baranyai Júlia megindítóan szép könyve, a Vízbe vesző
nyomokon híven tanúskodik erről. Az évszázadok során e peremvidéki létben

túlságosan sok volt a történelmi értelemben vett holtjáratú korszak, az irány
vesztés, a megtorpanás, a visszafejlődés; a mai Vajdaság nemzetei és nemzeti
ségei sokszor érezhették azt, hogy ún. nem autentikus kultúrát teremtenek,
de jobbnak, „autenákusabbnak“ a megteremtésére nem volt módjuk, esélyük.
Mai művelődéstörténeti kutatásaink a szellemi múlt-teremtést szolgálják.
Ezt a gyűjteményt abban a reményben állítottuk össze, hogy olvasóink felis
merik igazi szándékunkat, amit a Hungarológiai Intézet alapító igazgatója,
Szeli István munkánk kezdetén célként jelölt meg: nem a holt művelődéstörténeti anyag leltározását tartjuk fontosnak, hanem a kulturális cselekvőké
pesség fejlesztését.
Hornyik Miklós

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI
KUTATÁSOK VÁLOGATOTT IRODALMA
ÁCS József—TRIPOLSZKY Géza—FARKAS Nándor
1980 Zentai művésztelep. Umetnička kolonija. Újvidék; Fórum Könyv
kiadó.
ANGYAL Endre
1971 Magyar és délszláv barokk. H ITK III. 5—6; 39—45.
BAGI Ferenc
1976 Az óbecsei polgári iskolák megnyitásának előzményei (1890—1894).
Létünk, VI. 3—4; 74—85.
BAJIĆ, Djordje
1954 Škole i školski sistem. In: Vojvodina 1944—1954. Növi Sad; Matica
srpska. 317—329.
BÁLINT Sándor
1973 Szeged és Szerémség bora. H ITK V. 14; 67—72.
BALOG Gyula
1976 Hogyan éltek százhúsz évvel ezelőtt a Bácskában? Paál Antal nemesmiliticsi földbirtokos nemes pénztárnaplója alapján 1844— 1867.
HK VIII. 26—27; 89—98.
BANYAI János
1974 A Híd és a baloldali irodalmi viták. H ITK VI. 21; 119—125.
1979 45 éves a Híd. Híd X L III; 1464— 1474.
BARANYAI Júlia
1956 Egy ősi magyar iskola újjáéledése. Híd XX; 140— 149.
1976 Vízbe vesző nyomokon. Szabadka; Horvátországi Magyarok Szövetsége» Fórum Könyvkiadó.
1977 Vízbe vesző nyomokon. Második, bővített kiadás. Szabadka; Fórum
Könyvkiadó.
BARANYAI—SCHNEIDER Júlia
1983 Baranya. Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége. V; 181—197.
BARANYINÉ MARKOV Zlata
1971 Vergődés. Farkas Béla napjai. Szabadka; Szabadkai Munkásegyetem.
1974 Baranyi Károly élete és müvei. Újvidék; Fórum Könyvkiadó.
BÁRTH János
1974 Bácskai kántortanítók kontraktusai a 18. századból. H IT K VI.
18. 87—91.

BODRITS István
1952 Sok barátja van a jugoszláviai magyarságnak! In: Magyar Ünnepi
Játékok. Palics 1952. Növi Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadó
vállalat. 189— 197.
BORI Imre
1968 Szellemi értékeink. Bevezető egy cikksorozathoz. Magyar Szó,
szeptember 15. 17.
1969 „Egy tudós társaság iránt való jámbor szándék." Magyar Szó,
június 15. 13.
1971a Hagyományaink. Létünk I. 1. 63—75.
1971b Művelődéstörténeti kutatásainkról. Magyar Szó, december 4. 11.
1971c Platón Bácsott. Magyar Szó, december 25. 15.
1972a Művelődéstörténetünkből. Húsz János szerémségi tanítványai.
Magyar Szó, január 8. 13.
1972b Ua. Erazmus egy barátja. Magyar Szó, január 15. 13.
1972c Ua. Újlak város statútuma. Magyar Szó, január 22. 13.
1972d Ua. Városok. Magyar Szó, január 29. 13.
1972e Ua. Deákműveltség. Magyar Szó, február 5. 11.
1972i Ua. Baranya. Magyar Szó, március 4. 11.
1972j Ua. Lendva, 1573. Magyar Szó, március 11. 13.
1972k Szerémi György. Híd XXXVI; 807—822.
1980 Balázs G. Árpád. Újvidék; Fórum Könyvkiadó.
BOSNYÁK István
1974 Kérdések a Kalangya Szenteleky-örökségéről. H ITK VI. 21;
59—65.
BRENNER János
1982 A kinematográfia úttörője. Lifka Sándor élete és munkássága. Szabad
ka; Veljko Vlahövió Munkásegyetem.
BRINDZA Károly
1974 A Híd terjesztése pártfeladat volt. Híd XXXVIII; 561 563.
BURÁNY Nándor
1968 Megvalósul egy elgondolás. Elkezdi működését a Hungarológiai
Intézet. Magyar Szó, december 18. 8.
1971a Művelődéstörténetünk tanulmányozásának jelentőségéről. Szeli
István igazgató nyilatkozata. Magyar Szó, december 12. 8.
1971b Kulturális örökségünk felmérése. Tanácskozás a Hungarológiai
Intézetben. Magyar Szó, december 18. 14.
1971c Részletes művelődéstörténeti program készül. Szeli István a minapi
tanácskozás eredményeiről. Magyar Szó, december 21. 9.
1972 A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei (1—12). Létünk
II. 6; 117— 123.
1973 Munkásélet. Írások a Szervezett Munkásból. Újvidék; Fórum
Könyvkiadó.
BURKUS Valéria
1970 Ibolya. (Ferenczi Ibi rivaldafényben.) Szabadka; Munkásegyetem.
ČURCIĆ, Lazar
1971 Jovan Muškatirović magyar nyelvű népművelő könyvecskéje és
annak szerb olvasók számára készült fordítása. (Ford. Szeli István)
H ITK III. 5 6; 46—51.

CSÁKY S(ÖRÖS). Piroska
1971 Könyvkiadásunk történetéből, 1945—1959. Tanulmányok, III;
111—135.
1972 Nyomdáink és könyvtáraink életéből. H ITK IV. 10; 55—65.
1973a A jugoszláviai magyar könyv 1945—1970. Üjvidék; Fórum Könyv
kiadó.
1973b Könyv, könyvtár, olvasó. Tanulmányok VI; 51—56.
1981 Sajtóviszonyok Vajdaságban (1918—1929). HK XIII. 4(49); 399—
—

410.

DAVIDOV, Dinko
1968 A tudomány nem ismer nacionalizmust. Magyar Szó, november
10. 4.
DÉKÁNY Zsuzsanna
1983 Csúzai Polgári Olvasóegylet 1882 — Jókai Mór Művelődési Egye
sület 1982. Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége. V; 155—162.
DÉNES József
1951 „Falu és Város“ Híd XV; 684—687.
[DÉVAVÁRIJ DÉR Zoltán
1972 A tudós tanár. Toncs Gusztáv élete és munkássága. Szabadka; Mun
kásegyetem.
1975 Három tudós tanár. Újvidék; Hungarológiai Intézet.
DÉVICS Imre
1962 A bácstopolyai müvésztelep. Növi Sad; Fórum Könyvkiadó.
DIETRICH Gyula
1975 Bittermann Károly és az első szabadkai nyomda (1844— 1907).
Üzenet V; 766—773.
DURÁNCI, Béla
1979 A Topolyai Művésztelep negyed évszázados fejlődése. Létünk IX.
2; 377—384.
1983 A vajdasági építészeti szecesszió. Újvidék; Fórum Könyvkiadó.
ERDÉLYI István—KATONA Pál
1965 Adalékok Zenta könyvtáréletének történetéhez. Növi Sad; Zentai
Füzetek 3.
ERDÉLYI István
1972 A zentai helyismereti kutatás a kiadói tevékenység tükrében. Üzenet
II; 485—490.
ERNYES György
1952 Mozgalmas élet az egyesületekben. In: Magyar Ünnepi Játékok.
Palics 1952. Növi Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat.
37—49.
FÉDERER Mária
1969 Jakov Ignjatović és az 1865-ös országgyűlési képviselőválasztás.
H ITK I. 1; 129—133.
FISKOVIĆ, Cvito
1971 Dalmát művészek Korvin Mátyás budai és visegrádi udvarában.
(Ford. Vajda Gábor) H ITK III. 5—6; 23—30.

FRIED István
1970 Szerbia fölfedezése a magyar felvilágosult történetírásban. HITK
II. 2; 21—30.
1973 Kórógyi, újvidéki levelek nyomában. (Rumy Károly György karlócai
éveihez.) H ITK V. 14; 73—77.
GAÁL György
1974 A Híd történelmi témái. HITIC VI. 21; 139—144.
GAJDOS TIBOR
1970 A csillagos homlokú. Hangya András életútja. Szabadka; Munkás
egyetem.
1977 Képzőművészeti élet Szabadkán a két világháború között. Szabadka;
a szerző kiadása.
GÁL István
1973 Jugoszlávia a magyar történettudományban, 1920—1940. H ITK
V. 14; 5—14.
GÁL László
1949 Almási Gábor útja. Híd X III; 237—240.
1952 Néhány szó régi vajdasági írókról, művészekről. In: Magyar Ünnepi
Játékok. Palics. 1952. Növi Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadó
vállalat. 157—164.
GARAY Béla
1952 A szabadkai színház történetéből. Híd XVI; 56'—59.
1953 A z ekhós szekértől a forgószínpadig. A szabadkai magyar színjátszás
története. Majtényi Mihály előszavával. Üjvidék; Testvériség—Egy
ség Könyvkiadóvállalat.
1970a A kulisszák világában, (önéletrajz.) Subotica. Munkásegyetem.
1970b Munkásszínjátszás Szabadkán a két háború között. 7 Nap, augusztus
28.
1970c Az első magyar színtársulat Zomborban. Magyar Szó, november 14.
1971 Színészarcképek. Üjvidék; Fórum Könyvkiadó.
1973 Kilencven év a művelődés szolgálatában. Üzenet II; 779—781.
1977 Festett világ. Színészek és szerepek. Szabadka; Életjel.
1979 Munkásszínjátszás Szabadkán. (1—2.) Magyar Szó, július 20. 11.
és július 27. 11.
GEROLD László
1968 Szunnyadó értékeink ébresztése. Magyar Szó, október 9. 8.
1970 Színház és kritika. Üjvidék; Új Symposion.
1972 Színházi kultúránk és drámaírásunk kezedtei. H ITK IV. 10; 77—84.
1974 Szociográfia a Hídban. H IT K VI. 21; 99—109.
1976 Színházi életünk. I. Naplók, emlékezések, levelek. Üjvidék; Fórum
Könyvkiadó.
1978 Igazság a drámában, igazság a színjátszásban. A Thália Társaság
Nagybecskereken, Pancsován és Szabadkán. Tanulmányok X—XI;
79—103.
GEROLD László—PASTYIK László
1 1970 A Szabadkai Népszínház magyar társulata 1945— 1970. (Műsor
és bibliográfia.) Üjvidék; Hungarológiai Intézet.
GLIGORIJEVIĆ, Branislav
1972 O nastavi na jezicima narodnosti u Vojvodini 1919—1929. Matica
srpska, Zbornik za istoriju. Különnyomat.

GULYÁS Gizella
1973 Művészeink a bécsi Képzőművészeti Akadémián 1726-tól 1900-ig.
H ITK V. 14; 43—65.
1976 A müncheni Képzőművészeti Akadémia és művészképzésünk.
1809— 1945. HK VIII. 26—27; 75—87.
1982a Hollósy levelek a Mály családhoz. HK XIV. 1 (60); 117—126.
1982b A zombori Hollósy-festmény. HK XIV. 3 (52); 395—398.
HABERMANN Gusztáv
1980 Bíró Antal: Életem lefolyásának rövid vázlata. H K X II. 45; 113—130.
HEGEDŰS Antal
1976 A bácskai és szerémségi katolikus népoktatás a 18. században.
Létünk VI. 1; 71—81.
1983 Népélet és jogalkotás a középkori Üjlakon. Szabadka; Fórum Könyv
kiadó.
HERCEG János
1952 Emlékeinkről. . In: Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952. Növi
Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat. 19—36.
1979 Visszanéző. Helytörténeti emlékek. Újvidék; Fórum Könyvkiadó.
INDÍTVÁNY
1967 Indítvány a Hungarológiai Intézet megalakítására. Híd XXX;
403—408.
JÁNOSI Gábor
1952 Magyar iskolák. In: Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952. Növi
Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat. 120—129.
JUHÁSZ Géza
1972 Magyar irodalom és könyvkiadás Jugoszláviában 1945—1970.
Létünk II. 5; 59—80.
1972a Sokasodó hajók a félreértesülés óceánjain. A jugoszláv—magyar
irodalmi kapcsolatok felszabadulás utáni negyedszázada a könyvkiadás
tükrében. Híd XXXVI; 825—850.
1973 Könyvek országútján. Tanulmányok, cikkek. Újvidék; Fórum Könyv
kiadó.
KÁICH Katalin, STOJANOVIĆ
1971 Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház által bemutatott magyar szín
művek visszhangja a zombori sajtóban 1880—1914-ig. H ITK III.
5—6; 75—82.
1973 A Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat első évei. H ITK V.
14; 79—83.
KÁICH Katalin
1975 /4 zombori magyar színművészet története és repertóriuma 1825—1918.
Újvidék; Hungarológiai Intézet.
1976 A magyarországi szabadoktatás 1907-i pécsi kongresszusa. HK
VIII. 26—27; 65—73.
1979a Szabad líceumok Bácskában és Bánátban. Újvidék; A Magyar
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
1979b A szabadkai Szabad Lyceum Egyesület. 1899—1919. (1—2).
Üzenet IX; 333—340., 429—438.

1980a Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata 1883—1918. Újvidék;
Fórum Könyvkiadó.
1980b A líceumi előadások repertóriuma. HK XII. 42—43; 167—187.
KALAPIS Zoltán
1979 A Közakarat hét napja. Az első vajdasági kommunista napilap 60.
évfordulója. 1— 14. Magyar Szó, december 13—26.
1982
A kétnyelvű újvidéki Borba. A hatvanéves újság vajdasági megjele
nésének kevésbé ismert tényei. 1—6. Magyar Szó, jan. 14— 19.
KASZA Bálint
1974 A szabadkai iskolai színjátszás története. Üzenet IV; 925—981.
1975 A világi színészet kezdetei Szabadkán. Létünk V. 5—6; 100— 110.
1976a A nyelvmozgalom és a szabadkai magyar színészet születése.
Üzenet VI; 401—407.
1976b A szabadkai színjátszás múltjából. Engedélyek, cenzúra és reformok
a 19. század közepéig. Létünk VI. 5; 115— 125.
1977 A színjátszás múltja és jelene a szabadkai Népszínházban. Létünk
VII. 1; 59—64.
KEK Zsigmond
1945 A Híd története. Híd IX; 2—8.
1947a Kultúrprogramunk. Híd X I; 1—11.
1947b Iskolapolitika régen és ma. Híd XI; 745—759.
1948 A Kultúrszövetség másféléves munkájának tapasztalatai és a szocia
lista kultúrmunka új távlatai. Híd X II; 306—320.
KENYERES KOVÁCS Márta
1976 Régi nóta, híres nóta. . . (Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi
Ernő munkássága.) Szabadka; Veljko Vlahović Munkásegyetem.
KOLOZSI Tibor
1952 Magyar újságok. In: Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952. Növi
Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat. 146— 156.
1969 Őrtűz fényében. (Szabadkai folyóiratok és könyvek). Szabadka;
Munkásegyetem.
1973a Szabadkai sajtó 1848—1919. Szabadka; Szabadkai Munkásegyetem.
1973b Diáklap és történelem. 7 Nap, február 16. 11.
1973c A szabadkai sajtó hőskora. Üzenet III.; 68—75.
1973d Politika, nemzetiség és vallás. Részlet Szabadka sajtótörténetéből.
Üzenet III; 751—761.
1979
Szabadkai sajtó 1919—1945. Újvidék; Fórum Könyvkiadó.
KONČAR, Ranko
1968 Vajdaság kulturális örökségének teljesebb megismeréséhez. Magyar
Szó, november 17. 4.
KROMBHOLZ Károly
1953 Lányi Ernő. Híd XVII; 212—217.
KUN SZABÓ György
1974 A flíd balratolódása. Híd XXXVIII; 526—529.
KURIN Lajos
1949 Népművelésünk adatai. Híd X III; 96—100.
K Ú TI Gyula
1949 A szabadkai Népkör munkája. Híd X III; 343—349,

LÁBADI Károly
1979 Könyvtáraink. Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége. I;
133—134.
1980 A Magyar Néplap. Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége
II; 68—72.
1983 Laskaiak. Eligazító a laskói helytörténeti és néprajzi gyűjteményhez.
Laskó; Magyar Képes Üjság.
1984 Laskaiak. Eligazító a laskói helytörténeti és néprajzi gyűjteményhez.
Második, bővített kiadás. Eszék—Laskó; Horvátországi Magyarok
Szövetségének Oktatási Bizottsága.
LATÁK István
1951 Hetedik munkaévét kezdte meg a szuboticai Magyar Drámai Együt
tes. Híd XV; 823—827.
1952 Lírai széljegyzetek. A hétéves magyar Színjátszó együttesről. In:
Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952. Növi Sad; Testvériség—Egység
Könyvkiadóvállalat. 102—106.
1969 A Híd régi vándorkönyvtárai. Magyar Szó, július 15. 6.
1974 A Híd irodalma. Híd XXXVIII; 651—653.
LÉTMÁNYI István
1953 Farkas Béla emlékezete. Híd XVII; 37—42.
LÉVAY Endre
1974 Három esztendő. Híd XXXVIII; 505—510.
[LÖBL Árpád] LŐRINC Péter
1948 Iskoláink problémái és feladatai. 1—2. Híd X II; 415-1—422., 508—515.
1951 Tizenöt éves a Híd. Híd XV; 457—464.
1964 A felfedezett Kultúra. Magyar Szó, április 19.
1968 A nemzetiségi kérdés és új tudományos intézeteink. Üj Symposion
IV. 36; 27—28.
1969 1934—1941. A háború előtti Híd harcai. Híd XXXII; 421 432.
1970 A bánáti társadalomtudomány társadalmi forrásai (1900— 1918).
Tanulmányok II; 47—71.
1971 A torontáli falu szociográfiai viszonyai — egykori íróink megvilágí
tásában a századforduló éveiben 1881— 1918. Tanulmányok III;
171—227.
1973a Bánát magyar nyelvű polgári társadalomtudománya a századforduló
idején 1880—1918. Üjvidék; Hungarológiai Intézet.
1973b Két úttörő — két hullócsillag. H ITK V. 14; 15—42.
1974a A Híd és a pirkadás évei. Híd XXXVIII; 530—560.
1974b A magyarság mint a Híd szerkesztője és olvasótábora. H ITK VI.
21; 111—117.
1974c Pleitz Fér. Pál és Szabó Ferenc tevékenysége a bánáti rónán.
H ITK VI. 21; 28—38.
1976a Bácskai polgári politikai elmélet (1880—1920). Szabadka; Veljko
Vlahović Munkásegyetem.
1976b A Pleitz-család kiadói tevékenysége. Híd XL; 930—937.
1978a A Pleitz-ház tudományos kiadói tevékenysége a bánáti rónán. Üjvi
dék; A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Inté
zete.

1978b A szabadkai Népkör arcképéhez. (1—3.) 1872—1918. Üzenet
V III; 360—372., 483—492., 547—555.
1980 A bánáti történetírás története a 19. és 20. században. HK XII.
45; 5—22.
MAGYAR László
1978 Adalék a Szabadkai Múzeum történetéhez (1918-cal bezárólag).
A Városi Múzeum 30 éves jubileuma kapcsán. Létünk VIII. 5—6;
79—98.
1979a Adalék a szabadkai Iparostanonc-iskola történetéhez. Oktatás
és Nevelés VII. 31; 87—97.
1979b Az első szabadkai lap nyomában. A Honunk Állapota c. lap újonnan
megkerült számait lapozgatva. Magyar Szó, november 10. 12.
MAJTÉNYI András
1968 Jegyzetek a társadalmi kutatómunka helyzetéről a Vajdaságban.
Űj Symposion IV. 33; 23.
MALUŠEV, Cvetko
1948 Könyvtáraink. Híd X II; 241—245.
1950 Magyar könyvkiadás az új Jugoszláviában. Híd XIV; 118—124.
1974a Híd és hidasok. Üzenet IV; 736—738.
1974b Visszapillantás a Híd indulására, életére.. . Híd XXXVIII; 511—
—525.
MATIJEVICS Lajos
1971 Diákjaink Jénában. H ITK III. 9; 125—127.
1972 Vidékünk diákjai a bécsi egyetemen 1377-től 1450-ig. Magyar Szó,
január 8. 13.
MERKI Laura
1980 A baranyai könyvtárak megalakulása és fejlődése 1914-ig. Évkönyv.
Horvátországi Magyarok Szövetsége. II; 207—234.
MÉSZÁROS Sándor
1974a A Híd mint Jugoszlávia Kommunista Pártjának folyóirata. H ITK
VI.
21; 75—82.
1974b A szorgalmas kutatómunka szép példája. Zentai Monográfiái
Füzetek 1—22. Zentai Füzetek 1—19. Üzenet IV; 378—383.
1981 Poloéaj Madara u Vojvodini 1918—1929. Filozofski fakultét u
Novom Sadu. Institut za istoriju; Növi Sad.
MIRNICS Károly
1969 Szellemi életünk intézményes meghatározói. (A kulturális értékek
keveredésé és kiegyenlítődése.) Híd XXXII; 887—909.
MUHI János
1979 Mesélő múlt. Helytörténeti írások. Szabadka; Veljko Vlahović
Munkásegyetem.
NAGY Sándor
1974 Dombó. Újvidék; Fórum Könyvkiadó.
NIKOLIČ, Rajkó
1954 Muzeji. In: Vojvodína 1944—1954. Növi Sad; Matica srpska.
423—428.
OB 20-LETNICI
1979 Ob 20-letnici dvojezičnega šolstva. A kétnyelvű oktatás 20 éve. Lendva;
A DNSzSz muravidéki községközi tanácsa.
\

OLAJOS Mihály
1952 Kultúrszemlénkről. In: Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952. Növi
Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat. 5—18.
1954 O izdavačkoj delatnosti nacionalnih manjina. In: Vojvodina 1944—
—1954. Növi Sad; Matica srpska. 393—402.
PAJZS Pál
1946 A színjátszásunk új útja. Híd X; 569—571.
PÁLINKÁS József
1973 Szabadka népoktatása. 1—6. Üzenet III; 292—316., 416—427.,
540—557., 651—663., 765—711. és 883—891.
1974 Szabadka népoktatása (1687—1918). Szabadka; Életjel.
1976 A magyar tanítási nyelvű általános iskolák helyzete és fejlődése
a régi Jugoszláviában. A nemzeti kisebbség életét élő csantavéri
népiskola. Oktatás és Nevelés IV. 16; 153—183.
P A 9T V T T C T

1974 A Híd Könyvtár. H ITK VI. 21; 133—137.
PATAKY András
1980 Fejezetek a laskói iskola történetéből. Évkönyv. Horvátországi
Magyarok Szövetsége. II; 175—206.
PATÓ Imre
1974 A Híd megalakulása és története (1934— 1941). H ITK VI. 21;
83—91.
1975 A Híd-mozgalom képeskönyve. Híd XXXIX. 5-—6; 1—130. Mel
léklet.
1976 A Híd repertóriuma 1934—1941. Üjvidék; Hungarológiai Intézet.
Fórum Könyvkiadó.
PENAVIN Olga
1973 Szlavóniai hétköznapok. Újvidék; Fórum Könyvkiadó.
PÉNTEKI
1971 Pénteki találkozások. Szabadka; 7 Nap.
REHÁK László
1954 Štampa u Vojvodini. In: Vovjodina 1944—1954. Növi Sad; Matica
srpska. 349—367.
1974 A JKP nemzetiségi politikája, a háború előtti Hídban. H ITK VI.
21; 93—98.
ROKAY Péter
1976
Beszélt-e magyarul Marchiai Jakab? HK VIII. 26—27; 99—101.
SÁFRÁNY Imre
1968 Zsombékok. Vallomás Vinkler Imre művészetéről. Szabadka. Munkás
egyetem.
SÁNDOR László
1982 Gazdasági és társadalomtörténeti adatok Vörösmart község életéből
(1851—1914). Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége. IV;
193—207.
1983 Adatok Csúza gazdasági és társadalmi történetéhez (1849—1914).
Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége. V; 203—221.

SIMONYI Mária
1980 Újvidéki Hírlap 1891—1905. HK XII. 45;91—109.
1982a Újvidék első magyar nyelvű politikai lapja. HK XIV. 1 (50); 79—87.
1982b Az újvidéki Bácsmegye tevékenysége 1900—1914 között. HK
XIV. 2(51); 239—249.
SPEVAK, Juraj
1954 Pogled na masovno-kulturnu delatnost. In: Vojvodina 1944—1954.
Növi Sad; Matica srpska. 330—342.
STAJIĆ, Mara
1954 Biblioteke i čitaonice. In: Vojvodina 1944—1954. Növi Sad; Matica
srpska. 343—348.
SULHÓF József
1951 Lányi Ernő. Híd XV; 361—369.
1952a A függöny mögött. In: Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952.
Növi Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat. 108— 119.
1952b Könyv, mozi, színház az új faluban. In: Magyar Ünnepi Játékok.
Palics 1952. Növi Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat.
138—145.
1960 Emlékezés Lányi Ernőre. Híd XXIV; 142—146.
B. SZABÓ György
1952 Festők, szobrászok. In: Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952. Növi
Sad; Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat. 165—188.
1974 A Híd. Híd XXXVIII; 657—659.
SZABÓ Ida
1974a A Híd jubileuma. Híd XXXVIII; 503—504.
1974b Beszámoló. Híd XXXVIII; 1186— 1194.
SZEKERES László
1972 Egy 13. századi falusi tepiplom maradványai Horgoson. H IT K IV.
10; 117—125.
1981 Amit az idő eltemetett. Kis vajdasági régészet. Üjvidék; Fórum
Könyvkiadó.
1982 Középkori, települések Északkelet-Bácskában. HK XIV. 1(50);
1—77. 1 térkép.
SZELI István
1968 Á hazai magyar tudományos élet fellendítését szolgáljuk. Interjú
Szeli Istvánnal a Hungarológiai Intézet munkatervéről. Magyar Szó,
június 9. 2.
1969a A Hungarológiai Intézet tématervéből. Magyar Szó, január 5. 8.
1969b Az első szám elé. H ITK I. 1; 3—9.
1970 Egy évtized tanulságai. Tanulmányok II; 175—182.
1971a Még egyszer a mi intézetünkről. 7 Nap, január 1. 34.
1971b Művelődéstörténeti ülésszak és tanácskozás. H ITK III. 9; 157— 158
1971c Művelődéstörténeti kutatásainkról. 7 Nap, december 24. 23.
1973 A Kalangya és irodalma. A komplex kutatás szükségessége. Magyar
Szó, november 24. 15—16.
1974a A Kalangya és irodalma. H IT K VI. 18; 165—168.
1974b Megnyitó. (Híd-értekezlet). H ITK VI. 21; 73—74.

1979 Građansko nasleđe u socijalističkoj kulturi Madara u Jugoslaviji i
njegovo prevazilaženje. Beograd; Centar za društvena istraživanja
Predsedništva CK SKJ. Izadavački centar ,,Komunist“.
1983 A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Budapest; Kossuth Könyv
kiadó.
SZENTGYÖRGYI István
1982 Irodalmak és nyelvek egybefonódása a szabadkai lapokban a 19.
század utolsó évtizedeiben. HK XIV. 3(52); 347—359.
SZIRMAI Endre
1974 Újabb adalékok a Kalangya történetéhez. Üzenet IV; 20—23.
SZITA László
1983 Baranyai sokacok a magyar művészetben. Évkönyv. Horvátországi
Magyarok Szövetsége. V; 248—251.
SZUNYOGH Sándor szerk.
1975 Lendavska kultura nekoé in danes. A lendvai kultúra egykor és ina.
Lendava; Művelődési Érdekközösség.
TANSZÉK
1970 A Tanszék tízéves jubileuma. Tanulmányok II; 183—174.
TOLMÁCSY Géza
.
1980 Zenta társadalmi élete a két háború között. Adalékok a társadalmi
egyesületek történetéhez. Zenta; Udruženje prijatelja muzeja i arhiva
„Dudás Gyula“.
TONCS Gusztáv—LOÓSZ István
1981 Ütravaló. Pályamű-értékelések a szabadkai főgimnáziumban 1885—
1918 között. Szabadka; Veljko Vlahović Munkásegyetem.
TOPOLYAI
1959 A topolyai Járási Népszínház 10 éve. Bácstopolya; k. n.
TÓTH Antal
1962 Zenei életünk. In: Magyar Ünnepi Játékok. Palics 1952. Növi Sad;
Testvériség—Egység Könyvkiadóvállalat. 130—137.
TÓTH Lajos
1979 Oktatásunk évszázadai. Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövet
sége. I; 79—85.
1983 Emlékezések. Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövetsége V;
168—173.
TÓTH Péter
1979 Felekezeti elemi iskolák Zentán. Adalékok a zentai népiskolák törté
netéhez. Zenta; Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Egyesülete
TÓ TH Tibor
1979 Az Ady Endre Magyar Kultúrkör. Évkönyv. Horvátországi Magyarok
Szövetsége. I; 129—131.
TRIPOLSZKY Géza—SZELI István—ÁCS József
1970 Tóth József (1916—1935). Monográfia. Újvidék; Fórum Könyv
kiadó.
TŰZ Imre
1950 Magyar Központi Könyvtár. Híd XIV; 615—617.

UTASI Csaba
1973 Szociográfiai-szociológiai kutatás a Kalangyában. Tanulmányok
VI; 165—180.
1974 A Kalangya története. H ITK VI. 21; 43—52.
VAJDA Gábor
1969 A Szervezett Munkás mai szemmel. Új Symposion V 48—49; 8—9.
1974
A háború előtti Híd irodalomszemlélete. HITK VI. 21; 127— 132.
VARADY Tibor
1968 Vajdasági magyar társadalomtudomány? Vázlat. Új Symposion
IV. 44; 7.
VARGA Sándor—PIVAR Ella
1979 Dobronak, Gőntérháza és Kőt helytörténete. Lendva; Muraszombat;
Magyar Nemzetiségi Érdekközösség.
VARGA Sándor—POZSONEC Mária—PIVAR EUa
1982 Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy múltja és jelene. Lendva; Magyar
Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség.
VÉKONY László
1982a A mai Vajdaságot ábrázoló 16— 19. századi térképekről. HK XIV.
3(52); 383—394,
1982b Egy olasz polihisztor a Kárpát-medencében —1- Marsigli élete,
munkássága és iratai. HK XIV. 4(53); 485—535.
ZENTAI
1962 A zentai festőtelep. Növi Sad; Fórum Könyvkiadó.
ZRENJANINI
1982 A Zrenjanini Madách Amatőrszínház 30 éve. Zrenjanin; Madách
Amatőrszínház.
Összeállítotfa:
Pastyik László

NÉVMUTATÓ

Abay János 732 1682
Abday Sándor 191
Abramovics' Budimii -> Abramović, Bu
dimii
Abramovic, Budimii 127
Ábrányi Emil 85
Ábrányi Kornél 8 6 111
Abt, Franz 110 111
Acsády Ignác 1372 1 40 1 6 6
Acsády Ilona 49 50
Ács József 50
Adamović, Aleksandar 155
Adelehard 22
Adorján 8 6
Ady Endre 84 85« 8 6 3 1232 124G 125^
126 1 278 201 2052 216 281
Aesopus —►Aiszóposz
Aggházy Mária 41
Ágoston Károly 128
Ágoston Péter 8 8 89 144 146
Aiszóposz 27 104
Álba Nevis (Unger Ilona) 85
Albert Erzsi 2192
Áldássy Antal 23
Aleksandrovic, Milán P. 160
Aleksić, Bogoljub 8 8
Aleksićek 169
Aleksić, Sima dr. (Strophantus) 149
Alföldy Árpád dr. 1 1 1
Ali basa 60
Almási Gábor 50
Almási Tihamér 1 1 1
Allah 183
Alsáni Bálint 232
Ambrus Balázs 8 6
Ambrus Zoltán 89 146 167 210 216 2182
219 2203 222 2
Amman, Jóst 67
Andorká 159
Andrássy Gyula, gróf 142
Anđelković 153
Antalffy Zsíros Dezső 2622
Antúnovics József 192
Apáti Ferenc 242
Apor család 26
Apostol János 105
Apponyi Albert 84 1692
Apponyi György 782

Aranka György 270
Arányi Jenő 224
Arany János 8 8 182 185 281
Aranyműves L. -►Csuka János
Arató Endre 125 1272
Arnold György 28 1912 1922
Árpád-házi királyok 79 184
Árvái 76
Aszlányi Dezső 73 8 0 813 842 89 146
147 161 168
Aszlányi Károly 73
Auber, Dániel Francois 261
Babcsányi Krisztina 2412
Babics József 74
Babits Mihály 84 85 8 6 145
Bačić, Antun 45
Bahcsajev 228
Bajza József 84
Bakunyin, Mihail Alekszandrovics 173
Balassi Bálint 232 1 04
Balássy Ferenc 82
Balázs G. Árpád 492
Balázs István 128
Balázs ItTán 125
Balbi 792 80
Bálint, bibliafordító 23 24 93
Bálint Sándor 44
Balkányi Ernő 70
Ballagi Aladár 1772 178
Balla Károly 85
Balogh Jolán 252
Baloghy Ernő dr. 110 1 1 1 2 1122 118
Bán Aladár 8 6
Bánffyak 262 56 612 6 6 102
Bánffy István 6 6
Bánffy László 574
Bánffy Miklós 564 57 59 6 6 3 70
Bánk Pál 26 27
Bányai 79
Barabás Béla 84'
Bárány Ágoston 29 72 783 80 81 82 84
1382
Bárány Béla 8 6 « 8 8
Bárány Györgyi 8 6
Baranyi József 239
Baranyi Károly 49
Bárány Lulu 128.

Bárány Mária 128
Bárd Miklós 85 8 6
Barkós Jolán 152
Barišić, Franjo 16
Baróthy Antal 194
Barta Gyula 79
Barta Sándor 127
Bartha Dénes 251
Bartók Amália 239
Bartók Antal 2413
Bartók Antónia 239
Bartók Béla, zeneszerző 237—257
Bartók család 237—257
id. Bartók Béla (1855— 1888) 237 2442
2472 2482 249 250 2514 252 2534 254
2553 256
ifj. Bartók Béla, mérnök 237 242 250
2513 254 255 2562
Bartók Erzsébet (Elza) 252 255
Bartók Gergely 238
Bartók Géza 250
Bartók György 239
Bartók János, jegyző (1785— 1876) '237
2384 2393 2403
Bartók János, iskolaigazgató (1816— 1877)
237 238 239 241 2424 2435 2442 245
2464 2476 2486 249 256
Bartók József 241 249
Bartók Julianna 239
Bartók Karolina 239
Bartók Katalin 2393
Bartók Péter 2562
Bartók Rozália 239
Bartók Sarolta 248
Bartók Sarolta Hermina 244
Bartók yeronika 239
Báthori István 55
Báthory Endre 1 6 8
Bátosy Endre 195
Batthyány Ervin, gróf 171
Bauer, Ottó 140
Baumann Aranka 111 113
Bayer, Josef 112
Becguer, Adolf 272
Beethoven, Ludwig van 127 260 261
2642 265
Beham, Hans Sebald 6 6 2
Békefi Lajos 152
Bekett 113
II. Béla 21
III. Béla 22 36 185
IV. Béla 39
Belos bán 19
Bem József 244
Bencze László 128
Bencze Ottilia 128
Bendefy László 31
Benjámin Ferenc 85
Bené Melinda 127
Benyovszki 87
Bérezik-Árpád 110 113
Berčić, Branko 6 6 3 6 8 2 70
Beregi Oszkár 202 2152

id. Berecz Sándor 19
Berényi János 274
Berényi Zsigmond 160
Bériot, Charles Auguste de 260
Beriszló Péter 24
Bernstein, Henry 2143 21610 2179 2184
Beroald Fülöp 94
1
Bertalan pap 100
Bessenyei György 269
Bethlenfalvi Balássy -> Balássy Ferenc
Bethlen Josefa 240
Bethlen Miklós, gróf 43
Bethlen István, gróf 87
Beythe András 592 603
Beythe István 26
Bibó Bige György 195
Bicskei Péter 49
Biedermann Tala 128
Binder, Christlieb Siegmund 260
Biró Lajos 209 2103 2112 2132 2152
Bismarck, Ottó von 84 1426
Bisszingenek 74
Bittermann Károly 29
Blaha Lujza 1513 192 2592
Blumenthal Károly 111
B. Nagy Margit 42
Bocskai István 183
Bodó János 148
Bodó Mátyás 79
Bodor Antal 822
Bodnár Zsigmond 159
Bodrits István 2812
Bogdán József 702
Bogdanov, Jovan 74 762
Bogner (Bogárdi) József 273 2775 2783
Bojin (Bozsin)— Burkus Valéria 76
Bolgár László 1323
Borgia, Cesare 180
Bori Imre 1223 1313 1584 281
Borisz Godunov 26
Bornemisza Péter 572 692
Bornemissza Tamás 232 24
Boroczy Dezső 80
Borovszky Samu 41 81 84 852 89 240
251
Bors László 153 1542
Borsodi Ferenc 81 8 6
Borsodi Lajos 80 83 85 8 8 1252 127 148
Bošković 76
Bosnyák Ernő 318
Bossa, Antonio 120
Bosznay Dezső 113
Botka Béla 74 148
Bozsovits Katalin 2383 2392 2402
Bozsovits Petrus 238
Bohm Károly 173
Böhm Lénárt 732 81 84 2382 239
Börcsök Erzsébet 83
Bösendorfer, Josip 160
Brahms, Johannes 261
Brájjer család 250
Brájjer Lajos dr. 784 79 81 842 85* 8 6
8 8 170

Brájjer Stefánia 782 85
Brassai Sámuel 176
Brašovanok 763
Braun Boris 128
Braun Henrik 168 1982 200 201 203
2092 218
Braun István 224
Braun Kamilla 128
Braun Róbert 83 892 1392 141 165 16 6
167
168 169
Brediceanu 73
Breyer, Mirko 64 6 6 6 8 2
Brieux, Eugéne 2142 215
Brindza Károly 224
Brodarics István 23 24
Bródy Sándor 211
,
Brunner, Anneli 54
Bryner, Margafetha 543
B. Szabó György 32 50
Bučar, Franjo 59
Bučić, Mihajlo 587 592
Buliinger, Heinrich 54
Bulyacsics Julianna 238
Burány Béla 281
Busa Margit dr. 133
Bús Fekete László 127
Bussányi Luma 113
Buttler 8 8
Buttler János, gróf 244
Büchler Húgó 79 82
Calepinus, Ambrosius 26
Cato 27
Cavour, Camillo Benső 84
Cervantes Saavedra, Miguel de 116
Chamberlain, Joseph 140
Chamisso, Adalbert von 272
Cholnoky Jenő 84 147
Chopin, Frédéric 117 127
Christian Jenő 125
Cincar—Markovié, Dimitrije 153
Clyton 249
Comte, Auguste £ 8
Corbara, Ion 252
Corelli, Arcangelo 123 1272
Crnjanski, Miloš 412 43 247
Czibulka Alfonz 112
Cziffra Géza 154
Czirbusz Géza dr. 29 71 73 792 .80 81
826 83 8 8 4 89 1363 1386 1394 1402
1412 1 422 144 1463 1472 1482 167 16 8
169
čirović, Zagorka 128
Čolić, Dragoljub 722 83
Čović, Jelena 45
Csáktornyái János 27
Csanád ispán 49
Csánki Dezső dr. 20 37 40 84
Csányi Károly 16
Csányi Lajos 128

Csányi Mária 128
Császár Géza 161
Csáth Géza 201 202 222
Csath Zoltán 128
Csébyék 159
Csehova 234
Csehov, Anton Pavlovicsv 2264 228 229
230 231 232
Csekonics Endre, gróf 744 241
Csekonics József, tábornok 2382
Csekonicsok 74
Cserépfalvi Imre 83
Csíky Gergely 110 1122
Csillag Károly dr. 1952 200 224
Csincsák Elemér 49
Csirovics Zágorka —>- Čirović, Zagorka
Csokonai Vitéz Mihály 126 1273
Csont Ádám 127
Csortos Gyula 222
Csuday Jenő 79
Csuka János (Aranyműves L.) 127
Csuka Zoltán 8 6 125 127 1613
Csupor Gyula 1 1 1
Dalmatinac, Jurij 6 8
Dalmay Pálné 1 1 1
Damaszkin Arzén 81
Damaszkinok 74
Damjanich János 185
Dankó Imre 251
D ’Annunzio, Gabriele 272
Darante 123 127
Darányi Ignác 74 166
Darwin, Charles Róbert 1744 175
Daun Ili 128
Daunné Kenese Hilda 263
Davidov, Dinko 41
Deák Ferenc 83
Deák Ferencné 83
Debreczeni József 8 6 224 232 2802 2812
Deckner, Charlőtte 258
Decsy József 194
Dekker Gyula 106
Dellimanics Lajos dr. 87
Demény Lajos 254
Demkó Pál dr. 742 87
D e Pottere Brúnó 73 136 168
Dercsényi Dezső 192
Deréki Antal 193
Dervarics Kálmán 6 6
Dévai Bíró Mátyás 6 6
Dickens, Charles 2264
D ilié, Denijs 2374 238 241
Dimitrijević 153
Dimitrijević, Ljubomir 264
Diner-Dénes Józséf 149 167
Ditrói Mór 193
Divalt, M. A. 160
Dobos László 128
Dobrović, Petar 50
Domanovszky Sándor 10
Domonkos Kálmán 253
Donizetti, Gaetano 113

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 2262
227 2283 2295 230 233
Dózsa György 169 181 1852
Döménv József 103 1043
Dömötör Pál 106 1074 1 093 1103 112 114
Dragović, Vük 1333
Drescher Ede 115
Dudás Ádám 128
Dudásék 168
Dudás Gyula 252 29 73 89 1682
Dudás Kálmán 8 6
Dugonics András 1852
Dutka Ákos 85 8 6
Dühring, Eugen 173
Disaloviő, Veselin 155
Dordeviáné Putić Natuška 2565
Dordevic, Vladan 153
Đurić, Milenko 154*
Ebers, Georg Moritz 80
Edenburg László 124
Eibenschütz Ilona 8 6
Eichendorff, Joseph
Kari Benedikt
Freiherr von 112
Eisenhut Ferenc 47 48
Eisler 84
É. Kiss Sándor 932 94
Elek Pál 74
Elek Viktor 74
Ellbogen 74
Ember Zoltán 125 1273
Ernőd Tamás 8 6
Endrei Walter 28
Engel Károly 120
Engel Margit 127 128
Engel Piri 128
Engelsberg 110
Engels, Friedrich 173
Eötvös 'József 83
Eperjessy Kálmán 22
Epiktétosz 30
Erazmus, Desiderius Rotterdamus 23
Erdélyi József 8 6
Erdélyi Sándor 192
Erdős Renée 85
Érdújhelyi Menyhért 21 29 39 403 1682
Erkel Ferenc 1102 111 261
Emyei József 110
Erődi Dániel 250
I. Erzsébet, angpl királynő 26
Erzsébet, magyar királyné (1837— 1898)
138
Escarpit, Róbert 623 63 70
Esterházy Móric, gróf 148
Fáber Oszkár 149 167
Fábián Zoltán 1Ö06 1013 1023, 105
Falkenstein báró, Csanádi püspök 42 43
Falusy István 1942
Faragó Ödön 224
Farkas Béla 46 49* 50
Farkas Frigyesné Lichtneckert Margit 122

Farkas Geiza 29 71 73 75 805 81 823
83 8 8 3 89 1244 126 127 1352 1362
143 144 1463 147 1485 166 1672 168
169
Farkas Imre 85 128 210 215
Farkas Vilmos 22
Fazekas Jakab 25
Fehér Ilonka 127
Fehér Jenő 195
Fehér Vilma 113
Fekete Lajos 8 6
Fekete Tivadar 160
Feldheim Alfréd 125
Felhő Rózsi 152
Fenyéri Mór 1962
Fényes Elek 83
Fényes Samu 832 842 8 8 143 167
Fenyő Aladár 220
Fenyves Ferenc 221 257
I. (V.) Ferdinánd 784
I. Ferenc József 78
Ferenczy József 121
Fesca, Alexander Ernst 112
Feuerbach, Ludwig 171 173
Feyér Piroska 20 32
Fichte, Johann Gottlieb 173Filkovics Boldizsár 260
Fináczy Ernő 7 3 827 8 32 16 8 169
Fink, A. von 74
Fink, Nicolai 74
Fischer Marcell 49
Fiser Mihály 159
Fitz József 27 64
Flamm József 159
Flesch Lipót 128
Fogtüi János 101 102
Forster Gyula, báró 41
Földes Imre 127 209 210 2112 213 2144
Földes Sándor 127
Földi János 593
Földvári László 100
Fraknói Vilmos 93
Frangepán Ferenc Kristóf 192
Frankenburg Adolf 84
Frankfurter Jenő 195
Frank Mihály 111 1122 113
Franyó Zoltán 85
Fráter Loránd 1522
Fredro, Jan Aleksander 111
Fredro, Jan Aleksander
Fredro Sándor, gróf
Freisz Géza 125
Fréund Natalia 125
Freund Tibor 125
Frey Miksa 128
Fridrichs, H. 173
v
Fridrik Tamás 302
Friedl József 127
Fries 6 8 3
Fröbel, Friedrich 248
Fröchlichné Móricz Paula 1433
Fuchs, Albert 263
Fülep Lajos 2232

Grill Károly 255
Grócz Imre 242
Grozescu, Iulian 246
Gulyás Pál 198 209 221
Gunda Béla 162
Gutenberg, Johannes 633
Guttmann Dániel 125
Gwalter, Rudolf 54

Füredy Béla 194
Füst Milán 85
Gaál Ferenc 110 111 1942
Gábor Andor 84 127 2102
Gábor Ferenc 242
Gáborján Alice 16
Gábor Zsigmond 152
Gábriel Asztrik 93 94
Galambos Ferenc 133
Galambos Margit 8 6
Galántai Fekete Béla 8 6
Gál Gizi 155
Gallé Hugó 113
Gallé Irén 113
Galsai Pongrác 222
Garami Ernő 140
Garas Klára 41
Garay Béla 28 128 196 222
Gárdonyi Albert 23
Gárdonyi Géza 85 211
Garvay Andor 209 2104 2113 2142
Gavrila, Emil dr; 73
Gavrilović Stanojlović, Andra 84
Géczy Tibor dr. 239
Gemma Frisius 104
Gerecze Péter'41
Gerevich Tibor 40
Gerézdi Rábán 232 24*
Gergely Boriska 8 6 274
Gergely deák 24
Germanova 2262 2293 2305 231 232 234
GerŐ László 22
Gerő Miklós 128
GerŐ Rózsi 128
Gertlgruber Rozália 238
Gilányi család 102
Giskra
Jiskra
Glavina, Venantius 58
Gligorić, Velibor 217 222 2282 2292
Glück Jenő 244
Glüklich Vilma 143 144 146
Gobineau, Joseph Artúr 140
Godányi Zoltán, hírlapíró 1242
Goethe, Johann Wolfgang 85
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics 2263 231 232
2332
Goldis László
Goldi§, Vasile
Goldi?, Vasile 73* 1393 1403 149 165 169
Gondos Mária 238
Gorkij, Makszim 180 2152 226 231
Góthváradi—Asbóth 74
Gounod, Charles Francois 112 261
Gozsdu Elek 114— 121
Göldli, Hektor 543
Göldli, Kathrin 54
Gönczi Fabricius György 27
Görner, Kari August 113
Gráber László 73 762 136 149 169
Grange Jenő 113
Grčić, Jovan 1552
Grecs 2332
Griff! Lajos 1272 264

Gyelmis Lukács 49
Gyenes Húgó 125
Gyenes Viktor dr. 125
Gyergyai Albert 216 2172
Gyimóti István 1026 1035
Gyóni Ferenc dr. 221
Gyóni Géza 198—221 2232
Gyöngyösy Dezső 29 271
Györffy György 16 20 22
Györgv (Geiger) Á. Mór 1922 1932 1946
195 1962
György Mátyás 212
Györgyné Nagy Lujza 1934
Gyulai Farkas 112*
Gyulai Pál 8 6

*

Habermann (Avenarius), Johann 692
Habsburgok 10 43 44 55 61 67 6 8 102
138 187
Hadffy Döme 1372
Hadzsics Lázár -►Hadžić, Laza
Hadžić, Laza 1372
Hadži, Kosta 155
Hagelschmidt József 125
Hager 792
Hagymási Bálint 23
Hajniki B. 83
Hajó' Sándor 209 2102 211 2134 2143
Haj váz aga 37
Halmay Imre 1932
Hangya András 50
Haraszti Sándor 1Í9 2
Hatz Károly 159
Havas Emil 195 200 224
Havas Géza 213
Haydn, Franz Joseph 112 119 261 263
2642
Haynald érsek 40
Heckenast Gusztáv 20 212
Hegedűs Antal 242 2432 244
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 171 172
1734
Hegyi Aranka 192
Heinisch Henrik 192
Heinrich Aldegrever János 67
Heisler Zoltán 1132
Hekler Antal 242
Helia ispán 22
Heltai Gáspár 55 56 65
Heltai Hugó 220 224
Heltai Jenő 85 209 2102 213® 219
Henszlmann Imre 36 38 403

Herczeg Ferenc 73 144 2102 211 2154
Heredia, Jósé Maria de 272
Herger Tihamér 153
Hermann Antal 181
Hermán Ottó 84 181
Hérodotosz 184
Herzfeld Jenő 85
Hess András 532 63
Hesslein József dr. 160 262
Hevesi Sándor 210
Hitler, Adolf 74
Hmara 2334
Hoblik Márton 29
Hódi Géza 46 49 126
Hoffer Károly 110
Hoffgreff György 65
Hoffhalterek 54 604
Hoffhalter, Maria 542
Hoffhalter, Raphael 262 27 533 548 555
56 572 602
Hoffhalter, Rudolf 532 544 552 564 573
583 597 605 612 62 652 6 6 8 67
Hoffmann Edith 23
Hoffmann Tamás 173
Hollósy Simon 48
Holzwarth 802
Hóman Bálint 1 0
Hommer 80
Honter (Honterus János) 59
Horváth Ákos dr. 107 1 1 1 112
Horváth Cyrill 22
Horvát, Heinrich 272
Horváth János 232 252 262 652 270
Horváth József 191
Hőhe Lajos 79
Hubay Gusztáv 192
Hubay Jenő 261 2643
Hubert Károly 261
Hubert Zsigmond dr. 125
Hunfalvy János 84
Hunyadiak 37 40
^Hunyadi János 141 181 182 185 192
Husvéth Lajos 49 50
Huszár Dávid 692
Huszár Gál 65
Huszár Sándor 8 6
Huszka Jenő 262
Ibsen, Henrik 171 2153 226 231 232
Ignotus 85 211
Ilia Mihály 221
Illosvay 111
Imre Samu 22
Inke Rezső 219
Inocentije mitropolita 153
Ipolyi Amold 1032 105
Iskruljev, Krsta dr. (Jaszenovacski) 73
1483 167 169
Iványi István 29 168 2 0 0 2 222
Ivkovics György -> Ivković, Đorđe
Ivković, Đorđe 179
Izsó Miklós 193

Jadzkó Ede 1 1 1
Jagodićok 74
Jakab Berta Antónia 240
Jakab Dezső 47
Jakabfalvy 260
Jakab Károly 238 239 240
Jakobey Károly 47
Jaksics Demeter 24 185
Jakšić ->■Jaksics Demeter
Jakšić, Dura 73
Jakšić, Mileta 73
Jakšić, Milutina 73
Jakšićok 169
Jakšić* Vasa 732 76 1 49
Jaksió, Zarko 74
Jámbor Pál (Hiador) 1924 193 '
Jancsó Benedek 83
Jancsó Elemér 271 272
Jankó Ágoston 73 74 8 7 8 8 2 1363 1432
1442 i 462 14 72 148s 168 263
Jankulov, Borislav 176— 187
Jánosi Károly 192
János Zsigmond/ fejedelehi 552
Janus Pannonius 23 27
Jászai Mari 228
Jászai Pál 78
Jászi Oszkár 76 83 8 8 89 136 1392 140
145
149 165 167 1692
Javorski, Prajsz 259
Jeanplong Malvin 264
Jeszenszky Dezső 112
Jeszenszky Ignác 71 73 75 822 83 8 8
1352 1362 146 166 167 170
Jeszenszky Jolán 1 1 1 2 1 1 2 1 1 32
Jézus, Krisztus 43 58 1713 179
Jirecsek K. J. 79
Jiskra 185
Jocić, Mladen 50
Jókai Mór 8 6 108 152 182
Jókly Lipót 792 802 82
Jorgović, Kosta 1552
Józan Gáspár 1004 1012
Juga, Velimir 82 83 169
Juhász Árpád 30 121 1732
Juhász Ferenc, hírlapíró 122 1232 1242
1273 128
Juhász Ferencné Magyari Piri 1272 128
Juhász Gyula 172
Juhász Gyula, költő 199 201 208 216
2212
Juhász Kálmán 84
Jurkovich Aladár 78 85
Justh Gyula 141
Kabancza Mátyás 239
Kabos László 196
Kada Aranka 127
Kádár Endre 214
Kakas István 262
Kalapis Zoltán 248
Káldy-Nagy Gyula 102 105
Kállay Jolán 194
Kálmány Lajos 16

Kant, Immánuel 84 173
Karácson Dóra 110
Karácsonyi Andor, gróf 74 87
Karádi Pál 55
Karagyorgye -► Karađorđe (Georgij Petrović)
Karadžić, Vük Stefanović 155 177 281
Karadorde (Georgij Petrović) 183
Karátsonyi László 2402
Kardos Samu dr. 73 81 83 84
Kardos Tibor 22 23 94
Karinthy Frigyes 153 2164 2183 221
Kari Aranka 1 1 1
Kari Lajos 256
Kari Mária 256
Karíné Bartók Izabella 2562
Károlyi Mihály 141 150
Károly Sándor 22
Karvaházy József 107
Kassay Vidor 192
Kassovitz Imre 128
Kašanin, Milán 41
Katona Imre 281
Kaulen 80
Kazinczy Ferenc 275
Keció, D^nilo 1312
Kék Zsigmond (Kossá János) 132 278
Kelemen János 78 125 277
Kéler Béla 260
Keleti Károly 84
Kemény-kvartett 2 2 0
Kende Mária 154
Képíró 222
Kerekes Mihály 153
Kernné Végh Vilma 80 125 127
Kemstok Károly 48
Kerschensteiner Konrád 43
Keserű Mihály 95
Késmárky Eridre 1 1 1 113
Khuen-Héderváryak 140 141
Kilényi Dávid 1912 192
Kinizsi Pál 183 185
Király Pál 79
Kirchner Panni 128
Kisfaludy Károly 28 182 191
Kisházy Sári 196
Kiss Gyula 2622
Kiss János 160
Kiss József 114 115 116
Klar, A. 80
Klein Árpád 125
Kleiner Gyula 1 1 1
Kieiner Lajos 1 1 1 112
Klein Mór dr. 138 142 144
Klemm Vilma 1132
Kienovics György 152
K. Nagy Sándor 792 1373 16 6 167
Knićanin vajda 177
Kniezsa István 22
Knoblauch, Edward 21Q3 216 2187 2192
Knyaskó Lajos 1463
Kodály Zoltán 1272
Kókay Károly 274 2752 2762

Kolos Janka 127
Kolozsi Tibor 1324 1573 222
Komlóssy Ferenc 113 1922
Komlós Vilmos 196 220
Komor Marcell 47
Komnénosz, I. Manuel 184
Kontra Ferencné Bókos Margit 101
Koósz László 8 6
Kopácsi János 102
Kopilović, Stipan, festőművész 45
Korek József dr. 19
Kossuth Lajos 83 181 185 240 245
Kostić, Mirko 149
,
Kostić, Laza 1152
Kosztolányi Dezső 9 153 2012 210 216
217 2182 219 2202 221 222 231 276
281
Kovacsik Irmus 128
Kovács János 132
Kovács Péter 241
Kovaček, Božidar 155
Kozma László 107 110
Kottás Aladár 225
Kövesi Boris 128
Kövesi Márta 128
Kövessy Albert 1513 152 153
Králik László 144
Krasznay Ernő 194
Krasznopolyszka 231
Krause, K. Chr. 173
Kraushaar 73 81
Kraus Oszkár 155
Krecsányi Ignác 193
Krémer Sándor 1962 207
Kremling 73
Kristály István 8 6
Kropotkin, Pjotr Alekszejevics 173
Krúdy Gyula 77
Krutsay Erzsi 128
Krüner Ágoston 240
Kubinyi 84
Kultsár György 25 2 6 562 5 7 6 2 6 6 5 70
Kun Béla 141
Kúthy 193
II. Lajos, magyar király 22
X II. Lajos, francia király 180
Lajta Béla 48
Lallosevits János -►Lalošević, Jovan
Lalošević, Jovan 118v
Lampe 102
Lampert Éva 257
Lángh Imre 125 1273 128 2653
Lantos István 196
Lányi Ernő 257
Laskai Csókás Péter 26
Laskai János 27 102 104
Lassalle, Ferdinand 138
László Ferenc 244
László Gyula 15 18 194
Latabár Árpád 151
Laták István 8 6

Lanka Gusztáv 71 782 79 80 813 825
8 6 12 87 8 8 168 250
Lavater, Margaretha 542
Lavater, Ludwig 54
Lavotta János 1272
Lázár Gyula dr. 79 80
Lázár Kálmán 1 1 1 2
Lázár Vilmos 85
Lebl, A.
Lőrinc Péter
Lechner Ödön 47
Léderer 74
Lehár Ferenc 219
Leininger Károly, gróf 40
Lendvai Miklós 74 84
Lengyel Henrik 194
Lengyel Menyhért 209 2104 21 1 2 2143
Lenhart, Anton 263
Lenin, Vlagyimir Iljics 142
Lenkei Jenő 46 49 50
Lermontov, Mihail Jurjevics 272
Lessenyi Béla 253
Liebeg, Justus von 248
Liptay Imre 2102
Liszt Ferenc 119 251 257 258 259 2642
Locatelli, Pietro 123 1272
Lonovics József 239
Loósz István 84
Lovász Pál 161
Lőrinc Péter 29 72 75 139 141 146 147
1572 1593 177
Lukács György 842
Lukács Sándor 113
Lunjević testvérek 153
Luther, Martin 582 592 6 5 67
Lyka Károly 84
Machiavelli, Niccolo 180
Madách Imre 80 176 1782 1802 1814
1823 1852 186
Madarassy-Beck Marcell, báró 742
Mágor Ida 260
Majtényi Mihály 157 158 159 160
Makó Lajos 152
Mály István 113
Mályusz Elemér 20 44
Mandelc, Janez -> Manlius, Joannes
Manlius János j-> Manlius, Joannes
Manlius, Joannes 60 612 65 672 6 8 7 692
Mantskovit Bálint 67
Mara Jenő dr. 125
Marat, Jean-Paul 78
Margalits Ede 107
Mária Terézia 82
Marjasovitsné Schmiermund Bözsi 127
Márkus Emília 1512
Marok Ernő 85
Marosné 127
Maróti család 36
Maróti János 1 0 1 1 0 2
Martinovics Ignác 73 185
•
Martinuzzi Utješenović 185
Marton Andor 73 742 80 823 8 8 136
146 147 168

Martonfar Bartók Imre 2512
Marx, Kari 8 8 141 145 170 173
Masaryk, Tomaš Garrigue 84
Massé, Victor 1 1 1
Mašin 153
Mátyás király 23 25 67 1802 181 185
Mátyás pap 100
Matzitz Pál dr. 1 1 1 112 113
Mayer Dezső 79
Mayer (Mayor) József 1502 152
McLuhan, Marshall 633
Medaković, Dejan 41
Medveczky Zsigmond 107 109 110
Meisler Zoltán 112
Melius Juhász Péter 554 603
Menczer L. 13*7
Mendelssohn— Bartholdy, Félix 111 1122
113 2612 265
Mercy, Claudius Forimund 40 4 12 42 83
Meskó Lajos 274 275 2762
Meyerbeer, Giacomo 112 113
Migray József 30 1723 173
Mihajlović, Dejan 180
Mihályi József 111 112 113
Mikes Flóris 1592 224 2307 275
II. Miksa 572
Mikszáth Kálmán 152 185
Milekić, Joco dr. 502
Miletić, Svetozar 177
Militar, Triva 1322
Miljković, Velimir 194
Milkó Izidor 203 234 2722
Milleker Bódog 29 732 812 822 8 3 842
Millöcker, Kari 261
Miloš kenéz 183
Módis Miklós 100
Mokos Gyula 93 94
Moliére 208 Ž09
Mollináry Gizella 161
Molnár Erik 20
Molnár Ferenc 209 2103 2112 215
Molnár Gyula 1 1 1 1933 195
Molnár Gyuláné Komiss Aranka 195
Molnár József 192
Moravcsik Gyula 16
Moszkowski, Moritz 261
Mozart, Wolfgang Amadeus 112 113 259
2614 263 2643 265
Mózes 178
Muhi János 282
Muhoray-Dudás Gyula 117
Munkácsy Mihály 120
Muraközi András 102
Murgu, Traian 137
Müller Béla 154 155
Müller Hugó 112
Nádasdy Tamás 65 6 6
Nádassy József 196 198 199 2 0 1 203*
2042 2062 207« 2084 2097 2103 220 221
Nádassyné Takács Jolán 220
Nagy Andor 125 127
Nagy Dezső 137

Nagy Endre 209 210 2 \ \ 4
Nagy István, festőművész 482
Nagy Iván 251
Nagy Jakab 258
Nagy János 239
Nagy Sándor, régész 19 402
Nagy Sándorné Mészár Julianna 101
Nákó család 74
Nákó Kálmán, gróf 2452
Nákó Kristóf, gróf 241 2422 244 245
Nančić, Laza 76
Napóleon, Bonaparte 238
Naussbaum Marcell 151
Nedeljković 762
Nemes Sándor dr. 151
Németh János 193 1942
Németh László 186 187 221
Neumann Gyula dr. 125
Nicolai, Eduard von 74
Nicolai, Ottó 261
Nietzsche, Friedrich Wilhelm 171 180
Nikolié, Vladimír 50
Ninienska, Margaréta 53
Njegoš, Petar Petrović 155
N. Megyeri Olga 196
Nocker János 260
Novacu 73
Nušić, Branislav 87 1535
Nyárai Rezső 125 1282
Nyárai Rezsőné Oroszi Margit 125 128
Nyemirovics-Dancsenko, Vlagyimir Ivanovics 225 226
Obradović, Dositej 84
Obrenovics Sándor -► Obrenovic, Aleksandar
Obrenović, Aleksandar 1532'
Obrenovic-dinasztia 153
Obrenović, Draga 153
Offenbachj Jacques 127 261
Ognjenović, Ilija 155
Okolcsányi Margit 111
Oláh Sándor 46 493 50
Olchváry Ödön 1372
Oltványi Pál #4
Orczy báró 74
Orendi 84
Orfelin, Zaharija 43
Orthvay 168
Osztrovszkij, Alekszandr Nyikolajevics
2332

Owen, Harold 216 219
Pacséri Károly dr. 111
Pacséry 84 143.
Paganel, Camilíe 792
Pálmai Ilka 1512
Pap Dénes 84
Pap Géza dr. 73 742
Pármai Róbert, herceg 74
Parry, Milman 257
Pasteur, Louis 248

Pásztory Ditta 256
Pataj Sándor* dr. 29 118 1212 166 168
Pataky András 281
Pathai Sámuel 100 1012
Pató Imre 133
Pavić, Milorad 43
Pavlov 228 2334
Pavlovits Jenő 84 107
Pázmány Péter 181 2763
Pechán József 46 482 49
Péchy-Horváth Rezső 160 161
Pékár Gyula 120
Pelagić, Vasa 76
Pelikán János 128
Penavin Olga 162 103 105 281
Pencáné Lenhardt Ilona 127
Pergolesi, Giovanni Battista 127
Pergošić, Ivanuš 572
Perić, Jankó 155
Perisics Zoltán 74
Perneszi András 692
Pesler Anikó 127
Pesti Gábor 26
Pesti Ihász Lajos 193 194 195
Pesty Frigyes 79
Péter, bácsi érsek 21
Peterdy Etud 220
Péter Pál 151
Petőfi Sándor 8 6 2 8 8 111 127 181 1822
183 185 192
Petrás László 128
Petrović, Lazar 153
Petrović, Veljko 413
P. Halász Lajos 160
Pijuković, Nikola 64
Pintér Irma 220
Piukovich Sándor 152
P. Kádár Jolán 222
Plavšić, Lazar 64
Pleitz Ferenc Pál 29 71 72 7810 793 80*
812 85 136 138 167
Plutarkhosz 842
Poga^nik, Jože 673 69
x
Poldini Ede 112
Polyáni Zoltán 160
Pominóczky Fülöp 26
Popović, Mita 107
Poppel László 69
Poroszkay Béla 73 74 83 136 146 147
168
Poroszkay Ignác 80
Póth István dr. 1552
Póznán Jolán 166 168 1692
Pribičevićek 76
Profuma József 1552
P. Seibal Mariska 128
Pulszky Ferenc 84
Pupin^ Mihajlo 73
Pusztai Béla 194
Putić, Milán dr. 244 2562
Putić, Milán, kereskedő 256
Putić, Milica 256
Putić, Nevenka 256

Putić Sándor 256
Putić, Svetlana 256
Putnik Mojsej 43
Racovita, Elena 1382
Rácz Soma 107 1102 111 1122
Radics Antal 241
Radics Antalné 241
Radics György 107
Radnofay Sámuel 1 1 1
Radó Imre 1962
Radović, Iván 50
Raicsics László 1 1 2
Raisz Ilonka 111
Rajić, Velimir 84
II. Rákóczi Ferenc 1812 1852
Rákosi Jenő 1412 144 167
Rakovicza Ilona
Racovita, Elena
Ráskai Gáspár 26
Raszputyin, Grigorij Jefimovics 2282
Rathenau, Walter 84
Rátkay Sándor 1947 195
Rátz Petrus 239
Rechnitzer János 249
Reinhardt, Max 49 232
Reinitz Béla 125 1273
Reisz Mihály 114
Remete Géza 196 206
Reuter Oszkár 87
Révai Miklós 185
Révész Ilonka 196
Révész Imre dr. 103 104 105
Ribarok 76
Ribarí Ivó Lola 75 76
Richly Rezső 153
Rilke, Rainer Maria 85
Ripka Ármin 260 2612 262
Rippka Imre 2622 263 2642 265
Rippl-Rónai József 49
Risztics János -* Ristić, Jovan
Ristic, Jovan 79 80 84
Róbert Károly 38
Rodiczky Jenő dr. 253
Rónai Imre 196
Rőnayak 74
Rónay Ernő 74
Rónay István 1723 1 73
Rónay Jenő 74 75 85 1 472 148
Ronkovics Matild 2442
Rossetti, Dante Gábriel Charles 272
Rossini, Gioacchino Antonio 261
Rousseau, Jean-Jacques 30 80
Rubin Böske 1272
Rudnay Mihály 87
Rudnay Nikolics Fedor 87
II* Rudolf, német-római császár 65
Rupp Jakab 20
Ruskin, John 1194 120
Ruvarac, liánon 168
Sabo, Duro 40
Sahan 110
Salinger József 43

Salmis és Neuburgi Magdolna, grófnő
69
Sambucus, Johannes 60
Sammartini, Giovanni Battista 127
VI. Sándor pápa 180
Sarov 2314
Savié, Milán dr. 155
Savonarola, Girolamo 180
Schmidt 802
Schmitt Jenő Henrik 29 303 1 70 171— 175
Schneider Péter 125
Schneidler 80
Schöpflin Aladár 216
Schrauf Károly dr. 952 962
Schreiner, Michael 239
Schreyer Viktor 2502
Schubert, Franz Peter 119 123 1 273 264
Schuld Rózsa 128
Schulmann Rózsa 76
Schwarz 85
Schwicker 73 81 84
Scossa Dezső 79
Sebestyén Géza 202 211
Seffar, Peter 57
Seitz, Friedrich 264
Selymessy Sándorné dr. 127
Semayer 181
Sepsei IJálint 100
Shakespeare, William 116 151 206 2082
210
Shaw, Bemard 2153 2182
Simon Andor 127
Simon Mariska 194
Sipos Károly 192
Siposné Dobozy Lina 192
Skrzetusky, Anna 53
Skrzetusky, Georgius 53
Skrzétusky, Joannes 53
Skrzetusky, Martinus 53
Smetana, Bedrich 127
Smets, M. 79
Smiles 144
Smodlakák 76
Sollenghi Károly 61
Soltész Zoltáimé 6 6 672 69
Solymos Ede 28
Solymossy Elek 192
Sólyom György 128
Somfai János 712 722 73 75 782 795 80
81 84 8 6 87 8 8 7 89 123 1 362 1 39 1 43
1 4 4 3 1 4 5 3 1464 1 6 6 1 6 8 1 6 9 1 7 0
Somi Borbála 57
Somló Margit 151
Somlyó Zoltán 201
Sörös Pongrác 40
Spencer, Herbert 8 8 144
Spinoza, Baruch 144
Spira Erna 128
Spira Károly 128
Stajić, Vasa 73 76 84 1492 166 168 169
Stampfer, Jákob 54
Stassik Ferenc dr. 802 84 872 8 8 1372
1392 145 146

Steinacker 73
Steinbach, Erwin von 792
Stendhal 272
Stern Lázár dr. 8 8 3 892 127 1362 143
144 /1453 1 463 1 6 6 1 70
Steuer György 73 148
Strauss, Johann 260 261 262
Strindberg, Johan August 272
Sugár Gyula 196
Suppé, Franz von 261
Sylvester János 65
Škrbić, Teodor 1532
Szabácsy Anna 110 111 112 113
Szabadkay (Szabatkai) Mihály 24
Szabados Gizi 194 195
Szabó Árpád 80
Szabó Ervin 89 148 167 169
Szabó Ferenc 29* 73 78 79 806 82 136
167
Szabó Imre 107
Szabó István 224
Szabó-kvartett 112
Szabolcsi Bence 251
Szabolcska Mihály 144
Szakáll Antal 193
Szalai Sándor 221
Szalaszegi György 693
Szalay Frigyes 111 112 1133
Szalay László 84 138
Szamota István 29 79
Szana Tamás 8 6
Szaniszló Albert dr. 253
Szanki János 1 0 0
Szántó Róbert 127
Szántó Tibor 63
Szarvas Gábor 281
Szász Károly 8 6
Széchenyi István, gróf 83 84 1 372 1 81
240
Széchenyi István, történész 15
Szegedi Emil 221
Szegedi Kis István 1002 104
Székács Lajos 148
Székely György 22
Székely Júlia 2442
Szekeres László 193 25 38
Szekfü Gyula 271
Szeli István 178
Széli Kálmán 140
Szemere Bertalan 84
Szenczi Molnár Albert 26
Szenes Béla 8 8 128 145 147
Szenteleky Kornél 9 8 6 126 127 2303
231» 272? 2734 275 277 280
Szent Gellért 19
Szentgyörgyi István 221
Szentimrei Jenő 83
Szent István 137 181 183 185
Szentjóbi Szabó László 28
Szentiványi Ferenc 73 824 83 8 8
147
168

Szentkláray Jenő 29 402 41 423 432 733
815 8210 83 843 89 138 1683 169 185
Szent Száva 181 183
/
Szépné Mátray Laura 192
Szerb Antal 84
Szerémi Illyés 24 26
Szerémi György 232 24
Sziebenburger Károly 194 195 203 224
Szigethy Andor 194
Szigethy Imre 192
Szigethy Sz. Vilmos 79 812 83
Szigeti József 181
Sziklai Szeréna 151
Szikszai Fabricius Balázs 27
Szilágyi Benjámin István 100
Szilágvi Dezső 142
Szilágyi Mihály, 185
Szinnyei József 250 256
Szirmai Rezső 127
Szkander bég (Castriota György) 792
Szomory Dezső 209 2102 2113 2124
Szophoklész 592
Szoyer Ilonka 213 2622
Szőcs Gyula 244 2462 249 255
Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin Szergejevics 2252 2263 2303
Sztárai Mihály 25 26 93 100 1012 104
Szterényiek 140
Sztojkovits György 110
Szuhay család 251
Szuper Károly 192
Szűcs Irén 1 1 1 112
Siűcs Margit 1 1 1 112 113
Tahi Ferenc 58
Taine, Hippolyte Adolphe 146 181
Tálasi István 17
Talliánok 74
Tallián Béla, báró 73 74 75 792 80 81
166 168
Tallián Emil 8 8
Tamás, bibliafordító 23 24 93
Táncsics Mihály 8 6 170 185
Tardy Lajos 23 26
Tarján Irma 1942
Tartini, Giuseppe 1272
Tátray András 274 275 2762
Tausig, Čarl 2592
Taylor Tamás -> Taylor, Tóm
Taylor, Tóm 1 1 0
Telbis 74
Telegdi Miklós 69
Teleki család 1 0 2
Teleki Mihály 101
Temesvári Pelbárt 1802
Tessedik Sámuel 245
Tessényi Karolin 239
Thallóczi Lajos 23
Than Mór 47
Thewrewk Árpád 110
Thim József 29 39 80
Thirring Gusztáv dr. 84

Udvardi 159.
Űjfalussy Gyula 1542
Űjfalussy József 2373
Újházi Ede 151
Űjj Kálmán 196
Újjné Dinnyési Juliska 196
Újlaki Ferenc 24
Újlaki Péter 26
II. Ulászló 15
U Ilmáim Pál 74
Urbánus Rhegius 56 57
Utilizs Károly 1272

Vámbéry Ármin 79
Váradi Péter 235 242 93
Váradi-Sternberg János 30
Várady Imre dr. 312 72 733 76- 782 7 9
80 81 83 842 8 8 123 1244 125 146
147
168
Várady József dr. 78 83 84
Várady 74
Varga Jenő 84
Várkonyi József 49 50 125
Városy Tivadar 106
Vas Bözsi 128
Vas Gizi 128
Vasiljević, Zarko 155
Vas Sándor 155
Vass István dr. 196
Vasvári Pál 8 6
Vay Sándor, gróf 82
Végh Lajps dr. 125
Végh Péter 282
Végh Sándor 265
Vékony Náci 80 84
Verancsics Antal 2 0 2
Verdi, Giuseppe 1 1 1 2612
Veresmarti Gergely 104
Veresmarti Illés 1 0 0 103 1042
Veresmarti János 1 0 2 2
Veresmarti Mihály 25 1032 104 1053
Veresmarti Lázár 100 103
Veress Endre 26
Vernon, Harry M. 216 219
Verő Janka 2 2 0
Vértesi Károly 113
Veszelovszky, Joannes 238
Vészi József 120
Vicsek Károlv 31
Vid 185
Vidatsék 245
Vidats István' 2444 245
Vidats János 245
Vidor Imre 228
Vidor László 160
Vigouroux, F. 80
Vinczehidy Ernő dr. 85 8 8 3 125
Virág Benedek'84
Virter, Bemard 113
Vitéz János 232
Vitkövich Mihály —► Vitkovics Mihály
Vitkovics Mihály 155 185
Vogtherr, Heinrich 67
Voit Lajos 251
Voit Mór 251
Voit Pál 41 422 43
Voit Paula 2512 254 2554
Vojnovići Ivó 192
Vörösmarthy (?) 100
Vörösmarty Mihály 182 185 240 270
Vujicsics D . Sztoján 256

Vadnai Károly 8 6
Vágó Pál 120
Vahot Imre 84
Vajda Lajos 125 128

Wagner, Gregorius 55
Wagner, Richard 260 2612 263
Wattay-Pelbárt Dezsőné 125
Wattay-Pelbárt Miklós 125

Thomán István 118- 119
Thököly Imre 185
Thurn-Taxis herceg 74
Thuróczy Gyula 219
Thurszky Zsigmond dr. 107
Thury Zoltán 2 1 1
Timkó Imre 16
Tisza István 140 1412 1'422 1 48
Tisza Kálmán 8 6
Tokarszkaja 228
Toldi György 2812
Toldy Ferenc 832
Tolnai Fabricius Bálint 104
Tolnai Nyíró István 101 102
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 302 1712 1726
Tolveth Anna 260
Tolveth Oszkár 233
Tornán Sándor 1544 155
Tomić, Jaša 76 1352 1 6 6 1 67 1 70
v
Tompa Kálmán 196
Torma Antal 239
Toškov, Petar 265
Torzsai Tamás 622 63
Tóth Antal 192
Tóth Árpád 219
Tóth Béla 1192
Tóth Ferenc* egyházi író 1012
Tóth Imre 202
Tóth Kálmán 106 107 108 110 112
Tőke Ferenc 26 603
Tölgyessy Artúr 120
Török Ferenc 128 1372 145 147
Török Lili 128
Török Vilma 128
Török Viola 128
Trebitsch Manó 128
Trencsényi-Waldapfel Imre 23
Trencsény Károly 1 1 1
Trifkovic, Kosta 155
Tripolszky Géza 281
Trischler Károly 1 1 1 112
Tropp Imre 242
Trubar, Primož 58 6 8 4
Turgenyev, Iván 1162
Turkovits Gyula 113

Weber dr. 83
Weber, Carl Maria 113 261
Weigel 37
Weinzierl 263
Wei?s3 Johann Chr. 79 80 167
Weiss, Siegmund 260
Wekerle Sándor 148
Weninger Ernő 264
Weninger József 127 2642
Werbőczy István 573 60
Weres Balázs 57
Wertner Mór 79 80
Wesselényi Miklós, báró 81 83 84 240
Wetzler Éva 244
Wien, Fred H. 85 8 6
Wilde, Oscar 272
Wilt 1 1 1
Wiltschgo, Rudolf 2-582
Wollák Gyula 81
Wundt, Wilhelm 173
Wyssenbach, Rudolf 54
Zadravec, Franc 673 69
Zala Imre 622 63
Zápolya Jáhos 181 1852 192
Zathureczky Ede 256
Zay Bálint 240

Zay Ferenc 233 24
Zeller László 128
Ziffer (CzifFer) Sándor 48
Zilahy Lajos 84
Zirsz Péter 120
Zlatarić, Dominko 592
Zlinszky Aladár dr. 110
Zmaj, Jovan Jovanović 84 155
Zohományi Mihály 112
Zoli)áy László 20
Zrínyi család 56 61 67 70 185
Zrínyi György 56 573 584 59* 602
Zrínyi Ilona 185
Zrínyi Kristóf 56
Zrínyi Miklós, szigetvári hős 60
Zrínyi Miklós 56 593 74
Zrínyi Miklós költő-hadvezér 17 26 273
185 187 272
Zrínyi Péter 187
Zupanskiak 76
Zupanskiné 76
Zupanski, Slavko 74 753 764
Zupanski, Stanoje 73 752
Zsíross Lajos 85
Zsíross Mihály 802
Zsolnay Miklós 47

