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KULTÚRTÖRTÉNET 
ÉS HELYISMERET





A KULTÚRTÖRTÉNETI KUTATÁSOK 
ÖSSZEGZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

A XXL SZÁZAD ELEJÉN

A 21. század egyik kihívása, amellyel valamilyen formában mindenkép
pen szembesülnünk kell, kultúrtörténeti értékeink számbavételére, átfogó 
áttekintésre, kultúrtörténeti kutatásaink eddigi eredményeinek összegzésé
re vonatkozik.

Új évezred elején vagyunk, egy körülöttünk gyorsan változó világ forga
tagában, amely nemcsak az egyént, hanem a mögötte levő társadalmi hátte
ret is napról-napra, évről-évre alakítja, módosítja. Ennek megfelelően pedig 
azt a kultúrtörténeti értékhalmazt/értékegyüttest is, amelyre építkezünk, s 
amelyet fontos szellemi kincsként tovább kell adni a jövő nemzedékeknek. 
Nem véletlenül fogalmazódott meg Agárdi Péter dilemmája: vajon „mi jel
lemzi korunkat, a kultúravesztés-e vagy a kultúraváltás (netán mindkettő 
együtt)”1. Ezen érdemes lenne hosszabban is eltöprengeni.

A társadalmi módosulások gyors üteme néha az egyénnek arra sem ad 
időt, hogy akár csak a megértés szintjén foglalkozhasson a körülötte kiala
kuló új jelenségekkel, viszonyokkal, nemhogy értelmezze azokat. E tempós 
társadalmi átalakulások egyénformáló hatása esetenként nem igazán előnyös: 
nem befolyásolja mindig megfelelő módon az egyén világszemléletét, gon
dolkodásmódját, értékrendszerét, önazonosság-tudatát, végső soron kultu
rális identitását. Az internetes kommunikáció meg a mobiltelefonok korában 
olyan, újabbnál újabb társadalom-lélektani, etikai vagy kultúrantropológiai 
jelenségekkel szembesülünk, amelyekkel gyakran nem is tudunk mit kezde
ni. A 21. század embere egyszerűen nem tudja maradéktalanul feldolgozni 
a rázúduló újdonság- és információáradatot, új szokásokat és magatartás- 
formákat, fogalmakat és kultuszokat, ezért gyakran kerül stresszhelyzetbe, 
értékítélete elbizonytalanodik, önazonosság-tudata meginog, sőt elveszíti

1 Agárdi Péter: Kultúravesztés vagy kultúraváltás? (internetes forrás: http://mek.oszk. 
hu/10900/10981/html/01eloszo.html letöltve: 2011. május 15.)
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társadalmi tájékozódóképességét is. A gyorsan változó világ áldozatává válik 
valamilyen szinten és valamilyen formában, mert nincs biztos lelki fogódzója. 
Többek között ezért is oly fontos birtokba venni szellemi értékeinket, hagyo
mányainkat, kultúrtörténeti örökségünket, hogy pontosan tudjuk: honnan 
jöttünk, kik vagyunk és merre igyekszünk.

Ezidáig több oknál fogva nem kerülhetett még sor a vajdasági magyar 
művelődéstörténeti kutatások eredményeinek összegzésére, s ez a megol
dásra váró probléma még a 20. század első feléből húzódik. De bizonyos 
jelekből ítélve a 21. század első éveitől elindult egy biztató, összegező munka 
a művelődéstörténeti részterületek vonatkozásában, amely közelebb vihet 
bennünket kultúrtörténeti értékeink körvonalazásához, behatárolásához. 
Ez pedig újabb minőségi előrelépést jelentene értékeink, hagyományaink 
számbavételében és megőrzésében.

A 20. század elejétől művelődéstörténeti kutatásainknak is voltak hullám
hegyei és hullámvölgyei. Trianonig egyetemes, vagy mondjam így „közös” 
volt művelődéstörténetünk alakulása. Mint Bori Imre fogalmaz, létezett egy 
„az »egész« nevében gondolkodó magyarországi hagyomány-tudat”.2 Csak 
1920 után rajzolódott ki művelődéstörténetünknek egy „önálló” - jugo
szláviai, azaz utóbb vajdasági magyar - jellege, tehát egy „mássága”, amely 
eleinte, az 1930-as években sokáig a hagyománytalanság-komplexussal 
küzdött.3 A „hagyomány hagyománytalanságának ténye”, azaz a vajdasági 
hagyománytalanság-tudat kialakulása, vagy - mint Bori Imre írja - „nemzeti 
hagyománytalanságunk feltárása”4 Szenteleky Kornél nevéhez fűződik, aki 
egyik tanulmányában azt találta leírni, hogy „ezen a tespedt, művészieden 
lapályon sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados kollégiumok, hírhedt 
lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, france-i könyves
boltok, fontainebleau-i erdők, ezen a józan, disznóól szagú földön sohasem 
éltek nótázó igricek, ferde kucsmás kurucok, sárga szakállú ötvösök, magas 
homlokú hitvitázók vagy finom ujjú humanisták.”5 E sokat idézett értékítélet 
utóbb, a művelődéstörténeti feltáró munka nyomán, persze tévesnek bizo
nyult. Volt itt mindezekből minden: lehet, hogy kisebb méretben és mérték
ben, de mindenképpen elegendően ahhoz, hogy megcáfolhassuk feltételezett 
gyökértelenségünket.

A második világháború után egy ideig pangás állt be művelődéstörténeti 
értékeink, helytörténeti kincseink feltárásába, Kalapis Zoltán magyarázata

2 Bori Imre: Hagyományaink. = Létünk, 1971/1. sz., 63-75.
3 Uo.
4 Uo.
5 Uo.
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szerint azért, mert „akkor még nagyon fontos szempont volt a politikai meg
bízhatóság, a tabutémák tisztelete.”6 Bori Imre ugyanakkor ennek okát abban 
látja, hogy a felszabadulás utáni évtizedekben a jugoszláviai magyarság sajátos 
nemzetiségi helyzetben volt, „melyben a kollektivitás tudata nem reflektáló
dott.”7 Mint Bori mondja, ehhez járult hozzá „a jugoszláviai magyar irodalom 
és szellemi élet lényeges kérdéseinek tisztázatlansága”, valamint „a jugoszláv 
szellemi életnek a tradíciókhoz való viszonyának kérdése.”8 Évekig háttér
be szorult a hagyománykutatás, s csak az újvidéki Magyar Tanszék (1959), 
majd a Hungarológiai Intézet (1968) megalakulása teremtett intézményes 
feltételeket a tudományos igényű, módszeres kultúrtörténeti feltáró munka 
megkezdésére. Időközben, pozitív mozzanatként, sor került a nemzetiségek 
alkotmányos helyzetének fokozatos megváltoztatására, a nemzetiségnek mint 
közösségnek az affirmálódására, végső soron a jugoszláviai magyar kultúra 
„autonóm arculatának felismerésére”.9 Jelentős mozzanatként említhetjük, 
hogy az 1950-es, ’60-as években, Bori Imre szavaival élve „szellemi életünk 
tisztázta a viszonyát mind a magyarországi szellemi élethez, mind az egyetemes 
magyar kultúrához, aminek következtében természetes módon kerülhetett 
»előtörténete« gazdag hagyománykincseinek közvetlen közelébe, anélkül, 
hogy csorbát kellene ejtenie az egyetemes magyarság hagyomány-fundusán.”10

E nagyszabású munka fontos mérföldköveként említhetjük azt a művelő
déstörténeti tanácskozást, amelyre 1971. december 17-én és 18-án került sor 
Újvidéken a Hungarológiai Intézet szervezésében.11 E tanácskozással nyert 
kutatási létjogosultságot és intézeten belüli projektumot a magyar művelődés- 
történet kutatása, amely addig, Szeli István megfogalmazása szerint csak mint 
„egyféle »vendégtudomány« vagy kuriózum kapott helyet”.12 Szeli bevallása 
szerint a művelődéstörténeti kutatások, a többi diszciplínához képest „egy 
összehasonlíthatatlanul elhanyagoltabb területet” képviseltek13, ezért már a

6 Kalapis Zoltán: Jelenkori összegezés, némi visszapillantással. = Létünk, 2004/2. sz., 
104-127.

7 Bori Imre: Hagyományaink. = Létünk, 1971/1. sz., 63-75.
8 Uo.
9 Uo.
10 Uo.
11 A tanácskozás anyagát lásd: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1972. 

március (10. sz.) (A szám munkatársai: Angyal Endre, Bányai János, Bori Imre, Csáky S. 
Piroska, Béla Duránci, Gerold László, Lőrinc Péter, Matijevics Lajos, Nagy Sándor, Pándi 
Oszkár, Pastyik László, Schneider Júlia, Szekeres László, Szeli István).

12 Szeli István: Bevezetés. = A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1972. 
március (10. sz.), 3-7.

13 Uo.
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tanácskozás során Bori Imre Művelődéstörténeti kutatásaink lehetőségeiről 
és feladatairól értekezett14, jórészt kijelölve a 20. század utolsó harmadának 
legfontosabb kutatási teendőit. Nem mellékes megemlíteni, hogy a Hun
garológiai Intézet, a művelődéstörténeti kutatások beindításakor, az akkor 
már „sokak szerint meghaladott, »németes«, pozitivista fogalmához tér(t) 
vissza”.15 Azt, ami a rákövetkező évtizedekben a művelődéstörténeti kutatá
sok eredményeként felszínre került, Káich Katalin megfogalmazása szerint 
a széttöredezettség, a szétmorzsolódás jellemezte.16 „A teljesség tettenérése 
helyett a korlátok közé szorított, részleges és csonka [... ] mozaikszerűen mani
fesztálódó valóság” került az érdeklődés és kutatás középpontjába, azaz „a 
szűkebb anyagi valóság analízise”.17 Holott, mint Káich Katalin hangsúlyozza, 
éppen „a komplexitás elvén alapuló megközelítést”, „a teljesség tettenérését”, 
„a világ egységben történő látását és láttatását” kellett volna érvényesíteni.18

Az 1990-es évektől szinte mozgalomszerűen felbuzdult, igen termékeny 
vajdasági magyar helytörténet-kutatás és -írás19 lokális tényszerűségében, 
parcialitásában mutatkozott meg, s jórészt elmaradt a lokálist meghaladó 
összefüggések felfedése, akárcsak a feltárt eredmények tágabb kontextusba

14 Bori Imre: Művelődéstörténeti kutatásaink lehetőségeiről és feladatairól. = A Hun
garológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1972. március (10. sz.), 9-27.

15 Szeli István: Bevezetés. = A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1972. 
március (10. sz.), 3-7.

16 Káich Katalin: Művelődéstörténet - eredmények és a 21. századi kihívások. = Kiveze
tések. Művelődéstörténeti tanulmányok. Fórum Könyvkiadó, Üjvidékés Újvidéki Egyetem, 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2008, 7-16.

17 Uo.
18 Uo. Lásd még: Káich Katalin: Kutatási mércék a 21. században. = Bácsország, 2012/3. 

sz. (62.sz.) 11-12.
19 Kalapis Zoltán: Jelenkori összegezés, némi visszapillantással. A vajdasági magyar 

helytörténeti irodalom a XXI. század legelején. = Létünk, 2004/2. sz., 104-127. E tanulmá
nyában a szerző a többi között így fogalmaz: „Főleg a mennyiségi eredményeket (»örven
detes szaporodás«) dicsérhetem, a minőségieket már kevésbé.”
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való helyezése, így e munkákon, kevés kivétellel, a vidékiesség jegyei mutat
koznak.20

A 21. század első éveiben jelenségként mutatkozott meg, hogy a vaj
dasági magyar művelődéstörténeti kutatások, örvendetes módon, lassan 
elértek addig a pontig, amikor már kísérletek történtek egyes részterületek 
kutatásainak összegzésére, amely úgy tűnik, egy távolabbi szintézis alapja
it is megvetette. Erre csak most érett meg a helyzet, több évtized elteltével, 
könyvtárnyi résztanulmány megjelentetése után, merőben megváltozott 
társadalmi háttérrel, amely kedvezett az effajta vizsgálódásoknak. Sőt, erre 
igen nagy igény is mutatkozott.

Hadd szolgáljak itt néhány pozitív példával.
2001-ben látott napvilágot Gerold László Jugoszláviai magyar irodalmi 

lexikon^ amely az 1918 és 2000 közötti időszak íróiról adott közre fontos 
adattárat.21 Terjedelmében még bővebb és átfogóbb Kalapis Zoltán 2002- 
ben és 2003-ban kiadott, ezer életrajzot tartalmazó háromkötetes Életrajzi 
kalauza.,22 amely „művelődéstörténetünk folytatásos regénye”, vagy ha úgy 
tetszik, „tájegységünk panteonja”.23 Adattárának előszavában Kalapis azt is 
megmagyarázza, hogy műve miért váratott magára a 21. század elejéig: „Nem 
is olyan régen még főbenjáró bűn volt egynemzetiségű adattárat készíteni. 
Ennek sorsa, ha netán mégis elkészültek és megjelentek, a betiltás volt a

20 Káich Katalin: Művelődéstörténet - eredmények és a 21. századi kihívások. = Kiveze
tések. Művelődéstörténeti tanulmányok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egye
tem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2008, 7-16. Káich az 1990-es évektől 
nagyobb számban jelentkező helytörténeti munkákról írja, hogy „ezek legtöbbjének ered
ményfeltáró jellege a helyi tények felderítésében csúcsosodott/csúcsosodik ki. Az egység
ből kiszakítottan jelennek meg az egyes jelenségek, parciális látószögű megközelítésben 
fogalmazódnak meg a feldolgozott témával kapcsolatos értékmeghatározások, s ezekben a 
munkákban csak ritkán találunk utalást azokra a lokálison túli összefüggésekre, amelyek 
a választott tárgykör megítélését illetően az egész viszonylatában mondanak értékítéletet.” 
Pejin Attila is azon a véleményen van, hogy a helytörténet-kutatásban „nincs programo
zott, célirányú kutatás, nincs elszámoltatás, mindenki azt, akkor és olyan szinten kutat (és 
publikál) ahogyan akarja, nem alakul ki tehát felelősségtudat sem az ilyen kutatások iránt. 
[...] Az, hogy ilyen jellegű munkák az utóbbi időben nagy számban jelentek meg, egyrészt 
örvendetes, mert végre valakik valamit letesznek az asztalra, amit el lehet olvasni, meg lehet 
bírálni, és ha kell, újra vagy tovább lehet írni. Ellenben az is tény, hogy ezen kiadványok igen 
jelentős hányada nem felel meg a komolyabb szakmai elvárásoknak.” (Pejin Attila: Magyar 
helytörténetírás a Vajdaságban. = Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. 
Vajdasági Magyar Művelődéstörténeti Intézet, Zenta, 2007, 52-66.)

21 Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000). Fórum Könyvki
adó, Újvidék, 2001

22 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. I-III. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002-2003
23 Kalapis Zoltán: Előszó az Életrajzi kalauzhoz. = Létünk, 2002/3-4. sz., 40-43.
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testvériség-egység elleni vétség ürügyén, jobbik esetben csak bizalmatlan
ság fogadta, elhallgatás várt rá, hivatalos fenntartások fogalmazódtak meg, 
ha nem is mindig nyilvánosan.”24 Az életrajzgyűjtemények vonatkozásában 
említésre méltó még Újvidék enciklopédiája (Enciklopedija Novog Sada) is, 
amely több magyar vonatkozású biográfiát (és tárgyszót) is tartalmaz.25 Az 
említettek mellett 2000 után már sajtótörténeti összefoglalók is napvilágot 
láttak mindenekelőtt Kalapis Zoltán26, Pej in Attila27 és e sorok írójának28 
kutatásai nyomán. Egy-egy város vagy térség művelődéstörténeti múltjáról 
is jelentek meg tanulmányok. így a fontosabbak közül kiemelhetjük Kalapis 
Zoltán művelődéstörténeti sorozatának köteteit, Bori Imre Ember; táj, törté
nelem című délvidéki olvasókönyvét29, Káich Katalin színháztörténeti tanul
mányait, Zombor művelődéstörténetét feltérképező esszéjét30 meg Silling 
István Barangolások Nyugat-Bácskában című kultúrtörténeti bédekkerét.31 
Az utóbbi években sokasodni kezdtek a vidékünkre vonatkozó lokális vagy 
regionális építészettörténeti, fotótörténeti és művészettörténeti örökséget 
taglaló munkák, jobbára a XIX. századi és XX. század eleji gazdag polgári 
kultúra időszakának behatóbb tanulmányozása eredményeként. E téma
körből kimagaslik két - magyar művelődéstörténeti tényanyagot is tartal
mazó - impozáns kötet. Az első az Evropski konteksti umetnosti XX véka u 
Vojvodini32 című művészettörténeti tanulmánygyűjtemény, amely a Vajda
ság európai színvonalú művészettörténeti értékeit foglalja egybe, közöttük 
több magyar vonatkozásút is, a másik pedig Vlada Mitrovic: Arhitektura XX. 
véka u Vojvodini33 (Vajdaság építészete a XX. században) című összefoglaló 
munkája, amely ugyancsak szép számmal tartalmaz magyar vonatkozású 
építészettörténeti anyagot. Divatos témákként bukkantak fel mostanság 
vidékünk kastélyait és azok egykori életét bemutató művelődéstörténeti

24 Uo.
25 1993 és 2009 között harminc kötete jelent meg e nagyszabású vállalkozásnak.
26 Kalapis Zoltán: Százötven éves sajtótörténetünk dátumai és fejezetei (1848-1998). = 

Létünk, 2002/1-2. sz., 13-36.
27 Pejin Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája (1875-1962). Thurzó Lajos Köz- 

művelődési Központ, Zenta, 2004
28 Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története (1849-1918). Fórum Könyvkiadó, 2004
29 Bori Imre: Ember, táj, történelem. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2009
30 Káich Katalin: Zombor művelődéstörténetéből.= Létünk, 2004/2. sz., 69-89. (I.), 

2004/3-4. sz., 117-137. (II.), 2005/1. sz., 64-77. (III.)
31 Silling István: Barangolások Nyugat-Bácskában. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2012
32 Evropski konteksti umetnosti X X  véka u Vojvodini. Muzej Savremene Umetnosti 

Vojvodine, Növi Sad, 2008,428-432.
33 Vlada Mitrovic: Arhitektura XX. véka u Vojvodini. Akademska Knjiga, Növi Sad, 2010
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írások, tanulmányok34, valamint a vajdasági szecesszió többféle válfajával és 
megnyilatkozásával foglalkozó munkák35. A fontosabb, újabb bibliográfiai 
feldolgozások közül kettő érdemel figyelmet. Mák Ferenc impozáns, több 
ezer tételt tartalmazó A délvidéki magyarság válogatott történeti és honisme
reti bibliográfiája (2008), valamint Ispánovics Csapó Julianna doktori érte
kezésének könyv változata, A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete 
a régió magyar könyvkiadása szempontjából (2011).

Jelzésértékű e művek jelentkezése, úgy is mondhatnám, hogy művelődéstör
téneti kutatásaink összegező tendenciájáról tanúskodnak, hiszen fontos részte
rületeket foglalnak össze. Ezzel kapcsolatosan talán nem korai az a megállapítás, 
hogy a vajdasági magyar művelődéstörténeti kutatások lassan kinövik a XX. 
század második felében tapasztalható lokalizmust és parcializálódást, s mindin
kább a regionális összefoglalás felé haladnak. Erre az összegezésre igény is van, 
esély és kezdeményezés is: mintegy két évvel ezelőtt a zentai Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet felvállalta és elindította a több kötetre tervezett Vajdasági 
magyar művelődéstörténeti lexikon projektumát. Egy-egy részterület szakem
bereinek bevonásával már megalakult a szerkesztőbizottság is, amelynek élén, 
jeles művelődéstörténészünk, Káich Katalin egyetemi tanár áll. Be is indult a 
tárgyszók írása, több szócikk el is készült, majd egy kis szünet következett, ame
lyet követően, reményeink szerint, hamarosan ismét beindul a munka. Fontos, 
hogy e több évre tervezett összefoglaló munka az elkövetkező években befejezést 
nyerjen, hiszen fontos szintézise lehet művelődéstörténetünk fejlődésvonula
tának, de egyben kultúrtörténeti sajátosságainknak is. Emlékeztetni szeretnék 
arra, hogy Magyarországon már elkészült a MAMÜL, a Magyar művelődéstör
téneti lexikon sorozata36, amelyhez szervesen illeszkedhetne majd ez az ígéretes 
vajdasági összefoglaló sorozat.

Egy magyarországi művelődéstörténeti kitekintés - vajdasági vonat
kozásában - arról tanúskodik, hogy újabban több adattár is számon tartja 
térségünk művelődéstörténeti eseményeit, annak szereplőit. így a Magyar 
színházművészeti lexikon, az Új magyar irodalmi lexikon, a Révai új lexikon, 
a Magyar utazók lexikona, meg a Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon.

34 Lásd például: Podhorányi Zsolt: Mesélő délvidéki kastélyok. Mágnások a Bácskában 
és a Bánságban 1700-1920. Budapest-Zenta, 2011, Szobek Bt. -  Vajdasági Magyar Műve
lődési Intézet

35 Lásd például: A szecesszió Szabadkán (szerk.: Krstic Bosko). Iróközösség, Szabadka -  
Kijárat Kiadó, Budapest, 2002; Duránci Béla: Arhitektura secesije u Vojvodini, Grafoprodukt, 
Subotica, 2005; valamint a Bácsország tematikus, szecessziós számát (2012/3. sz.).

36 Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor, I—XII. (Kőszeghy Péter 
főszerk.). Balassi Kiadó, Budapest, 2003-2011
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Ilyetén az egyetemes magyar művelődéstörténet részeként vagyunk jelen e 
gyűjteményes munkákban. A magyarországi művelődéstörténeti kutatások 
XXI. századi problematikájáról egyébként érdemében a Monok István által
2003-ban szerkesztett A művelődéstörténet problémái37 című tanulmánykötet 
értekezik, amelyben jeles kutatók, művelődés-, nevelés- és irodalomtörténé
szek értékelik a magyar művelődéstörténet helyét és szerepét, esetleges táv
latait a XXI. század elején. Egy problémafelvető kötetről van szó, amelynek 
szerzői, amellett, hogy keresik a művelődéstörténet korszerű definícióját, 
szélesítve annak fogalmi keretét, esetenként helyzetelemzést is nyújtanak 
erről a gazdag és érdekes, interdiszciplináris tudományágról.

Egyébként arról a körülményről, hogy a XXI. század új kihívások elé állítja 
térségünk művelődéstörténeti kutatásait, Káich Katalin értekezett Kivezetések 
című művelődéstörténeti kötetében.38 Meglátása szerint ezek a kihívások és 
elvárások mindenekelőtt arra vonatkoznak, hogy a művelődéstörténeti kuta
tások igénylik „a komplexitás elvén alapuló megközelítést, tanulmányozást”, 
azt a szemléletet, amely szerint „minden mindennel összefügg”.39 Ennek 
nyomán tárulhatnak csak fel az egyetemességben gyökerező törvényszerű
ségek, amelyekről nem volt, nem is lehetett korábban tudomásunk. Káich 
tanárnő meglátása szerint „A XXI. század embere számára nem maradt más 
hátra, mint visszatérni a gyökerekhez, abból a célból, hogy a szétforgácso- 
lódott/szétforgácsolt világ helyébe egy magasabb szinten újrateremtse [...] 
az embermértékű valóságot.”40 Tehát ő a tradíciót jelöli meg az újraértelme
zések és kiútkeresések kezdetének. Ugyanakkor, a lokális vizsgálódásokon 
túl, síkra száll a tágabb, európai gyökerek feltárásáért, de a vajdasági műve
lődéstörténeti kutatásoknak az egyetemes magyar kultúrkör kontextusába 
való elhelyezéséért is.

37 A művelődéstörténet problémái (szerk. Monok István). Magyar Tudományos Akadé
mia Művelődéstörténeti Bizottsága. Budapest, 2003

38 Káich Katalin: Művelődéstörténet - eredmények és a 21. századi kihívások. = Kivezeté
sek. Művelődéstörténeti tanulmányok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék és Újvidéki Egyetem, 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 2008, 7-16.

39 Uo.
40 Uo.
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A XXI. században mindenképpen számíthatunk arra, hogy a művelő
déstörténet fogalmának horizontja időről-időre tovább bővül.41 Jelenleg is, 
interdiszciplináris tudományágként, több új részdiszciplínával látszik gazda
godni. Például a könyv- és médiatörténettel, azaz információtörténelemmel42, 
a természet- és műszaki tudományok történetével43, a történeti ökológiával, 
az életmódtörténettel stb. Ezekre is ki kell terjeszteni a kutatásokat, s figye
lemmel kísérni a megjelenő szakirodalmat.

Meglátásom szerint a vajdasági magyar művelődéstörténészek számára az 
új kihívások közé tartoznak majd a módszertani kutatástörténeti kérdések, 
a művelődéstörténeti határtudományok (az eszmetörténet, szellemtörténet, 
mentalitástörténet stb.) kutatása, az információtechnológia lehetőségeinek 
(internet, számítógépes adathordozók, valamint az újabban jelentkező úgy
nevezett könyvnélküli „netes” irodalom) értelmezése, vizsgálata, a digitális 
írás és olvasástudás kutatása, de a különféle, újonnan jelentkező művelő

41 A művelődéstörténet fogalmának változásait az alábbi néhány definíció-variánssal 
szemléltethetjük: Az 1960-as évek értelmezése szerint a művelődéstörténet „a művelődés 
történetével foglalkozó tudomány”, amely e fejlődésvonulatot az „emberi csoportok, illet
ve egy-egy történelmi kor társadalmi, erkölcsi, szellemi fejlődése” szempontjából vizsgálja, 
különös tekintettel az intézmények fejlődésére. (A magyar nyelv értelmező szótára. Szer
kesztette A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Ötödik kötet. Mo-S. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, 88.). Németh G. Béla 1998-ban már úgy fogalmazott, 
hogy „a művelődéstörténet olyan általános történettudomány, amely a történetiség tisztá
zásának és tudatosításának eszközeivel az élet minden mozzanatára kiterjed” (Németh G. 
Béla: Művelődéstörténet. = B. Gelencsér Katalin (szerk.): Művelődéstörténet. Tanulmányok 
és kronológia a magyar nép művelődésének, életmódjának és mentalitásának történetéből. 
I-II. Budapest, 1998. 39.). 2003-ban Kőszeghy Péter már konkrétabban fogalmazza meg, 
hogy „a művelődéstörténet [...] a szaktudományok által kihasított tudományszeletek -  iro
dalomtörténet, művészettörténet, zenetörténet, jogtörténet, nyelvtörténet, filozófiatörténet, 
orvoslástörténet, ipar- és mezőgazdaság-történet, pénztörténet stb. -  együttes, komplex 
vizsgálata, ahol a vizsgálat tárgya a szó legtágabb hegeli értelmében felfogott s nem ese
mény- és politikaközpontú történelem.” (Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet, 
Budapest, 2003 ,1. 7.). E tudományterület fogalmának időnként változó, bővülő tartalma 
is a művelődéstörténetről való gondolkodás sokféleségéről tanúskodik.

42 Lásd: Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet, Budapest, 2005
43 Lásd: Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. Főszerk. 

Szentpéteri József, Szerk. Stemler Gyula. Bp., 1999. 444. [Magyar Kódex 1.] ; Lovagkor és 
reneszánsz. M agyarország művelődéstörténete 1301-1526. Főszerk. Szentpéteri József. 
Szerk. Stemler Gyula. Bp., 1999. 456. [Magyar Kódex 2.]; Szultán és császár birodalmában. 
Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Stemler 
Gyula. Bp., 2000. 464. [Magyar Kódex 3.]; Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelő
déstörténete 1790-1867. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Stemler Gyula. Bp., 2000. 480. 
[Magyar Kódex 4.]; Az Osztrák-Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867- 
1918. Főszerk. Szentpéteri József. Szerk. Hargitai György. Bp., 2001.490. [Magyar Kódex 5.]
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désfogalmak megalkotása, újabb kultúraelméletek elemzése, a kulturális 
örökség sajátos, újabb rétegeinek meghatározása és értelmezése, a nemzeti, 
illetve európai kulturális tudat kérdései, a nemzeti örökség és világörökség 
viszonyának egyensúlyba helyezése, a kulturális örökség menedzselése, az 
integrált örökségvédelem, a kulturális örökség reprodukálásának problémái, 
a saját (kisebbségi) nemzeti kultúra súlyának újrapozicionálása, a kulturális 
örökségturizmus, a digitális archiválás kérdése stb.44 Mindez a „kultúra vib
ráló sokszínűségéről” tanúskodik, ahogyan azt Agárdi Péter nevezi45, s ezek 
között a tények között kell keresnünk az összefüggéseket, a tendenciákat meg 
a lehetséges értelmezési horizontokat ahhoz, hogy befogható, áttekinthető és 
értelmezhető legyen e tág tudományterület. Arra is fel kell készülnünk, hogy 
felmérjük szűkebb tájegységünk magyarságának XXI. századi művelődés- 
történeti igényeit: nevezetesen azt, hogy mire van, illetve mire lesz, s mire 
nem befogadói igény. Merthogy a társadalmi változások művelődéstörténeti 
értékeink afféle divatjának kialakulását is feltételezik, azaz az értékekhez való 
szelektív viszonyulást. Az elkövetkezőkben értékrendek változására és érték
szelekciók módosulására is fel kell készülnünk. Éppen a most elmondottak 
miatt volna jó élni az összegzés esélyével, lehetőségével, hogy a XXI. század 
várható kihívásait már szilárd alapra építve tudjuk vállalni.

(2012)

44 Ezek közül több már kurzusként hallgatható egyes magyarországi egyetemeken, a 
Vajdaságban azonban még nem.

45 Agárdi Péter: Kultúravesztés vagy kultúraváltás? (internetes forrás: http://mek.oszk. 
hu/10900/10981/html/01eloszo.html letöltve: 2011. május 15.)

http://mek.oszk


A HELYISMERETI KUTATÁSOK JELENE, 
PROBLÉMAKÖRE ÉS TÁVLATAI A VAJDASÁGBAN

Ha a helyismeret fogalma alatt valamely hely, terület vagy település részle
tes ismeretét értjük, a társadalmi viszonyokkal egyetemben46 (tehát tágabban 
értelmezzük a helytörténetnél, ami valamely város vagy helység múltjának 
ismertetését és tudományos feldolgozását jelöli47), akkor örvendetes tényként 
könyvelhetjük el, hogy a helyismereti kutatások (beleértve a publikálást is) 
Vajdaságban az utóbbi másfél évtizedben jelentősen gyarapodtak. Nemcsak 
mennyiségben, hanem minőségben is, miközben a folyóiratokban, lapokban 
vagy önálló kötetekben publikált munkák zöme csak egyik szegmentumá
ra, a helytörténetre összpontosult. Ennek áttekintését és kimerítő elemzését
2004-ben Kalapis Zoltán végezte el egyik tanulmányában48, aki több mint 
száz helytörténeti munkát vett számba az 1992 és 2004 közötti időszakban. 
Természetesen ez csak egy része a vajdasági helyismereti szakirodalomnak. 
És hol a többi? - kérdezhetné valaki. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszol
junk, előbb számba kell vennünk a közölt munkákat, ami egységes biblio
gráfia híján nem is olyan könnyű vállalkozás. Legjobb esetben is 4-5 helyről 
kell begyűjteni. Átfogó feltárás nélkül pedig, tudjuk, nincs átfogó értékelési 
lehetőség sem!

De menjünk csak sorjában.
Ha belemélyedünk a közelmúltban és a jelenben közölt vajdasági helyis

mereti/helytörténeti munkákba és behatóbb elemzés tárgyává tesszük azo
kat, azonnal szembeötlik néhány közös jellemző, amely sajnos többnyire 
negatív előjelű.

46 A magyar nyelv értelmező szótára. Szerkesztette a Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézete. Harmadik kötet. H-Kh. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. 214.

47 Uo., 218.
48 Kalapis Zoltán: Jelenkori összegezés, némi visszapillantással. A vajdasági magyar 

helytörténeti irodalom a XXI. század legelején. = Létünk, 2004/2., 104-127.
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Az intézményes háttér hiánya

Miután a vajdasági magyar helyismereti kutatóknak a közelmúltig, pon
tosabban a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet beindításáig (a Sza
badkán székelő Bácsország vajdasági magyar honismereti társaságot49 meg 
azonos című folyóiratát leszámítva) nem volt intézményes háttere, így a szor
galmas vidéki kutatók sajnos magukra voltak hagyatva. Ez annyit jelentett, 
hogy szakmai, módszertani kérdésekben nem volt intézményes segítségük, 
ebből adódóan ki jobban, ki kevésbé találta fel magát. Mindenki saját belá
tása szerint írt és kutatott, s publikálta falutörténetét, településkrónikáját. 
Mint Kalapis Zoltán fogalmazott, mindenki követte az általános szabályt: 
„elmondani, feljegyezni, felkutatni minden adatot és jelentősebb eseményt 
egy-egy községről, mégpedig a kezdetektől napjainkig. Ebbe a keretbe aztán 
minden belefér: a jó is, a rossz is, a kiváló és a csapnivaló, de még az is, ami 
köztük van - embere válogatja.”50

Tehát a vidéki magárahagyatottság és tanácstalanság, kellő útmutatás 
híján, furcsa fércműveket eredményezett, amelyek közül sok csak címének 
köszönhetően került be a kurrens bibliográfiákba. Csakis ezzel magyaráz
ható, hogy a nem csekély számú helyismereti/helytörténeti munka közül 
kevés a minőségi.

A helyismereti/helytörténeti munka megírásának problémái

A magárahagyatottságból és az intézményes háttér hiányából adódtak a 
megírás problémái. A kutatók többségének évek során igen jó helyismereti/ 
helytörténeti tényanyagot sikerült begyűjtenie, de ezt megfelelő forrásis
meret hiányában nem tudták beágyazni egy tágabb társadalmi keretbe. így 
állt elő egy abszurd helyzet, amely napjainkban is tart, hogy rossz nyelveze
tű, kifogásolható kivitelezésű, bírálható felépítésű helyismereti munkákban 
több kiváló, értékes adatra bukkanunk. Mondhatnám úgy is, hogy a salak 
közt drágakövekre lelhetünk. A megfelelő tudományos feldolgozási elv és a 
tágabb szemlélet hiányában e munkákból rendszerint hiányzik a szintézis,

49 A Szabadkán megjelenő Bácsország című vajdasági honismereti szemlét, amely 1995- 
ben indult, jelenleg dr. Virág Gábor szerkeszti, kiadója pedig a Vajdasági Honismereti 
Társaság, amelynek élén Horváth József áll. A Bácsország fontos közlési tere a vajdasági 
magyar helyismereti kutatóknak, könyvsorozata pedig (Bácsország-könyvek) fontos pub
likálási lehetőséget biztosít nekik.

50 Kalapis Zoltán: Jelenkori összegezés, némi visszapillantással. A vajdasági magyar 
helytörténeti irodalom a XXI. század legelején. = Létünk, 2004/2., 104-127.
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a tények és jelenségek kontrasztív megközelítése. Ami nagy kár, különösen, 
ha tudjuk, hogy egyik-másik kötet több évtizedes, fáradságos gyűjtőmunka 
értékes tényanyagát közli, de a kutató erőfeszítése leginkább a begyűjtött ada
toknak a kéziratba való beépítésére korlátozódik, pontosabban ott ér véget, 
az elemzés, az összegezés már rendszerint elmarad.

A kutatások alkalomszerűsége

Ugyancsak az intézményes háttér hiányából adódik. A megjelentetett 
munkák túlnyomó része kampányszerűen, jubileumra készült, mondhat
nánk rendelésre, tehát nem módszeres, hosszan tartó kutatás eredményeként, 
hanem egyszeri nekifutásra. Ezeknél a jubiláris kiadványoknál a hangsúly 
az adott évforduló megjelölésén volt, az alkalmi munka tartalomgazdagsága 
és módszeressége csak másodlagos szempontnak számított. Sőt, egy olyan 
visszás gyakorlat is kialakult, hogy nem is volt ildomos bírálat tárgyává ten
ni egyik-másik alkalmi kiadványt, mert arra eleve úgy tekintettek, mint az 
adott jubileum meggyalázására!

Az egyoldalú, illetve hiányos forrásismeret

Az alkalomszerű hozzáállásnak meg a kellő körültekintés hiányának 
tulajdonítható. Különösen a helytörténetírásban kirívó jelenség, és abban 
nyilvánul meg, hogy az általában gazdag tájtörténeti szakirodalomból a 
kutatók csak néhány könnyen kezelhető s könnyen elérhető forrásmunkát 
használnak, rendszerint nem is a legjobbakat. így idővel kialakult a „felka
pott” helytörténeti források jegyzéke, avagy sikerlistája, amely rendszerint 
dr. Borovszky Samu monográfia-sorozatával (Magyarország vármegyéi és 
városai), Fényes Elek (Magyarország geographiai szótára), Dudás Ödön 
(Bács-Bodrog vármegye monográfiája) vagy Iványi István helytörténeti 
munkáival indul, s esetleg Jekelfalussy statisztikai műveivel ér véget. Csak 
kevesen veszik maguknak a fáradságot (amely rendszerint utazgatással, vagy 
több órás könyvtári búvárkodással jár), hogy kézbe vegyék az igényesebb, 
nehezebben elérhető, ritkábban idézett alapműveket. Meg kell hagyni, hogy 
könyvtáraink állományát, illetve ellátottságát tekintve a jó szakirodalomért 
nem elég csak Újvidékre, Szabadkára vagy Zomborba utazni, hanem gyak
ran Szegedre vagy Budapestre kell menni. Ezt a fényűzést pedig, néhány jó 
adatért cserébe, a helytörténész - kevés kivétellel - már rendszerint nem vál
lalja/vállalhatja. Ez a helyzet a másodlagos forrásokkal, amelyet a kutatók, a 
könnyebb és gyorsabb kezelhetőség miatt szinte rendszeresen előnyben része
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sítenek az elsődleges forrásokkal szemben, holott a helyzet éppen fordított 
kellene, hogy legyen. Itt említenénk meg, hogy különösen az utóbbi másfél 
évtizedben, de végeredményben még ma is gondot okoz az új forrásmunkák 
követése, számontartása és beszerzése. Ezen enyhítenek, de csak részben, a 
világhálón elérhető online adatbázisok (lásd például a budapesti Arcanum 
Kiadó honlapját, illetve online adatbázisait).

Elavult szemléletmód

Az új helyismereti forrásmunkák, valamint a kurrens szakirodalom isme
retének hiányában a kutatóknak nincs, nem is lehet betekintésük az egyes 
tárgykörökön belüli legújabb szemléletmódba, az újabb törekvésekbe, a 
korszerű szakfeldolgozásokba. Különösen hiányos a helyismereti kutatások 
legújabb elméletének ismerete, nem ismerjük a legújabb módszertani feldol
gozási elveket, és egészében véve nem tudjuk követni még az anyaországi 
trendeket sem. Az igényesebbek ez esetben is a világhálóról pótolják tudá
sukat, ismereteiket. De közülük is kevesen szánják rá magukat arra, hogy 
újítóként lépjenek fel.

Az alábbiakban csak néhány kirívó jelenségre hívtam fel a figyelmet, ter
mészetesen mindegyikről hosszasan lehetne még vitázni.

Az elmondottak után nem csekély keserűséggel állapíthatom meg: sajnos 
ma még itt tartunk. Lemaradtunk, és kérdés mennyi időre lesz szükségünk, 
hogy felzárkózzunk legalább az anyaországi folyamatokhoz. Ahhoz ki kelle
ne lépni az évekig tartó tespedtségből, meddőségből és provincializmusból, 
ahhoz pedig időre van szükség, hiszen végig kell járni azt a fejlődési görbét, 
amelyet előttünk mások is végigjártak.

Nos, ha ennyi a gond, akkor mi a lehetséges megoldás? Mi a kiút? Hol 
vannak a távlatok?

Elsősorban az intézményes háttér biztosításában, amelyet 2006-tól fel is 
vállalt a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Egyrészt azzal, hogy 
kereteiben megalakult egy honismereti osztály, amely felvállalta a helyisme
reti kutatók tömörítését, szakmai megsegítését, a távlatban pedig magára 
vállalná azok szakmai irányítását is.

2006 nyarán szakmai tanácskozást szerveztünk, majd egy Kárpát-medencei 
projektum keretében felvállaltuk a Vajdaságban 1945 és 2005 között magyar 
nyelven megjelent helytörténeti alapművek bibliográfiájának összeállítását, 
amely hamarosan el is készül. Jövőre kerül sor a két háború közötti vajdasá
gi magyar helytörténeti művek számbavételére, azt követően pedig az első
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világháború előtt megjelentetett munkák feldolgozására. Mindez a világhá
lón is elérhető lesz majd a kutatók számára.

Beterveztük néhány forráskiadvány és helytörténeti alapmű digitalizá
lását is (a Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Értesítői, a Torontál c. 
lap 1880 és 1890 közötti tíz évfolyama, a Kalangya stb.), s ez a munka is jó 
ütemben halad.

A következő lépés, amire reményeim szerint már jövőre sor kerülhetne, 
azon közös helyismereti/helytörténeti témák kijelölése lenne, amelyek fel
dolgozása már évek óta várat magára, s amelyhez nélkülözhetetlen a cso
portmunka meg az intézményes háttér. Több ilyen téma is van, amelyek az 
alapkutatásokhoz tartoznak, s amelyek igénylik az összefogást (pl. átfogó vaj
dasági sajtó- és nyomdászattörténet, 1848,1941-1944 és 1956 témaköre stb.).

Beindult tehát a munka, ami a VMMI égisze alatt lassan felszámolhatná 
a vajdasági helyismereti/helytörténeti kutatásokban a már jelzett fogyaté
kosságokat, s az eddigi esetlegességet végre felválthatnák a módszeres kuta
tások. Ezzel az intézményes háttérrel (amelynek kibontakoztatásán most 
fáradozunk) és a benne folyó szakszerű munkával képletesen szólva elejét 
vehetnénk annak a több éves gyakorlatnak, hogy egyesek koszorút fonja
nak a vidékiesség vadhajtásaiból, mert végre, annyi év után, sor kerülhetne 
e vadhajtások nyesegetésére is.

(2007)
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II.
POLGÁRI SZOKÁSKULTÚRA 

ÉS VISELKEDÉSREND





POLGÁRI SZOKÁSKULTÚRA 
A 19. SZÁZADI BÁNÁTBAN

Bánság a 18. század elején, a török kiűzését követően „népek országútja” 
volt. Egyeseknek tágas átjáró, másoknak haza, otthon. A lakatlan, elmocsa- 
rasodott, lepusztult térséget ismét be kellett telepíteni, s ekkor vették kezde
tüket a több hullámban történő migrációk. Voltak itt természetes migrációk, 
tervezett telepítések és erőszakos kitoloncoltatások is. Mint Borovszky Samu 
írja: „mikor a török világ elmúlt és a vármegyét újra be kellett népesíteni, 
Torontál földje gyülekező színtere lett a különböző népeknek.”51 A pestis és 
a török pusztítás következtében Bánság népessége annyira megritkult, hogy 
„Bécsben azt hitték, hogy e tartományt többé nem is lehet rendszeres úton 
betelepíteni.”52

A Bánság csak az 1716-1718. évi hadjárat után szabadult fel, s hosszú évti
zedek kellettek ahhoz, hogy kiheverhesse a török uralom nyomait.53 Borovszky 
írja, hogy Torontál megye a török hódoltság alatt „csaknem egészen kipusz
tult, és lakatlanná vált. Az akkori térképeken is csupa posványos, homokos 
térségeket és csak kevés lakott helyet találunk.”54 Törökkanizsa és Mokrin, 
Nagybecskerek és Nagykikinda között nagy mocsár húzódott, amellett Dél- 
Bánátban is volt kettő: az Háncsai és az alibunári. A Bega, a Temes, a Berzava 
és a Birda folyók árterületei is elmocsarasodtak. Közép-Bánátban az 1717. 
évi összeírás szerint 100 házzal Becskerek volt a legnépesebb. Az elnéptele
nedett falvak számáról a legszemléltetőbben az alábbi két adat tanúskodik: a 
becskereki kerületben 21 lakott és 55 lakatlan, a pancsovai kerületben pedig 
19 lakott és 40 lakatlan helység volt.

Ilyen állapotok uralkodtak Bánátban, amikor a pozarevaci békekötés után 
Claudius Florimund Mercy táborszernagy került a tartomány kormányzói

51 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Budapest,
[1912] 141.
52 Uo. 417.
53 Uo. 409.
54 Uo. 410-411.
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székébe. Mercy erőfeszítései mindenekelőtt két fontos tényezőre összponto
sultak: az elnéptelenedett vidék betelepítésére és a mocsarak lecsapolására.55 
Ezek voltak ugyanis a vidék fejlesztésének alapfeltételei. Akkortájt belátha
tatlan területek hevertek parlagon (a pancsovai kerületben 20, a nagybecs- 
kerekiben 16 üres praedium volt megműveletlen), nem volt, aki megművelje 
őket. Amellett a mocsarak kiszárításával újabb megmunkálható területeket 
lehetett nyerni, egészségesebbé lehetett tenni az életkörülményeket, magya
rán lakhatóvá tenni Bánátot. Évtizedeken át több hullámban folyt a sikeres 
vagy kevésbé sikeres betelepítés. így a Bánság már a 18. században etnikai 
szempontból a legsokszínűbb vidéke volt az országnak. Az ide érkező, itt 
megtelepedő szerbek, magyarok, németek, örmények, románok, szlová
kok, bolgárok stb. egy multikulturális közösséget alakítottak ki az egykori 
Torontál megyében, amely kölcsönös együttélést és megértést jelentett és 
feltételezett különböző kultúrák között. Szociális vonzódást és kommuni
kációs kényszert is egy időben. Jellemző és ideillő idézni egy korabeli, találó 
szállóigét, amely így hangzik: „Ahol jó dolgom van, ott van az én hazám.”56 
Ez volt a korabeli migrációk indítéka, kiindulópontja is annak, hogy egyes 
népek odahagyják szülőföldjüket, s a boldogulás és jobb élet reményében, 
máshol próbáljanak szerencsét.

A Bánságba a 18. és 19. század folyamán beáramló különféle fajú és kul
túrájú csoportok együttélése azt feltételezte, hogy az egyes csoportok köl
csönösen megértik, tolerálják egymást. A másság-, az egzotikum-élmény de 
a kölcsönös kíváncsiság is mindennapos volt, akárcsak annak felismerése is, 
hogy mindenki másként egyforma. A vegyes összetételű lakosság egymás 
közötti érintkezése bizonyos sztereotípiákat alakított ki arról, hogy ki hogyan 
látja, s hogyan éli meg a másikat.

A mindenkori hatalom, amely őrködni igyekezett a népek és etniku
mok „békés egymás mellett élése felett” a 19. század derekától, a Torontál 
megyei lapkiadás beindításától kezdve, a nyomtatott megyei sajtóterméke
ken keresztül próbálta arányosan „láttatni”, hírekben, írásokban „tálalni” a 
nemzeti sokszínűséget és etnikai egyediséget. Immár az erőteljes polgáro
sodás szemszögéből.

Ha végiglapozzuk a 19. század második felének torontáli sajtóját, meg
bizonyosodhatunk arról, miként alakultak ki a lapokban az egymásra való 
odafigyelés sztereotípiái. Ezek legalább két vonatkozásban érhetők tetten. Az 
egyik a vallási másságra (azaz ünnepekre, eseményekre) való nyomatékos

55 Uo.
56 Uo.
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odafigyelés, a másik pedig a mindennapi élet, az együttélés során kialakult 
etnikai (vagy mondhatnánk néprajzi-szociális) sztereotípia népszerűsítése 
(„uszkocsizás”, „ciné mintye” stb.).

A 19. század derekától Bánátban már tetten érhető a polgári réteg kiala
kulása, főként a városokban: Nagybecskereken, a megyeszékhelyen, de 
Versecen, Pancsován, Fehértemplomon és Nagykikindán is. A történelem 
során a polgárság („középrend”) fogalma igen összetett volt, a polgárrá válás 
folyamata pedig hosszadalmas. E hosszadalmas folyamat során alakultak ki 
fokozatosan a polgári lét gyakorlati feltételei, a polgári társadalom, a polgá
ri értékrend (család, tisztaság, műveltség, mértékletesség, kötelező iskolába 
járás és tanulás, zenei és irodalombeli jártasság, több nyelv elsajátítása stb.), 
a polgári erkölcsök. Ezt nevezzük polgárosodásnak: a polgári értékrend tér
hódítását a gazdasági, a politikai és kulturális életben. Bánátban (is) gazdag, 
szerteágazó és sokrétű volt a polgári szokáskultúra fogalmának tartalma, 
hiszen benne foglaltatnak a polgárság sajátos ismérvei, a lakáskultúrától és 
életviteltől (szalon kialakítása, szolgáló meg szakács alkalmazása) kezdődően 
a divaton át, a társasági életbe való integrálódás válfajain keresztül (kaszinó, 
egyesületek, kávéház, színház stb.) a kötelező nyaralásig és fürdőlátogatásig. 
Mindez együttvéve legitimálta a polgári réteghez való tartozást, s ezért volt 
oly fontos látványosan demonstrálni a nyilvánosság előtt.

A bánáti polgárosodást a 19. században talán a legszemléletesebb módon 
a megyeszékhely, Nagybecskerek példáján keresztül mutathatjuk be. Ott a 
megye szolgálatában lévő aljegyzők, főjegyzők, alügyészek, főügyészek és 
táblabírák, megyei mérnökök, járási szolgabírók és megyei írnokok között 
is voltak művelt, képzett személyek, akik a bánáti művelődési életet ébreszt - 
gették. A városokban és megyeszékhelyeken akkor kezdett kialakulni az 
olvasóközönséget képező polgári középréteg, amely már nemcsak a külföldi 
lapokra és szépirodalomra tartott igényt, hanem az itteni szellemi termékek
re is. Az 1830-as, 1840-es években domborodott ki itt a polgári értékvilág, 
s veszített súlyából az addig oly domináns társadalmi helyzet. Egyre inkább 
előtérbe került az értékrend, életmód és életstílus, kialakulóban volt a pol
gári magatartás.

Viselkedésformák, gesztusok, értékrend

A viselkedésformák azonos jellegűek a szokáskultúra egyéb részeivel, és 
mindig az adott kor értékrendjét követik. Ezek áthagyományozott ismeretek, 
akárcsak a polgári élet más szokásai is, s betartásuk nem az egyén értelmi 
megítélésének függvénye, hanem a társadalmi és erkölcsi normák autoritása
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nyomán válik kötelezővé. Méghozzá természetes, evidens, elemi magatartás-, 
illetve viselkedésformaként, amelyet nem lehet kritikai mérlegelés alá vetni.

A viselkedéskultúra fogalma alatt a mindennapi magatartás57 formáinak 
összességét értjük, amelyben e magatartás erkölcsi és esztétikai normái kül
sőleg is kifejeződnek.58 A viselkedéskultúra tárja fel, hogy a viselkedésben 
milyen módon valósuljanak meg az erkölcsi követelmények, s hogy milyen 
legyen az egyén viselkedésének külső formája. A magatartás- és viselkedés- 
formák szabályait (nálunk és Európa-szerte is) sokan próbálták összefoglalni, 
kodifikálni. Illemszabályok gyűjteményei, illemtankönyvek jelentek meg a 
bontonról, a „jó modorról”, az etikettről, az illendő viselkedésről. Ezekből 
sajátították el a polgári jó modort és a különféle életszituációkban megköve
telt helyes (néha bonyolult, ma már nevetségessé váló) viselkedésformákat. A 
cél mindenkor ez volt: zavartalanná tenni az érintkezést az emberek között. 
E szabályokat kellett, viszonylag szigorúan betartani a polgárság minden
napi kommunikációjában a köszönéstől, bemutatkozástól és megszólítástól 
kezdve, a bálok etikettjén keresztül a temetéshez és gyászhoz kapcsolódó 
viselkedésformákig.

A 19. században a zárt, otthonközpontú kis család volt a magánélet leg
fontosabb tényezője: „szabályozta az életkori és nemi szerepeket, meghatá
rozta a különböző szokásokat és rituálékat, biztosította tagjai védelmét, és 
ápolta azok kapcsolatait”.59 A polgári élet alapvető „intézménye”, a család, a 
19. század folyamán jelentős változásokon esett át, főképpen az iparosodás 
következtében, amikor is a polgári családoknál megszűnt az otthon és munka
hely egysége, megszűnik a lakás munkahely funkciója. A felszabaduló lakótér 
azonban „tiszta szobává”, hálószobává, a polgári élet központi helyévé alakul. 
Gazdagabb polgári családoknál az élet minden színtere (alvás, evés, otthoni 
munka, vendégfogadás) külön helyiségeket kap. A középosztályi életformá
hoz hozzátartozik a cseléd, a személyzet is. A lakás belső berendezésében a 
polgári réteg láttatni akarja társadalmi rangját.

A legdrámaibb változást a családi szerepek módosulása hozta. A férfi vált 
egyértelműen a „kenyér keresőjévé”, a nő eltartottá. Mivel az élet két tere, a 
munka és az otthon elvált egymástól, a nő társadalmi életének tere a lakás
ra korlátozódott. Feladata a háztartás és a gyermeknevelés volt, hogy meleg 
fészket biztosítson és kiszolgálja férjét. A polgári család asszonya egyszerre 
többszörös kiszolgáltatottságban találta magát: függött férje kenyérkerese
tétől és magától a férjtől. Amennyiben az anyagi helyzet megengedte, egy

57 Uo.
58 Uo.
59 Uo. 155.
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másik nőt vagy nőket alkalmaztak az otthoni teendőkre - házvezetőnő, 
cseléd, dajka, nevelőnő -, s a ház asszonya mindössze az ellenőrzést gyako
rolta. A gyermeknevelés is sokat változott, a gyermekek élettere elkülönült 
(pl. gyermekszoba). Nagyobb szerepet kap az oktatás, és az rendszerint már 
nem is a családon belül történik.

A 19. század második felétől Bánátban is a gyorsan és folyamatosan 
növekvő lakosság egyre jobban városiasodott. A polgárságnak pedig köz
tudottan a város volt a „természetes” élettere. Erőteljesebben kezdett kiala
kulni a városok sajátos arculata, az iparosodás ismérveitől (üzemek, gyárak) 
kezdve a kiépülő városközpontig (közhivatalok, előkelő lakások, bérpaloták, 
szórakozóhelyek, üzletek) meg az olcsóbb lakónegyedekig (gyárvárosok, kert
városok, munkástelepek). A legfontosabb újítás az infrastruktúra kiépítése 
volt (csatornahálózat, vezetékes ivóvíz, gáz- és villanyvilágítás, városi köz
lekedés, úthálózat). A 19. század második felében Bánátban, ha szerényebb 
méretekben is, de megjelentek az áruházak is, amelyek felvirágzása szorosan 
kapcsolódott a városi női divat fejlődéséhez.

Nagybecskereken a polgárság első intézményes szerveződésére még a 
reformkorban sor került. Ott alakult meg 1833-ban az első, majd 1837-ben 
a második polgári kaszinó, amely közel 200 polgárt tömörített soraiba. Ez 
utóbbi nyomtatott alapszabályai elsőként mutatnak rá, látványos módon a 
polgári értékrend és magatartás követelményeire, továbbá a megkövetelt 
polgári viselkedésformákra.

A magyarországi „kaszinó-mozgalom” köztudottan 1825-ben vette kez
detét, amikor Széchenyi István (az angol egyesületek és klubok mintájára) 
barátjával, Károlyi Györggyel az 1825-27-es országgyűlés idején Pozsonyban 
kaszinót alapított. Később (1827) azt Pestre helyezte át, és az új „társalgási 
hely” igencsak népszerű lett, olyannyira, hogy csakhamar vidéken is egymást 
követően alakultak kaszinók. 1833-ban Magyarországon már 29 kaszinó 
és olvasótársaság működött. Széchenyi indítéka az volt, hogy „hazánkban 
is legyen egy olyan megkülönböztetett díszes összegyülekező hely, mely
ben főbb és előkelőbb és jobb nevelésűek, eszes, értelmes férjfiak, a társa
sági rendnek mindenik osztályából egymással vagy barátságos beszélgetés 
végett találkozzanak, vagy többféle politikai újságokat, s hasznos gazdasági, 
tudományos, művészi hónapos-írásokat olvashassanak, magukat pedig üres 
óráikban illendően mulathassák.”60 Tehát a kaszinó olyan hely volt, ahol a 
különböző társadalmi osztályok képviselői találkozhattak és véleményt cse
rélhettek egymással, amellett ott könyveket, lapokat, folyóiratokat is lehetett

60 Gerő András: Magyar polgárosodás. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1993,9.
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olvasni. Bánátban mindenekelőtt Nagybecskereken alakultak kaszinók61, 
a 19. század második felében pedig több más helységben is. Egy későbbi, 
1874-ből származó statisztikai adat szerint Torontál megyében 8 kaszinó és 
22 olvasóegylet működött.62

A becskerekiek 1833-ban alapították az első kaszinót, Vajdaság legrégibb 
kaszinóját. Erről ad hírt 1833-ban a Regélő melléklapja, a Honművész. Annak 
tevékenységét jórészt még homály fedi. Bárány Ágoston „Becskereki Nemzeti 
Casino” néven említi. Sajnos nem tudjuk, hogy kinek a kezdeményezésére 
alakult, milyen jellegű és összetételű volt, s milyen könyvtárral rendelkezett. 
Alig 4 évvel később, 1837-ben alakult meg a Becskereki Polgári Kaszinó.63 
Működéséről, szabályzatáról és tagjairól bővebb adataink is vannak.

Az alapszabályok64 egy példányát a nagybecskereki városi könyvtár hely- 
történeti osztályán őrzik, s abból tudjuk, hogy a kaszinónak 189 alapító tagja 
volt, s hogy célja „a szép, jó s hasznos párosítása” volt. 18 tagú választmányá
nak elnöke és „elölülője” Csörgeő Antal volt, a választmányban pedig magya
rok (Dely, Tichy, Szilvássy), szerbek (Lebanovic, Mihajlovic, Peic, Stefulic, 
Trifunac, Vukov), németek (Piánk, Plechl, Rainer, Schein, Steingassner), 
zsidók (Menczer) és örmények (Verzár) is helyet kaptak. A tagság nemzeti
ségi összetétele is vegyes volt, legalábbis a nevek elemzése azt mutatja, hogy 
68 német, 69 szerb, 32 magyar, 14 zsidó és 6 egyéb nemzetiségű tagja volt.156 
Foglalkozásra nézve volt közöttük kereskedő, iparos, ügyvéd, író, orvos, 
tanító, pap, könyvkötő stb. Az évi tagsági díj 5 pengő forint volt, s a tagok
nak alkalmuk nyílt arra, hogy „jól ismert, mívelt lelkű s nemes magaviseletű 
külföldit és idegent három napra a társaságba” vezethettek.65 A jólneveltség 
szabályait is illendő volt betartani: „Finom társalkodás helyén mívelt társal
kodók kivántatván, óhajtható, hogy a casinói illendőséget a feltett kalappali

61 Magatartás alatt értjük a másokkal való érintkezésben végzett, erkölcsi jelentéssel 
bíró cselekedetek összességét. A magatartás az egyénnek a környezetéhez való viszonya, 
amely a viselkedésen keresztül jut kifejezésre. Kialakulásában döntő szerepet játszanak a 
családi, társadalmi szokások és körülmények, valamint a kultúra, a pszichikai beállított
ság és az erkölcsi tudat. (Ottlik Károly: PROTOKOLL - Viselkedéskultúra a mindennapok 
gyakorlatában. Internetes forrás: http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm, 
letöltve: 2013. július 30.)

62 Uo.
63 Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Aka

démiai Kiadó, Budapest, 1978, 97.; Németh Ferenc: Becskereki kaszinók. = Magyar Szó, 
Bánáti Híradó, 1987. nov. 14.

64 Németh Ferenc: Becskereki kaszinók. = Magyar Szó, Bánáti Híradó, 1987. nov. 14.
65 Becskereki Polgári Casino alapszabályai s részeseinek névsora 1837-38. esztendőre. 

Statuten. Pest, é. n.
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megjelenés által senki se sértse meg, dohányzó sapkák pótolhatván ki annak 
híját.” A reggeltől késő estig nyitva tartó kaszinóban a tagok rendelkezésére 
állt a könyvtár, az újságok, a biliárd és a vendéglő is.66 Ugyanakkor tilos volt a 
kaszinóból könyveket, újságokat és térképeket „bármily szín alatt is” kivinni. 
A könyvállományra Nikolits Sándor könyvtáros ügyelt. Az alapszabály meg
határozása szerint „a Casino a szépet, s hasznost, finom ízlést, csinosodást 
s közhasznú elmélkedést kifejtő, nevelő s a mívelt társalkodás Egyetemévé 
szánt hely” volt. Az ének és a zene „csak egyedül a vendéglő-szobában [...] 
engedtethetik meg”. Az igazgatók (melyekből három volt) feladatköre volt a 
kaszinó „fenállására, csendre, díszére s jóhírére felügyelni s azt árnyéktalan 
tartani fenn”.67

E regulákban már felleljük a polgári viselkedéskultúra első szabályait, 
az illendő modor betartását, a tiszteletreméltó polgári magatartás igényét.

A Nagybecskereki Polgári Kaszinó belső életéről írta Menczer Lipót: 
„Magában egyesítette városunk és a vármegyénk itt lakó vagy sűrűbben meg
forduló előkelőségeit, értelmiségét, a jobbmódú kereskedő- és iparososztályt, 
és így emlékszem, hogy rang és felekezeti különbség nem feszélyezte a tagok 
között fennálló jó egyetértést, nemzetiségi külön törekvés vagy elválás [...] 
nem volt.” „A Casinóban magában élénk úri társaság szokott volt nap-nap 
után egybegyűlni. Nagy csibukozás mellett folyt a társalgás meg kártyázás.” 
Menczertől tudjuk azt is, hogy 1846-ban lett a nagybecskereki kaszinó tár
sulat dísztagja Széchenyi István, aki Orsováról keltezett levelében köszönte 
meg dísztaggá történő megválasztását.

A kaszinó mellett a művelődési élet jelentős tartópillére volt a színház 
(1839) is. Káich Katalin színháztörténeti kutatásai nyomán tudjuk, hogy a 
nagybecskereki magyar színjátszás hagyományai 1832-ig vezethetők vissza.68

Éppen az idő tájt, amikor Nagybecskerek állandó színháztermet kapott, 
a zenei élet is mindinkább kezdett kibontakozni. 1838-ban a már meglévő 
műkedvelők mellett egy színvonalas cseh zenekar horgonyzott le a Bega-parti 
városban, amelyben tanult zenészek játszottak. Ezek a „cseh hangászok” több 
éven át oszlopos tagjai voltak a város zenei életének, és többen közülük meg is 
telepedtek Becskereken.228 Zenetörténeti érdekesség, hogy Liszt Ferenc 1846 
őszén vendégként Becskereken is megfordult. Menczer Lipót írja visszaem
lékezéseiben, hogy „az akkori első alispán Karátsonyi Lászlóhoz jött a már 
akkor is világhírű zeneművész és zeneszerző mint vendég; ennek házában 
egy számos vendégsereg előtt játszott is.”

66 Uo.
67 Uo.
68 Uo.
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Fényes Elek írta 1839-ben, hogy „Nagy-Becskerek igen csinos város s 
főhelye Torontál vármegyének, a Bega ... hajókázható folyóvize mellett. [...] 
Házai nagyobb részt cseréppel fedettek s utcái is elég rendesek. Van benne 
5 templom, vármegyeháza, mellyben tartja Torontál közgyűléseit s törvény
székeit; posta és sóház hivatal, 2 casino, színház, 2 patika, sörház. Népessé
ge 15.544 lélek, kik közt 3.968 katholikus, 604 evangélikus, 66 református, 
10.398 n. e. óhitű, 508 zsidó. Nyelvökre nézve ráczok, németek, magyarok, 
oláhok, tótok, bolgárok. Kereskedése gabonával, szarvasmarhával s nyers 
bőrökkel felette nagy fontosságú; mesteremberei számosak.” Éppen ekkor, az 
1840-es években került sor a város felvirágzására. Menczer Lipót írta, hogy 
„Nagybecskereknek már 1840-ben is, talán még jóval előbb is, jómódú, sok 
tekintetben értelmes és így önálló gondolkodásra szokott polgársága volt, 
amely ennélfogva, hogy Nagybecskerek a Mária Teréziától nyert szabadalom 
folytán rendezett tanáccsal és később saját polgári törvénykezéssel (városi 
verbális bíróság) bírt, így tehát polgárai, a tanácsot és bíráit maga választot
ta, a közéletben talán több gyakorlottságot sajátított el, mint amennyivel a 
vármegye közgyűlései vezetésére jogosult nemességnek azon túlnyomó része 
rendelkezett, amelyet köz- vagy többnyire bocskoros nemesnek hívtak, és 
akik csak a ritkán tartani szokott vármegyei nagy közgyűlésekhez jöttek a 
vármegye székhelyére csekély számban, nagy számban akkor, ha tisztújító 
vagy követválasztás volt, amely utóbbi az egész vármegye részéről két köve
tet szolgáltatott.”69

Polgári szerveződési formák, rendezvények, viselkedésminták: 
az újévi tisztelgésektől a karácsonyi bazárig

Az 1867. évi kiegyezés után jöttek létre a feltételek Bánátban (is) a polgári 
egyesületek elszaporodására. Borovszky írja, hogy 1874-ben volt „a várme
gyében 4 jótékony nőegylet, 5 temetkezési és egy betegápoló egyesület, 8 
kaszinó, 22 olvasó, 3 világítási, 2 tűzoltó és egy kath. politikai egyesület.” A 
19. század végéig, a polgárság kibontakozásával és fejlődésével azok száma a 
többszörösére nőtt. E polgári egyletek feladatkörébe tartozott azután (többek 
között) a bálok, ünnepségek, de a közéleti megemlékezések megszervezése is. 
Ennek nyomán alakult ki Bánátban a polgári szokáskultúra is egy-egy nyil
vános rendezvény megkövetelt viselkedési formái vonatkozásában, s éppen a 
nyilvános rendezvények (bálok, ünnepségek, megemlékezések stb.) kapcsán 
érhetők tetten a bánáti polgárság specifikumai is. Lássunk erre néhány példát.

69 Uo.
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Kimondottan a polgári szokáskultúrához tartoztak az újévi tisztelgések, 
újévi gratulációk, amelyekkel rendszerint kezdetét vette az új esztendő. Ebben 
a megyeszékhely, Nagybecskerek járt elöl, de hasonló szokás volt divatban 
Bánát többi városában is. Nagybecskereken újév reggelén a megyei tisztikar 
és a város előkelő polgárai nagy számban, testületileg tisztelegtek a főispán
nál (más városokban a városi adminisztráció tagjai a polgármesternél tették 
tiszteletüket). A megyei tisztikart rendszerint az alispán vezette a főispán
hoz, s ugyancsak ő tolmácsolta a testület nevében az újévi jókívánságokat.70 
A tisztikarhoz csatlakoztak a városi törvényszék dolgozói, az adófelügyelők, 
kincstári alkalmazottak és a helyben állomásozó ezred tisztjei is. A tisztelgők 
legtekintélyesebb tagjait (mintegy negyven személyt) a főispán, hagyomá
nyosan ebéden látta vendégül, amelyen alkalmi pohárköszöntők hangzottak 
el.71 Néha olyannyira jól sikerült az ebéd, hogy estébe nyúlott és vacsorával 
ért véget - az éjfél utáni órákban.72 Azok a közhivatalt viselő személyek, akik 
el akarták kerülni az újévi gratulációkkal járó zaklatásokat (pontosabban a 
gratulációkért járó kötelező pénzadomány fizetését), megtehették úgy, hogy 
előtte jótékonykodtak: a polgármesteri hivatalnál vagy a helyi lap szerkesz
tőségében megfelelő összeget fizettek be jótékony célra, és ezzel mentesí
tették magukat az erőszakos (értsd: pénzkérő) újévi gratulációktól.73 Erről 
kötelességszerűen a helyi lap is rendszeresen beszámolt. 1880 táján terjedt 
el Bánátban is, széles körben e módja az újévi gratulációktól való mentes
ségnek.74 A nagybecskereki Torontál korabeli megállapítása szerint „azon 
szokás, hogy jótékony czélra tett adományok által, magukat egyesek a tisz
telgés kötelezettsége alól mentesíteni kívánják, más városokban és vidéken 
is mindinkább gyökeret ver[t].” A 19. század végéig ez a szokás már széles 
körben elterjedt gyakorlattá vált.

Az újévet követően a (szakági vagy jótékony) egyesületekbe szervező
dött bánáti polgárság legfőbb gondja a farsangi bálok és mulatságok meg
szervezése volt, meg az ezzel kapcsolatos szervezési és beszerzési teendők. 
A leggazdagabb farsangi műsor természetszerűen a megyeszékhelyen volt. 
A Nagybecskereki Jótékony Nőegylet, a Kereskedő Ifjak Egylete, a Maskil- 
el-Dol Betegsegélyező Egylet, a Németvárosi Olvasókör, a Nagybecskereki 
Magyar Polgári Olvasókör, az Izraelita Nőegylet, a Nagybecskereki Polgári 
Kaszinó, az Ifjúsági Társaskör, a Nagybecskereki Nyomdászegylet és több

70 Uo.
71 Uo.
72 Uo.
73 Uo.
74 Uo.
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más polgári tömörülés abban versenyezett, hogy ki fogja megrendezni az 
év legjobb, legemlékezetesebb farsangi bálját. E versengésnek köszönhetően 
alakultak ki a 19. században a legkülönbözőbb és legérdekesebb bálfajták, 
amelyek közül mindenképpen említésre méltó: az „Elite-bár75, az egyleti bál76, 
az álarcos bál, a „Piknik”77, altiszti bál78, gyermekbál, polgárbál, a kaszinó
bál79 és a tűzoltó-bál. Valamennyinek megvolt a saját szigorú szokásrendje, 
amelyet illet betartani. A bál rendezősége rendszerint aláírási íveket bocsá
tott ki, majd miután feliratkoztak rá az érdekeltek, szétküldte a meghívókat 
is.80 A korabeli laptudósítások szerint egy-egy bálon 20-120 pár vett részt, 
annak népszerűségétől függően. A szervezők rendszerint felkértek egy tekin
télyesebb, köztiszteletben álló hölgyet, hogy vállalja el a bálanya szerepét. A 
bálanyának külön tisztségei voltak a bálon: őt kötelezően a rendezőbizottság 
elnöke köszöntötte, aki a rendezőség nevében virágcsokrot nyújtott át neki, 
amelynek szalagján (arany hímzéssel) a bálanya neve volt olvasható meg a 
bál napja. Ő nyitotta meg a rendezvényt, s ő adott jelet annak befejezésé
re is. Ugyanakkor közreműködött a bálkirálynő megválasztásában is. A jól 
szervezett bálokban a szervezők tetszetős, művészi kivitelezésű táncrendet 
bocsátottak ki, amelyek rendszerint a nyomdaipar valóságos kis remekei 
voltak, s a résztvevők emlékként őrizték azokat - a táncpartnerek neveivel 
együtt. 1874 farsangján például, a tűzoltóbál „táncrendjének alakját egy 
lámpa képezte, amelynek középső táblája a tűzoltók jelvényeit, a két szélső 
pedig a tánczok sorozatát tartalmazta.” A Nagybecskereki Jótékony Nőegy
let báljára ugyanakkor a női táncrend borítóját „kék mezőben repülő Flóra 
Istennő képezte, amint apró virágcsokrot hullat.” A bálok egyike-másika 
érdekes, szellemes részeket is tartalmazott: tombolát, hangversenyt, szóló
éneket, szavalatot, „nőválasztásra kiosztott jelvényeket”, álarcos felvonulást, 
cukorka- és süteménybemutatót stb. A bálhoz elengedhetetlen volt a meg
felelő báli ruha. A tehetősebb polgárság külföldről hozatta, a többiek hely
ben varratták őket, a helyi lapok pedig kötelezően, részletesen beszámoltak 
a legszembeötlőbb báli kreációkról.

75 Menczer Lipót: A Casinóról. = TorontáU 1903. júl. 14.
76 Uo.
77 Uo.
78 Káich Katalin: A nagybecskereki magyar színjátszás története és repertóriuma 1832- 

1918.1. Fórum Könyvkiadó, Üjvidék, 2002, 3-53.
79 Németh Ferenc: A zrenjanini magyar zenei élet kezdetei (1832-1867). = Létünk, 

1988/5. sz., 725-743.
80 Németh Ferenc: Liszt Ferenc Écskán és Nagybecskereken. = Létünk, 2011/3. sz. 17-25.
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A táncok és mulatságok fontos előfeltétele volt a kötelező tánctanulás, 
amelyet a (helyben működő vagy vándor) tánctanítók vállaltak fel magán 
tánciskolájukban. Az 1874 farsangján Nagybecskereken megtartott gyer
mekbálról szóló tudósítás például nem hallgatta el, hogy a rendezvény 
sikeréhez jelentősen hozzájárult Abeles tánctanító: „A franczia négyesek 
minden zavar nélkül sikerültek, épp úgy a magyar-kör, melyet nyolcz pár 
oly jellemző élénkséggel táncolt. [...] Ábeles tánczmester úrnak mindenki 
szerencsét kívánt az általa elért sikerhez. Csakis az ő fáradhatatlan szorgal
mának, buzgó erényének köszönhetik az illető szülők, hogy gyermekeik már 
most oly ügyesek a táncban. Ábeles úrnak már különben oly jó hírneve van, 
hogy mindenki, ki tőle tanult tánczolni, és ilyenek három-négy nemzedékből 
vannak városunkban, beillenék egy balettcorpsba.”

Az említettek mellett voltak még más válfajai is a polgárság szórakoztató 
rendezvényeinek: a táncvigalmak, a házi mulatságok, a közvacsorák stb. Vala
mennyi rendezvény alapvető követelménye volt, hogy a résztvevők semmi
képpen se sértsék meg a polgári etikettet, bontont, azaz az illemtant. Ugyanis 
minden téves megszólítás, ügyetlen gesztus, suta bók nemcsak sértődéshez, 
megaláztatáshoz, hanem akár tragédiához is vezethetett. A becsületsértések 
legnépszerűbb megoldása a 19. században a pisztollyal, tőrrel vagy karddal 
vívott párbaj volt: képletesen szólva csak a vér moshatta le a szégyent, adha
tott társadalmilag elfogadott elégtételt. 1874-ben adja hírül a Torontál, hogy 
„igen divatossá kezd lenni a párbaj. [... ] Rendesen a becsület megsértése az, 
ami két erkölcsi egyént vagy testületet oly ellenséges álláspontba helyez egy
mással, melyről a kettő egymásra lő, egymás vágja vagy szúrja. Két erkölcsi 
egyén között fölmerülhető ily ellenségeskedés ekképi elsimítása párbajnak 
neveztetik. [...] A párbaj egyik félre sem jár haszonnal, mert a veszendőség 
eshetőségének vagy egyik vagy másik fél ki van téve. [... ] Hány család marad 
így fenntartás nélkül.” 1876-ban is, figyelmeztetésképpen e káros „divatról” 
cikkeztek a lapok: „Az amerikai párbaj ijesztő módon szaporodik. Ritka 
hét múlik el, hogy egy vagy más helyről ne hallanánk híreket véghezment 
amerikai párbajokról.”

A farsangot követően a húsvét volt kiemelten fontos a polgári szokás
kultúrában. Annak is megvolt a kötelező étrendje. Ahogyan a Torontál írja: 
„minden nagy ünnepnek megvan a maga programja. Amint a karácsony 
étlapján nem szabad hiányzani a pulykának s gesztenyével megrakott csip
kés káposztának, újévkor a malaczpecsenyének, pünkösdkor a libának; úgy a 
húsvét nem is húsvét rántott bárány s piros tojás nélkül.” A szentmise szinte 
magától értetődő volt a polgári szokáskultúrában. 1876 húsvétján adta hírül 
a Torontál hogy „a szertartáson az egész város lakossága tömegesen részt
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vett.”81 Emellett volt még néhány ismérve a polgári húsvétolásnak, amely talán 
csak külsőségeiben különbözött a népi húsvétolástól: a „tojás ticcsentés”, a 
„csigra-hajtás” és a locsolkodás.

A gyerekhad húsvétkor „körbe ülve űzi a piros tojások ünnepének egyik 
kedélyes mulatságát, a tojás-ticcsentést és harsány hahotára fakad, az egyik
nek sikerült a másikét fölütni, aki aztán a veszteséget azzal pótolja helyre, 
hogy jóllakik a főt tojás belével.” A gyerekek körében az utcai csigra-hajtás 
is a húsvétot jelezte: „hogy beköszöntött a húsvéttal a tavasz, nemcsak az 
ibolya, hanem még a - csigra is hirdeti. [...] Az ifjúság ostorképes sarjai az 
utcza kövezetén nagy hévvel hajtják a csigrát és nem veszik éppen nagyon 
szivükre, ha az ostor sudarával némelykor a csigra nyaka helyett a sétálóét 
találják el.” A húsvéti ünnepek elmaradhatatlan velejárója volt a locsolkodás 
is, vagy ahogyan a 19. században mondták: a megöntözés. Ez a szokás város
ban csak kivitelezésében és eszközeiben különbözött a falusi locsolkodástól. 
Míg falun vederből, cseberből vagy köcsögből locsoltak a legények, addig a 
városi ifjak erre az alkalomra meghozatták „a legdivatosb fecskendő szere
ket: fecskendő gyűrűket, öntöző bokrétákat, pisztolyokat.” Ezekkel nyilván 
elegánsabban és kulturáltabban lehetett eleget tenni a húsvéti locsolkodás 
szokásának.

Május érkeztével a 19. században a polgári viselkedésminták része volt 
a szabadban való majálisozás, amelyet Nagybecskereken rendszerint május 
első felében, a kincstári erdőben rendeztek meg. Ezt a rendezvényt „batyu
majálisnak” nevezték, s erről sem a zene, sem az ital nem hiányzott.

A nyár beálltával a becskereki polgárság egyik kedvenc szórakozó- és 
pihenőhelye a város központjában lévő (ma is létező) park, azaz a népkert 
(Plank-kert). 1879-ben Rósa Ignác vette bérbe és változtatta kényelmes szó
rakozóhellyé. A bő kínálatról a napi sajtóban az alábbiakat olvassuk: „A kert
ben és a régi üvegházban, melyet teremmé változtatott át, restauratió lesz, 
ahol jó bor és sör valamint hideg étkekkel szolgál a közönségnek, elegendő 
kényelmes pad, zene részére igen csinos pavillon, hinta lövölde, teke-pálya s 
több mulattató tárgy van felállítva, gondoskodva van, hogy ott kicsi-nagyja 
mulatságot és szórakozást találjon. Reggelenként ásványvizeket tart az azt 
használó közönség kényelmére, a volt üvegházban tánczvigalmakat is lehet 
rendezni, egyszóval népkertünk lesz. [...] Hetente kétszer lesz kerti zene s 
csakis ily alkalommal lesz belépti díj fizetendő.” A tehetősebb becskereki

81 Fényes Elek: Magyar országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja 
statistikai és geographiai tekintetben. IV. Trattner-Károlyi, Pest, 1839, 386.
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polgárok nyáron a tengeren vagy fürdőkben nyaraltak, a szerényebb módú
ak pedig a Bega partján.

Az év vége közeledtével a polgárság a karácsonyi ünnepekre készült. Ezt 
becskereki vonatkozásban néhány dolog jellemezte: a karácsonyi bazár, 
a karácsonyfa-állítás és kriszkindli, a jótékonykodás és a kötelező ünnepi 
szentmise. Már novemberben a jelesebb becskereki nagykereskedők külföl
di bevásárlókörútra indultak, hogy friss áruval töltsék fel főutcai üzleteiket. 
Ennek köszönhetően, az ünnep előtti napokban valóságos főutcai karácso
nyi bazár alakult ki: Kokits Sándornál és Weisz Hermannál szebbnél szebb 
gyerekjátékokat, gyermekeknek való ajándékokat, Póti Benőnél édességet, 
csokoládét és cukorkát, Mangold Hermannál alkalmi mese- és képesköny
veket, Eisenstádternél, Stagelschmidtnél minőséges szövetet, Rothmillernél, 
Blüchweisznál és Grünbaumnál pedig divatos szövetruhákat vásárolhattak a 
szülők karácsonyi ajándékul. 1878 karácsonyát megelőzően Nagybecskerek 
főutcáján „Weisz Hermán, Grób Kálmán, Szekulesz, Kokits stb. kereskedé
seiknek kirakatait már napok óta nagyszámú gyermeksereg bámulgatta; ott 
volt a kriszkindli nagy választékban. A kirakatok oly dúsan voltak felsze
relve, hogy helyet foglalhattak volna a főváros bármely kirakata között.” A 
kriszkindlire (karácsonyi ajándékra) pedig karácsony tájt sokan várakoztak: 
„A kriszkindlit minden piczi óhajtva várja, sőt vannak nagyok is, kik aján
dékra számítanak e napon.” Annak helye a feldíszített, gyertyafényes kará
csonyfa alatt volt a szeretet ünnepén. De nemcsak családon belül volt szokás 
a karácsonyi ajándékozás, hanem alkalmi jótékonykodás formájában, csalá
don kívül is. Mindenekelőtt az árvák és szegények részesültek benne. A főut
cai kereskedők közül sokan jótékonykodtak: Rósa Ignác fűszerkereskedőtől 
kezdve a jó nevű Konkoly pékig. Ez utóbbi karácsonyra napi lisztkészletét 
sütötte ki a városi szegények számára. Milyen szokásrendje volt ezeknek a 
jótékony célú ajándékozásoknak? Ezt a Torontál egyik írásából ismerjük, 
amely Weisz Izidor főutcai kereskedő ajándékkiosztásáról tudósít. „A Weisz- 
féle nagy üzlet fényesen van világítva, bent a pultok fel vannak mindenféle 
czikkekkel halmozva, minden rakás mellett egy-egy ember. Kint egész tömeg 
szegényesen de tisztán öltözött asszony áll, itt-ott köztük gyermekek. [...] 
Izidor úr egy vég hosszúságú listát vesz elő, melyről egyenként szólítja be a 
kint levőket, egyik az egyik, másik a másik rakásból kap csomagot, a másik 
ajtón mindenki örömteljes arccal lép ki. [...] Mindenki olyasmit kap a mi 
legszükségesebb.”

Nemcsak a nagybecskereki, hanem a bánáti polgárság is a 19. században 
igen heterogén képet nyújtott, hiszen helyet kapott benne a kereskedő, az 
ügyvéd, az orvos, a vármegyei hivatalnok, de a jobb módú iparos is. S ez a
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polgári osztály mintha mindig többre vágyott volna, képletesen szólva min
dig magasabbra szeretett volna kapaszkodni. Esetenként olyannyira erő
szakosan, hogy egy ízben a Torontál cikkírója nem kis iróniával állapította 
meg: „Uram Istenem, ki mai napság a »polgár«? E nevet, melyet hajdan - a 
franczia forradalom idején - büszkén viselte Sainte-Juste és Marat, Danton 
és Robespierre: szégyenük ma hordani; mert hiszen most a kereskedő, akinek 
van annyi pénze, hogy címtáblát föstethet boltja fölé, fogatot tart és nagy- 
ságoltatja magát; a czipész, aki három legényével dolgozik, röstelli a sámfát, 
mustát és csirizt, - és friseurnőt járat feleségéhez. Nálunk már nincsen pol
gár; mi mindnyájan arisztokraták vagyunk!”82

(2014)

82 Menczer Lipót: Nagybecskerek múltjából. = Torontál, 1903. júl. 11.
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POLGÁRI ÉRTÉKREND - ISKOLAI FEGYELEM 
- VISELKEDÉSKULTÚRA

egy 19. század végi s egy 20. század eleji nagybecskereki iskolai fegyelmi 
szabályzat példáján, valamint két Torontál megyei szabályrendeleten keresztül

A polgárság létrejöttének és felvirágzásának jogi kereteit az 1848-as for
radalom teremtette meg, amelynek leverése csak rövid időre állította le ezt 
a folyamatot. A kiegyezést (1867) követően újabb lendületet kapott a polgá
rosodás. A 19. század második felében és a 20. század elején Európa-szerte 
- így az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában is - a gazdasági-politikai 
változások serkentőleg hatottak a polgári középréteg kibontakozására, erő
teljesen ösztönözve a polgári életmód megnyilatkozásainak sokszínűségét és 
sokrétűségét. Gerő András nyomán a polgár fogalma alatt legalább három 
tényező együttesét értjük: az „egyszerre társadalmi helyzet, értékrend és 
életmód, életstílus”.83 S éppen e három jellemző mentén bontakoztak ki a 
polgárságnak mint társadalmi-szociális rétegnek máig is felismerhető (apol
gári értékrendből adódó) jellegzetességei, amelyeket népszerű megfogalma
zásban polgári szokáskultúrának nevezünk. Gazdag, szerteágazó és sokrétű e 
fogalom tartalma, hiszen benne foglaltatnak a polgárság sajátos ismérvei, a 
lakáskultúrától és életviteltől (szalon kialakítása, szolgáló meg szakács alkal
mazása) kezdődően a divaton át, a társasági életbe való integrálódás válfajain 
keresztül (kaszinó, egyesületek, kávéház, színház stb.) a kötelező nyaralásig 
és fürdőlátogatásig. Mindez együttvéve legitimálta a polgári réteghez való 
tartozást, s ezért volt oly fontos látványosan demonstrálni a nyilvánosság 
előtt. A polgárság tanulmányozóinak egyébként éppen a polgári szokáskul
túra megnyilatkozásai nyújtják az oly fontos és szükséges értelmezési keretet.

A szokáskultúra által szervezett és szabályozott mindennapok termé
szetszerűen - a múltban és ma is - az iskolai fegyelemre is kiterjedtek. Az

83 Gerő András: M agyar polgárosodás. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest: Atlantisz 
Könyvkiadó, 1993, 9.
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iskolai fegyelem fogalma alatt „azoknak az írott vagy íratlan szabályoknak, 
rendelkezéseknek a megtartását értjük, amelyek valamely közösség (tanu
lóközösség, vagy a pedagógusok és a tanulók közössége) vagy szervezet (az 
iskola) eredményes működését biztosítják.”84 Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
az iskolai fegyelem „a tanítási-tanulási folyamat sikerességének egyik fontos 
előfeltétele”.85 Ebből adódóan a fegyelmezettségre nevelés (amely nem csupán 
szófogadást és engedelmességet jelent) központi fontosságú nevelési feladat.86 
Hiszen, egyszerűbben fogalmazva, a zavartalan együttéléshez, együttműkö
déshez való alkalmazkodást jelenti, s ezért nemcsak pedagógiai probléma, 
hanem társadalmi ügy is.87 A fegyelem jelenti „egyrészt a viselkedés külső 
kontrollálását, illetve a belső kontroll kifejlesztésének készségét”.88 Mindig 
kultúra- és társadalomfüggő jelenség volt. Úgy is definiálható, mint „rendkí
vül értékes általános erkölcsi magatartás”.89 Az ezzel kapcsolatos fegyelmezés 
az az eljárás (gyakran a büntetés szinonimája!), amelynek végkimenetele a 
fegyelem.90 Egy folyamatról van szó, amelynek eredménye a viselkedésmódo
sítás: az elfogadhatatlan vagy nemkívánatos viselkedés kívánatos viselkedéssé 
való megváltoztatása.91 Mint a szakemberek is hangsúlyozzák, a fegyelmezési 
eljárás során „érdemesebb inkább a tanulók motiválására építeni [...], min
denekelőtt azonban az adott szabályokat kell világossá, érthetővé és tudatossá 
tenni a tanulók számára.”92

Az embernek szinte minden cselekedete, magatartása társadalmilag 
szabályozott. Az iskolákban is az oktató-nevelő munkát csak szabályok és

84 Fehér-Wargha Ibolya: Fegyelem, fegyelmezetlenség, fegyelmezés. = Új Pedagógiai 
Szemle, 2003/9., 107-112.

85 Fodor László: Az iskolai fegyelem egyes pszichológiai kérdései (internetes forrás: www.
oracler.ro/fodlink/iskolai%20fegyelem.html, letöltve: 2013. július 30.)
86 Uo.
87 Fehér-Wargha Ibolya: Fegyelem, fegyelmezetlenség, fegyelmezés. = Új Pedagógiai 

Szemle, 2003/9., 107-112.
88 Mihály Ildikó (összeállította): Fegyelem és fegyelmezetlenség az iskolákban régen és 

ma (internetes forrás: users.atw.hu/.. ./index.php?.. .Fegyelem%20%E9%20f, letöltve: 2013. 
július 30.)

89 Fodor László: Az iskolai fegyelem egyes pszichológiai kérdései (internetes forrás: www.
oracler.ro/fodlink/iskolai%20fegyelem.html, letöltve: 2013. július 30.)
90 Fehér-Wargha Ibolya: Fegyelem, fegyelmezetlenség, fegyelmezés. = Új Pedagógiai 

Szemle, 2003/9., 107-112.
91 Fodor László: Az iskolai fegyelem egyes pszichológiai kérdései (internetes forrás: 

www.oracler.ro/fodlink/iskolai%20fegyelem.html, letöltve: 2013. július 30.)
92 Mihály Ildikó (összeállította): Fegyelem és fegyelmezetlenség az iskolákban régen és 

ma (internetes forrás: users.atw.hu/.. ./index.php?.. .Fegyelem%20%E9%20f, letöltve: 2013. 
július 30.)
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előírások betartásával lehet végezni.93 Az iskolai (fegyelmi) szabályzatok 
azok, amelyek írásos formában is rögzítik a megkövetelt viselkedés- és 
magatartásformákat. A viselkedésformák azonos jellegűek a szokáskul
túra egyéb részeivel, és mindig az adott kor értékrendjét követik. Ezek 
áthagyományozott ismeretek, akárcsak a polgári élet más szokásai is, s 
betartásuk nem az egyén értelmi megítélésének függvénye, hanem a tár
sadalmi és erkölcsi normák autoritása nyomán válik kötelezővé. Méghoz
zá természetes, evidens, elemi magatartás-, illetve viselkedésformaként, 
amelyet nem lehet kritikai mérlegelés alá vetni.

Amióta van iskola, azóta vannak működési szabályok is, amelyek volta
képpen az iskolai tevékenység társadalmi keretét jelentik. E működési sza
bályok rendezik a fegyelem kérdését is, amelyet, regulativ funkcióján túl, a 
polgári értékrend kivetítéseként is értelmezhetünk, a polgári viselkedésfor
mák tükreként. A korabeli szakirodalom az iskolai fegyelmezettség alábbi 
elemeit (vagy helyesebben képletét) tartja kiemelten fontosnak: a tanítónak 
ellenőriznie kell a tanulók tisztaságát (mosakodás, lábbeli, ruházat, tansze
rek); a gyermekeknek el kell sajátítaniuk az illedelmes köszönést, beleértve 
a tanító előtti udvarias meghajlást is a tanteremből való kilépés előtt vagy 
belépéskor; az órák látogatását a legszigorúbban szükséges ellenőrizni; meg 
kell szoktatni a tanulókat, hogy se későn, se túl korán ne jöjjenek az isko
lába; amikor a tanító a terembe lép, minden gyerek a saját helyén legyen; 
tanítás közben a tanító modora mindig komoly legyen; a tanulótól a feszült 
figyelmet nem lehet mindenkor megkövetelni; a fegyelmezés két legfonto
sabb eszköze a tanító kezében a jutalmazás és a büntetés; a büntetés iskolai 
fokozatai a „szelíd szavakkal való intés”, a „szigorú intés”, a „fenyegetés szigo
rú büntetéssel”, a „kiállítás”, valamint „az igazgató elé idézés”.94 Az itt elmon
dottak alkotják azt a viselkedési keretet, azaz a viselkedéskultúra elvárásait, 
amelyet a 19. század végén és a 20. század elején büntetlenül nem lehetett 
túllépni. Ez volt az a „fegyelmi minimum”, amely nem hiányozhatott az egy
kori iskolai szabályzatokból.

93 Fehér-Wargha Ibolya: Fegyelem, fegyelmezetlenség, fegyelmezés. = Új Pedagógiai 
Szemle, 2003/9., 107-112.

94 Körösi Henrik-Szabó László (szerk.) Az elemi népoktatás enciklopediaja. Első kötet 
A-H. Franklin-Tarsulat, Budapest, 354-356.
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A viselkedéskultúra fogalma alatt a mindennapi magatartás95 formáinak 
összességét értjük, amelyben e magatartás erkölcsi és esztétikai normái 
külsőleg is kifejeződnek.96 A viselkedéskultúra tárja fel, hogy a viselke
désben milyen módon valósuljanak meg az erkölcsi követelmények, s 
hogy milyen legyen az egyén viselkedésének külső formája.97 Az emberi 
viselkedés megértéséhez elengedhetetlenül fontos a motiváció, az indítóok 
ismerete.98 Ugyanis az emberi tevékenység egyik legalapvetőbb törvénye 
a motivációtörvény, amely a cselekvés végrehajtását belsőleg indokolja 
és mozgatja. Az ember semmilyen cselekvést nem hajt végre belső vagy 
külső indítóok nélkül.99

Ezúttal az iskolai fegyelem problematikájával nem neveléselméleti vagy 
pszichológiai, hanem művelődéstörténeti megközelítésben foglalkozunk. 
Mindenekelőtt a polgári értékrend és magatartás szemszögéből.

Az Osztrák-Magyar Monarchia törvénybe foglalt rendelkezései mel
lett valamennyi megyének volt meghatározott (törvényen alapuló) sza
bályozási önállósága, amellyel többek között rendezhette a diákok, illetve 
kiskorúak iskolán belüli és kívüli viselkedését is.100 Ezek a kellő társadal
mi súllyal rendelkező „megyei szabályrendeletek” az egyes tanintézetek 
belső fegyelmi szabályzataival együtt egy egészet alkottak, összhatásuk

95 Magatartás alatt értjük a másokkal való érintkezésben végzett, erkölcsi jelentéssel 
bíró cselekedetek összességét. A magatartás az egyénnek a környezetéhez való viszonya, 
amely a viselkedésen keresztül jut kifejezésre. Kialakulásában döntő szerepet játszanak a 
családi, társadalmi szokások és körülmények, valamint a kultúra, a pszichikai beállított
ság és az erkölcsi tudat. (Ottlik Károly: PROTOKOLL -  Viselkedéskultúra a mindennapok 
gyakorlatában. (Internetes forrás: http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm, 
letöltve: 2013. július 30.)

96 Ottlik Károly: PROTOKOLL -  Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában, (inter
netes forrás: http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm, letöltve: 2013. július 30.)

97 Uo.
98 Uo.
99 Uo.
100 Az 1879. évi XL. törvénycikk (A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról) 5. 

paragrafusa a megyei szabályrendeletek érvényességét belügyminiszteri engedélyezéshez 
kötötte. „5. § A törvényhatósági vagy városi szabályrendelet érvényéhez a belügyminisz
ter megerősítése szükséges.

A városi szabályrendelet e czélból az alispán útján terjesztetik fel, ki azt saját vélemé
nyével nyolcz nap alatt felküldeni tartozik.

A belügyminiszternek joga van, a hozzá felterjesztett szabályrendelet megerősítését, 
annak általa megjelölt módosításaitól vagy pótlásától függővé tenni, sőt fontos okoknál 
fogva, a szabályrendelet megerősítését egészen megtagadni.

Ha a belügyminiszter a felterjesztéstől számítandó hatvan nap alatt egyáltalában nem 
nyilatkozik, a felterjesztett szabályrendelet megerősítettnek tekintetik.”

- 4 4 -

http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm
http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm


nyomán a minimumra lehetett csökkenteni a diákok iskolán kívüli és 
belüli fegyelmi kilengéseit. Az alábbiakban Torontál megye két korabeli 
szabályrendeletét ismertetjük, amelyek a kiskorúak mindennapi cselek
vési helyzeteivel foglalkoznak.

Szabályrendelet az iskolai rend védelme tárgyában (1898);
Szabályrendelet a 16 éven aluli gyermekeknek a nyilvános 

mulatóhelyektől és táncvigalmaktól való eltiltás tárgyában (1900)

Torontál megye törvényhatósági bizottsága 1898. február 7-én meg
tartott közgyűlésén fogadta el az iskolai rend védelmét célzó szabály- 
rendeletét.101 E jogszabály mindössze kilenc paragrafusból állt, és azért 
volt fontos, mert nagyobb iskolai rendbontás, fegyelmi kihágás esetén 
lehetőséget adott az iskoláknak, hogy feljelentést tegyenek az elkövetők 
ellen, s méltányos (50 forintig terjedő) pénzbüntetést rójanak ki rájuk.102 
Ez a nagyobb iskolai fegyelmi vétségek, rendbontások gyors és hatékony 
orvoslására irányult. Többek között azokat a viselkedési helyzeteket 
szankcionálta, amikor valaki „valamely nyilvános iskola tanhelyiségében 
a tanítás ideje alatt engedelem nélkül bemegy és a tanítást az által, hogy 
onnan az illető tanár, tanító vagy helyettesének felhívására azonnal nem 
távozik, vagy szándékosan bármely más módon megzavarja”; vagy „aki 
az iskola bármely helyiségében a tanulók előtt erkölcstelen vagy oly kife
jezést használ, illetve oly magaviseletét tanúsít, mely a tanári vagy taní
tói tekintélyt sérti vagy kisebbíti”.103 Ezek súlyos iskolai rendbontásnak 
minősültek, s az illetékes tanintézet igazgatóságának feljelentése nyomán 
a kihágások elbírálását első fokon a főszolgabíró, illetve rendőrkapitány 
végezte, másodfokon az alispán, harmadfokon a belügyminiszter.104 Ezek 
a rendelkezések is arról tanúskodnak, hogy a megye mekkora fontosságot 
tulajdonított e kihágások gyors és hatékony büntetésére.

A második szabályrendelet, amelyet Torontál vármegye törvényhatósági 
bizottsága 1900. november 12-én fogadott el, „a 16 éven aluli gyermekeknek

101 Szabályrendelet az iskolai rend védelme tárgyában. (1898) = Torontálvármegye sza
bályrendeleteinek gyűjteménye. Hivatalos kiadás. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomda, Nagybecs- 
kerek, 1909. 257-258. (E szabályrendeletet 1898. augusztus 5-én a Magyar Királyi Belügy
minisztérium is megerősítette.)

102 Uo.
103 Uo.
104 Uo.
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a nyilvános mulatóhelyektől és táncvigalmaktól való eltiltását” rendezte.105 E 
jogszabály is kilenc paragrafusban rendezte „közerkölcsiségi és közegészsé
gi okokból” a ló  éven aluli gyermekeknek a „vendéglőkben, korcsmákban, 
sör- és pálinkamérésekben, kávéházakban és [...] nyilvános mulatóhelyeken” 
szülői vagy gyámi felügyelet nélküli tartózkodását.106 A 12 és 16 év közötti 
korosztály nem vehetett részt semmiféle táncmulatságon, kivéve „hivatás- 
szerű gyermekmulatságokat”, amelyeket nem tarthattak este 9 óra után. A 
szabályrendelet megszegői (100 koronáig büntethető) kihágást követnek el, 
amelyet elzárással is fel lehetett cserélni. Nyilvános helyiségekben kötelező
en ki kellett függeszteni.

E két szabályrendelet az állami hatóság részéről járult hozzá a diákok, 
illetve a fiatalok akkor helyesnek vélt viselkedéskultúrájához, és jól kiegészí
tette az iskolai fegyelmi szabályzatokat, tekintettel arra, hogy lefedte a diákok 
iskolán kívüli viselkedésformáit is.

A nagybecskereki községi főgimnázium iskolai szabályzata (1888);
A nagybecskereki Messinger Karolin Magán-leánynevelő Intézet 

fegyelmi és rendtartási szabályzata (1903)

Az alábbiakban két 19. század végi és 20. század eleji vajdasági iskolai 
szabályzat elemzésén keresztül próbáljuk megvilágítani egyrészt az akkori 
polgári értékrendet, másrészt azokat a magatartásformákat, amelyeket e sza
bályzatok kötelezően kivetítenek a diákokra - gyakran az egyénre erőszakolt 
magatartásnormaként.

A nagybecskereki községi főgimnázium, amely az 1846/47-es tanévben 
kezdte meg működését a piarista rend vezetése alatt, eleinte a Helytartóta
nács 1845-ben megjelentetett iskolai törvényeit követte a fegyelmi rendelke
zések vonatkozásában, az 1850-es években az Organisations-Entwurf 66-71. 
paragrafusának rendelkezéseit, 1868-tól pedig a Magyar Királyi Vallási és 
Közoktatási Minisztérium gimnáziumi rendtartási és fegyelmi szabályzata 
volt irányadó. Ez utóbbi nyomán a nagybecskereki községi főgimnázium (a 
helyi körülmények figyelembevételével) az 1888/89-es tanévben fogadta el 
iskolai szabályzatát, belefoglalta azokat a rendelkezéseket, amelyeket „a jó

105 Szabályrendelet a 16 éven aluli gyermekeknek a nyilvános mulatóhelyektől és táncvi
galmaktól való eltiltása tárgyában. (1900) = Torontálvármegye szabályrendeleteinek gyűjte
ménye. Hivatalos kiadás. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomda, Nagybecskerek, 1909. 270-271. (E 
szabályrendeletet 1901. április 23-án a Magyar Királyi Belügyminisztérium is megerősítette.)

106 Uo.
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szokás és nemes erkölcs ápolására alkalmasnak tartott”.107 Azok pedig elég
gé részletesen előírták a diákok iskolai és iskolán kívüli viselkedésformáit.

Voltaképpen a szabályok - amelyeket minden tanév elején ismertettek a 
diákokkal - meghatározták, hogy mit nem szabad, de azzal egy időben azt 
is, hogy a diákoknak hogyan kell viselkedniük. Modellt állítottak a diákok 
viselkedés- és magatartás-kultúrájának. Átfogóbban, tágabban értelmez
ték a fegyelmet: nemcsak az iskolán/tantermen belüli rendet szabályozták, 
hanem egyáltalán a diákok közéleti viselkedésformáit is (kávéházak, színház 
látogatása). Ezzel nevelő hatásuk is átfogóbb volt. Sőt fegyelmi kategóriába 
sorolták (és szabályozták is!) az oda szorosan nem tartozó magatartásfor
mákat. Tették ezt mindenekelőtt azért, mert felismerték, hogy az iskolában 
tanúsított viselkedés elemei sokféleképpen kapcsolódnak az iskolán kívüli 
környezethez, azaz, tágabban értelmezve, az iskolai fegyelem problémái nem 
választhatók külön a társadalom problémáitól.

Olyan mechanizmusokat állítottak fel, amelyek automatikussá tették a 
probléma jelzését s a megoldásában résztvevők tájékoztatását is (osztályfőnők- 
igazgató-szülő). Ebben a tájékoztatási mechanizmusban benne foglaltatik 
a nagyobb baj megelőzése is, a preventív intézkedés. A rendelkezések végső 
soron a figyelem, a munkalégkör és a zavartalan tanulás feltételeinek meg
teremtését célozták.

A diákok iskolán kívüli viselkedésével kapcsolatosan az említett gimnáziu
mi szabályzat kimondta, hogy a vidékről érkező csak a gimnázium igazgató
ságának előzetes beleegyezésével bérelhet vagy változtathat lakást, miközben 
kikötötte, hogy kocsmát vagy kávéházat tartó egyéneknél tilos megszállni 
és étkezni. Sőt, a szállásadókra ruházta a kötelezettséget, hogy felügyeljék a 
diákokat, hogy házaknál gyakori és tömeges diák-összejövetelekre ne kerül
jön sor. Amennyiben az igazgatóság kifogást tett a tanuló által bérelt lakás
ra, a tanulónak nem volt más választása, minthogy a legrövidebb időn belül 
elhagyja az albérletet, vagy kiiratkozik a gimnáziumból. Nyáron este kilenc, 
télen pedig este hét óra után a diákok nem tartózkodhattak lakáson kívül.108

A tanév során a diák „a várost egy napig csak az osztályfőnök engedé
sével, azon túl az igazgatóságéval hagyhatja el”. A diák iskolán kívüli idejét 
köteles volt „feladatok és gyakorlatok készítésével vagy az üdülésre szükséges 
és az egészségnek megfelelő foglalkozással” eltölteni, és szigorúan tilos volt

107 A nagy-becskereki községi főgymnasium értesítője az 1889/90. évre. Pleitz, Nagy- 
becskerek, 10-13.

108 Uo.
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a vendéglők, kocsmák, kávéházak, színházak és nyilvános bálok látogatása 
(kivéve szülői kíséret mellett).109

A káros szenvedélyektől való eltiltást szabályozta az a rendelkezés, amely 
kimondta, hogy „billiárd, teke és kártyajáték, valamint minden pénzt és időt 
rabló játék, nemkülöben fegyverek, bot és pálcza vagy bárminemű jelvény 
hordása a legszigorúbb fegyelmi eljárás tárgyát képezi”. Tilos volt emellett a 
dohányzás és szivarozás „mint pénz és időt rabló, az ifjú korra nézve épp oly 
illetlen, mint testileg és szellemileg káros foglalkozás”. A szabadidős tevékeny
ség lehetőségei is korlátozottak voltak: „Úszni, csiszonkázni, korcsolyázni, 
labdázni vagy egyebet játszani csak a helybeli hatóság által kitűzött helyeken 
a szülék vagy azok megbízottjainak tudtával” volt szabad. Ugyancsak tiltott 
volt az alkonyat utáni sétálás „tétlen csavargás, továbbá összejövetelek, időt 
rabló vagy tilos mulatságok végett”.110

A diáknak a nyilvánosság előtt való megmutatkozása is megkötésekkel 
járt: a tanárok külön engedélye nélkül a tanulónak tiltott volt „szellemi ter
mékével a nyilvánosság elé lépni”, egyleteket alapítani, vagy azok munkájá
ban részt venni, de úgyszintén a tanulónak „óvatosan meg kell(ett) választani 
azokat, akikkel társalog”. Tehát a diákok magánélete is az iskolai szabályozás 
tárgya volt!111

A tanulók iskolán belüli viselkedését is fegyelmi vonatkozásban részletesen 
rendezték. Kötelezőnek számított a „tiszta, illendő ruházat” viselése, a tiszta
ság fogalmának pedig „a legcsekélyebb iskolai szerekre is ki kellett terjednie”. 
Órákra csak a szükséges könyveket és írószereket engedélyezték behozni. A 
szabályzat egyik nevezetes tétele kimondja, hogy „az iskolaterem, mint az 
oktatás helye, szent”. Ebből eredően, a következő kötelező viselkedésformát 
illett betartani: a tanterembe a tanulók hajadonfővel lépnek be, és helyükön 
csendben várják a tanárok érkezését; a tanárok ki- és beléptekor a diákok, 
a tisztelet jeléül, felállnak; a tanítás ideje alatt a tanteremben „a legnagyobb 
csend és figyelem” honol; szigorúan tilos volt falat, ajtót bepiszkolni, széket, 
padot, asztalt összefirkálni és megvagdalni, papírszeleteket, tollat, növényeket, 
gyümölcsdarabokat a tanteremben szétdobálni; ha valaki kárt idézett elő a 
tanteremben, azt meg kellett téríteni; tilos volt tanár engedélye nélkül idegen 
osztályba lépni, valamint az órák közötti szünetekben a folyosón ácsorogni.112

A gimnazista nyilvános helyen való megjelenését, viselkedését kiemelten 
fontos tényként kezeli a szabályzat, így annak megfelelően szigorú viselke

109 Uo.
110 Uo.
111 Uo.
112 Uo.
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dési formákat irányoz elő: nyilvános helyen a diáknak kötelessége illendően 
viselkedni, „ruházatja, járása, magatartása, összes külseje nemcsak, hogy 
nyilvános botrányt ne gerjesszen, de jó erkölcsiséget és míveltséget tanúsít
son”; ilyen értelemben tiltották a diákoknak az álldogálást, ácsorgást, cso
portosulást, futkározást, fütyülést, kővel vagy hóval való dobálást; nem volt 
engedélyezett a tanulók egymás iránti rossz bánásmódja, mint például a 
gúnyolódás, bántalmazás és méltatlan vádaskodás; tilos volt a szülők tudta 
nélkül pénzt vagy tárgyat ajándékozni vagy kölcsönözni, akárcsak igazgatói 
engedély nélkül az osztályban pénzt gyűjteni.113

A szabályrendelet több pontban behatóan foglalkozik a diákoknak a 
tanárok iránt tanúsítandó viselkedésével, amelyet „tisztelet és engedelem” 
kell, hogy jellemezzen. Ennek részletes leírásában olvassuk, hogy a diák 
a tanárnak mindig „köteles illendőséggel” tartozik; köteles iránta nyílt és 
őszinte lenni; soha nem dacoskodni és akaratoskodni; soha nem terjeszteni 
róla rosszakaró vagy lealázó véleményt.114

A fegyelmi regulákba olyan jól átgondolt mechanizmusokat építettek be, 
amelyek a fegyelmi probléma jelentkezésekor működésbe léptek, és céljuk 
annak azonnali kiküszöbölése volt. így kezelték például az órák hanyagság
ból történő mulasztását olyképpen, hogy „be nem jelentett kétheti vagy a 
heti órák összegét kitevő igazolatlan mulasztással” a tanuló automatikusan 
kizáratta magát a gimnáziumból.115

A nagybecskereki Messinger Karolin Magán-leánynevelő Intézet fegyelmi 
és rendtartási szabályzata (1903)116 szakmai szempontból azért is érdekes, 
mert a huszadik század legelején kimondottan diáklányokra vonatkozott, 
így sajátos rendelkezései is vannak.

Itt is megtaláljuk az iskolán kívüli fegyelmi intézkedéseket, amelyeket a 
szabályzat azzal a megállapítással nyomatékosít, hogy a tanárok és tanítónők 
„felügyeletöket kiterjesztik a növendékeknek az iskolán kívül való maga
viseletére is”. A diáklányok az iskolán kívüli bármely fegyelmezetlenségért 
tanáraiknak és tanítónőiknek tartoztak felelősséggel. Az utcán a diáklányok
nak „szerényen” kellett viselkedniük, ami annyit jelentett, hogy tilos volt a 
„csoportosulás, hátratekingetés, hangos nevetgélés, hangos beszéd”, amely

113 Uo.
114 Uo.
115 Uo.
116 Fegyelmi és rendtartási szabályok. = A nagybecskereki Messinger Karolin-féle Magán 

Leánynevelő Intézet nyilvános joggal felruházott elemi és polgári iskolájának első Értesí
tője az 1903-04. iskolai évről. Szerkesztette Messinger Karolin igazgatónő. Löbl D. és Fia 
Könyvnyomdája, Budapest, 28-30.
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„ellenkezik a jó neveléssel”. Az iskolán kívüli helyes viselkedésformához tar
tozott, hogy előzetes engedély nélkül a növendékek színházat, hangversenyt 
és tánciskolát nem látogathattak.117

Az iskolán belüli viselkedési normák közé tartozott többek között az is, 
hogy a diáklányok „tisztelettel és engedelmességgel” tartoztak tanáraiknak. 
A tanórát jelző csengő után „minden növendék tartozik saját helyét azon
nal elfoglalni s minden tekintetben magát úgy viselni, mintha a tanár vagy 
tanítónő már jelen volna”. Az osztályba lépő tanárt illett „csendes felállással” 
üdvözölni. A növendékek az órán „a szükséges és tisztán tartott könyvekkel 
és egyéb taneszközökkel ellátva” vehettek csak részt. Az órák alatt „a legna
gyobb csendre és figyelemre” volt szükség, ami többek között azt jelentette, 
hogy szigorúan tilos volt az előadást szükségtelen kijárással, kopogtatás
sal, súgással, beszélgetéssel vagy bármely más rendetlenséggel zavarni. Az 
órák közötti szünetekben szabad volt az „illedelmes társalgás” és „mozgás”, 
ellenben tilos volt a futkározás és zajongás. Ugyancsak tilos volt ruhákat, 
könyveket, írószereket másoktól elvenni, pénzt kölcsönözni vagy gyűjteni, 
a tanteremben szemetelni és kárt okozni.118

Diáklányokról lévén szó, a szabályzat kimondta, hogy azok „tisztán, csi
nosan és illedelmesen”, továbbá „egyszerűen öltözködve” voltak kötelesek 
megjelenni (tilos volt a zsebórák és ékszerek viselése). Ugyancsak, „a tiszta
ság- és rendszeretet lévén a leány legfőbb ékessége”, az iskolai tisztaságért és 
rendért elsősorban a hetes, másodsorban az egész osztály felelt.

Figyelemfelkeltőek az egészségügyi viselkedési szabályok is, amelyek sze
rint a diáklány esetleges betegségéről a szülők azonnal kötelesek tájékoztatni 
az igazgatót, a betegség nemének és az orvos nevének feltüntetésével. Ugyan
akkor ragályos betegség (himlő, sarlach stb.) esetén a növendék csak teljes 
felépülése után, kiállított orvosi bizonyítvánnyal léphetett ismét a tanterembe. 
A szülők kötelessége volt távol tartani a növendéket az iskolától, amennyiben 
a családban ragályos betegség ütötte fel a fejét. Ez esetben is a növendék csak 
kiállított orvosi bizonyítvány bemutatása mellett látogathatta az órákat.119

Szembeötlő volt a szülők fokozott bevonása a diáklányok iskolai fegyelme
zésébe, főként az óramulasztások és késések vonatkozásában. Amennyiben 
óramulasztásra került sor, azt csakis a szülők tudták igazolni. Háromszori 
késés után az osztályfőnök már értesítette a szülőket, s ha a növendék össz

117 Uo.
118 Uo.
119 Uo.
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távolmaradása elérte az egyheti tanítási órák számát, „az intézetből kilépett
nek” tekintették.120

E szabályzatok egyértelműen azt az egykori - több mint száz évvel ezelőtti, 
mai szemmel igen konzervatív - polgári értékrendet védték, illetve azokat 
a viselkedésformákat affirmálták, amelyeket a család, illetve a társadalmi 
közeg mint értékhordozó és értékközvetítő közösség a magáénak vallott. A 
diák családi nevelésében igen hangsúlyos volt a polgári értékátadási folya
mat, azaz a konkrét szociális közeg értékrendjének átvétele, annak hosszú 
távú fenntartása, alkalmazása. E tapasztalatok és hatások nyomán alakult 
ki az egyénben a jóról és rosszról alkotott fogalmak tartalma, végső soron 
a személyiségképe.

Értékrendváltozás, családmodell-változás, új fegyelemértelmezés

Az utóbbi egy évszázad során jelentősen megváltozott a polgári értékrend 
tartalma, s mint Babics Éva leszögezi, „a múlt értékei nem orientálhatnak a 
jelenben, alkalmazhatóságuk relatív”.121 Csakis a stabil polgári értékek jellem
zője, hogy hosszú távon is fennmaradhatnak. A változásokat egyrészt társa
dalmi-politikai tényezők idézték elő, de a családmodell jelentős módosulása 
is. Az alapvető polgári értékeket oktató-nevelő funkciója révén továbbadó 
család jelentős változásokon esett át.

A korábban zárt, konzervatív közeg ma már - politikai változások nyo
mán - egy nyílt, dinamikus rendszer, és további folyamatos változásban 
van. Nyitottsága révén sokkal több külső hatás éri, mint korábban, és ennek 
nyomán változnak a családon belüli viszonyok, a családtagok szerepe és a 
család funkciója is. Napjainkban a családmodell válságjelenségeként értel
mezhető, hogy a fiatalok mind később kötnek házasságot, egyre magasabb az 
iskolai végzettségük, gyakoriak a házasságkötés nélküli együttélési formák, 
s a házasság mint párkapcsolat háttérbe szorul stb.122

Ugyanakkor most a tanuló számára éppen a család az elsődleges szoci
alizációs tér. „Ma a családok szuverén joga a gyermek értékeinek, világné
zetének, kulturális mintáinak kialakítása. Az iskola nem felelős már diákja 
teljes élettevékenységéért, a család a törvényben deklarált első számú nevelési 
tényező. [...] Ha a család nem tudja maradéktalanul ellátni gondozó-nevelő

120 Uo.
121 Nagyné Babics Éva: Az értékközvetítés és az értékrend változása (internetes forrás: 

portal.zmne.hu/download/bjkmk, letöltve: 2013. július 30.)
122 Ottlik Károly: PROTOKOLL - Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában (inter

netes forrás: http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm, letöltve: 2013. július 30.)
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tevékenységét, az iskolára hárul egyfajta korrigáló, kiegészítő, ellenőrző szerep. 
Ugyanakkor a társadalom káros hatásai, a fiatalok közösségi életében tapasz
talható negatív tendenciák a családok számára is problémát jelentenek.”123

Kettéválni látszik tehát a család és az iskola korábban egy egységet alko
tó oktató-nevelő funkciója, amely a diákok iskolai fegyelmét is teljesen más 
módon befolyásolja: ma már az iskolai fegyelmi szabályok nemigen terjed
nek ki a diákok iskolán kívüli viselkedésének szankcionálására, tehát meg
szűnőben van (vagy talán már ki is veszett?) az átfogó fegyelmezés, amely 
mindinkább a parciális (csak részben hatékony) fegyelmezésnek engedi át 
helyét. „Sajnos a szaporodó nevelési gondok nagyrészt éppen a két alapvető 
nevelési színtér elbizonytalanodására, szétzilálódására vezethetők vissza.”124 
A szakemberek véleménye szerint „az iskola ismét eljutott oda, ahonnan a 
pedagógiai gondolkodás korábban elindult, hogy tulajdonképpen a helyes 
tanulói viselkedés elemeit elsősorban otthon, a családban lehet és kell elsa
játítani; az iskola legfeljebb - az aktuális igények szerint - megerősítheti, 
módosíthatja azokat.”125

A 20. század a legtöbbet a polgári illemtanból, viselkedéskultúrából, 
értékrendből mentett át világszerte, s ez bizonyos mértékben a 21. század 
elejére is hagyományozódott. A korábbi bonyolult illemszabályok leegysze
rűsödtek, átalakultak az erkölcsi normák meg a viselkedés szabályai is.126 Az 
új fegyelemértelmezés révén végérvényesen eltűntek azok a korábbi részletes 
iskolai regulák, amelyekről itt is szóltunk, s amelyek a diák egyéni, intim, 
személyes (iskolán kívüli) szféráját szabályozták (pl. kivel társaloghat, hová 
és mikor mehet, meddig maradhat ki este stb.), s maradtak csak az iskolai 
fegyelem leegyszerűsített alapkövetelményei (az órák pontos és rendszeres 
látogatása, a tanár tisztelete stb.). Fogas kérdés, hogy az így megfogyatkozott 
viselkedési alapkövetelmények elegendőek-e az iskolai fegyelem megfelelő 
szintjének biztosításához, s ha nem, akkor mi lehetne a megoldás a jövőben.

(2013)

123 Anonim: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Család, gyerek, társadalom  
(internetes forrás: http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf, letöltve: 2013. július 30.)

124 Uo.
125 Mihály Ildikó (összeállította): Fegyelem és fegyelmezetlenség az iskolákban régen 

és ma (internetes forrás: users.atw.hu/.../index.php?...Fegyelem%20%E9%20f, letöltve: 
2013. július 30.)

126 Anonim: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Család, gyerek, társadalom  
(internetes forrás: http://mek.niif.hu/05400/05461/05461.pdf, letöltve: 2013. július 30.)
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III.
MULTIKULTURALIZMUS, 

MÁSSÁG, EGZOTIKUM





MULTIKULTURALIZMUS A BÁNSÁGBAN

A Bánságban a 18. és 19. század folyamán beáramló különféle fajú és kul
túrájú csoportok együttélése azt feltételezte, hogy az egyes csoportok kölcsö
nösen megértik, tolerálják egymást. A másság-, az egzotikum-élmény, de a 
kölcsönös kíváncsiság is mindennapos volt, akárcsak annak felismerése, hogy 
mindenki másként egyforma. A vegyes összetételű lakosság egymás közötti 
érintkezése bizonyos sztereotípiákat alakított ki arról, hogy ki hogyan látja, 
s hogyan éli meg a másikat.

A 19. század második felében az intenzív polgárosodás, a karrierépítés s 
a vegyes házasságok révén került sor a bánsági etnikumok asszimilációjára, 
a többségi nemzetbe való integrálódására, ami a nemzeti identitás és hagyo
mány feladását eredményezte. E folyamat különböző szintű és nagyságú volt 
az adott etnikum népesedési mutatóitól függően, de mindenképpen sajátos 
szociális, szociokulturális átalakulást eredményezett a déli végeken, amely
nek (utó)hatása a mai napig is érezhető.

E tanulmány a bánsági örmények, magyarok, románok, szerbek és szlo
vákok vonatkozásában mutat rá néhány, a térségre jellemző, szocio- és kul
túrtörténeti sajátosságra. A 21. században azért fontos újfent kutatás tárgyává 
tenni a 19. századi multikulturalizmus gyakorlatát, mert úgy tűnik, visszatérő 
probléma: a mind kifejezettebb globalizációs folyamatok ismét fenyegetik 
a kultúrák egyediségét, s a nemzeti kultúrák ismét védelemre szorulnak.

Migrációk, telepítések, toloncoltatások

A Bánság csak az 1716-1718. évi hadjárat után szabadult fel, amikor is, még 
jó ideig kihalt, mocsaras, egészségtelen vidéknek számított. A visszahódított 
területeken egyetlen községben sem maradtak magyarok, csak románok, és 
a hódoltság alatt mind tömegesebben beköltöző szerbek.127

127 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda
pest, [1912] 411.
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A 18. század elején német, olasz és spanyol telepesekkel próbálkoztak, 
sajnos nem nagy sikerrel. Nagybecskerekre, például, 1722-ben biscayai spa
nyolokat költöztettek, ám azok nem tudták elviselni az éghajlatot, s „a közeli 
mocsarak kigőzölgését”. Legnagyobb részük mindössze néhány év leforgása 
alatt kiveszett. Helyükbe 1728-ban szerbek, magyarok és németek érkeztek. A 
rákövetkező évtizedekben is időről időre ismétlődött ez a betelepítési folyamat, 
amelyet időnként a pestis vagy a török betörések akadályoztak és lassítottak.

A 18. század derekán, a tiszai-marosi határőrvidék felszámolása után, 
szerbek települtek Mokrin, Becskerek, Kikinda, Beodra, Melence, Pancsova, 
Kovacsica, Crepaja, Idvor, Botos helységekbe.128 A német és a szerb határőröket 
Szekerénybe, Torontálalmásra, Pancsovára, Tárcsóra, Omlódra, Beresztócra, 
Kevepallósra, Kevevárára, Gájára, Dubovácra telepítették. 1737-ben bolgárok 
érkeztek a mai Torontál megye területére, akiknek beszivárgása már a 17. 
század óta szinte szakadatlanul tartott.129 1739-40-ben magyarok telepedtek 
Törökbecsére meg Kis-Zomborba.130

1740-től Bécs, elkeseredett lépésként, a toloncoltatáshoz folyamodott. 
A kormány „a társadalom salakját szándékozott ide küldeni, hogy vagy 
megjavuljon, vagy az egészségtelen éghajlattól elpusztuljon”.131 Bánát egy
szerűen deportálóhely lett „nagyobb bűnösök, munkakerülők és a nagy
városokban egybegyűlt dologtalan és kicsapongó életű elemek számára”.132 
1770-ig, addig, amíg Mária Terézia be nem szüntette ezt az erőszakos tele
pítést, évente 200-300 rovott múltú egyént toloncoltak ide. Számuk idővel 
több ezerre rúgott.133 Lopás vagy csempészés, kéjelgés, esetleg emberölés 
miatt hurcolták őket vidékünkre.134 Itt is veszélyeztették a közbiztonságot. 
Többségük „kóbor életet élt, a szebb női tolonczok legnagyobb része pedig 
folytatta ledér életmódját.”

Az etnikai tarkaság a 18. század második felétől növekedni látszott. 
1745-től Mária Terézia királynő ügynökei beutazták a német birodalmat 

(Württenberg, Hessen, Nassau, Pfalz), s főleg az elszegényedett lakosságot 
igyekeztek különféle ígéretekkel a déli végekre édesgetni. A betelepülni 
szándékozó németek előbb Bécsben gyülekeztek, majd hajón érkeztek meg

128 Uo.
129 Uo.
130 Uo. 415.
131 Uo. 416.
132 Uo.
133 Uo. 417.
134 Uo.
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Pancsovára.135 A németeket mindenütt előnyben részesítette a tartományi 
igazgatóság a többi nemzetiségekkel szemben.

A telepítés rendes irányt csak az 1763-ban kibocsátott gyarmatosítási 
pátenssel nyert. A pátens 14. szakasza kimondja, hogy „minden gyarmatos
nak, a ki kincstári jószágokon letelepszik, s ott házat épít, hat évi adómen
tességet, épület- és tűzifára ingyen utalványt, a kézműveseknek pedig tíz évi 
adómentességet biztosított”.

1763 és 1765 között két-háromezer német betelepülő érkezett a térségbe. 
Klekkre, Tórákra, Écskára, Jankahídra és Szárcsára az idő tájt telepítettek 
románokat.

Az 1770-es években francia telepesek is érkeztek Szenthubert, Trübswetter, 
Soultour, Charleville, Nákófalva helységekbe Lotharingiából, a metz-i, 
bezanconi, párizsi és luxemburgi egyházmegyékből. A migrációk szinte sza
kadatlanul folytak. Debelyacsára meg Pancsovára 1768 és 1774 között szerbek 
költöztek be.136 1750-60 között Belgrádból, az egykori Nándorfehárvárról 
magyar családok érkeztek Nagybecskerekre, s 1768 táján költözött még 
oda néhány magyar család, amely a magyar utcában telepedett le. 1774-ben 
Debelyacsára, azaz Torontálvásárhelyre református magyarok telepedtek, 
a szerbek meg eltávoztak. Magyarok költöztek 1773-ban Törökkanizsára, 
1776-ban Torontálalmásra, Törökbecsére, Torontáltordára, Orosziba és 
1872-ben Csókára.

1775 és 1778 között a nagykikindai szerb kerületből az elégedetlen szerb 
lakosság jó része a dunai határőrvidékre vándorolt ki. Csak Botos községből 
460 család csatlakozott a katonai határőrvidékhez. A kivándorolt szerbek 
helyeit más idevándorló szerbek foglalták el.

A 18. század második felében érezhető volt a kifejezett, központilag irá
nyított, s az élet minden területére kiterjedő germanizáció, amelynek hulláma 
majd még egyszer eléri Bánátot, méghozzá a 19. században, a szabadságharc 
bukása után, a Bach-korszak idején (1849-1854). A bécsi udvar „főtörekvése 
volt, hogy népiskolák a német nyelvet terjesszék a temesi tartományban, a 
többi nyelv rovására. Ez a törekvés azonban nem járt eredménnyel és megtört 
a szerbek és a románok ellenállásán; másfelől azonban a tanítói kart sem lehe
tett e célra felhasználni, mert az [...] nem állott feladatának magaslatán.”137

1775-ben Pancsován alakult (német) elemi iskola, majd Torontálalmáson, 
Kevevárán, 1776-ban Tárcsón, Omlódon és Beresztócon, 1777-ben Szekerényen, 
majd Perlaszon és Ópáván. Később másutt is. A multikulturalizmus szem

135 Uo. 411-417.
136 Uo.
137 Uo. 419.
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pontjából sokatmondó egy száz évvel későbbi (1874) kimutatás, amely sze
rint Torontál megyében „van 280 iskola, melyek közül 118 községi és 162 
felekezeti; tanítási nyelv szerint: magyar 50, német 92, szerb 71, román 42, 
bolgár 7, horvát 8, tót 7, zsidó 3. A 6-12 éves tankötelesek száma - a Határ- 
őrvidék nélkül - 51 596 s ezek közül csak 34 724 látogatja az iskolát. Azon
ban, az iskolák még így is túlzsúfoltak, mert a tantermek száma 358, vagyis 
majdnem 100 gyermek jut egy tanteremre.”138

Az első komoly súrlódást az itt élő népek között éppen az iskolák és a 
tantervek okozták a szerb és a román iskolák vonatkozásában.139 A bécsi kor
mány ugyanis itt is „kísérletekbe” bocsátkozott, amelyek nagy elégedetlen
ségre találtak. 1774-ben ugyanis Bécsben a szerb és román iskolákra nézve új 
tanrendszert dolgoztak ki, és azt elsőként Nagyszentmiklóson, Nagykikindán 
és Nagybecskereken próbálták ki. Az új tanrendszer akkora elégedetlensé
get váltott ki a verseci szerbeknél, hogy véres zavargásokra is sor került.140

A 18. század végén Bánátban a szerbek nemzeti törekvései voltak kifejezet
ten hangsúlyosak. 1774-ben a szerbeknek Bécsben Mária Teréziától sikerült 
kieszközölniük a nagykikindai kiváltságos szerb kerület megalapítását, ami 
a szabadalomlevél értelmében azt jelentette, hogy a szerbek ott „tulajdon 
nemzeti törvényhatósággal és földterületek birtoklási jogával ruházta fel”.141 
Az 1750-es években alakult meg szerbek és németek betelepítésével a német
illír határőrvidék azzal a feladattal, hogy a Középső- és az Alsó-Dunát őrizze, 
valamint az almási kerületeket és a bányavárosokat. Itt a szerbek házközösségi 
intézményben éltek, azaz közös háztartásban egy családfővel. A házközösség 
eredete ősrégi, különösen a délszláv népeknél „zadruga” néven volt ismert. 
Több vérrokon család élt együtt a legöregebb tag vezetése alatt, közösen dol
goztak és gazdálkodtak. Ez az intézményrendszer csak a 19. század végén 
került felszámolásra. Minden házközösségben a legöregebb férfi a család
apa, Hausvater, azaz staresina, s annak neje a családanya volt. Ők őrködtek 
a házhoz tartozók vallásossága, erkölcsei és békéje felett, s gondoskodtak a 
közös szükségletekről. A családtagok kötelessége volt őket a legnagyobb tisz
teletben részesíteni, és parancsaiknak engedelmeskedni.142 (A határőrvidéki 
házközösségeket még az 1873-ban elfogadott XXIX. törvénycikk elrendelte, 
de a gyakorlatban csak a 20. század elején került rá sor.143)

138 Uo.
139 Uo.
140 Uo. 420.
141 Uo.
142 Uo.
143 Uo.
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II. József az 1780-as években Rajna-vidéki németeket telepít ide, külön 
kiváltságokkal: „Tökéletes vallás és lelkiismeret-szabadság. Minden földmívelő- 
család ajándékképpen elegendő mennyiségű földet és rétet, valamint igavo
nó és tenyészállatokat, úgyszintén földmíveléshez és háztartáshoz szükséges 
szerszámokat kap. Az iparosok házi eszközöket és a mesterségük folytatá
sához szükséges műszerek beszerzésére 50 rénesi forintot kapnak. Minden 
család Bécsből az új települési helységbe a kincstár költségén utazik és addig 
részesül ingyenes ellátásba, míg abba a helyzetbe jut, hogy magát önerejéből 
fenntarthassa. A letelepedés napjától számítva a németek tíz éven át min
denféle országos és földesúri terhek alól mentesek.”144 1784 és 1787 között 
érkeztek Torontál megyébe a német telepesek, többek között Nagybecske- 
rekre, a megyeszékhelyre is. E telepítés érdekessége, hogy néhány bánáti 
magyar örmény uradalomra is németeket telepítettek, így: Écskán Lázár 
Lukács birtokára 100, Elemérre, Kiss Izsák uradalmára 40, Beodrára, Kará
csonyi Bogdán gazdaságára 15 német család érkezett.145

A nagy német telepítési hullám a németbánsági határőrvidéken 1790- 
ben vette kezdetét. Három hullámban érkeztek a német telepesek Elzász, 
Lotharingia, Schwaben, Bázel, Württenberg és Nassau vidékéről. A határőr- 
vidék 1791-ben szűnt meg, amikor is közigazgatásilag átszervezték.146

Az elégedetlen szerb lakosság a 18. század végén két ízben is lázadást 
kísérelt meg: Pancsován meg Fehértemplom környékén.147 A lázadás névle
ges oka az volt, hogy Bécsben nem méltányolták kellő mértékben az 1790. 
szeptember elsején Temesvárott megtartott szerb nemzetgyűlés határozatait. 
Ezért egyesek arra bujtatták a szerbeket, hogy fogjanak fegyvert a katolikus 
németek ellen, „kiknek vagyonosodása már rég szálka volt a szemükben és 
vagy öldössék le, vagy legalább kergessék ki őket a Bánságból, s így alkossa
nak maguknak külön tartományt”.148 De mindkét lázadási kísérlet idejében 
meghiúsult.

Következtek a további telepítések: 1800-ban Újozorára románok érkez
tek.149 Később Bárányosra, Dolovára, Jankahídra, Klárira, Bánátkomlósra, 
Román-Kécsára, Nagymargitára, Szentjánosra és Zichyfalvára is telepedtek.150

144 Uo. 421.
145 Uo. 425.
146 Uo. 487.
147 Uo.
148 Uo.
149 Uo. 426.
150 Uo. 430.
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1803-ban Antalfalvára augsburgi evangélikus szlovákokat költöz
tettek, ahová később Pest és Békés megyei szlovákok csatlakoztak.151 
Nagylajosfalávra is szlovákok települtek akkortájt, akárcsak Csókára152 
és Écskára153 is. A 20. század elején írja Borovszky Samu, hogy „számuk 
csekély, [... ] egyre jobban veszítik faji sajátságaikat és beolvadnak az őket 
környező lakosságba; [...] erősen magyarosodnak; fiatalságuk már mind 
jól beszél magyarul.”154

Torontálvásárhelyre 1804-ben érkeztek magyarok, Ópávára az 1810-es 
években horvátok költöztek, 1813-ban Barandába pedig szerbek.

A reformkorban ismét változott a helyzet: egy elmagyarosítási hullám 
következett, amely nem talált nagy lelkesedésre az itt élő nemzetiségek köré
ben. Torontál megye 1831 októberében határozatot fogadott el a magyar 
nyelv terjesztésével kapcsolatosan.155 Ennek értelmében a megye tisztikara 
átiratait és tárgyait magyar nyelven vezeti, a polgári és büntetőpereket magyar 
nyelven tárgyalja, s megtiltották „a nem magyar nyelven írott beadványok 
elfogadását”.156 Az egyik legfontosabb rendelkezés az volt, hogy „oly egyén, aki 
magyarul nem tud, közhivatalt nem viselhet. Azok a jegyzők, akik magyarul 
nem tudnak, kötelesek a magyar nyelvet három év alatt megtanulni, mert 
különben hivatalukat vesztik. Addig is azonban kötelesek maguk mellett egy 
magyarul tudó segédet tartani.” Magyarul nem tudó mesterlegényeket nem 
lehetett a céhekbe felvenni.157 A megye nyelvi szabályrendelete az iskolák
ra és a tanítókra is kiterjedt: „Olyan tanító, ki a magyar nyelvet nem bírja, 
semmiféle iskolában sem teljesíthet szolgálatot, s egyelőre oly segédet köteles 
alkalmazni, a ki a magyar nyelvet oktató képességgel bírja, s a mennyiben a 
magyar nyelvet három év alatt sem tudná elsajátítani, állásától elmozdítandó. 
Jutalmakat tűz ki ama tanítók részére, kik a német, rácz és oláh ifjak magyar 
nyelvi oktatása körül különös érdemeket szereztek.”158

Mint Borovszky írja: „ez időtől kezdve a magyar nyelv diadalmasan utat 
tör magának e soknyelvű megyében és végleg meghonosodik.”159

Közeledett lassan az 1848-as szabadságharc, s az új eszmék hatása a 
szerbeknél is érezhető volt. Ők az osztrák császártól nyert kiváltságaikra

151 Uo. 493.
152 Uo. 448.
153 Uo.
154 Uo. 436.
155 Uo. 437.
156 Uo.
157 Uo. 133.
158 Uo. 122-136.
159 Uo. 438.
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hivatkozva már azelőtt is küzdöttek nemzeti jogaikért. A szerbek eleinte a 
pesti 12 pontot szintén lelkesedéssel és örömmel fogadták, később azonban 
elérkezettnek látták az időt arra, hogy régi óhajaikat valóra váltsák. Hogy 
a magyar államtól független, szerb lakta országrészt létesítsenek, amelyet 
nemzeti vajdák kormányoznának. Meg is alakították a független Szerb Vaj
daságot és a magyarok ellen fordultak.

1867-ben azután, a kiegyezést követően, Danilo Staic görögkeleti 
esperes (próta) feliratban terjesztette a vármegyei közgyűlés elé a szer- 
bek kívánságait: hogy „a szerb nyelvet a magyar nyelv mellett hivatalos 
nyelvnek ismerjék el; a megyegyűlési és törvényszéki jegyzőkönyveket 
szerb nyelven is vezessék. [...] a vármegyei és egyéb hivatalokban szer- 
beket is válasszanak; [...] hogy Torontál vérmegyét két részre osztva, a 
szerb községekből és a nagykikindai kerületből külön szerb vármegyét 
alakítsanak és ezt törvénybe is iktassák.”160

De lássuk csak, hogy a 19. században hogyan is festett etnikai tarkaság 
szempontjából Torontál megye. Az 1869. évi népszámlálás adatai szerint a 
megyében 530 801 lakos élt. Ebből vallási megoszlás szerint 210 000 római 
katolikus, 2000 görög katolikus, 1 örmény katolikus, 124 000 pravoszláv 
(görögkeleti), 23 nem egyesült örmény vallású, 5000 evangélikus, 3000 refor
mátus, 16 unitárius, 62 nazarénus, 4000 izraelita és 2 mohamedán.161 Ilyen 
volt a vallási tarkaság a 19. század második felében.162

A nyelvi tarkaságot szemlélteti, hogy 1880-ban a megyében anyanyelv 
szerint 77 000 magyar, 151 000 német, 11 000 szlovák, 77 000 román, 26 
ruszin (rutén), 160 000 szerb és horvát, 11 000 „egyéb hazai nyelvű” sze
mély élt.163 1883-ban került sor az al-dunai székely telepítésre (Székelykeve, 
Hertelendyfalva, Sándoregyháza),164 valamint 1890-ben Muzslya telepítésére, 
amivel nagyjából le is zárultak a 19. századi torontáli telepítések.

Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint a 9933 négyzetkilométernyi 
Torontál megye 570 000 lakosának nyelv szerinti megoszlása a következő 
volt: 17% magyar, 31% német, 2,4% szlovák, 15,2% román, 0,8% horvát, 
31,1% szerb és 2,4 egyéb nemzetiségű (nagyrészt bolgár).165

160 Uo. 36-37.
161 Uo. 44.
162 Uo. 168.
163 Uo. 452.
164 Uo.
165 Uo.
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Multikulturális közösség, szociális vonzódás, 
kommunikációs kényszer, többnyelvűség interkulturalizmus

A Bánság már a 18. században etnikai szempontból a legsokszínűbb 
vidéke volt az országnak. Az ide érkező, itt megtelepedő szerbek, magyarok, 
németek, örmények, románok, szlovákok, bolgárok stb. egy multikulturális 
közösséget alakítottak ki az egykori Torontál megyében, amely kölcsönös 
együttélést és megértést jelentett és feltételezett különböző kultúrák között. 
Valamint szociális vonzódást és kommunikációs kényszert is egy időben. 
Jellemző és ideillő idézni egy korabeli, találó szállóigét, amely így hangzik: 
„Ahol jó dolgom van, ott van az én hazám”.166 Ez volt a korabeli migrációk 
indítéka, kiindulópontja annak, hogy egyes népek elhagyják szülőföldjü
ket, s a boldogulás és jobb élet reményében máshol próbáljanak szerencsét.

A migrációk egyik jellegzetessége az érkező etnikumok helyének kijelö
lése volt a már meglévő városokban, falvakban. Itt az „egymás mellettiség” 
érvényesült a gyakorlatban, méghozzá oly módon, hogy az érkező etnikumok 
továbbra is egy helyen, egy térségben, egy körzetben maradtak. Ezt legszem
léletesebben a helységek nevei példázzák, amelyek bánáti vonatkozásban arról 
tanúskodtak, hogy ha pl. egy falut két nemzetiség lakta nagyobb számban, 
akkor (noha voltaképpen egy faluról volt szó) annak két adminisztratív része 
volt, amely később rendszerint egybeolvadt, elhagyva a helység neve mellet
ti nemzetiségi jelzőt (pl. Horvát-Bóka, Szerb-Bóka = Bóka). Ilyenből pedig 
volt több is: a szlovákok létszáma miatt Aradác és Klári helységek neveihez 
hivatalosan a „tót” előtagot ragasztották (Tót-Aradác; Tót-Klári); a helység 
két legnagyobb létszámú etnikuma miatt lett Bóka egyik fele Horvát-Bóka, a 
másik Szerb-Bóka, Klári Horvát-Klári és Szerb-Klári, Neuzina meg Horvát- 
Neuzina és Szerb-Neuzina; Écska Német-Écska meg Oláh (Román)-Écska; 
Elemér Német-Elemér és Szerb-Elemér; Párdány Német-Párdány meg 
Szerb-Párdány; Csernye Német-Csernye, Magyar-Cser nye és Szerb-Csernye; 
Magyar-Ittebé és Szerb-Ittebé; Pádé Magyar-Padé és Szerb-Padé; egy nem
zeti előjelet viselt Oláh-Szárcsa, Magyar-Szentmihály, Szerb-Párdány stb.167

Az egymás közötti kommunikálás szüksége és igénye viszonylag gyorsan 
feltételként szabta meg a környezet nyelvének elsajátítását, azaz az egymás 
mellett élő népek nyelvének kölcsönös ismeretét. így alakult ki viszonylag 
gyorsan, vegyes etnikumú környezetekben a többnyelvűség (három: szerb- 
magyar-német, esetenként ötnyelvűség: szerb-magyar-német-szlovák-román).

166 Uo. 155.
167 Milica Markovié: Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine. Növi Sad, 1966,211.
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S ez a jelenség nemcsak az egyszerű nép kommunikációs kényszerét példáz
za, hiszen azt a 19. századi bánáti értelmiségiek (írók, újságírók, vármegyei 
hivatalnokok) is természetszerűen és tudatosan vállalták. Hosszú a névsora a 
több nyelven beszélő, több nyelven alkotó, publikáló bánátiaknak. Példaként 
említhetjük dr. Stassik Ferenc ügyvédet (1850-1917), a Rosseau-fordítót, aki 
nyolc nyelven értekezett és alkotott.168 Dankulov Pétert (1855-1914), a több 
nyelvet értő tolmácsot és műfordítót, akinek magyarul és szerbül jelentek 
meg munkái, irodalmi alkotásai.169 Dima Hadzicot (Hadfy Dömét) (1826- 
1909), a kiváló orátori tehetséggel megáldott, öt nyelvet beszélő jogászt, aki 
szerb és magyar nyelven publikált a bánáti lapokban, s aki arról volt híres, 
hogy szerb létére 1848-ban magyarosította nevét és magyar oldalon állt a 
szabadságharc szolgálatába.170

A többség és kisebbség egymás mellett éléséből, egymás elfogadásából, 
egymás segítségéből és a tapasztalatok kölcsönös cseréjéből szükségszerűen 
következett a kultúrák közötti interakció, az interkulturalizmus. Ezt érhetjük 
tetten egyes etnikai csoportok kulturális jegyeinek, tárgyainak, szokásainak 
és nyelvének tanulmányozásával. A művelődési és nemzeti sokszínűségben, 
azaz a kulturális pluralizmusban az egyik alapvető probléma a kisebbségi és 
domináns kultúrák egyenlőtlen viszonya volt, azaz a sérülékeny identitáscso
portok kulturális egyediségének, autentikusságának tisztelete és megőrzése. 
Ezt a mindenkori hatalom sikeresnek nem minősíthető „identitáspolitikája” 
volt hivatott egyensúlyban tartani.

Hadd mondjunk erre néhány példát ezen nemzetek „identitásőrzésé
nek” vonatkozásban, amely esetenként más-más módon jutott kifejezésre. 
Borovszky Samu írja, hogy pl. „a németek ott, ahol magyar községekben 
vannak kisebbségben: szokásaikban, viseletűkben és nyelvben csakhamar 
megmagyarosodnak, sőt többnyire teljesen be is olvadnak a magyarságba. 
Ellenben szerb, román vagy más nyelvű községekben, mint legcsekélyebb 
kisebbség is megtartják faji jellegüket, ha még oly tökéletesen tanulják is 
meg azok nyelvét. Legfeljebb a saját nyelvükbe felvett egyes idegen kifejezé
sek árulják el némileg a sűrű, közvetlen érintkezést. Mint többség pedig a 
németek asszimiláló képessége oly nagy, hogy velük szemben bármely más
ajkú, különösen a súlytalan kisebbség, csakhamar teljesen elnémetesedik.”171

168 Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története (1849-1918). Újvidék, 2004,33-193.
169 Uo. 106-107.
170 Uo. 31.
171 Borovszky Samu (szerk.): Torontói vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda

pest, [1912] 151.
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Az Óbesenyőből a Bánságba betelepülő bolgárok (akik főleg Kanakon, 
Módoson, Karácsonyifalván, Szőlősudvarnokon és Sándoregyházán hor
gonyoztak le, s főleg a jellegzetes bolgár-kertészettel foglalkoztak), miután 
beköltöztek, „nemcsak hitet cseréltek [... ] felhagytak ősi délszláv szokásaikkal 
is”. Katolikussá lettek - ez volt a letelepedés feltétele.172 Többnyire elmagyaro- 
sodtak, s ma már csak vezetékneveik emlékeztetnek eredetükre. Hasonlóan 
erős volt a beolvadás a horvátoknál és a szlovákoknál is Torontál megyében. 
Erős magyarosodásnak voltak kitéve már a 19. század második felében.

A több hullámban érkező, itt együtt élő népek viselete, a szakemberek 
értékelése szerint alapvetően két öltözködési kultúra - a magyar és a német 
- hatása alatt álltak. Egyes telepesek (mindenekelőtt a szlovákok és csehek) 
olyan népviselettel érkeztek Bánátba, amely már korábbi magyar hatásról 
tanúskodott. A másik nagy hatás öltözködés, illetve viselet szempontjából a 
német telepeseknek, a német kulturális hatásnak tulajdonítható.173

A viselet mássága/egyedisége és koronkénti változása azért kimondot
tan fontos, mert az adott etnikum kulturális identitásának egyik legerősebb 
kifejezője, megnyilatkozása, amelynek fontos társadalmi/közösségi szerepe 
van az adott közösség nem verbális kommunikációjában, a másság felisme
résében, azonosításában és elfogadásában. Egy adott közösségben a viselet
nek (bármilyen is legyen az) fontos demonstratív funkciója is van. Egyrészt 
meghatározója az egyéni identitásnak, másrészt az adott etnikai közösséghez 
való tartozás (kollektív identitás) kifejezője.174

A vallási identitásnak és a hozzá való ragaszkodásnak, illetve kifejezésé
nek a Bánátban is fontos szerepe volt a 19. században. Egy kis közösségben 
esetenként több vallás, vallási felekezet tagjai éltek együtt, s e vallási tarkaság 
szükségszerűen megkövetelte a hívek egyedi megkülönböztetését az adott 
közösség nem verbális kommunikációjában, amelynek legjelentősebb eszköze 
a (nép)viselet volt.175 A népviselet elhagyása, átalakulása a 19. században és a 
20. század elején a falvakban több fázison esett át, s e folyamat legkevesebb 
két-három nemzedéket érintett.176

A Bánságba a 18. és 19. század folyamán beáramló különféle fajú és kul
túrájú csoportok együttélése azt feltételezte, hogy az egyes csoportok köl
csönösen megértik, tolerálják egymást. A másság-, az egzotikum-élmény de 
a kölcsönös kíváncsiság is mindennapos volt, akárcsak annak felismerése is,

172 Uo. 167.
173 Zavicaj na Dunavu. Növi Sad, 2009,150.
174 Uo. 152.
175 Uo. 158.
176 Uo. 160.
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hogy mindenki másként egyforma. A vegyes összetételű lakosság egymás 
közötti érintkezése bizonyos sztereotípiákat alakított ki arról, hogy ki hogyan 
látja, s hogyan éli meg a másikat.

A mindenkori hatalom, amely őrködni igyekezett a népek és etnikumok 
„békés egymás mellett élése felett” a 19. század derekától, a Torontál megyei 
lapkiadás beindításától kezdve, a nyomtatott megyei sajtótermékeken keresz
tül próbálta arányosan „láttatni”, hírekben, írásokban „tálalni” a nemzeti 
sokszínűséget és etnikai egyediséget.

Ha végiglapozzuk a 19. század második felének torontáli sajtóját, meg
bizonyosodhatunk arról, miként alakultak ki a lapokban az egymásra való 
odafigyelés sztereotípiái. Ezek legalább két vonatkozásban érhetők tetten. Az 
egyik a vallási másságra (azaz ünnepekre, eseményekre) való nyomatékos 
odafigyelés, a másik pedig a mindennapi élet néprajzi-szociális vonatkozá
sának dokumentálása.

Hadd idézzünk most néhány példát a vallási másságra való odafigye
lésre. A megye hivatalos közlönye, a Torontál című lap mindenkor gondos 
odafigyeléssel tudósított a különböző vallási felekezetek ünnepeiről, egyházi 
eseményeiről. így a zsidó „purim fűzérkéről,”177 a nagyhéti római katolikus 
ájtatosságok sorrendjéről,178 a „zsidó húsvétról”,179 a „lutheránusok húsvétjá- 
ról”,180 a „szerb húsvétról”,181 a „keresztjáró napokról”,182 Krisztus mennybe
menetelének görögkeleti ünnepéről,183 a pünkösdi római katolikus misékről184 
stb. Természetesen más vonatkozásban is tudósított a lap az etnikumokkal 
kapcsolatos fontosabb eseményekről, rendezvényekről.

A három legnagyobb létszámú torontáli népcsoportnak, a németeknek, 
szerbeknek és magyaroknak külön sajtójuk, megnyilatkozási lehetőségük is 
volt már a 19. század hatvanas-hetvenes éveitől kezdve. Legkorábban a néme
teknek volt nyomtatott lapjuk: 1849 augusztusában Pancsován jelent meg 
egy rövid ideig a szabadságharc ügyét támogató Südungarische Grenzbote,185 
1851. január 4-től pedig Nagybecskereken a hosszú életű Gross-Becskereker

177 Anonim: Purim fűzérke. = Torontál, 1893. febr. 28.
178 Anonim: A nagyheti ájtatosságok sorrendje. = Torontál 1893. márc. 29.
179 Anonim: Zsidó húsvét. = Torontál, 1893. márc. 31.
180 Anonim: A lutheránusok húsvétja. = Torontál 1893. ápr. 1.
181 Anonim: Szerb húsvét. = Torontál 1893. ápr. 10.
182 Anonim: Keresztjáró napok. = Torontál 1893. máj. 10.
183 Anonim: Görög keleti ünnep. = Torontál, 1893. máj. 19.
184 Anonim: Pünkösdi isteni tiszteletek. = Torontál 1893. máj. 20.
185 Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története (1849-1918). Fórum Könyvkiadó, 

Újvidék, 2004, 10.

- 6 5 -



Wochenblatt.186 Később, a 19. század második felében igencsak felvirágzott a 
bánáti lapkiadás, amelyet a statisztikai adatok is alátámasztanak. 1918 előtt 
Pancsován 47 (ebből 10 magyar) lap, Nagybecskereken 53 (ebből 29 magyar) 
lap, Nagykikindán 41 (ebből 18 magyar) lap, Versecen pedig 30 (ebből 3 
magyar) lap jelent meg.187 Az említett négy lapkiadó központon kívül kisebb 
bánáti helységekben is jelentek meg újságok: Módoson, Károlyfalván, Török- 
kanizsán, Temes-Kubinban, Fehértemplomon, Törökbecsén stb.188 Ezeknek a 
lapoknak fontos identitásőrző, anyanyelvápoló szerepük volt, amellett kife
jezésre juttathatták és népszerűsíthették az adott etnikai csoport érdekeit, 
nézeteit és eseményeit.

A 19. század legvégén, 1899 márciusában került sor egy egyedülálló Toron- 
tál megyei lapkiadó vállalkozásra, az ötnyelvű (magyar, német, román, szlo
vák, szerb) Torontáli Népbarát című gazdasági közlöny megjelentetésére. A 
Nagybecskereken megjelenő közlönynek csaknem azonos szövegű, ötnyelvű 
kiadása volt (Torontáli Népbarát, Torontalski Narodni Prijatelj, Torontálsky 
PriateVLudu, Amiculpoporului din Torontal, Torontaler Volksfreund). Felelős 
szerkesztője Marton Andor volt, de minden nyelvre volt külön főmunkatársa 
is a lapnak, s ezért valamennyi külön sajtóterméknek tekinthető. A megye 
által istápolt, érdekes vállalkozás sajnos már 1899 decemberében megszűnt.189

Polgárosodás, karrierépítés, asszimiláció

Bánátban is a 19. század folyamán alakult ki a polgárság a városokban és 
nagyobb falvakban, s orvosok, ügyvédek, vállalkozók, nagy- és kiskereske
dők, újságírók és értelmiségiek alkották. A városi polgárság nem tulajdoní
tott nagyobb figyelmet az etnikai különbségeknek/különbözőségeknek, mint 
azt a falusi közösség tette. A polgári réteghez való tartozást a többi között a 
külön életstílus, életvitel, szokáskultúra, társadalmi érintkezés és szórakozás 
jelentette, főképpen az európai nagyvárosok, mindenekelőtt Bécs és Buda
pest mintájára. A 19. században jelentős változáson esett át a polgári öltöz
ködés és divat is. A szerbek és németek, de más nemzetiségek hagyományos 
népviselete is fokozatosan eltűnt és átengedte helyét az új, európai ízlésű és 
mintájú polgári viseletnek.190

186 Uo. 19.
187 Uo. 11.
188 Uo.
189 Uo. 10.
190 Zavicaj na Dunavu. Növi Sad, 2009, 53.
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A bánáti városokban és a megyeszékhelyen, Nagybecskereken akkor 
kezdett kialakulni a polgári középréteg (aljegyzők, főjegyzők, alügyészek, 
főügyészek és táblabírák, megyei mérnökök, járási szolgabírók és megyei 
írnokok), amely már a szellemi és irodalmi életet ébresztgette. Ha polgárról 
beszélünk, akkor - Gerő András nyomán - e fogalom alatt legalább három 
tényező együttesét értjük, hiszen az „egyszerre társadalmi helyzet, értékrend 
és életmód, életstílus.”191 S éppen az 1830-as években domborodott ki a pol
gári értékvilág, s veszített súlyából az addig oly domináns társadalmi helyzet. 
Egyre inkább előtérbe került az értékrend, életmód és életstílus, és kialaku
lóban volt a polgári magatartás.192 Hadd említsünk erre egy jellemző példát.

1837-ben alakult meg a Becskereki Polgári Kaszinó.193 Az alapszabá
lyokból194 tudjuk, hogy 189 alapító tagja volt, s hogy célja „a szép, jó s hasz
nos párosítása” volt. Többnemzetiségű tagságában volt kereskedő, iparos, 
ügyvéd, író, orvos, tanító, pap, könyvkötő stb. A jólneveltség szabályait ott 
illendő volt betartani: „Finom társalkodás helyén mívelt társalkodók kíván- 
tatván, óhajtható, hogy a casinói illendőséget a feltett kalappali megjelenés 
által senki se sértse meg, dohányzó sapkák pótolhatván ki annak híját.”195 
Annak belső életéről írta Menczer Lipót: „Magában egyesítette városunk és 
vármegyénk itt lakó vagy sűrűbben megforduló előkelőségeit, értelmiségét, 
a jobbmódú kereskedő- és iparos osztályt, és így emlékszem, hogy rang és 
felekezeti különbség nem feszélyezte a tagok között fennálló jó egyetértést, 
nemzetiségi külön törekvés vagy elválás [...] nem volt.”196

A többnyire magyar jellegű asszimiláció, amely a 19. század második 
felében vált kifejezetté, többsíkú volt: magában foglalt a tanárok, tanítók 
és közhivatalnokok kötelező magyar nyelvtudását, a helységneveknek, a 
nagyobb városok utcáinak és tereinek, nem utolsósorban pedig a család
neveknek (karrierépítés szempontjából előnyös) magyarosítását is, amely 
a németek és zsidók körében volt kifejezett. Ezeknek a „magyarosodási” 
folyamatoknak egyik vezéralakja dr. Szentkláray Jenő (1843-1925) volt, aki 
nemcsak Nagybecskerek utcáinak és tereinek nevét magyarosította, hanem 
történészi feltáró munkájával főként a magyar múlt értékeinek felkutatá

191 Gerő András: Magyar polgárosodás. Budapest, 1993, 9.
192 Németh Ferenc: Becskereki kaszinók. = Magyar Szó, 1987. nov. 14.
193 Uo.
194 A Becskereki Polgári Casino alapszabályai s részeseinek névsora 1837-38. esztendő

re. -  Statuten... Pest, é. n.
195 Uo.
196 Németh Ferenc: Becskereki kaszinók. = Magyar Szó, 1987. nov. 14.
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sán fáradozott évtizedeken át.197 Ugyancsak többedmagával (Tallián Béla 
alispánnal, Kovách Ágoston kir. tanácsossal, Poroszkay Béla főügyésszel 
és Bakó Lajos főlevéltárossal) ő munkálkodott az 1880-as években a bánáti 
községnevek magyarosításán is.198 A megyei bizottság „nagy és fáradságos 
történeti kutatások után állította össze memorandumát, mely történelmi ala
pon akarta az egykori helyneveket visszaállítani. Azon kívül, kiküszöbölte 
mindazokat a jelzőket, melyek nemzetiségi vonatkozásúak voltak, azonban 
ezeket az állandó választmány meghagyni javasolta.”199 A belügyminiszter 
e Torontál megyei magyarosított helységnévjegyzéket - némi változtatással 
- 1888-ban hagyta jóvá.200

Az etnikumok karrierépítésére több példát is említhetnénk, de a legjel
lemzőbb mindenképpen a Bánátba költözött magyar örményeké volt. Nem 
voltak ugyan nagy létszámúak, mindössze tíz-egynéhány családról volt szó, 
de gazdasági erejüknél fogva, a megyei tisztviselőkarban betöltött szerepük 
folytán döntően befolyásolták Torontál megye fejlődését a 18. század végén és 
a 19. században. Főképpen jószágkereskedelemmel foglalkoztak, s a lepusztult 
bánáti állapotok a 18. században igencsak kedveztek a szarvasmarha-tenyész
tésnek. „A ritkán lakott terület, a nagy puszta és rét felületek serkentették 
az állattenyésztést, úgyhogy ez a 18. század első felében az egyik legfonto
sabb gazdasági ágazattá vált. A jószágok felvásárlása mellett a kereskedők 
réteket és pusztákat béreltek ki, vagyonukat az állattenyésztésbe fektették 
be, különösen a nagy jószágokba. Németországba és Csehországba terelték 
az állatokat, viszonylag rövid idő alatt az európai húspiac fő ellátói lettek.”201

A kincstári javak 1781. évi árverésén jutott hozzá néhány magyar örmény 
család (is) nagyobb uradalomhoz: Karácsonyi Bogdán megszerezte a beodrai, 
Lázár Lukács az écskai, Kiss Izsák (1740-1792) pedig az ittebei és eleméri bir
tokot.202 Új alapokon indult meg ezekben az uradalmakban a mezőgazdasági 
termelés, szakosított foglalkozási ágakkal. Ezek (az akkor már nagyobb tőkével 
rendelkező) magyar örmény családok mintaszerűen működő gazdaságokat 
hoztak létre egyben „társadalmi és politikai elismertséget és megbecsülést

197 Szentkláray Jenő: Nagy-Becskerek tereinek s utczáinak magyarosítása. Vonások a 
vidék és város történetéből. Nagy-Becskerek, 1879.

198 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda
pest, [1912] 493.

199 Uo.
200 Uo.
201 Pavlov, Boris: Eleméri nemesség. = Délvidéki örmény nemesek. (Issekutz Sarolta 

szerk.) Budapest, 2010, 12.
202 Szentkláray Jenő: Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből. Budapest, 1882,407-411.
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szerezve családjaiknak.”203 Rajtuk kívül, a 18. század végén, de jobbára a 19. 
század elején, amikor már lassan rendeződni látszott az élet, a boldogulás 
reményében más magyar örmény családok is áttelepültek Bánátba: Elem
érre, Nagybecskerekre, Écskára, Ólécre, Kanakra stb. Az ő tevékenységük a 
megye közéletében már a reformkorban érezhető volt, de leginkább a 19. 
század második felében bontakozott ki teljes mértékben.

Mint Tóth K. József írja, „a 18. század (leszámítva a Rákóczi-szabadság- 
harcot) a békés gyarapodás időszaka az örmények számára. Mivel a magyarok 
nem aknázták ki kellőképpen a kereskedelmi lehetőségeket, más (görög, szász, 
zsidó) idegen etnikumokhoz hasonlóan az örmények olyan jelentős vagyont 
tudtak felhalmozni, hogy nemegyszer a kincstárat is kisegítették (azonban 
általában helyben nem kölcsönöztek), amit hamarosan kedvezményekkel, 
nemesség adományozásával hálált meg az udvar.”204

A karrierépítés a Bánátba települt magyar örményeknél általában a 
vagyon-, azaz birtokszerzéssel vette kezdetét, majd (városi vagy megyei) 
közhivatal vagy tisztség elérésével folytatódott, s a második vagy harmadik 
nemzedéknél - vegyes házasság vagy örmény párválasztás révén - tovább 
szilárdult és erősödött a család közéleti pozíciója, társadalmi befolyása. A 
karrierépítésnek volt még két fontos tartópillére: a mindenkori császárnak 
hazafiságból nyújtott anyagi és katonai segítség, meg a közcélú jótékonyko
dás. Ez képezte a jellegzetes karriersémát.

A Bánátba érkező magyar örmények még Erdélyben átvették a magyar 
nyelvet és életmódot, s az asszimiláció első hullámán már Erdélyben átestek. 
Ezt látszanak igazolni az egyes magyar örmény családok nemzedéktáblái, 
családfái. Példaként elegendő talán Kiss Ernő aradi vértanú családtörténetére 
hivatkozni, noha a többi örmény család is hasonló folyamaton esett át a 18. 
század második felétől a 19. század végéig. A környezethez és a dinamikus 
társadalmi folyamatokhoz való gyors alkalmazkodásról ad hiteles képet a Kiss 
család kéziratos nemzedéktáblája,205 amely azzal indul, hogy (az ittebei ág 
családalapítója) „Fark, később Akoncz Gergely Erdélyben, Ebesfalván 1760. 
felvette [a] Kiss Gergely nevet”, neje pedig az ugyancsak örmény Hankovics 
Anna volt. A továbbiakban azt olvassuk, hogy „a család 1760-ban nemesít - 
tetett meg Mária Terézia Királyasszony által”.206 A címeres nemeslevelet vol

203 Issekutz Sarolta: Szerkesztői gondolatok. = Délvidéki örmény nemesek. Budapest, 2010,9.
204 Tóth K. József: Örmények a Kárpát-medencében. Budapest, 2006 (internetes for

rás: http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=ormenyek, letöltve: 2013. május 19.)
205 Id. Bobor Gyula: Az ittebei (és elleméri) Kiss család leszármazási táblázata , 1894 

(kézirat, magántulajdon)
206 Uo.
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taképpen a három testvér - egyébként erzsébetvárosi kereskedő - Gergely, 
Lukács és Jakab érdemelték ki 1760. október 7-én.207 Érdekes, s a török világ 
emlékét idézi, hogy a család eredeti neve, amely Ázád volt, törökül Zádeként 
maradt fenn.208 A névmagyarosítás ténye már a család bizonyos fokú asszi
milációjáról tanúskodik, s talán nem véletlen egybeesése a dolgoknak, hogy 
a három fivér a nemesség megszerzésének évében magyarosította nevét.

Az örmény anyanyelv a Bánátba érkező családoknál még a 18. század végén 
is fennmaradt, s minden valószínűség szerint a 19. században is egy ideig. 
Kiss Ernő aradi vértanú hagyatékában maradt fenn egy 1779 decemberéből 
származó, Kiss Izsákhoz (Elemér és Ittebe szerzőjéhez) címzett (örmény 
nyelven írt) levél,209 amely erről tesz tanúbizonyságot. A levélíró Izsákot még 
Szehagnak, Miklóst Nigolnak, Pétert Bedrosznak, Jánost Ohannak, Kristófot 
pedig Chacshignak nevezi.210

Az örmény hagyományokhoz való ragaszkodás az életvitelen, a népvise
leten és a vallásosságon keresztül tükröződött.

Az érkező örmények a 18. század végén már magyarul beszéltek, s kivétel
nek számított az örmény nyelvű korrespondencia, az örmény nyelvű családi 
feljegyzések stb. Viseletükhöz, életvitelükhöz és szokásaikhoz hűek maradtak, 
s a 19. század folyamán közöttük még erős volt a családi-közösségi összetar
tás, amely túlnyomórészt az örmények egymás közötti házasságaiban és a 
szoros rokoni kapcsolattartásban mutatkozott meg. A 19. század vége felé (a 
megváltozott társadalmi-szociális körülmények hatására) már kifejezettebb 
lett az asszimiláció, és a vegyes házasságok kötése sem számított kivételnek. 
Ezek az asszimilációs folyamatok vezettek egy idő után a teljes, feltétel nélküli 
integrálódáshoz. „Bár kezdetben tartották a kapcsolatot az erdélyi kolóni
ákkal, azonban a sokszor magyar nemesi családokkal kötött vegyes házas
ságban született utódok (mintegy két-három tucat családról van szó) egyre 
inkább eltávolodtak, nem tanultak meg örményül, neveiket magyarosították 
[...] A vallási asszimiláció legfőbb oka az örmény katolikus hitközségekből 
való elvándorlás volt. Mivel kötelező volt valamely egyházhoz tartozni, az 
elköltöző családok a római katolikus egyház híveivé váltak.”211

207 Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. Buda
pest, 2010, 372-377.

208 Uo.
209 Pavlov, Boris: Eleméri nemesség. = Délvidéki örmény nemesek. (Issekutz Sarolta 

szerk.) Budapest, 2010, 20-22.
210 Uo.
211 Tóth K. József: Örmények a Kárpát-medencében. Budapest, 2006 (internetes for

rás: http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=ormenyek, letöltve: 2013. május 19.)
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A Bánátba települt magyar örmények (viszonylag sokáig, csaknem a 19. 
század végégig) megtartották értékrendjüket és életmódjukat (sőt az 1870- 
es évekig jellegzetes viseletűket is), életstílus vonatkozásában azonban szinte 
azonnal alkalmazkodtak környezetükhöz.

Miután az állatkereskedelem a 19. század második felében a mezőgaz
dasági termelés fejlesztése következtében teret vesztett, többen értelmiségi 
pályán kerestek érvényesülési és megélhetőségi lehetőséget. „Megindult az 
örmények beáramlása a közpályákra. A gazdasági életben betöltött pozícióikat 
(melyet zsidó, német és más polgárosodó elemek vettek át) lassan átkonver
tálták politikai, kulturális, kapcsolati tőkévé. A legtöbb örmény család anya
gilag megengedhette magának gyermekei taníttatását.”212 E magyar örmé
nyek karriersémája azt mutatja, hogy csaknem kizárólag jogi végzettségűek 
voltak, végigjárták a megyei adminisztráció hierarchiájának szinte minden 
lépcsőfokát, s több esetben az országgyűlési képviselőségig vitték, tipikus 
dzsentri életmódot folytatva. „Az örmények általában vegyes nemzetiségű 
kerületekben, kormánypárti programmal jutottak be az országgyűlésbe.”213

A 19. század végéig a bánáti örmények csaknem teljesen asszimilálód
tak. Ezt a folyamatot pedig csak meggyorsították az időközben kötött vegyes 
házasságok. Az intenzív polgárosodás, a karrierépítés s a vegyes házasságok 
révén került sor a bánsági etnikumok asszimilációjára, a többségi nemzetbe 
való integrálódására, ami többnyire a nemzeti identitás és hagyomány fel
adását eredményezte. E folyamat, az adott etnikum népesedési mutatóitól 
függően, különböző szintű és nagyságú volt, de mindenképpen sajátos szo
ciális, szocio-kulturális átalakulást eredményezett a déli végeken, amelynek 
(utó)hatása a mai napig is kísért.

Mostanság, a 21. században azért fontos újfent kutatás tárgyává tenni a 19. 
századi multikulturalizmus gyakorlatát, mert úgy tűnik, visszatérő probléma: 
a mind kifejezettebb globalizációs folyamatok ismét fenyegetik a kultúrák 
egyediségét, s úgy tűnik, a nemzeti kultúrák ismét védelemre szorulnak.

(2013)

212 Uo.
213 Uo.
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A NAGYBECSKEREKI ZSIDÓSÁG A 18. SZÁZAD 
MÁSODIK FELÉTŐL A 19. SZÁZAD VÉGÉIG

Nagybecskerek a 18. században osztozott Bánát mostoha sorsában. A török 
uralom alól felszabadult helység 1717-ben mindössze 100 házat számlált 787 
szerb lakossal.214 Amikor az elnéptelenedett Bánát betelepítése céljából meg
kezdődött a telepesek toborzása, ezek a telepítési kísérletek többek között 
Becskereket is érintették, esetenként igen tragikusan.

Már az 1720-as években Nagybecskerekre (majd Pancsovára és Versecre 
is) Arad környéki, bácsi, Csanádi és Csongrád megyei iparosokat, mester
embereket, továbbá görög kereskedőket telepítettek. Ezzel egy időben kez
dődtek az első német telepítések is. Mercy 1720 táján württembergi, hesseni, 
nassaui és Rajna-vidéki németeket hozott Bánátba. Szentkláray Jenő úgy 
tudja, hogy különösen az 1723. évi 103. törvénycikk adott nagyobb ösztön
zést a külföldiek bevándorlásának, hiszen a hatóság nekik szabadságot és 
adómentességet szavatolt.

Ezek igen lényeges kedvezmények voltak, annál is inkább, mert az iparo
soknál az adómentesség 15 évre szólt. Céljuk természetesen az volt, hogy ide 
csalogassák a kézműveseket, iparosokat és kereskedőket. 1720 és 1722 táján 
Temesvárról és környékéről több szerb család költözött Nagybecskerekre.215

A kíméletlen telepítési kísérletek között voltak tragikus kimenetelűek is, 
például a becskereki spanyoloké. Az első spanyolokat Mercy hozta Barcelona 
és Biscaya környékéről, és Becskereken a Bega bal partjára telepítette őket 
az 1730-as években. Üj otthonukat a spanyolok Új-Barcelonának nevezték 
el. Azonban csupán néhány év leforgása alatt kivesztek, miután „a vidék 
nagy terjedelmű posványái által megfertőztetett levegőt elviselni nem tud
ták”. Ez érthető is volt, hiszen Becskerek az idő tájt - a Lazarus-féle térkép

214 Zrenjanin (monográfia). (Főszerk.: Todor Malbaski.) Buducnost, Zrenjanin, 1966,331.
215 Szentkláray Jenő: Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből. Temesvár, 1882,250.
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tanúsága szerint - a Lacus Becskerekiensis nevű tó, pontosabban mocsár 
közepén feküdt.216

1736-ban Mercy másodízben is megpróbálkozott spanyolok telepítésével. 
Egy részük ezúttal is Becskerekre érkezett. Az ő segítségükkel épültek fel az 
első kincstári épületek is a Bega-parti városban. Szentkláray Jenő írja, hogy 
„a spanyolok plántálták Becskereken az első eperfákat, és ők dolgoztak az itt 
létesített selyemgyárban, mely a törökök újabb betörése alkalmával, 1738— 
39-ben elpusztult”.217 1750 és 1760 körül Belgrádból több magyar települt 
Becskerekre. 1768 táján is érkezett néhány magyar telepes család Baranya 
megyéből, s a későbbi Magyar utca táján találtak maguknak otthont. Az 
1780-as években németek érkeztek a Bega-parti városba.218 Hol szervezetten, 
hol szervezetlenül a 18. század folyamán Bánátba szinte évtizedenként jöttek 
telepesek, így jutott belőlük Becskerekre is. Ezért volt a 18. század végén s a 
19. század elején a városban is oly nagy a nemzeti tarkaság.

Dacára az áldatlan bánsági állapotoknak, Nagybecskerek a 18. század 
második felében, II. József első bánsági látogatásakor (1768 májusában) 
már viszonylag jó benyomást keltett. Olyannyira, hogy a császár, bánsági 
útja befejeztével írt emlékiratában megjegyezte: „Az administratio Temes
várról, mely egészségtelen város, Nagybecskerekre teendő át. Míg Temes
várból egészséges város nem lesz, kár oda jóravaló embereket küldeni; 
senki sem dicsekedhetik azzal, hogy Temesvárott csak 2 évig is kitartott 
volna lázas betegségek nélkül. [...] A császár tapasztalatai szerint Becskerek 
a legegészségesebb hely Bánságban. A becskereki tiszttartó kerület a legter
mékenyebb is. Becskerek körül terülnek el a betelepítésre alkalmas legtöbb 
földek; maga a helység is eléggé nagy. Mi sem hiányzik ott tehát, mint házat 
építeni a praesidens számára, a hivatalos irodák meg a levéltár elhelyezésé
re. Becskerek a Bega-csatornán feküdvén, összeköttetésben áll Temesvárral 
és az egész világgal. Temesvárról is sokan hurczolkodnak át Becskerekre.” 
E pozitív vélemény (is) jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Becskerek egy 
évvel később, 1769-ben Mária Teréziától mezővárosi rangot nyerjen „azon 
legkegyesebb célból, hogy az ipar és kézművesség felvirágozzanak, s azon 
szándékban, hogy a lakosok a kenyérkereset ezen ágára ösztönöztessenek s 
a még hiányzó iparosok és mesterek oda édesgettessenek”.219 E szabadalom
levél első pontja kimondja: „Nagybecskerek mai és jövendő lakosai szabad

216 Uo.
217 Uo. 251.
218 Uo.
219 Uo. 253.
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emberek; két rendből állnak: polgárokból, akik iparból és kereskedelemből 
és a zsellérekből, a kik föld- vagy szőlőművelésből és napszámból élnek.”220

Ugyancsak akkor mentették fel a helységet a robot alól (évi 82 Ft váltság
díj fejében), ám ugyanakkor kötelezték az ingyenes katonai beszállásolásra. 
Mária Terézia ekkor engedte meg, hogy Nagybecskerek a hetivásáron kívül 
évente két országos vásárt is tartson.221 A városi hatóság jogot nyert saját 
pecsétjének használatára is, amely Mária mennybemenetelét ábrázolta, s 
melyen az alábbi körirat állt: Sigillum Liberi Oppidi Becskerek. Egy évtizeddel 
mezővárosi státusának elnyerése után, 1779-ben került sor Torontál megye 
visszacsatolására, s ekkor lett Nagybecskerek még jelentősebb központ: 
megyeszékhely. Ez a körülmény nem lebecsülendő iramot adott fejlődésé
nek, hiszen a 18. század végétől ott összpontosult Bánát politikai és szellemi 
élete: a megyei adminisztráció, a városi és megyei hivatalok, ott nyüzsögtek 
a tisztségviselők, oda jártak be a vidéki jegyzők, tiszttartók és nagybirtoko
sok, egyszóval ott zajlott az élet. Ez szükségszerűen magával vonta a város 
arculatának változását is, s mindinkább növelte jelentőségét. 1779-től 1807-ig 
Nagybecskerek minden téren fejlődésnek indult, s csak az 1807. évi kataszt
rofális tűzvész állította le egy időre ezt a fejlődést.222

A zsidóság 18. századi migrációja szempontjából - s ez a bánsági részek, 
így Nagybecskerek újbóli benépesítését is érintette -, két fontos mozzanat
ról szükséges említést tenni. Az egyik az volt, hogy 1726-ban III. Károly 
csökkenteni szándékozta a zsidók létszámát az osztrák tartományokban, s e 
célból elrendelte, hogy minden zsidó családban csak egy férfi nősülhet meg 
s alapíthat családot. Ennek eredményeként a 18. század első felében cseh- és 
morvaországi zsidók érkeztek tömegesen Magyarországra, így a déli részek
re is.223 A másik nagyobb migrációs hullámot 1772-ben Lengyelország első 
felosztása indította el, amikor is Galíciából indult el egy nagyobb zsidó mig
rációs hullám Magyarország felé.224

Nagybecskerekre, az egykori megyeszékhelyre, amely minden bizonnyal 
liberálisabb volt a betelepülni szándékozó zsidókkal szemben, 1747-ben 
érkeztek meg az első zsidó családok. Abban az évben pontosan két család 
kapott ott letelepedési engedélyt: Joachim Goldschmidé és Ábrahám Moizesé. 
Őket a következő években még néhány család követte: a Freundok, Juliuszok,

220 Szentkláray Jenő: Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből. Temesvár, 1882,258.
221 Uo.
222 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda

pest, [1912] 562.
223 Szentkláray Jenő: Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből. Temesvár, 1882,258.
224 Uo.
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Guttmanok stb.225 Tíz-egynéhány év elteltével már akkora volt a számuk, hogy 
1760-ban önálló hitközséget (kyhilát) alapítottak.226 A nagybecskereki zsidó 
közösség tagjai jobbára kereskedelemmel foglalkoztak, noha volt közöttük 
orvos, ügyvéd és tanító is. E családok tagjaiból alakult meg a nagybecske
reki zsidó hitközség, amely a későbbi évtizedekben tömegesedett.227 A Zsi
dó lexikonban olvassuk, hogy „jól szervezett keretekben működött ezután 
a hitközség, gondosan ügyelt az alkotmányos adminisztrációra, és sűrűn 
tartott gyűléseket”.228 A hitközség haladó jellegű volt, eleinte német nyel
ven tanácskoztak benne, de jegyzőkönyveiket még héber nyelven vezették. 
1762-ben már harminc családot számlált. A második betelepítési hullámra 
1760 és 1788 között került sor. Akkor érkezett a városba Kutterer Náthán, 
Draxler Izsák, Keppich Ferenc, Nasich Ábrahám, Fischer Márk meg Kanizsa 
Ármin családtagjaikkal együtt. Később ez a folyamat valamelyest lelassult, s 
két-három évenként érkezett csak újabb család a városba: 1795-ben Fischer 
Hermán, 1798-ban Österreicher Lázár, 1801-ben Menczer Izsák és Schwarz 
Helén, 1802-ben Guttman Helén, 1804-ben Menczer Lipót, 1805-ben Fetter 
Lipót, Krausz Szali, Brummel Maier, 1806-ban Hermái Fülöp, Risenberg 
Anna, Lesper Jakab, Pollák Samu, Pollák Náthán és Deutsch Jakab, 1809- 
ben Schlezinger Finka, Spitzer Ábrahám, Rosenfeld Samu, 1810-ben Wolf 
Izsák, Kuhn Mózes, Pollák Ábrahám és Klein Márk.229 1 811 és 1820 között 
telepedtek le a városban a Deutschok, Ábrahámok, Bauerek, Eisenstádterek, 
Kuhnok, Fetterek, Periek, Auserek és Wipplerek. 1821 és 1835 között érkeztek 
meg az Oppenheimerek, Geiduschekek, Lichtenthalok, Schenkek, Eislerek, 
Horovicok, Vinterlingek, Krischaberek, Singerek és Jodeskok. E családok 
főképpen Cseh- és Lengyelország területéről érkeztek oda, de Bácskából és 
máshonnan is.

A zsidó egyházközség szempontjából ebből az időszakból két nevet 
ragadnánk ki. Az első id. Johann Lichtenthal, aki öttagú családjával 1825- 
ben nyert letelepedési jogot a városban, s a mai Mosa Pijade utcában vásárolt 
családi házat. Ungvárról telepedett Nagybecskerekre, és vállalkozó volt. A 
19. század elején ő szervezte újjá a nagybecskereki zsidó hitközséget, amely
nek egy ideig elnöke is volt. Részt vett a zsidó felekezeti iskola alapításában 
is. 1832-ben hunyt el, s az Écskai úti zsidó temetőben helyezték örök nyu
galomra. Az ő sírköve - Stampe Meierével együtt - a legrégibb fennmaradt

225 Uo.
226 Uo. 268.
227 Uo.
228 Uo. 271.
229 Uo. 213-214.
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sírkő ez egykori (időközben felszámolt) zsidó temetőből. A másik személy 
Kuzman Jodesko, aki öttagú családjával 1834-ben telepedett át Pozsonyból 
Nagybecskerekre. Ő egy ideig segédrabbi volt, valamint iskolai ügyintéző is 
a zsidó felekezeti iskolában.

1835 elején, amikor összeírták a nagybecskereki zsidókat, 74 háztartás
ban 334 személyt vettek jegyzékbe.230 Ebből 64 felnőtt férfit és 61 nőt, vala
mint 209 gyermeket (113 fiút és 96 leányt). Már az év végén számuk 359-re 
növekedett. A szabadságharcig a becskereki zsidó közösség létszáma éven
te átlagban tizenöttel gyarapodott, s 1846-ban már 507 tagot számlált. Ők 
többnyire vállalkozók, házalók, kereskedők voltak.

Istentiszteleteiket - jó fél évszázadon keresztül - a becskereki zsidók ide
iglenes imaházban végezték, mígnem 1817-ben már zsinagógájuk volt, sőt 
iskolát is fenntartottak. Szervezésileg 1789-től a nagybecskereki zsidó hit
község Aradhoz tartozott, ahol a hitközség élén Horin főrabbi állt. Néhány 
évtizeddel később, az 1830-as években viszont már a temesvári zsidó hitköz
séghez csatolták, amelynek élén akkortájt Oppenheim (Hirsch) Dávid állt.231 
Temes vármegyében meg a katonai határőrvidéken annak idején neki volt 
egyedül joga zsidókat esketni.

A zsidó intézmények közül a legrégibb az 1764-ben alakult Chevra Kadi- 
sa volt.

A zsidó egyházi élet múltjának egyik fontos dokumentuma az a szerző
dés, amelyet a nagybecskereki zsidó hitközség 1811. május 31-én kötött dr. 
Pinkas rabbival, aki az egyházi szertartásokat végezte a hitközség területén.232 
E szerződésben megtaláljuk az akkori hitközség 21 vezetőségi tagjának nevét: 
„Meinz Izsák bíró (elnök), Kanizsa Ábrahám, Pollák Samu, Kohn Mózes, 
Izsák Jakab, Bemard Drexler, Mojer Kämpfen, Schlezinger Mózes, Glaser 
Samu, Pollák Náthán, Guttman Ádám, Deutsch Mózes, Tirnau Ábrahám, 
Maier Kohn, Kutterer Izsák, Österreicher Lázár, Hirschl Fischer, Rosenfeld 
Samu, Maier Brumel, Schwarz Mózes, Pinkas Kohn és Schweizer Fabi jegy
ző.” Egyébként dr. Pinkas hamarosan összetűzésbe került az egyházközséggel, 
és az ügy 1812-ben a városi magisztrátus elé került.233 Egyébként 1812-ből 
fennmaradt még egy fontos dokumentum, amely az akkori hitközségi elnök 
(bíró) megválasztására vonatkozott. Abból kiderül, hogy 1812. november 
14-én a zsidó hitközség elnökévé egyhangúlag Menczer Izsákot választották,

230 Uo.
231 Uo. 220.
232 Borovszky Samu (szerk.): Torontál megye. Országos Monográfia Társaság, Buda

pest, 1912, 567-568.
233 Uo.
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aki családjával 1801-ben Versecről telepedett át Nagybecskerekre.234 Akkor 
első alelnöknek Guttman Ábrahámot választották meg, másodalelnöknek 
pedig Deutsch Mózest.235 1812-ben egyébként Maier Risenberg volt a nagy- 
becskereki zsidó hitközség gondnoka.

Érdekességként említjük, hogy a 19. század első felében a Freundok és 
Juliuszok még üzleti könyveiket is héber nyelven vezették.

Fontos tény, hogy a nagybecskereki zsidó hitközség 1831-ben a város 
központjában telket vásárolt egy leendő új zsinagógának, amelynek építését 
csak 1845-ben kezdték meg.236

A zsidó hitközség fellendülésére csak az 1830-as, 1840-es években kerül
hetett sor, az akkor mintegy 15 000 lakost számláló megyeszékhelyen. A 
gyors ütemű városiasodás, polgáriasodás is a reformkorban vette kezdetét.

Nagybecskerek az 1840-es években, a reformkor lendületében már szem- 
revaló város volt. Fényes Elek írta 1839-ben: „Nagy-Becskerek igen csinos 
város s főhelye Torontál vármegyének, a Bega [...] hajókázható folyóvize 
mellett. [...] Házai nagyobb részt cseréppel fedettek s utcái is elég rendesek. 
Van benne 5 templom, vármegyeháza, mellyben tartja Torontál közgyűlé
seit s törvényszékeit; posta és sóház hivatal, 2 casino, színház, 2 patika, sör
ház. Népessége 15.544 lélek, kik közt 3.968 katholikus, 604 evangélikus, 66 
református, 10.398 n. e. óhitű, 508 zsidó. Nyelvökre nézve ráczok, németek, 
magyarok, oláhok, tótok, bolgárok. Kereskedése gabonával, szarvasmarhá
val s nyers bőrökkel felette nagy fontosságú; mesteremberei számosak; [...] 
Epreskertje legszebb a megyében; erdőcskéje is van”. Éppen ekkor, az 1840- 
es években került sor a város felvirágzására.

A zsidók polgárosodása, pontosabban polgári jogokban való részesítése 
is a reformkorban merült fel. Addig nem élveztek egyenlő jogokat a nem 
nemesekkel, és hátrányos megkülönböztetésben részesültek. Főképpen más
ságuk, vallási és etnikai sajátosságaik miatt, amelyet nehezen fogadott el a 
magyarság. Pontosabban azért, mert „a zsidó vallás nem pusztán hitbeli kér
désekre szorítkozik, nem pusztán elveket, normákat fogalmaz meg, hanem 
életvezetési szabályokat rögzít az étkezési szokásoktól a házaséletig”. Tehát 
„nem pusztán vallást, hanem a mindennapi életet, életmódot befolyásoló 
kultúráról” volt szó.

A zsidókról szóló 1840. évi XXIX. törvénycikk (a bányavárosok kivéte
lével) lehetővé tette szabad letelepedésüket, néhány évvel később pedig, V. 
Ferdinánd 1846. július 27-i rendeletével eltörölte a zsidókra kivetett, úgy

234 Uo.
235 Uo.
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nevezett „türelmi adót”. 1849. július 28-án pedig megszületett a várva várt 
emancipációs törvény, amelynek első paragrafusa kimondta: „a magyar álla- 
dalom határain belül született, vagy törvényesen megtelepedett mózesvallású 
lakos, mindazon politikai s polgári jogokkal bír, melyekkel azzal bármely hitű 
lakosai bírnak”. Ezt erősítette meg egy, a kiegyezés után, 1867 decemberé
ben elfogadott törvény, amely kimondta, hogy „az ország izraelita lakosai a 
keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlására egyaránt 
jogosítottaknak nyilváníttatnak”.

A reformkori magyar polgárosodás vonatkozásában a magyarországi 
zsidóknak nem volt nagy választási lehetőségük. Az egyik a beolvadás volt, 
az asszimiláció, amelyet a magyar liberálisok képviseltek. Lényege, hogy „a 
zsidóság a maga befogadása érdekében változtasson vallási szervezetén, szo
kásain, az ezekkel összefüggő zsidó viselkedésjegyeken, a kereszténységtől 
a zsidókat elkülönítő szabályokon”.237 Tehát a cél az volt, hogy „a zsidóság 
elsősorban ne saját kulturális identitásának modernizációjában, hanem 
főként annak feladásában keresse önnön valóraváltását”.238 Az asszimilációt 
a zsidóság jelentős része elfogadta, mert „a zsidó polgár is magyar úr akart 
lenni, s a díszmagyar elérése nem kényelmetlen kényszer, hanem kívánt cél 
lett a számára”.239 A másik lehetőség a magyarországi zsidóság számára a disz- 
szimiláció volt, amelyet az antiszemiták szorgalmaztak, magyarázva, hogy 
a zsidóság faji és jellembeli tulajdonságai miatt nem alkalmas az asszimilá
cióra, vagyis nem válhatnak magyarokká.240 Ezért kell szerintük fékezni a 
zsidó bevándorlást, és ösztönözni a kivándorlást.241 A harmadik lehetőség az 
integráció volt: hogy a zsidóság „saját kulturális identitásának vállalásával és 
modernizációjával kapcsolódjon és kötődjön a magyarsághoz”.242

Az 1840-es években Nagybecskereknek már mintegy 500 lelket számláló 
zsidó közössége volt. Ugyanis a statisztika szerint 1846-ban, tehát két évvel 
a szabadságharc kitörése előtt, Nagybecskerek 16 616 lakosa közül 507 volt 
zsidó.243 Az 1840-es években a Krischaberokkal, Rothokkal egyidejűleg tele
pedtek meg a Mangoldok és a Bettelheimok is.244 Ez egyébként nem volt a

237 Németh Ferenc: A becskereki tűz. = Magyar Szó. Bánáti Híradó, 1987. augusztus 15.
238 Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Budapest, 1992, 313.
239 Uo. 313-314.
240 Dragoljub D. Colic: Ucesce Jevreja u razvoju privrede Banata. = Zbornik, 1979/4. 

111-123.
241 Uo. Coliétól eltérően Borovszky Samu Torontál vármegye monográfiájában úgy tudja, 

hogy e két zsidót Belgrádból űzték ki, s hogy betelepülési kérelmüket aligha engedélyezték.
242 Uo.
243 Zsidó lexikon (Szerk.: Újvári Péter). A Zsidó Lexikon kiadása. Budapest, 1929. 626.
244 Uo.
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tömegesebb zsidó bevándorlás időszaka, arra csak 1850 és 1870 között kerül 
majd sor.245 Egy későbbi, 1870-ben végzett összeírás szerint a nagybecskereki 
zsidó közösség már 1089 lelket számlált.246

Amikor 1860-ban gyűjtés indult a Magyar Tudományos Akadémia palo
tájára, „Bettelheim Gyula gyűjtött Aradon a házra 172 forintot, két aranyat s 
1 tallért”247, Nagybecskereken pedig erre a célra „Bettelheim F. P. könyvárus” 
két forintot adományozott.248 Nem mellékes tény, hogy Bettelheim mellett 
több más tekintélyes magyar érzületű becskereki zsidó polgár is adakozott: 
Deutsch H. J., Menczer Mihály és Lipót, Menczer Mária, Teréz és Auguszta, 
Napholz Mátyás, Pollák Hermann, Eckstein Sámuel stb.249

Nagybecskerek lakossága (a szabadságharc éveitől eltekintve) mindig 
békességben élt a zsidókkal.250 Első rabbija, egy bizonyos M. Fein, 1857-ig 
lelkészkedett ott.251 Arról volt nevezetes, hogy egy héber nyelvű templo
mi rendtartást szerkesztett. Fein után Oppenheim Dávid (? -  1876) volt a 
becskereki zsidó hitközség rabbija 1857 és 1876 között. Nagy műveltségű, 
bibliofil értelmiségiként maradt a becskerekiek emlékezetében. Oppenheim 
korábban jamnitzi rabbi volt.252 A nagybecskereki zsidó hitközségben Mangold 
Lipót könyvkereskedő volt készséges munkatársa és barátja.253 Bányai Jakab 
írja róla, hogy „Oppenheim rabbi lelkes barátja volt az iskolának, az isko
la és tanítók ügye iránt folyvást érdeklődött.”254 1860-tól a nagybecskereki 
izraelita iskola igazgatója volt.255 Ő volt az, „aki az iskola beléletét alaposan 
ismerte, és [...] működésének súlypontját az iskolára helyezte. Habár nem 
volt tanítói képesítése, ő magát mégis büszkeséggel »néptanítónak« nevezte”.256 
Valószínűleg éppen a diákokkal való foglalkozás lehetett magánkönyvtára 
gazdagításának egyik indítéka, sőt joggal feltételezhetjük, hogy több ezer 
kötetes magánkönyvtárát nemcsak tanítótársai, hanem a diákok is használ
ták. Mindenképpen tény, hogy 1876-ban bekövetkezett halála után mintegy

245 Uo.
246 Uo.
247 Uo.
248 Uo.
249 Dragoljub D. Colic: Ucesce Jevreja u razvoju privrede Banata. = Zbornik, 1979/4. 

111-123.
250 Uo.
251 Uo.
252 Uo.
253 Uo.
254 Uo.
255 Uo.
256 Uo.
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három és fél ezer kötetes könyvtára (Lelio della Tőrre pádovai rabbi 1404 
kötetes híres tékájával egyetemben) a budapesti Országos Rabbiképző Intézet 
könyvtárának vetette meg az alapjait, amely felavatásakor - 1877 októberé
ben - mintegy ötezer kötetet számlált.257

Oppenheim halála után, 1876 és 1880 között egy átmeneti időszak követ
kezett, amelyben ideiglenesen nem töltötték be a rabbi állást.258 Ezt az inter- 
regnumot azután 1880-ban dr. Klein Mórnak, Kiss Arnold édesapjának (és 
családjának) jövetele szakította meg.259

A zsidó intézmények közül ebben az időszakban, pontosabban az 1850-es 
években (a korábban alapított) Chevra Kadisa mellett jótékony intézmény
ként működött a Krajcáros Egylet, amely az akkori köznyomort volt hivatott 
enyhíteni.260 1858-ban alakult meg az Izraelita Nőegylet, 1871-ben a Maskil 
el Dal, 1874-ben pedig a Humanitáts Véréin.261

A korábban alapított izraelita népiskola is fejlődésnek indult, amelynek 
jelesebb tanárai közé tartozott Pollák Móric, Feldheim Dávid, Plesz Samu, 
Diamant Fülöp, Fischer Mór, Bányai (Goldberg) Jakab és mások.262

A nagybecskereki izraelita hitközség akkortájt (egészen 1918-ig) a szegedi 
községkerülethez tartozott.263

Dr. Klein Mór (1842-1915) rabbi 1880 és 1915 között állt a nagybecs
kereki zsidó hitközség élén, s ez volt annak fénykora. Kiváló szónok volt, s 
egyike volt azoknak, akik a magyar nyelvet a zsinagógába bevitték. Minde
nekelőtt kiváló hitszónokként ismerték, a zsidó teológiai irodalom ismert 
nevű munkásaként meg vallásbölcsészként.264 Nevéhez fűződik a becskereki 
zsinagóga építése is (1896), amely Baumhorn Lipót jeles építész alkotása volt. 
Becskereken a megyei bizottság, valamint a városi képviselő-testület tagja

257 Uo.
258 Zsidó lexikon. (Szerk.: Újvári Péter.) A Zsidó Lexikon kiadása. Budapest, 1929, 627.
259 Uo.
260 Uo.
261 Uo. Az Izraelita Nőegyletnek 1886-ban 94, a Maskil el Dalnak 128, a Chevra Kadi- 

sának pedig 141 tagja volt. Az egyletek megalakítására vonatkozóan a becskereki napi sajtó 
más adatokkal szolgál. Ezek szerint a Maskil el Dal már 1870-ben létezett, a Humanitáts 
Véréin pedig 1863-ban.

262 Bányai Jakab: A nagybecskereki izraelita iskola múltja és jelene. Nagybecskerek, 1896.
263 Zsidó lexikon. (Szerk.: Újvári Péter.) A Zsidó Lexikon kiadása. Budapest, 1929, 627. 

A szegedi zsidó hitközség, amely kongresszusi szervezetű hitközség volt, 1785-ben alakult, 
s a XXII. Izraelita Községkerületnek volt a székhelye, amelyhez Csongrád, Csanád, Békés 
és Torontál megye tartozott.

264 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda
pest, [1912]
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volt, s több ízben választották egyik-másik jelesebb esemény vagy ünnepség 
szónokává. Számtalanszor felkérték alkalmi előadások megtartására.

Dr. Klein nemcsak családját hozta a Bega menti városba. Pápáról magá
val hozta a lelkes Bányai (Goldberg) Jakab tanítót a becskereki zsidó isko
lába, Homonnáról pedig Löfflert, aki hitközségi titkár és tanító volt.265 Az ő 
segítségükkel rabbink csakhamar jelentős változásokat eszközölt a becskereki 
zsidó hitközségben.266

A 20. század első éveiben Klein Mór több elismerésben részesült mun
kásságáért. Ebből elegendő csupán egyet kiemelni. 1903-ban az amerikai 
Wagnalls Company könyvkiadó cég az akkor készülő, s 12 kötetre tervezett 
The Jewish Encyklopedia részére megkérte rabbink életrajzi adatait.267

1905 májusában ünnepelte lelkészkedésének negyven éves, nagybecske
reki működésének pedig huszonöt éves jubileumát.268 Ebből az alkalomból 
fia, dr. Kiss Arnold, akkor már budai főrabbi, Egy igaz pap címmel emlékal
bumot szerkesztett, amely Budapesten jelent meg Márkus Samu nyomdájá
ban.269 Ebben a kötetben van többek között Borsodi Lajosnak édesapjához 
intézett verse is.270

Fél évszázados jubileumát 1915-ben már nem ülhette meg. Március 29-én 
elragadta a halál.271

(2012)

265 Uo.
266 Németh Ferenc: Egy tudós rabbi. Dr. Klein Mór születésének 150. évfordulójára.= 

Magyar Szó, Kilátó. 1992. augusztus 15.
267 Torontál 1903. január 22.
268 Akkor leplezték le alkalmi ünnepség keretében megfestett arcképét is a nagybecs

kereki zsidó hitközség tanácstermében.
269 Uo. A kötet előszavában, édesapja pályáját méltatva, dr. Kiss Arnold őt „a modern 

felekezeti irodalomnak alapvetői közé” sorolta, mondván, hogy „a haladás és művelődés 
előharczosainak, a felvilágosodott vallásos meggyőződés megszilárdítóinak sorába” tartozik.

270 Uo. A vers címe: Édes apánkhoz.
271 Uo. Sírköve, noha Nagybecskereken az 1970-es években teljesen felszámolták az egy

kori zsidó temetőt, máig fennmaradt.
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MAGYAR ÖRMÉNYEK BÁNÁT KÖZÉLETÉBEN 
A 19. SZÁZADBAN

Több évszázados vándorlást követően az örmények, akik a 13. század
ban Aniból menekülésre kényszerültek a tatár és mongol betörések elől, a 
17. század második felében Erdélyben találtak maguknak hazát.272 1. Apafi 
Mihály fejedelem 1672-ben adott számukra letelepedési engedélyt, s ennek 
nyomán csakhamar örmény közösségek szerveződtek Gyergyószentmik- 
lóson, Csíkszépvízen, Szamosújváron és Erzsébetvároson.273 Ott egyházi 
életüket is megszervezték, s a közösségek lelki gondozását az örmény római 
katolikus szerzetesi kongregáció, azaz a Mechitarista Rend látta el.274 Alig egy 
évszázad leforgása alatt, a 18. század végéig az erdélyi örménység a magyar 
közegnek és kultúrának a hatására már magyar anyanyelvűvé vált, s mint 
Issekutz Sarolta írja „megmaradását a zárt kolóniáknak köszönhette, amely 
szigorú vallási, erkölcsi, gazdasági szabályaival, saját igazságszolgáltatásával 
igazgatta közösségét.”275

Valamikor a 18. század második felében kezdődött meg ezen erdélyi 
örmény közösségek tagjainak kirajzása a Délvidékre, amely a török kiűzése 
után jobbára lakatlan, rendezetlen vidék volt, hatalmas kiterjedésű megműve- 
letlen birtokokkal, amely az érkező örményeknek egyrészt a jól jövedelmező 
marhakereskedelemre adott lehetőséget, másrészt a hagyományos örmény 
iparágak (pl. bőrfeldolgozás) felvirágoztatására.276

Nos, (a mai értelemben vett) Bácska és Bánát (akkor Bács-Bodrog és 
Torontál megye, valamint Temes megye egy része) a 18. század végén poli
tikai és művelődési szempontból messze elmaradt az országos tendenciák 
mögött. Lehet, hogy helyesebb, ha úgy fogalmazunk, hogy ott igencsak késtek

272 Issekutz Sarolta (szerk.): Szerkesztői gondolatok. = Délvidéki örmény nemesek. Ele- 
mér-Écska-Nagybecskerek. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2010, 8.

273 Uo.
274 Uo.
275 Uo.
276 Uo. 9.
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ezek a folyamatok, annak pedig több objektív oka is volt. A török kiűzését 
követően a 18. században a mai Vajdaság területén még nem alakulhatott ki 
említésre méltó gazdasági, szellemi élet.

Szeli István szerint akkor „a kulturális fejlődés országútja messze elkerülte 
Vajdaságot. Ami pedig ennek ellenére is létrejött, az ma is jórészt rejtve van 
előttünk, ismeretlenül és feltáratlanul lappang.”

Bánát csak az 1716-1718. évi hadjárat után szabadult fel, s hosszú évti
zedek kellettek ahhoz, hogy kiheverhesse a török uralom nyomait. Torontál 
megye a török hódoltság alatt „csaknem egészen kipusztult, és lakatlanná 
vált. Az akkori térképeken is csupa posványos, homokos térségeket és csak 
kevés lakott helyet találunk.”277 Törökkanizsa és Mokrin, Nagybecskerek és 
Nagykikinda között nagy mocsár húzódott, amellett Dél-Bánátban is volt 
kettő: az iláncsai és az alibunári. A Bega, a Temes, a Berzava és a Birda folyók 
árterületei is elmocsarasodtak.278 Közép-Bánátban az 1717. évi összeírás 
szerint 100 házzal Becskerek volt a legnépesebb. Az összeírok Becsén 20, 
Écskán 20, Módoson 50 házat számláltak meg.279 Az elnéptelenedett falvak 
számáról a legszemléletesebben az alábbi két adat tanúskodik: a becskereki 
kerületben 21 lakott és 55 lakatlan, a pancsovai kerületben pedig 19 lakott 
és 40 lakatlan helység volt.

Az örmények „beépülését” a déli végeken furcsamód éppen e rendezet
len állapotok serkentették. Egyrészt azért, mert mielőtt megkapták volna a 
magyar állampolgárságot (amelyre csak 1840-ben került sor), addig kénytele
nek voltak kereskedelemmel foglalkozni, a lepusztult bánáti állapotok pedig 
igencsak kedveztek a szarvasmarha-tenyésztésnek, illetve a jószágkereskede
lemnek. „A ritkán lakott terület, a nagy puszta és rét felületek serkentették 
az állattenyésztést, úgyhogy ez a 18. század első felében az egyik legfonto
sabb gazdasági ágazattá vált. A jószágok felvásárlása mellett a kereskedők 
réteket és pusztákat béreltek ki, vagyonukat az állattenyésztésbe fektették be, 
különösen a nagy jószágokba. Németországba és Csehországba terelték az 
állatokat, viszonylag rövid idő alatt az európai húspiac fő ellátói lettek.”280

Ilyen állapotok uralkodtak Bánátban, amikor a pozarevaci békekötés után 
Claudius Florimund Mercy táborszernagy került a tartomány kormányzói 
székébe. Mercy erőfeszítései mindenekelőtt két fontos tényezőre összponto
sultak: az elnéptelenedett vidék betelepítésére és a mocsarak lecsapolására.

277 Szeli István: A peremkultúra élettana. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1993,17.
278 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda

pest, [1912] 409.
279 Uo. 410-411.
280 Uo.
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Ezek voltak ugyanis a vidék fejlesztésének alapfeltételei. Akkortájt belátha
tatlan területek hevertek parlagon, nem volt, aki megművelje őket. Amellett a 
mocsarak kiszárításával újabb megmunkálható földterületeket lehetett nyerni, 
egészségesebbé lehetett tenni az életkörülményeket, magyarán lakhatóvá ten
ni Bánátot. Mercy először a telepítéshez látott hozzá: német, olasz és spanyol 
telepesekkel próbálkozott, sajnos nem nagy sikerrel. Nagybecskerekre például 
1722-ben spanyolokat költöztetett, ám azok nem tudták elviselni az éghaj
latot, s „a közeli mocsarak kigőzölgését”.281 Legnagyobb részük mindössze 
néhány év leforgása alatt kiveszett. Helyükbe 1728-ban szerbek, magyarok 
és németek érkeztek.282 A rákövetkező évtizedekben is időről időre ismétlő
dött ez a betelepítési folyamat. A térség egyik 18. századi sajátosságát, talán 
még eléggé ki nem kutatott jelenségét, éppen ezek a telepítések képezik. Szeli 
István szerint „a század folyamán e terület volt az ország legváltozatosabb 
népelemekkel betelepített része: szerbek, magyarok, szlovákok, románok, 
franciák, spanyolok, németek, csehek, örmények, albánok, bolgárok és még 
más nemzetiségű népek spontán vagy tervszerű letelepedése jellemzi.”283

A 18. századi bánsági telepítésekkel kapcsolatosan mindenképpen hangsú
lyozni kell, hogy a tartományi igazgatóság a németeket mindenütt előnyben 
részesítette a többi nemzetiséggel szemben. Sőt, a létesített népiskolákban is 
a német nyelv terjesztését serkentették a többi nyelv rovására.284

A többszöri betelepítés következtében 1779-ben, Torontál megye vissza
csatolásakor már igencsak tarka volt a mai Bánát néprajzi képe. 1779. július 
13-ától teljesen új korszak vette kezdetét: a közigazgatás ismét a vármegyei 
önkormányzat kezébe került, s kinevezték Torontál megye első tisztikarát 
is. A főispáni szék egyelőre üres maradt. 1780 szeptemberében töltötte csak 
be gróf Győri Ferenc.285 Az alispán Semsey András lett, helyettes alispánnak 
Egyed Jánost, főjegyzőnek pedig Hertelendy Józsefet választották. Az emlí
tettek mellett a megye szolgálatában lévő aljegyzők, főjegyzők, alügyészek, 
főügyészek és táblabírák, megyei mérnökök, járási szolgabírók és megyei 
írnokok között is voltak művelt, képzett személyek, akik a bánáti művelődési 
életet ébresztgették. Hiszen mint Szentkláray írja, a Bánság csak „1779-ben

281 Uo.
282 Uo.
283 Pavlov, Boris: Eleméri nemesség. = Délvidéki örmény nemesek. (Issekutz Sarolta 

szerk.): Elemér-Écska-Nagybecskerek. Budapest, 2010, 14.
284 Uo. 12.
285 Uo.
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ébredt több mint 200 éves álma után”.286 A rákövetkező néhány évtizedben 
indulhatott csak meg egy lassú, fokozatos, és tegyük hozzá, mindinkább 
céltudatos fejlődés, amely nemcsak gazdasági, hanem szellemi téren is elő
relépést jelentett.

A korszak további jellegzetessége, amelyről szólni kell, a nagy bánáti 
uradalmak kialakulása volt. A kincstári javak 1781. évi árverésén jutott 
hozzá néhány magyar örmény család (is) nagyobb uradalomhoz: Kará
csonyi Bogdán megszerezte a beodrai, Lázár Lukács az écskai, Kiss Izsák 
(1740-1792) pedig az ittebei és eleméri birtokot. Új alapokon indult meg 
ezeken az uradalmakon a mezőgazdasági termelés, szakosított foglalko
zási ágakkal. Ezek (az akkor már nagyobb tőkével rendelkező) magyar 
örmény családok mintaszerűen működő gazdaságokat hoztak létre, egyben 
„társadalmi és politikai elismertséget és megbecsülést szerezve családja
iknak”. Rajtuk kívül, a 18. század végén, de jobbára a 19. század elején, 
amikor már lassan rendeződni látszott az élet, a boldogulás reményében 
más magyar örmény családok is áttelepültek Bánátba: Elemérre, Nagy- 
becskerekre, Écskára, Ólécre, Kanakra stb. Az ő tevékenységük a megye 
közéletében már a reformkorban érezhető volt, de leginkább a 19. század 
második felében bontakozott ki teljes mértékben.

A 18. század második felében, a Bánátba települt magyar örmények 
vonatkozásában arra figyelhetünk fel, hogy legalább három szociális réteg 
tagjai érkeztek ide: földbirtokosok, kereskedők és iparosok. A földbir
tokos réteg a nemességhez tartozott (grófi és bárói rangot is elértek), a 
kereskedők anyagi erejüktől függően nagy- és kiskereskedők voltak (a 
nagykereskedők a nemességhez, a dzsentrihez álltak közelebb, státusuk 
meg üzleti ügyeik vonatkozásában is; a kiskereskedők inkább a polgár
sághoz tartoztak), az iparosok pedig egyértelműen a polgári réteget kép
viselték. Ez a felosztás a 19. század második felében érthetően módosult 
az erőteljes polgárosodás folytán.

Mint Tóth K. József írja, „a 18. század (leszámítva a Rákóczi-szabadság- 
harcot) a békés gyarapodás időszaka az örmények számára. Mivel a magya
rok nem aknázták ki kellőképpen a kereskedelmi lehetőségeket, más (görög, 
szász, zsidó) idegen etnikumokhoz hasonlóan az örmények olyan jelentős 
vagyont tudtak felhalmozni, hogy nemegyszer a kincstárat is kisegítették 
(azonban általában helyben nem kölcsönöztek), amit hamarosan kedvez
ményekkel, nemesség adományozásával hálált meg az udvar.”

286 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda
pest, [1912] 410-411.
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A beodrai Karátsonyiak

A Karátsonyiak (egykor szamosújvári Krecsunjánok) már a 16. század
ban erdélyi birtokos nemesek voltak, akik jótékonyságukról és adakozókész
ségükről voltak ismertek. Karátsonyi Kristóf szamosújvári szenátornak és 
kereskedőnek „a kincstár körül tett értékes szolgálataiért, továbbá az 1735- 
iki Peró János-féle felkelés alkalmával szenvedett tetemes károk miatt” Mária 
Terézia 1749. június 15-én magyar nemességet adományozott. Karátsonyi 
Adeodatus (Bogdán, Deodat) „az utolsó török háború alatt harcosok állítása 
által kiváló érdemeket szerzett és Beodra mezővárosával 18.000 holdat kapott 
donációba”. A családnak idővel kialakult egy grófi és egy nemesi ága.287 A 
grófi ágon a család tagjai 1858-ban nyertek birodalmi grófi rangot, 1874-ben 
pedig magyar grófi rangot. A nemesi ágon, akárcsak a grófin is, használták a 
beodrai előnevet. A nemesi ág bánáti felvirágzását a birtokszerző Karátsonyi 
Bogdán indította el még a 18. század végén. Leszármazottai Beodrán két 
kastélyt emeltek: az egyiket 1842 és 1846 között Karátsonyi László, a másikat 
pedig 1857-ben Karátsonyi Lajos.288 Uradalmi mintagazdaságot létesítettek 
és a vidéki nemesség életét élték.

Egy 1911 -bői származó összeírás szerint a Karátsonyiak Temes és Toron- 
tál megyében együttvéve közel 20 000 holdat birtokoltak (Denta, Bánlak, 
Dóc, Karátsonyifalva, Karátsonyliget, Pártos, Zichyfalva stb.) Rokoni kap
csolatokat építettek ki a Marczibányiakkal, a Zichyekkel, a Czirákyakkal, 
a Csekonicsokkal, az Andrássyakkal, a Keglevichekkel, a Dukákkal, a 
Nikolicsokkal, a Schulpekkal, a Hertelendyekkel, a Kissekkel, a Verzárokkal stb.

Az ittebei és eleméri Kissek (Ákonczok)

A birtokszerző Kiss Izsák gazdag erdélyi jószágkereskedőként vásárol
ta meg 1781-ben az eleméri és ittebei birtokot, s ezzel együtt nyert nemesi 
rangot is. Korábban az egész Közép-Bánát térségét bérelte. Szüleinek halála 
után tetemes vagyont örökölt, s anekdotaszerű történet, hogy amikor a bécsi 
udvarban, árveréskor a tisztviselők megkérdezték tőle, mennyi szarvasmarhája 
van, ezt felelte: „Nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy közel tizenegy- 
ezer kutya vigyázza őket”. Kiss Izsák összesen 643 750 forint vételárat fize
tett birtokaiért, 171 750 forintot az eleméri, 472 000 forintot pedig az ittebei 
birtokért. Sikerének titka az volt, hogy támogatta a bécsi udvar politikáját.

287 Uo.
288 Uo.
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Hadi szállító volt, s nagy mennyiségű élelmiszert adott el a katonaságnak 
viszonylag alacsony áron. Szarvasmarha-tenyésztéssel és kereskedelemmel 
foglalkozott, s a jószágot rendszerint hajón szállította Bécsbe. A 40 000 láncot 
kitevő birtoka egykor a monarchia déli részének legnagyobb uradalma volt.

A legismertebb családtagja mindenképpen Kiss Ernő (1799-1849), ara
di vértanú volt, a szabadságarc tábornoka. A család tagjai közül egyeseknek 
sikerült felzárkózniuk a magyar főnemesség sorába. Kiss Antal (1880-1971) 
követségi tanácsos 1911-ben szerzett bárói rangot. Ugyancsak említésre mél
tó, hogy Antal édesapja, Miklós (1852-1909) császári és királyi konzul volt, 
édesanyja, Schratt Katalin (1853-1940) pedig bécsi udvari színésznő, akit 
érzelmi szálak fűztek Ferenc József császárhoz és királyhoz.

A szamosujvárnémeti Dánielek

A Dániel (vagy: Dániel) család ősei 1725. július 3-án III. Károlytól nyertek 
címeres nemeslevelet. A magyar örmény főnemesi családok sorába emelked
tek, akárcsak a Papok meg a Karátsonyiak. A család Torontál megyei ágának 
megalapítója a 19. század elején Dániel Pál (1822-1895) megyei aljegyző, 
járási főszolgabíró, a későbbi 1848-as országgyűlési képviselő volt. Négy fia 
született: Pál, János, József és László. János (1852-1920) királyi tanácsos, 
Torontál megye alispánja volt (és Kiss Auguszta (1822-1900) fia, azaz Kiss 
Ernő aradi vértanú unokája). László (1855-1929) is politikai karriert futott 
be: a 19. század második felében országgyűlési képviselő volt, majd Torontál 
vármegye alispánja, az 1890-es évek végén pedig Nógrád vármegye főispánja. 
Dániel László 1898-ban Kanakon építtetett magának kastélyt, díszes parkkal, 
és ott élt családjával, noha hivatala egy ideig Torontál megye székhelyéhez, 
Nagybecskerekhez kötötte.

A család két tagja, Dániel Béla (1828-1882) és Dániel László Arthur 
(1824-1888) az 1848-as szabadságharcban is részt vett. A Dánieleket egyéb
ként négy aradi vértanú családjához fűzték rokoni szálak: a Kissekhez, 
Dessewffyekhez, a Lázárokhoz és a Vécseyekhez.289

A főnemességet Dániel Ernő (1843-1923) érte el, aki jogot Temesvárott 
és Budapesten tanult, majd karrierjét Temes vármegye hivatalaiban kezdte. 
1870-ben lett a begaszentgyörgyi kerület országgyűlési képviselője, s ezzel 
kezdetét vette sikeres politikai karrierje is. Egy ideig Nagybecskerek város 
meg a pancsovai kerület országgyűlési képviselője volt. Szervezője volt a 
nagybecskereki Ármentesítő Társulatnak, részt vett a Tiszavölgyi Társulat

289 Szeli István: A peremkultúra élettana. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1993, 20.
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megalakításában, amellett nagy érdemei voltak a nagykikinda-nagybecskereki 
vasútvonal megépítésében, hiszen a vasútvonalat építő társaság igazgatósá
gi elnöke volt. 1895-ben kereskedelemügyi miniszternek nevezték ki, s az 
ő ideje alatt fejezték be a Vaskapu munkálatait. 1896-ban valóságos belső, 
titkos tanácsos lett, bárói rangot és örökös főrendiházi tagságot nyert. Mind
emellett az ezredéves ünnepségeket szervező bizottság elnöki tisztségét is 
betöltötte. Fia, Tibor (1878-1951) is, apja példáját követve, jogot végzett. 
Később parlamenti képviselő lett, s kiváló teniszezőként, sportemberként is 
hírnevet szerzett magának.290

A családban (amelynek tagjai Bánátban főképpen Kanakhoz, Óléchez, 
Nagygájhoz és Nagybecskerekhez kötődtek) volt még aljegyző, szolgabíró, 
alispán és országgyűlési képviselő.291

A bobdai Gyertyánffyaknak

A család tagjai 1796-ban költöztek Torontál megyébe. Gyertyánffy Antal, 
Lukács, Kristóf és János I. Ferenc királytól 1795-ben nyertek címeres nemes
levelet. Antal, Lukács és Kristóf Bobdát, Gyért és Tolvadiát nyerték adomá
nyul, a bobdai előnév használatára pedig 1806-ban nyertek engedélyt. A 
család tagjai közül néhányan Torontál vármegye tisztségviselői voltak s ott 
építettek ki közéleti karriert. így Gyertyánffy Dávid (1794-1878) Torontál 
vármegye követe, alispánja, majd főispánja volt. Dávid fia, Gyertyánffy Gyula 
(1823-1870) negyvennyolcas főhadnagy volt, aki Segesvárnál sebesült meg. 
Gyertyánffy László (1831-1890) Torontál vármegye alispánja volt, Gyertyánffy 
Ferenc (1846-1888) pedig a nagybecskereki királyi törvényszék elnöke. A 
család tagjai között volt még főszolgabíró, honvédezredes, huszárfőhadnagy, 
vértes kapitány, tartalékos huszárhadnagy és több földbirtokos.292

Az eleméri Papok

A család eredeti neve Derder volt, s az elekesi előnevet használta. Egyik 
legismertebb tagja Pap Simon (1828-1892) a 19. században megyei hivatalt 
viselt: Torontál vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának 
volt a tagja.293 Fia, Pap Géza (1864-1934) még fényesebb politikai karriert

290 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda
pest, [1912] 420-421.

291 Uo. 429.
292 Uo. 446-447.
293 Uo.
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futott be: 1912-ben bárói rangot nyert. Pályafutása Nagybecskerekről indult, 
ahol egy ideig ügyvédkedett, majd 1892-ben országgyűlési követ lett, később 
tagja lett az országgyűlés felsőházának. Pályafutásának tragikuma, hogy a 
titulus megszerzője nem kötött házasságot, így 1934-ben vele ki is halt a 
család bárói ága.

Az écskai Lázárok

Az écskai uradalom története visszanyúlik a 18. század végéig, amikor 
is 1781 augusztusában az örmény származású Lázár Lukács (1727-1793) 
megvásárolta a mintegy 30 ezer holdas földterületet a kamarai birtokok bécsi 
árverésén. Lázárnak 217 000 forintjába került az écskai uradalom, amelyet 
csakhamar mintagazdasággá fejlesztett.294 Mindössze néhány évtized alatt 
az écskai uradalom (huszonöt holdas, párját ritkító parkjával együtt) neves 
mintabirtok lett: a keszthelyi Georgikon „érdemes testvérje”, „az Alföld első 
georgikona” - ahogyan 1817-ben Vedres István fogalmazott.295 A piros kas
télynak emlegetett, angol stílusú, tornyos, manzárdtetős úri lakot - amely
ben Liszt is fellépett - a birtokszerző Lázár Lukács egyik fia, Lázár Ágoston 
(1768-1833) építtette a 19. század elején, pontosabban 1817-ben, de ünne
pélyes felavatására 1820 nyarán került sor.296 Másik fia, Lázár János építtette 
az écskai római katolikus templomot.297

Lázár Lukács a 18. században „hamar felfedezte, hogy a marhatenyész
tés nagyon kifizetődő a császárság déli területein, ezért üzleti politikáját tel
jesen alárendelte a császári sereg minőségi hússal való ellátásának. Ennek 
érdekében haszonbérbe vette a végeláthatatlan gazdag mezők területét Dél- 
Magyarországon, és Kiss Izsák üzleti partnerével együtt a Bellye állami bir
tokot is Baranyában. [...] Az üzleti tisztesség és pontosság eredményeként 
Lázár Lukács nagyon hamar hírnevet szerzett a császári katonai körökben, 
és mint korának kiváló marhatenyésztő és húsfeldolgozó szakembere meg
kapja a császári osztrák-magyar hadsereg ellátmányozásának tiszteletbeli 
alezredesi címét.”298

294 Issekutz Sarolta (szerk.): Szerkesztői gondolatok. = Délvidéki örmény nemesek. Ele- 
mér-Écska-Nagybecskerek. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2010,9.

295 Tóth K. Jó z se f (2006): Örmények a Kárpátm edencében  (internetes forrás: 
http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=ormenyek)

296 Sisakos: A szamosujvári és beodrai gróf Karátsonyi család története. Todorán Endre 
„Aurora” Könyvnyomdája, Szamosujvár, 1902, 6-8.

297 Uo.
298 Uo.
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Ezt a tevékenységet fejlesztette és vitte tovább Lázár Lukács fia, Ágos
ton, aki egyébként a császári hadsereg ezredese volt. A fejlődő écskai min
tagazdaság, valamint a család kiterjedt üzleti kapcsolatai révén „a Lázárok 
és Écska falu neve hosszú éveken keresztül beleszövődött a császárság elit 
köreinek történetébe.”299

Lázár Ágoston feltehetően „katonai” vonalon, jeles hadiszállítóként 
kerülhetett kapcsolatba Esterházy Miklós birodalmi herceggel, aki fényes 
katonai pályát futott be, s aki 1817-ben a császári hadsereg táborszernagya 
lett (amellett az Aranygyapjas rend lovagja és a Szent István Rend nagyke
resztese). Nyilván állami és katonai érdekek is amellett szóltak, hogy a nagy 
szállítónak számító Lázár Ágostonnal ápolni kell nemcsak a kereskedelmi, 
hanem a baráti kapcsolatokat is. Ugyancsak Lázár Ágoston üzleti érdekeltsége 
is azt sugallta, hogy csakis jót tehet a magas rangú császári katonatisztekkel 
való barátság erősítése.300

A Lázár család nemcsak Écskát birtokolta, hanem (földesúri joggal bírta) 
Jankahidát, Bégafőt, Lázárföldet, Zsigmondfalvát és Lukácsfalvát.301

Magyar örmény karrierek, karriersémák, vegyes házasságok, 
asszimilálódás, polgárosodás

A karrierépítés a Bánátba települt magyar örményeknél általában a vagyon-, 
azaz birtokszerzéssel vette kezdetét, majd (városi vagy megyei) közhivatal 
vagy tisztség elérésével folytatódott s a második vagy harmadik nemzedék
nél - vegyes házasság vagy örmény párválasztás révén - tovább szilárdult és 
erősödött a család közéleti pozíciója, társadalmi befolyása. A karrierépítés
nek volt még két fontos tartópillére: a mindenkori császárnak hazafiságból 
nyújtott anyagi és katonai segítség, meg a közcélú jótékonykodás. Ez képezte 
a jellegzetes karriersémát, amelyet több példával is alátámaszthatunk.

Gurzó K. Enikő megállapítása szerint például „a Karátsonyiak legjelesebbjei 
a kor szokása szerint nemes lelkű felajánlásaikkal vívtak ki maguknak tekin
télyt és elismerést nem pedig titáni palotáikkal, díszes fogataikkal.”302 Karrier 
szempontjából a Karátsonyi család bánáti ágának egyik legsikeresebb tagja 
Karátsonyi László (1806-1869) volt, aki számos tisztséget töltött be Torontál

299 Uo.
300 Uo.
301 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda

pest, [1912] 546.
302 Gurzó K. Enikő: Karátsonyiak a Bánságban. (1. rész) = Erdélyi Örmény Gyökerek, 

2010. május, 31.
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megyében: a 19. század első felében a vármegye szolgabírója, majd alispánja 
volt, később országgyűlési követe, 1848-ban, 1861-ben és 1867-ben pedig 
Torontál megye főispánja volt.303 Borovszky Samu szerint „higgadt, előrelátó 
és megfontolt természetével igen sok jó szolgálatot tett a vármegyének.”304 
Életében nagy tisztelet és tekintély övezte. Halálakor a vármegye úgy rótta 
le iránta való kegyeletét, hogy hat hónapi gyászt rendelt el, s az idő alatt még 
az ügyiratokhoz is fekete pecsétet használtak.305

A család tagjai közül nemcsak Karátsonyi László, hanem mások is épí
tették közéleti karrierjüket: Karátsonyi Lázár (1759-?) Torontál vármegye 
alispánja volt, majd országgyűlési követ, aki „a franciák elleni háborúban 
saját költségén 100 főnyi inszurgens csapatot állított elő, azonkívül hadi 
célokra még 300.000 forintot adott. Jutalmul Ferenc császártól a nagyzsámi 
uradalmat kapta.”306

Amellett József főherceg vezetésével részt vett a mezőgazdaság és lótenyész
tés szabályozásában, közhasznú intézeteknek pedig gazdag alapítványokat 
tett.307 „Egyebek mellett 10 ezer forintot, vagyis egy, akkoriban jelentősnek 
számító summát adományozott a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Katonai 
Akadémiának.”308

Karátsonyi Guido (1817-1885) császári és királyi kamarás volt, valósá
gos belső titkos tanácsos, országgyűlési követ, birodalmi és magyar gróf, a 
vaskorona rend nagy keresztese.309 A család tagjai közül Karátsonyi Géza 
országgyűlési képviselő volt, Karátsonyi Emánuel (1770-1840) táblabíró.310 
Karátsonyi Jenő (1861-1933) császári és királyi kamarás volt, zichyfalvi 
képviselő, társelnöke a Torontál Megyei Munkapártnak és elnöke a közmű
velődési egyesületnek.311

Az eleméri és ittebei Kissek ősei is, akárcsak a Karátsonyiak, Szamosúj- 
várról rajzottak ki „kik a törökök kiűzetése után szabaddá lett földterületek-

303 Németh Ferenc: A beodrai úrilak. = Magyar Szó, Kilátó, 1986. május 10.
304 Uo.
305 Uo.
306 Sisakos: A szamosujvári és beodrai gróf Karátsonyi család története. Todorán Endre 

„Aurora” Könyvnyomdája, Szamosujvár, 1902, 6-8.
307 Uo.
308 Gurzó K. Enikő: Karátsonyiak a Bánságban. (1. rész) = Erdélyi Örmény Gyökerek, 

2010. május, 33.
309 Németh Ferenc: A beodrai úrilak. = Magyar Szó, Kilátó, 1986. május 10.
310 Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája (javí

tott, bővített kiadás). Budapest, 2010, 372-377.
311 Gurzó K. Enikő: Karátsonyiak a Bánságban (4. rész) = Erdélyi Örmény Gyökerek, 

2010. szeptember, 37.
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bői hadi vagy polgári érdemeik elismeréséül a királyok által donációkban 
részesültek.”312

A Bánátba érkező magyar örmények még Erdélyben átvették a magyar 
nyelvet és életmódot, s az asszimiláció első hullámán már Erdélyben átestek. 
Ezt látszanak igazolni az egyes magyar örmény családok nemzedéktáblái, 
családfái. Példaként elegendő talán Kiss Ernő aradi vértanú családtörténetére 
hivatkozni, noha a többi örmény család is hasonló folyamaton esett át a 18. 
század második felétől a 19. század végéig. A környezethez és a dinamikus 
társadalmi folyamatokhoz való gyors alkalmazkodásról ad hiteles képet a Kiss 
család kéziratos nemzedéktáblája313, amely azzal indul, hogy (az ittebei ág 
családalapítója) „Fark, később Akoncz Gergely Erdélyben, Ebesfalván 1760. 
felvette [a] Kiss Gergely nevet”, neje pedig az ugyancsak örmény Hankovics 
Anna volt. A továbbiakban azt olvassuk, hogy „a család 1760-ban nemesít - 
tetett meg Mária Terézia Királyasszony által.”314 A címeres nemeslevelet vol
taképpen a három testvér - egyébként erzsébetvárosi kereskedő - Gergely, 
Lukács és Jakab érdemelték ki 1760. október 7-én.315 Érdekes, s a török világ 
emlékét idézi, hogy a család eredeti neve, amely Ázád volt, törökül Zádeként 
maradt fenn.316 A névmagyarosítás ténye már a család bizonyos fokú asszi
milációjáról tanúskodik, s talán nem véletlen egybeesése a dolgoknak, hogy 
a három fivér a nemesség megszerzésének évében magyarosította nevét.

Kiss Gergely gyermekei, Izsák, Miklós és Mária az 1780-as években raj- 
zottak ki Bánátba s kerestek ott boldogulást.317 Mindhárman magyar örményt 
választottak élettársul: Kiss Izsák Issekutz Máriát vette feleségül, Kiss Miklós 
Issekutz Katalint, Kiss Mária pedig az ugyancsak örmény Dániel Lukácshoz 
ment férjhez.318 Az ő gyerekeik (azaz, Kiss Gergely unokái) már nem tartot
ták magukat teljes egészében a magyar örmény párválasztáshoz: Kiss Izsák 
fia, Ágoston poeni Bogdanovits Annát vette feleségül, Kiss Miklós fia, Antal 
pedig Lenhard Katalint.319 Ezzel már a 18. század utolsó éveiben, illetve a 19.

312 Sisakos: A szamosujvári és beodrai gróf Karátsonyi család története. Todorán Endre 
„Aurora” Könyvnyomdája, Szamosujvár, 1902, 6-8.

313 Id. Bobor Gyula: Az ittebei (és elleméri) Kiss család leszármazási táblázata (kézirat, 
magántulajdon)

314 Uo.
315 Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája (javí

tott, bővített kiadás). Budapest, 2010, 389-390.
316 Uo.
317 Uo. 390-393.
3,8 Uo.
319 Id. Bobor Gyula: Az ittebei (és elleméri) Kiss család leszármazási táblázata (kézirat, 

magántulajdon)
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század legelején kezdetét vették a családban a vegyes házasságok. Igaz ugyan, 
hogy a Kissek a 19. század végéig a magyar örmény családok közül rokoni 
kapcsolatokat építettek ki a Capdebo, a Dániel, a Csiky, a Jakabffy, a Novák, 
a Simay, a Lászlóffy, a Karátsonyi, a Gyertyánffy, a Kövér és a Patrubány csa
láddal, ám ugyanakkor, a vegyes házasságok révén rokonságba kerültek nem 
örményekkel is: a Somoskeőyekkel, az Iszayakkal, a Thucsikokkal, a Dukák- 
kal, a Szentiványakkal, a Koronghyakkal, a Beniczkyekkel, a Rónayakkal, 
a Schulpekkal, a Béldyekkel, a Farkasokkal, a Tónikákkal, a Bayerokkal, a 
Boborokkal, a Csávossyakkal stb.320 Ezek a nem örmény relációk tanúskodnak 
legszemléletesebben a Kiss család tagjainak többnemzetiségű környezetükbe 
való besimulásáról a 19. század második felében, a rokoni kapcsolatok révén 
pedig bánáti érvényesülésükről is.

Az örmény anyanyelv a Bánátba érkező családoknál még a 18. század 
végén is fennmaradt, s minden valószínűség szerint a 19. században is egy 
ideig. Kiss Ernő aradi vértanú hagyatékában maradt fenn egy 1779 de
cemberéből származó, Kiss Izsákhoz (Elemér és Ittebe szerzőjéhez) címzett 
(örmény nyelven írt) levél321, amely erről tesz tanúságot. A levélíró Izsákot 
még Szehagnak, Miklóst Nigolnak, Pétert Bedrosznak, Jánost Ohannak, 
Kristófot pedig Chacshignak nevezi.322

Az örmény hagyományokhoz való ragaszkodás az életvitelen, a népvise
leten és a vallásosságon keresztül tükröződött. A Kiss család vonatkozásában 
ezt néhány példával támaszthatjuk alá. A családtagok mély vallásosságát és 
jótékonykodását igazolja, hogy pl. 1789 karácsonyán „szigorúan megtartották 
a szokásokat, különösen azokat, amelyek Krisztus születéséhez kapcsolódtak. 
A család azokban a napokban együtt volt. [Kiss] Izsák felesége meglátogatta a 
falu apraját, és különféle csomagokkal ajándékozta meg őket.”323 A pravoszláv 
karácsony alkalmával is Eleméren a család nőtagjai, a 18. század végén hagyo
mányosan ajándékokat osztottak a szerb gyerekeknek.324 Bogdanovits Anna 
(?—1805) és Kiss Ágoston (? -1800) esküvőjén, 1795 nyarán, Temesvárott, az 
ifjú pár hatfogatos hintóbán érkezett a templom elé, s „a kíséretben néhány 
lovas magyar és örmény népviseletben volt”.325 1797-ben, az eleméri kastély 
építésekor Kiss Ágoston, anyja kérésére, „az első emeleti egyik teremből csa

320 Uo.
321 Pavlov, Boris: Eleméri nemesség. = Délvidéki örmény nemesek. Issekutz Sarolta szerk.: 

Elemér-Écska-Nagybecskerek. Budapest, 2010, 20-22.
322 Uo.
323 Uo. 23.
324 Uo.
325 Uo. 29.
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ládi kápolnát alakíttatott ki, s egy ismeretlen temesvári festőtől megrendelték 
Szent Ágoston képét is”.326

1799-ben, Kiss Ernő (a későbbi aradi vértanú) születésekor, Temesvárott 
„a nagyszámú örmény gyülekezet a kicsi Ernőnek egy régi örmény kardot 
ajándékozott, amely arannyal és drágakövekkel volt díszítve. Ernő ettől a 
kardtól sohasem vált meg.”327 Szálkái, egykori eleméri római katolikus plé
bános feljegyzései szerint a 19. század elején Kiss Ernő gyermekként nagy 
érdeklődést mutatott a hittan iránt.328 „Már hatéves korában a Biblia egyes 
szakaszait fejből tudta. Különösen a vasárnapokat szerette, amikor Szálkáival 
a becskereki templomban az orgonazenét hallgatta.”329 Ernő vallásosságáról 
írja Pavlov, korabeli egyházi feljegyzések nyomán, hogy „kicsi korától fog
va vallásos szellemben nevelték és ez szinte elbűvölte őt. [...] A kastélyban 
mindig jelen volt a pap. Ernő vallásossága határos volt a misztikával.”330

1815 tavaszán, Kiss Gergely (?—1815) ittebei temetésén „részt vettek a 
vármegye jelentős személyiségei, valamint Temesvár örmény származású 
küldöttsége is. A halottól az alispán búcsúzott el, majd örmény szertartás 
szerint temették el az elhunytat.”331 1823-ban, amikor Vedres István szegedi 
„inzsellér” látogatást tett a Kissek eleméri kastélyába, elragadtatással emlé
kezett meg annak belteréről és berendezéséről, hangsúlyozva, hogy a családi 
könyvtár „ritka példányszámú könyveivel a leggazdagabb és legértékesebb 
könyvtárak közé tartozik Dél-Magyarországon”, s hogy a házigazda nagy 
büszkeséggel mutatta meg neki „a kis példányszámú örmény nyelven írt 
könyveket”.332

1844-ben Nepomuki Szent János ünnepe Eleméren „körmenettel kez
dődött a kastély gyönyörű parkjában, majd folytatta útját a kastély keleti 
bejáratán át az akácfákkal szegélyezett hűvös sétányokon. Végül a menet 
a kőhídon át eljutott a kápolnáig. Itt szentmisét mutattak be. A mise után 
a körmenet ugyanazon az úton tért vissza a faluba.”333 1847 őszén építtette 
meg Kiss Ernő az eleméri római katolikus templomot, amelyet előbb Szent 
Ernesztina nevére, majd 1867-ben Szent Ágoston tiszteletére szenteltek.334

326 Uo. 31.
327 Uo. 38.
328 Uo. 48.
329 Uo.
330 Uo. 82.
331 Uo. 61.
332 Uo. 76.
333 Uo. 94.
334 Uo. 96.
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Fölöttébb érdekes, hogy 1849 októberében, az aradi várfogságból Kiss 
Ernő (akinek egykor dajkája ugyan magyar, de nevelőapja, Löwen Ernő 
báró, magas rangú osztrák tiszt volt) német nyelven levelezett leányaival.335

Bánátból egyébként több örmény honvéd és két örmény vértanú szárma
zott: Kiss Ernő és Lázár Vilmos (1817-1849).336 Az előbbinek 1906 és 1918 
között szobra is állt Nagybecskerek központjában, a színház előtti téren, a 
másik pedig néhány évvel ezelőtt kapott emléktáblát a nagybecskereki római 
katolikus templom belterében.337

S ha már polgárról beszélünk, akkor - Gerő András nyomán - e fogalom 
alatt legalább három tényező együttesét értjük, hiszen az „egyszerre társadal
mi helyzet, értékrend és életmód, életstílus”.338 S éppen az 1830-as években 
domborodott ki a polgári értékvilág, s veszített súlyából az addig oly domi
náns társadalmi helyzet. Egyre inkább előtérbe került az értékrend, életmód 
és életstílus, kialakulóban volt a polgári magatartás.

A Dánielek közül (a kanaki) Dániel László közéleti szereplése érdemel 
figyelmet a 19. század második felében. 1887-ben Torontál vármegye főjegy
zője volt, 1891-től Torontál megye alispánja, 1896/97-ben pedig Nógrád 
megyei főispán meg országgyűlési képviselő.339

Az écskai Lukácsok közül Lázár János Torontál vármegye alispánja volt, 
aki 1808-ban 5000 forintos alapítványt tett a Ludovika Akadémia javára. A 
család tagjai közül néhányan a katonai pályán érvényesültek: Lázár Zsig- 
mond csász. kir. vezérőrnagy volt, császári kamarás, a Lipót-rend lovagja.340

Az érkező örmények a 18. század végén már magyarul beszéltek, s kivétel
nek számított az örmény nyelvű korrespondencia, az örmény nyelvű családi 
feljegyzések stb. Viseletükhöz, életvitelükhöz és szokásaikhoz hűek maradtak, 
s a 19. század folyamán közöttük még erős volt a családi-közösségi össze
tartás, amely túlnyomórészt az örmények egymás közötti házasságaiban, a 
szoros rokoni kapcsolattartásban mutatkozott meg. A 19. század vége felé (a 
megváltozott társadalmi-szociális körülmények hatására) már kifejezettebb 
lett az asszimiláció és a vegyes házasságok kötése sem számított kivételnek.

335 Uo. 106.
336 Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei. Országos Örmény Önkor

mányzat, Budapest, 1995, 8-17.
337 Németh Ferenc: Március 15-re emlékeztünk. = Erdélyi Örmény Gyökerek, 2011. április, 7.
338 Gerő András: Magyar polgárosodás. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1993, 9.
339 Németh Ferenc: A kanaki Dániel-kastély. = Erdélyi Örmény Gyökerek, 2008. janu

ár, 26-28.
340 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda

pest, [1912] 546.
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„Bár kezdetben tartották a kapcsolatot az erdélyi kolóniákkal, azonban 
a sokszor magyar nemesi családokkal kötött vegyes házasságban született 
utódok (mintegy két-három tucat családról van szó) egyre inkább eltávo
lodtak, nem tanultak meg örményül, neveiket magyarosították (főleg a -ffy 
végződés volt népszerű: Jakabffy, Bogdánffy, Mártonffy, Gyertyánffy). [...] 
Nem meglepő, de azt is mutatja, hogy az anyanyelv megőrzésére csak ott van 
lehetőség, ahol nagyobb közösség él egy tömbben. A Dél-Alföldön, és azok
ban a nagyvárosokban, ahová korábban jelentős örmény elvándorlás történt, 
nyelvüket és vallásukat elvesztették az örmények. [... ] A vallási asszimiláció 
legfőbb oka az örmény katolikus hitközségekből való elvándorlás volt. Mivel 
kötelező volt valamely egyházhoz tartozni, az elköltöző családok a római 
katolikus egyház híveivé váltak.”341

A Bánátba települt magyar örmények (viszonylag sokáig, csaknem a 19. 
század végégig) megtartották értékrendjüket és életmódjukat (sőt az 1870- 
es évekig jellegzetes viseletűket is), életstílus vonatkozásában azonban szinte 
azonnal alkalmazkodtak környezetükhöz.

Miután az állatkereskedelem, a 19. század második felében a mezőgazdasági 
termelés fejlesztése következtében teret vesztett, többen értelmiségi pályán 
kerestek érvényesülési és megélhetési lehetőséget. „Megindult az örmények 
beáramlása a közpályákra. A gazdasági életben betöltött pozícióikat (melyet 
zsidó, német és más polgárosodó elemek vettek át) lassan átkonvertálták 
politikai, kulturális, kapcsolati tőkévé. A legtöbb örmény család anyagilag 
megengedhette magának gyermekei taníttatását. Mivel általános volt körük
ben a gyermekek magas száma, azok, akik nem örökölték az apa egzisztenci
áját (földbirtok, gyógyszertár, stb.) közpályára kerültek. A vármegyék közül 
Torontálban a Gyertyánffyak, Dánielek, Karassó-Szörényben a Jakabffyak, 
Bács-Bodrog megyében a Karátsonyiak vezető tisztségeket töltöttek be. [... ] 
Az örménység vallásához erősen ragaszkodott, és a XX. századra döntően 
a vallás jelentette az örmény etnikai tudatot. [...] Magyar örmények közé 
sorolhatjuk azokat is, akik már sem nyelvükben, sem vallásukban nem val
lották magukat örménynek, de kultúrájuk, származásuk és rokoni kapcsola
taik összekötötték őket. [... ] A nagy többség elaprózódó birtokából megélni 
nem tudván a fizetett közpályák felé orientálódott”.342 E magyar örmények 
karriersémája azt mutatja, hogy csaknem kizárólag jogi végzettségűek vol
tak, végigjárták a megyei adminisztráció hierarchiájának szinte minden 
lépcsőfokát, s több esetben az országgyűlési képviselőségig vitték, tipikus

341 Tóth K. József (2006): Örmények a Kárpátmedencében, (internetes forrás: http:// 
www.magyarormeny.hu/index.php?apps=ormenyek)

342 Uo.
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dzsentri életmódot folytatva. „Az örmények általában vegyes nemzetiségű 
kerületekben, kormánypárti programmal jutottak be az országgyűlésbe.”343

A 19. század végéig a bánáti örmények csaknem teljesen asszimilálód
tak. Ezt a folyamatot pedig csak meggyorsították az időközben kötött vegyes 
házasságok.

A torontáli magyar örmény családok hozzájárulása 
a déli végek gazdasági és művelődési életének 19. századi felvirágzásához

Mint Tóth K. József írja, az örmények számára „a meggazdagodás leg
jobb útjának a marhakereskedelembe való bekapcsolódás bizonyult. A német 
nyelvterületen lévő piacokon keresett áru volt az óriás termetű és finom ízű 
magyar marha. A [ 18] század második felében örmények pusztákat béreltek 
az Alföldön, majd az ott felhizlalt marhákat nyugatra hajtották és eladták. A 
leggazdagabb kereskedő családok megkapták illetve vásárolhatták a nemes
séget, és így földet is szerezhettek, elsősorban a Dél-Alföldön, ahová egyre 
többen költöztek.”344

Az újonnan vásárolt nagybirtokokon a 18. század végén, de főképpen a 
19. században egy korszerű mezőgazdasági termelés indult el, s ezek a bánáti 
magyar örmény uradalmak egyrészt mintagazdaságokká fejlődtek, másrészt 
fontos tényezői lettek Bánát mezőgazdasági termelésének.

Kiss Izsák 1785-ben Elemérre 400 német württenbergi családot telepített, 
s e betelepítéssel ott egyre több ágúvá vált a mezőgazdaság.345 A földművelés 
és állattenyésztés mellett a 18. század végén a figyelmet a szőlőművelésre és 
selyemhernyó-tenyésztésre irányította.346 Később a komló- és máktermesz
tést is meghonosította.347 1789-ben lecsapoltatta az Elemér környéki mocsa
ras területeket, hogy egészségesebb feltételeket teremtsen a mezőgazdasági 
termeléshez.348 1793 őszén a Kiss család tagjai a bánáti települések közötti 
utak rendezésével, forgalmának fejlesztésével foglalkoztak, hiszen biztosítani 
kellett a kereskedelmi utakat Temesvárig.349 1794-ben holland szakemberek 
segítségével korszerű szélmalmokat építtettek.350 1794 tavaszán az elem

343 Uo.
344 Uo.
345 Pavlov, Boris: Eleméri nemesség. = Délvidéki örmény nemesek. Issekutz Sarolta szerk.: 

Elemér-Écska-Nagybecskerek. Budapest, 2010, 16-19.
346 Uo.
347 Uo. 85.
348 Uo.16-19.
349 Uo. 26.
350 Uo. 27.
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éri birtok vendége volt Albrecht Theuer, híres német mezőgazdász, az első 
mezőgazdasági intézet igazgatója.351 1797-98-ban egy holland szakember 
vezetésével, termálvíz felhasználásával melegágyakat alakítottak ki korai 
zöldségfélék termesztésére.352 A szarvasmarha-kivitel mellett a Kiss-féle ura
dalom gabona- és a mézkivitellel is foglalkozott.353 Ugyanakkor felfejlesztette 
a juhtenyésztést, s a gyapjút Bécsben és Pesten értékesítette.354 A Kiss család
nak dereglyékből, szállítóhajókból valóságos flottája volt a Tiszán, amelyen a 
gabonát szállították Európába.355 Hajóit többnyire Titelnél horgonyoztatta.356 
A 19. század első felében a Kiss-féle uradalom a Délvidék legfejlettebb és 
leghaladóbb nemesi birtokai közé tartozott korának legkorszerűbb mező- 
gazdasági gépállományával.357

Hadd említsünk néhányat a legsikeresebb 19. századi bánáti örmény 
mintagazdaságok közül. Itt volt többek között gróf Karátsonyi Jenő 17 000 
holdas hitbizományi bánlaki uradalma modern mezőgazdasági gépparkkal 
(cukorrépa- búza-, kukorica- és rizstermesztés, hal-, szarvasmarha-, juh-, 
öszvér- és sertéstenyésztés); az écskai Harnoncourt (korábban Lázár) ura
dalom, ahol több mint 20 000 holdon folyt a munka (ló-, sertés-, juh- és 
haltenyésztés, búza-, árpa-, kukorica- és zabtermesztés); Karátsonyi Andor 
mintegy 2000 holdas beodrai birtokán (ló-, szarvasmarha- és juhtenyésztés, 
cukorrépa-, len-, cirok-, borsó-, szőlő- és dinnyetermesztés); báró Dáni
el Ernő 5100 holdas nagygáji uradalmán (dohány-, kender-, len-, cirok-, 
cukorrépa, búza- és kukoricatermesztés, ló-, szarvasmarha-, sertés- és juh
tenyésztés); Dániel László kanaki mintagazdaságán (ló-, szarvasmarha- és 
sertéstenyésztés, búza-, árpa-, zab- és kukoricatermesztés); Dániel Pál 2700 
holdas óléci birtokán (ló-, szarvasmarha- és sertéstenyésztés, búza-, árpa-, 
zab-, kukorica- és cukorrépa-termesztés); a 3500 holdas gyéri Gyertyánffy 
László-gazdaságban (magnemesítés, vetőmagtermesztés, sertés-, ló-, juh-, 
fajbaromfi- és szarvasmarha-tenyésztés, búza-, árpa-, kukorica-, cukorrépa- 
és lucernatermesztés); az ugyancsak gyéri, 1200 holdas Gyertyánffy Andor 
birtokon (ló-, szarvasmarha- és sertéstenyésztés, búza-, árpa-, zab-, repce- és 
kukoricatermesztés); Pap Géza, Ernő és Dezső 2400 holdas eleméri uradal
mán (ló-, juh-, szarvasmarha- és sertéstenyésztés, búza-, zab-, cukorrépa-,

351 Uo.
352 Uo. 34.
353 Uo.
354 Uo. 90.
355 Uo. 63.
356 Uo. 85.
357 Uo. 67-91.
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kukorica- és káposztatermesztés) a legkorszerűbb mezőgazdasági gépekkel 
és művelési módszerekkel folyt a munka. Nem véletlen, hogy e mintagaz
daságok termékeit a 19. században számos hazai és külföldi mezőgazdasági 
kiállításon díjazták.358

Kultúrakedvelő s a művelődési rendezvényeket, kezdeményezéseket és 
megmozdulásokat bőkezűen támogató személyek voltak a bánáti magyar 
örmények. Ezt elegendő csupán néhány figyelemfelkeltő példával alátámasztani.

Bánátban a magyar örmények a művelődési életben is jelen voltak: külön
féle kulturális rendezvényeket szerveztek, pártfogolták a művelődési élet 
csaknem minden megmozdulását.

Az écskai Lázár Ágoston, kastélyavató ünnepségén, 1820-ban a híres zon
goravirtuózt, az akkor még csodagyereknek számító Liszt Ferencet léptette 
fel illusztris vendégei előtt. 1820. augusztus 31 -én délután Esterházy herceg a 
kastély nagytermében koncertet szervezett359, s azon mutatkozott be a kilenc 
éves Liszt Ferenc. Liszt Esterházy hercegék kíséretében érkezett Écskára, és 
virtuóz zongorajátékával igencsak meglepte az egybegyűlt vendégsereget. A 
kis Liszt játékát a közönség vastapssal jutalmazta, és a koncert után többen 
siettek gratulálni a kis zongoristának meg Esterházynak is.360 Gazdag Ervin írja, 
hogy „még két év múlva is e kétnapos rendezvényről meséltek a faluban.”361

Karátsonyi László nevéhez fűződik egy nemrég felfedezett fontos zene- 
történeti tény: minden idők egyik legnagyobb zongoravirtuóza s a 19. század 
egyik legjelentősebb zeneszerzője, Liszt Ferenc (1811-1886) 1846-ban egy 
ízben nála koncertezett Nagybecskereken.362 Erre akkor került sor, amikor 
Liszt 1846 októberének elején magyarországi hangversenykor útra indult 
(Pest, Szekszárd, Nádasd, Pécs, Temesvár, Bánlak, Arad, Lúgos, Nagyszeben, 
Kolozsvár és Nagyenyed).363 Egy másik családtag, Karátsonyi Guidó (Gedő) 
közbenjárására Liszt 1846 októbere és decembere között Nagybecskereken, 
Karátsonyi László házában megyei nagybirtokosok előtt koncertezett.364

358 Borovszky Samu (szerk.): Torontál vármegye. Országos Monográfia Társaság, Buda
pest, [1912] 211-218.

359 Pavlov, Boris: Istorijat vlastelinstva Ecka. = Ribnjak Ecka. Lukino selo, 1992,137-234.
360 Uo.
361 Gazdag Ervin: Az écskai uradalom. A Lázár család története. = Issekutz Sarolta 

szerk.: Délvidéki örmény nemesek. Elemér-Écska-Nagybecskerek. Budapest, 2010,177-229.
362 Németh Ferenc (2011): Liszt Ferenc Écskán és Nagybecskereken. = Létünk, 2011/3. 

sz., 17-25.
363 Uo.
364 Uo.
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Ugyancsak a beodrai Karátsonyi családhoz fűződik Munkácsy Mihály 
(1844-1900), jeles magyar festőművész egykori beodrai látogatása is.365 Ott 
„többször járt Szamossy Elek festő és restaurátor inasaként. Szamossy ugyanis 
rendszeres látogatója volt a Karátsonyi családnak. Az újabbnál újabb portrék 
festésén kívül a régiek restaurálását is végeznie kellett, ezért természetesen 
az inasát is magával vitte.”366 Munkácsy beodrai látogatásáról az alábbiakat 
jegyezte fel: „A kastély konyháját rajzoltam, amint jönnek a koldusok heti 
alamizsna-osztásra. A parkban is dolgoztam, de mihelyt lépteket hallottam, 
úgy elbújtam mint a nyúl. Egyszer, egy menekülés közben a kastély úrnőjé
be botlottam. A jó asszony látva végtelen zavaromat, megszólított s érdek
lődést tanúsított vázlataim iránt. Ezután már jobban éreztem magam a kas
télyban, berzenkedő önérzetem le volt cirógatva. Jó dolgom volt Beodrán. 
A mészárosné - minden tisztelettel legyen mondva - jól megtermett, csi
nos, szőke menyecske volt, kedve csak úgy harsogott ki belőle. Engem meg 
tömött, csordultig rakta tányéromat az ebédnél, heti egy forint ötven kraj
cárért. Lerajzoltam a gazdát is, a feleségét is.”367

Karátsonyi Guido jelentős adományokkal támogatott különböző alapít
ványokat és a Magyar Tudományos Akadémiát.368 1881-ben országos nép
szerűségre tett szert az „erénydíj” alapításával, amelyet - francia mintára 
- a vagyontalan, de jó erkölcsű leányok kiházasítására hozott létre.369 Mint 
Guró K. Enikő írja, „némelyek őt tartják a 19. század egyik legnagyobb 
művészetpártolójának. [...] Mecénási tevékenységének köszönhetően a 
magyar irodalom számos jeles alkotása született meg. Arany Jánosnak is a 
Karátsonyi-jutalmat ajánlotta fel az MTA azért, hogy lefordítsa Arisztopha- 
nész komédiáit. A remekművek tehát közvetetten Guidónak tulajdonítha
tóan jelentek meg 1880-ban.”370

A becskereki Gyertyánffyaknak köszönhetően lett a 19. század első felé
ben Nagybecskereknek, Torontál megye egykori székhelyének színháza - 
ez volt az első vajdasági kőszínház. A család 1839-től létező magánszínháza 
adósság miatt került át a szabadságharc kitörése előtt a város tulajdonába.371

365 Kovács Nándor (2005): A Karátsonyi grófok Beodrán. = Hét Nap, 2005. október 11.
366 Uo.
367 Anonim (2002): Munkácsy Beodrán (internetes forrás: http://www.nyugatijelen.com/ 

archiv/2002/2002%20majus/maj.%208%20szerda/j8.html)
368 Sisakos: A szamosújvári és beodrai gróf Karátsonyi család története. Todorán Endre 

„Aurora” Könyvnyomdája, Szamosujvár, 1902, 6-8.
369 Uo.
370 Gurzó K. Enikő: Karátsonyiak a Bánságban (3. rész) = Erdélyi Örmény Gyökerek, 

2010. július-augusztus, 52-53.
371 Németh Ferenc: Március 15-re emlékeztünk. = Erdélyi Örmény Gyökerek, 2011. április, 7.
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Az eleméri Kissek kastélya is (a 18. század végétől) több jelentős műve
lődési rendezvény színhelye volt, amelyet neves írók, művészek és közéleti 
személyiség tiszteltek meg látogatásukkal. 1789 telén Eleméren már nagy
szabású korcsolyaversenyeket szerveztek, amelyen „30 versenyző vett részt 
Bécsből, Budapestről, Szegedről és Temesvárról. A vendégek között híres 
korcsolyabajnokok is voltak.”372 A versenypályát színes lámpákkal világí
tották ki, s nagy sikert arattak a kivilágított lófogatos szánok.373 1792-ben 
valóságos szenzációnak számított Eleméren az első hőlégballon felrepülése, 
amelyen nagyszámú közönség vett részt.374 A krónikások feljegyzése szerint 
az utasoknak szánt kosarat eleméri szerbek fonták.375 A hőlégballon elrepült 
a Tiszáig, majd a közeli mocsárban kényszerleszállást hajtott végre.376

1794. december 29-én Kissné Issekutz Mária pártfogásával Eleméren 
megtartotta alakuló ülését Torontál Megye Jótékony Nőegylete.377 1795-ben 
kezdődött meg az (egykor impozáns) eleméri Kiss-kastély építése. Miután 
megépült, a kastély fontos gyülekezőhelye lett a zenekedvelőknek. Kiss Ágos- 
tonné Bogdanovits Anna csütörtökönként népszerű zenei esteket szervezett 
a kastély nagytermében. Anna gyönyörűen énekelt, anyósa pedig rendszerint 
zongorán kísérte.378 1795 őszén Anna egy fiúénekkart is alapított.379 1797 
szeptemberében Kiss Ágoston, a Torontál megyei kardvívó egyesület elnöke 
Eleméren nemzetközi versenyt rendezett, amelyre meghívta korának leghíre
sebb kardvívóit.380 1797 őszén Kiss Ágoston Torontál megye nagybirtokosaival 
a régészeti kutatásokról és a műemlékek megmentésének szükségességéről 
tanácskozott, s ez alkalommal egy műemlékvédő alapítvány létrehozásáról 
is döntés született.381 Anyagilag támogatta az aracsi pusztatemplom restau
rálását, ahol éveken át régészeti ásatásokat is végeztetett.382

A 18. század végétől az eleméri birtokon számos vadászatot, vadászku
tya-versenyt, „téli találkozót”, szánversenyt, billiárdtornát, teniszversenyt,

372 Pavlov, Boris: Eleméri nemesség. = Délvidéki örmény nemesek. Issekutz Sarolta szerk.: 
Elemér-Écska-Nagybecskerek. Budapest, 2010, 23.

373 Uo.
374 Uo. 25.
375 Uo.
376 Uo.
377 Uo. 28.
378 Uo. 29.
379 Uo.
380 Uo. 33.
381 Uo. 33.
382 Uo.
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tekeversenyt, kutyakiállítást, de háztartási meg szabás-varrás tanfolyamo
kat is szerveztek.383

Az egyik legemlékezetesebb rendezvényre 1833. július 13-án került sor, 
amikor Kiss Ernő születésnapján az eleméri kastélyban vendégszerepeit a 
Temesvári Színház a Nyáréji álom című darabbal.384

Az eleméri kastély egykori jeles látogatói között volt Benjámin Constant 
de Rebecque (1767-1830) francia politikus, író és filozófus, Friedrich Jacobi 
(1743-1819) német filozófus és költő, Christoph Martin Wieland (1733-1813) 
német író és költő, Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) vallásos ver
seiről híres német költő, Heinrich Friedrich Stein (1757-1831) báró, német 
kereskedelmi miniszter, Dániel Konstantin (1798-1873) jeles portréfestő, Jan 
Kubelik (1880-1940) híres hegedűművész, Andrássy Tivadar (1857-1905) 
festő, Lauka Gusztáv (1818-1902) író és mások.385

*

A főként marhakereskedelemből meggazdagodott, császári hadiszállító
ként is megbecsült bánáti magyar örmények a 18. század végén alapozták 
meg uradalmaikat, amelyekre megfelelő számú munkaerőt is telepítettek, s 
így indulhatott el - a török kiűzése utáni kietlen, mocsaras és egészségtelen 
vidéken - egy lassú, fokozatos gazdasági fejlődés, amely a 19. század első felé
ben már nagyobb lendületet adott a művelődési élet kibontakozásának is. A 
bánáti örmény családoknak a 18. század végén és a 19. század elején úttörő 
szerep jutott a mocsarak lecsapolásában, az utak rendezésében, a korszerű 
mezőgazdasági termelés megszervezésében, ám a 19. század második felé
től, a mezőgazdasági termelés mind nagyobb térhódításával s a szarvasmar
ha-tenyésztés és marhakereskedelem háttérbe szorulásával a bánáti magyar 
örmény családoknál is bizonyos „életviteli szerkezetváltás” állt be. A nagy
birtokok jövedelme már nem hozott gyors és látványos jövedelmet, inkább 
csak társadalmi, azaz közéleti tekintélyt, amelyet a bánáti magyar örmény 
családok vegyes házasságaik meg jótékonykodásuk révén csak növeltek. A 
19. század második felétől náluk kitapintható volt a közéleti pályák felé való 
fordulás, amely a fokozott asszimilációval és polgárosodással párhuzamo
san folyt. Különösen a jogi pálya nyújtott akkortájt érvényesülési lehetősé
get a számukra, s főként annak köszönhetően épültek be a bánáti magyar 
örmény családok rátermettebb tagjai Torontál vármegye adminisztrációjá

383 Uo. 33-60.
384 Uo. 86.
385 Uo. 11-112.
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ba. Ott tehetségük révén felkapaszkodtak a hivatali létra minden fokára, az 
aljegyzőtől a főispánig. Egyesek eljutottak az országgyűlési képviselőségig, 
sőt miniszteri széket is kaptak.

Nélkülük Bánát 19. századi fejlődése mindenképpen lassúbb ütemű s más 
irányú lett volna, művelődési élete pedig érezhetően szegényebb.

(2013)
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A BOSZNIAI OKKUPÁCIÓ (1878) 
MINT IDEGENSÉGÉLMÉNY

Bosznia megszállása 1878 nyarán voltaképpen a berlini kongresszus hatá
rozatainak következménye volt. 1878. június 13-án a nagyhatalmak (Fran
cia-, Német-, Olasz-, Orosz- és Törökország, Anglia és az Osztrák-Magyar 
Monarchia) képviselői azzal a szándékkal ültek össze Berlinben, hogy revízió 
alá vegyék az 1878. március 3-i orosz-török békét.386 Az egy hónapig tartó 
tárgyalások eredményeként az európai nagyhatalmak aláírták a berlini szer
ződést, amelynek egyik pontja felhatalmazza a Monarchiát Bosznia és Her
cegovina határidő nélküli megszállására és igazgatására.387 Ennek nyomán 
vette kezdetét 1878. július 29-én a boszniai okkupáció388: az osztrák-magyar 
csapatok átlépték a Szávát, és mindössze néhány hét alatt birtokba vették a 
Monarchiának ítélt területeket.389 1878. október 20-án fejeződött be Bosz- 
nia-Hercegovina okkupációja, s a hivatalos adatok szerint e hadműveletben 
7410 fő volt a Monarchia vesztesége.390

A megszállás folyamán a muzulmán lakosság fegyvert ragadott a meg
szállók ellen. A bevonuló egységek hamarosan erős ellenállásba ütköztek. A 
kibontakozó felkelés leverése három hónapot vett igénybe, több ezer halott 
katona és tetemes anyagi veszteség volt az ára. (A vereséget követően Bosz- 
nia-Hercegovinából sokan az Oszmán Birodalomba emigráltak.)

Boszniában nemcsak katonák ütköztek meg a felkelőkkel, hanem egy
ben különböző kultúrák is egymással, pontosabban a keresztény kultúra az 
iszlám kultúrával. Tehát ha harcokról, fegyveres összetűzésekről, helységek 
elfoglalásáról beszélünk, akkor egymástól idegen, egymástól különböző kul
túrák egymásra hatásáról is.

386 Benda Kálmán (főszerk.): Magyarország történeti kronológiája. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, III. k. [1848-1944], második, javított kiadás, 1983, 765.

387 Uo.
388 Uo.
389 Uo.
390 Uo.
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A boszniai okkupáció hadműveleteiben a Nagybecskereken, Torontál 
megye székhelyén állomásozó 29. császári és királyi gyalog-sorezredben szol
gálatot teljesítő bánáti katonák is szép számmal részt vettek.391 Becskerekről 
1200 felfegyverzett gyalogosból álló hadtest vonult előbb Újvidékre, majd 
Péterváradra.392 Ezt követte csakhamar a többi állomáshely: Mayerhoff, 
Mitrovica, Rajevo Selo, Slavonski Brod.393 A csapat később Doboj felé vette 
útját, ahol csakhamar meg is ütközött az ellenséggel.394 Később több csatá
ban is vitézül harcolt.

A bánáti hadtest gyorsan megtapasztalta a félelmetes háborús másságot/ 
idegenséget. Mindenekelőtt a szokatlan harcmodorral, fanatizmussal és az 
irtózatos kegyetlenkedéssel kellett szembesülniük, amelyet csak fokoztak a 
katonák között tűzvészként terjedő rémhírek az ellenségről.

Czirkos Eszter helyesen állapítja meg, hogy „az »othering«, a »másság« 
fogalma magával hozza az idegenség problémakörének etikai-politikai 
dimenzióit is.”395 Az idegent jellemző módon mindig a sajátból, az ismerős
ből próbáljuk értelmezni, s rendszerint számunka valami megismerhetet- 
len, hiánnyal rendelkező, furcsa, különös, zavarba ejtő, a normálistól eltérő 
idegenség-tapasztalatot jelent.396

Az idegentől s a még sohasem tapasztalt harcmodortól és kegyetlenke
déstől való félelemről írja visszaemlékezéseiben Dankulov Péter: „Az első 
napokban a félelemtől borsódzott a hátunk, mert fej, fül, ajak, nyelv és orr 
levágás, továbbá szemek kiszúrása, ezeket mind Hadzsi Lója dicső hőstettei 
közé számítva, furcsán hangzott fülünkben. S ha még hozzávesszük, hogy 
találkoztunk olyan osztrák katonával, kinek a török felkelő ajkát vagy orrát 
vagy pedig mind a kettőt elvitte, akkor kevés reményünk volt ép bőrrel visz- 
szatérni a békés civilizált hazánkba.”397 A kultúrák különbözősége szükség
szerűen a harcmodor és a háborús szokások különbözőségét is jelentette - 
gyakran az irtózatos kegyetlenkedést.

A kíméletlen és alattomos közelharcról, a háborús másság megtapasz
talásáról részint a korabeli bánáti sajtóból, részint a későbbi visszaem

391 Anonim: Kimutatás azon hadfiak fölött, kik Bosznia okkupácziója alkalmával részint 
kitüntetésben, részint elismerésben részesültek. = Torontál, 1879. április 24., május 8.

392 Anonim: A mozgósított katonák családjainak segélyezése. = Torontál, 1878. szept. 5.
393 Dankulov Péter: Kalandos élményeim a boszniai okkupációból. Seprős Valter, Nagy- 

becskerek, 1907, 11-26.
394 Uo.
395 Czirkos Eszter: Szembesülni azzal, ami idegen. = Fordulat, 2011/2., 131-142.
396 Uo.
397 Dankulov Péter: Kalandos élményeim a boszniai okkupációból. Seprős Valter, Nagy- 

becskerek, 1907, 28-42.
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lékezésekből értesülhetünk. A nagybecskereki Torontál is annak idején 
helyet adott az erről szóló tudósításoknak, jelentéseknek. 1878 szeptem
berében olvassuk az alábbiakat: „A boszniai harczokból érkezett sebe
sültek borzasztó dolgokat beszélnek a bosnyákok harcmodoráról. Bihács 
körül [...] legalább 10.000 felkelővel álltunk szemben. De 15-20-nál 
többet ritkán látni egy csomóban. Messziről, ha csak lehet, fedett állás
ból lőnek. Mikor támadnak mindig Allaht kiáltanak. A mi bakáink vagy 
vadászaink támadását azonban sohasem várják be, a szurony elöl meg
futnak. Ha utoléretnek, az Allahot ordítok egyszerre keresztet hánynak 
magukra, könyörgő hangon kiáltva »nemojte!« (ne bánts!). Kezdetben 
bakáink megkegyelmeztek az ilyen kegyelmet kérőknek. De mi történt? 
A bosnyák térdre omlik a támadó baka előtt, s kegyelmet kér. Ez meg
adja s el akarja venni puskáját - ekkor a bosnyák handzsárjával hasba 
szúrja. Ily esetek - minők mindenütt és nem kivételképpen fordultak elő, 
végre kegyetlen színt adtak a harcnak. Most már a szurony nem áll meg 
a magára keresztet hányó bosnyák előtt, hanem ártalmatlanná teszi.”398 
Ugyancsak a bihaci harcokat követően történt, hogy a bosnyákok „magok 
helyett egy csorda disznót eresztettek a rétre, melyek aztán nekiestek a 
holt testeknek.”399 Dankulov Péter visszaemlékezéseiben is előtűnnek, a 
Tribova Planina körüli harcok során tapasztalt élmények, amelyek ugyan
csak a bosnyákok furcsa harcmodorát bizonyítják: „Golyók fütyültek és 
zümmögtek mindenfelé, mint valami méhraj. Az ellenség, szokás sze
rint óriási lármával volt. [...] Odafenn a hegyen nagy zaj hallatszott. A 
törökök kiabáltak:

Allah! Svábó poszt ti tvoj! [...] a vad lárma, a lövések és a tizedesemnek 
hangja, amely hang a veszélyre figyelmeztetett, oly rémületbe ejtett, hogy 
képtelen voltam a felém közeledő törököt lelőni.

Mikor láttam, hogy a török felém jön, meredtem vártam őt, ki éles han- 
dzsárral a kezében rám kiáltott:

- Vess keresztet Svábó, a böjtödet! Mindjárt meghalsz. Nem teszek sem
mit veled, csak a fejedet viszem el.”400

Az idegenség valóban mindig kihívást jelent, „mindig valami olyasmit 
jelöl, ami összezavar, amit nem értünk, ami kívül esik értelmezési keretein
ken, ami nem igazodik kulturális sémáinkhoz.”401

398 Anonim: A boszniai harczokból. = Torontál 1878. szept. 26.
399 Uo.
400 Dankulov Péter: Kalandos élményeim a boszniai okkupációból. Seprős Valter, Nagy

becskerek, 1907, 23-25.
401 Czirkos Eszter: Szembesülni azzal, ami idegen. = Fordulat, 2011/2., 131-142.

- 106 -



Itt tapasztalták meg a bánáti katonák először, az ötórás Tribova Planina-i 
csatában a félelmetes háborús másságot, amikor is „a támadó ellenség véres 
fejekkel és velőtmegrázkódtató Allah-il-Allah-ordításokkal vonult vissza”.402

A bosnyákok fanatizmusát példázza Banja Luka elfoglalása is 1878 őszén. 
Annak egyik legrémisztőbb eseménye a Ferenc-rendi kolostor kifosztása és 
leégése volt, amelyről a bánáti lapok is cikkeztek. „Midőn a franciskánusok 
az őket fenyegető veszélyről meggyőződtek, mindent odahagyva, a trappis
ták kolostorába menekültek. Erre a felkelők azonnal hatalmukba kerítették 
a kolostort, s onnan rohanták meg csapatainkat.

Tüzérségünk nem tehetett egyebet, mint hogy bombázni kezdte, aztán 
felgyújtotta a kolostort. Most oly jelenetek következtek, melyek méltók vol
nának egy a pokol veszedelmeit festő ecsetjére. Mikor az épület már telje
sen lángba borult, a törökök még mindig lövöldöztek az ablakokból a fedél 
nyílásain s a kapu résein keresztül és midőn minden erőfeszítésük hiábava
ló volt, a tűz áldozataiul dobták oda magukat. Élve nem akartak az ellenség 
kezébe kerülni. [...] a harc estig tartott s midőn már bevégzettnek látszott, 
egyszerre hét házból száz meg száz lövés zúdult a mi katonáinkra. A felkelők 
e házakban eltorlaszolták magukat. Ez épületeket is felgyújtották a mieink. 
A felkelők, kik el nem estek, elevenen égtek meg, de kijönni s magukat a 
gyaurnak megadni nem akarták.”403

Furcsa szokása volt továbbá a bosnyákoknak, hogy náluk az őrséget nem 
katonák, hanem kutyák képezték.404 Ugyancsak nehéz volt a fogoly bosnyá- 
kokat munkára kényszeríteni. Nem hallgattak aj abandzsiák (idegenek) sza
vára. Dankulov Péter írja, hogy „a bosnyák a parancsra mellére keresztbe 
tette karjait, lehajolt és így válaszolt: »ne more« (nem lehet) s evvel minden 
további katonai okoskodásnak véget vetett s a dolgot elintézettnek tekintve 
tovább ment.”405

A Bosznia okkupációjában részt vevő bánáti katonák számára a bosnyákok 
mindennapi életének mássága/idegensége volt úgyszintén fölöttébb szem
beötlő, amely a vallás és kultúra különbözőségéből adódóan tűnt egzotikus
nak. Miként festett a boszniai hétköznapok egzotikuma, arról több korabeli 
tudósítást is olvashatunk a bánáti lapokban. Az egyik helyszíni tudósító 
Tuzláról írt levelében így tájékoztatott a tapasztaltakról: „A házak vagy csak

402 Anonim: Kimutatás azon hadfiak fölött, kik Bosznia okkupácziója alkalmával részint 
kitüntetésben, részint elismerésben részesültek. = Torontál 1879. április 24., május 8.

403 Anonim: Banjaluka pusztulása. = Torontál 1878. szept. 5.
404 Dankulov Péter: Kalandos élményeim a boszniai okkupációból Seprős Valter, Nagy- 

becskerek, 1907, 75.
405 Uo. 83.
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kizárólagosan fából készültek, vagy olyanok, melyeknek sárból készültek 
falai. [...] Viskóját mindenki maga építi, az iparos osztályt csak a cipész és 
nyeregcsináló képviseli.

A ház belső berendezése, igénytelen egyszerűség dolgában semmi kívánni 
valót nem hagy. Ágy, asztal, szék itt nem divatos, az étkezés a szobában épp 
úgy történik, mint a mezei munkásoknál, csak az kiemelendő, hogy a szoba 
földjét a czipőkkel vagy saruikkal a lakók nem piszkolják, mert a czipőt, sarut 
az ajtó előtt hagyják, úgy hogy eredeti látványt nyújt néha egy tuczatnál is 
több papucs a szoba bejárata előtt. [... ] Jellemző a nők viselete. A nők felső 
szoknyája tulajdonképpen nem is szoknya, hanem bugyogó, melynek szára 
a lábikrához van odakötve, ünnepies alkalommal tarka-barka rojtos kötőt 
viselnek, czipőjüket aranyozott bőröv szorítja össze, mely drágakövekkel 
kirakott csattal van ellátva; a derék, mely azonban csípőig sem ér és annyira 
ki van vágva, hogy be sem kapcsolható kék vagy veres selyemből áll, amely 
3-4 ujjnyi szélességű, arannyal hímzett szegélyzettel van díszítve. [...] A már 
ékesebb asszonyoknál ezen öltény sötét barna posztó, szintén arany hímzés
sel; a fejet a férfiakéhoz hasonló fez fedi, mely körül a haj fonatot oly módon 
csavarják, hogy a sapkának csak kis kúpja látható, melyre keresztüllyugga- 
tott arany és ezüst pénznemek vannak feltűzve. Ily felfűzött pénznemek 3-4 
soros nyaklánczot is képeznek. [...] A lábat ízléstelen csónak alakú piros 
vagy sárga papucsba dugják; kivételesen egynéhányan fél lakk-cipőt is visel
nek. A pirosító itt, persze nagy keletnek örvend. [... ] A török női arcot [... ] 
átláthatlan fátyol, a jasmak borítja. Ezen mindössze egy kis nyílás, jobban 
mondva repedés van, hogy a szempillák mozoghassanak. A feredse, melyet 
az utcán viselnek, tulajdonképpen sötétzöld szövetből összevarrott bő lepel, 
mely a termetet válltól egész lábujjig fedi; ha a fátyol engedte repedésen fér
fialakot látnak, már jó távolban kitérnek előle. Szegények, inkább valami 
múmiához, mint a gyöngéd nem képviselőihez hasonlítanak.

A templomokat itt nagy szerep illeti meg. [...] Mecsetek tekintélyes 
számban vannak.”406

A jellem- és felfogásbeli különbségek, valamint az idegen bosnyák szokás
kultúra is odafigyelést parancsolt, különösen a civil lakossággal való érint
kezésben. Minden félreértett szó, mozdulat veszélyes következményekkel, 
bonyodalmakkal járt, ugyanakkor minden helyes, odaillő gesztus sikerhez 
vezetett.

Szükségszerűen ide kívánkozik Bernhard Waldenfels megállapítása, hogy 
„az idegen egy egyidejű behatárolás és kirekesztés eredménye, azaz egy kettős

406 P. N.: Dolni-tuzlai élet. Levél Boszniából. = Torontál, 1879. jan. 16.
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szinkrón műveleté. Ebből következik az a meggondolás, hogy az idegenséget 
nem lehet tárgyalni egy elfogulatlan harmadik szemszögéből, hiszen vagy 
nekem idegen valaki, vagy én vagyok idegen neki.”407

A nagybecskereki Dankulov Péter, aki tolmácsként vett részt a boszniai 
okkupációban, jól beszélte a bosnyák nyelvet, emlékezéseiben több érdekes 
párbeszédet, gesztust örökített meg abból az időszakból. Az egyik Omer 
Ludffi bég bej, visegrádi kajmakámmal való találkozása volt, amikor is a 
kajmakám mind a két karját felé nyújtotta és így kiabált:

,,-Madzsar! Madzsar!
-[...] Igen effendi, mi magyarok vagyunk, messze Magyarországból jövünk.
Az öreg csóválta a fejét és jobb kezének ujjait megcsókolva, ami a magya

rok iránti rokonszenvét jelképezte megszólalt:
- Eh, eh, peki, peki (oh, oh, szép, szép).”408
Ez már felveti az idegenekkel való dialogizálás problémakörét, hiszen a 

tárgyalópartnerek ilyenkor nem egyenlő felekként vesznek részt a dialógus
ban, s csak a kölcsönös érvelés vezethet konszenzushoz.

A bánáti katonák számára a boszniai hadműveletek legemlékezetesebb 
eseménye a felkelők vezérének, Hadzsi Lójának az elfogatása volt, amely
ben személyesen vettek részt. Erről az eseményről a becskereki sajtó több
ször is hírt adott, amellett Dankulov Péter, Hadzsi Lója tolmácsa/fordítója, 
a kihallgatások során ennek az eseménynek egy külön fejezetet is szentelt 
Bosznia-kötetében.

Hadzsi Lójának, a felkelők vezérének alakja a boszniai okkupáció idején 
az osztrák-magyar hadsereg katonáinak szemében mitikussá nőtt, hiszen 
legendák keringtek róla, a bosnyák lakosság pedig istenítette és rejtegette is 
egy időben. A megszálló hadsereggel szembeni ellenállás jelképe lett, már 
nevének kiejtése is tiszteletet parancsolt a boszniai lakosság körében.

Hadzsi Lója, polgári nevén Hadzsi Hafíz Salih Vilajetovic, a történelmi 
adatok szerint 1834-ben született Szarajevóban.409 Szálas, erős embernek 
ismerték őt kortársai: a József-ezred egyik katonája így jellemezte őt, más
ságára való nem kevés rácsodálkozással: „Egy ölnél magasabb férfiú. Feje 
hosszúkás, sűrű fekete szakállal borítva, haja egészen rövidre vágva. [...] 
Vállai szélesek, két keze [...] szinte bámulatra ragadta az embert. [...] Sze
mei feketék s mikor ránéz az emberre, tüzel mint a parázs, szája kicsiny, s

407 Czirkos Eszter: Szembesülni azzal, ami idegen. = Fordulat, 2011/2., 131-142.
408 Dankulov Péter: Kalandos élményeim a boszniai okkupációból. Seprős Valter, Nagy- 

becskerek, 1907,49.
409 Rogatica, Mirsad: Hadzi Lojo (elektronikus forrás: rogatica-bih.blogspot.com/2011/06/ 

hadzi-lojo.html, letöltve: 2014. febr. 15.)
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mikor ezt gúnymosolyra húzza, az embernek lehetetlen tekintetét kiállani.”410 
Bosznia megszállása idején a felkelők egyik vezére volt, s az osztrák-magyar 
hadsereg magas vérdíjat tűzött ki fejére.411 1878. október 2-án árulás követ
keztében fogták el a hegyekben éjjel két órakor, és Rogaticára vitték. Mivel 
korábban bal lábát sebesülés érte, így kocsin szállították oda, majd orvosi 
kezelés után Szarajevóba vitték a katonakórházba.412 Ott kénytelenek voltak 
amputálni sebesült bal lábát. Mindössze néhány napra rá sikerült megszöknie, 
s csaknem egy évig egy Szarajevó melletti falucskában rejtőzködött. Újabb 
árulás következtében elfogták, és Csehországban öt évi börtönbüntetésre 
ítélték.413 Miután kiszabadult, megtiltották neki a Boszniába való visszaté
rést, így a szent város, Mekka felé vett útját, ahol igazi hősként fogadták. Ott 
is hunyt el 1887-ben.414

Hadzsi Lója elfogatása kulcsfontosságú eseménynek számított az okku- 
páció során, olyannyira, hogy a nagybecskereki Torontál írója a hír hallatán 
leszögezte: „El van fogva a főnök, nincs, ki izgasson, így a megszállás be len
ne fejezve.”415 A felkelők vezérének elfogatásáról nemcsak az osztrák416 és 
magyar lapok számoltak be417, hanem a francia Le Mond Illustré418 is, amely 
rajzokat is közölt róla.

A bánátiak 1878. október 24-én olvashattak egy hosszabb írást a Torontói
ban Hadzsi Lója elfogatásáról.419 A tudósítás „hírhedt rabló és fanatikusaként 
mutatja be őt az olvasónak, akitől a lakosság már korábban rettegett „gonosz 
űzelmei és erőszakoskodásai” miatt, de akinek sikerült kezébe ragadnia a 
„felkelő-bizottság minden hatalmát”.420 A lap egy másik írása részletesen 
összefoglalja az elfogatás történetét és megnevezi annak hőseit is. „Stipetics 
főhadnagy (a 37-ik József ezredből) érdeme, hogy a népvezér kézrekerült. 
Stipetics, ismerve a szláv nyelveket, már régen tudakozódott a lakosság közt

410 Anonim: Hadzsi Lója. = Vasárnapi Újság, 1878. okt. 27.
411 Rogatica, Mirsad: Hadzi Lojo (elektronikus forrás: rogatica-bih.blogspot.com/2011/06/ 

hadzi-lojo.html, letöltve: 2014. febr. 15.)
412 Uo.
413 Uo.
414 Uo.
415 Anonim: Keleti események. = Torontál, 1878. nov. 7.
416 Az Illustrierte Zeitung R. Guttner helyszíni tudósítása alapján számolt be az ese

ményről 1878. október 26-án.
417 Lásd pl.: Anonim: Hadzsi Lója. = Vasárnapi Újság, 1878. okt. 27. (A lap hozza „az 

oly nagy hírre vergődött bosnyák agitátor” képét is)
418 A Le Mond Illustré 1878. nov. 23-i számában tudósított az eseményről, az illusztrá

ciókat az íráshoz pedig Franceschini kapitány szolgáltatta.
419 Anonim: Hadzsi Lójáról. = Torontál, 1878. okt. 24.
420 Uo.
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Hadzsi Lója felöl, s annyira vitte, hogy nemcsak tartózkodási helyét megtud
ta, hanem a bosnyák törökök maguk szolgáltatták ki neki Hadzsi Lóját. [... ] 
Trinkovics Milován kém kalauzolta őket [... ] Hadzsi Lóját könnyen elfogták 
ágyában, bokájában golyóval, összetört lábbal. Délután ötkor már Rogaticára 
értek vele, hol a tábornok és tisztek éljennel fogadták őket. Jutalmul 240 liter 
bort s egy napi nyugalmat kaptak.”421

Néhány hónappal később a Torontál - egy terjedelmes, kétrészes cikkben 
- ismét visszatért Hadzsi Lója elfogatásának történetére.422 Ezúttal Hevesi 
József jegyezte le Leipnik József erre vonatkozó visszaemlékezését.423 E leírás
ból kiderült, hogy Stipetics a két század katona mellett három kémet és egy 
tolmácsot vitt magával, mert anélkül nem boldogulhatott volna a lakosság
gal és a fogollyal való kommunikációban. Leipnik tanúsága szerint Stipetics 
Hadzsi Lója elfogatásakor korrektül bánt a felkelővezérrel, aki hálából ezt 
mondta a meglepődött tisztnek: „Amiért oly barátságosan fogadtál, neked 
adom egyik fegyveremet, egyik lovamat és a - feleségemet.”424

Amikor visszatértek a táborba, Lóját „biztosították, hogy nem lesz baja és 
hogy minden kívánsága lehetőleg teljesítetni fog. Hadzsi éhségről panaszko
dott, hanem azért nem volt hajlandó mást enni, csak a rogaticzai kajmakám 
főztjét. Addig is, míg e kívánságát teljesíthették, kávét hoztak neki, melyből 
14 kis findzsával fogyasztott el.”425

A legérdekesebb része Hadzsi Lója történetének a kihallgatása volt, amely
ben a becskereki Dankulov Péter töltötte be a tolmács szerepét. Erről számolt 
be részletesen boszniai emlékezéseinek egyik fejezetében.426 Itt mutatkozott 
meg a nyelvi, dialogikus szituáció, amely rendszerint előtűnik az idegenekkel 
való kommunikálásában. Főleg akkor, ha a kérdező nem ismeri tökéletesen 
a társalgás nyelvét. Ilyenkor „az idegenek sem úgy fognak hozzá beszélni, 
mint ahogy egy olyan társukhoz beszélnének, akivel maradéktalanul megér
tik egymást, azaz az érthetőség érdekében valószínűleg egyszerűsíteni fog
nak, és ezzel bizonyos jelentéstartalmak nyilvánvalóan el fognak veszni.”427 
E kommunikációs problémák közepette könnyen megeshet, hogy a tolmács 
azt sem veszi észre, hogy nem értett meg valamit. Hiszen nem bizonyos,

421 Anonim: Keleti események. = Torontál, 1878. nov. 7.
422 Hevesi András: Hadzsi Lója elfogatása. Egy szemtanú elbeszélése után. = Torontál, 

1879. jan. 2., jan. 9.
423 Uo.
424 Uo.
425 Uo.
426 Dankulov Péter: Hadzsi Lója elfogatása. = Dankulov Péter: Kalandos élményeim a 

boszniai okkupáczióból. Seprős Valter, Nagybecskerek, 1907, 28-42.
427 Czirkos Eszter: Szembesülni azzal, ami idegen. = Fordulat, 2011/2., 131-142.
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hogy részletesen ismeri az adott közösség múltját, szerkezetét, annak belső 
törvényszerűségeit és számos más háttér-információt, amelyeknek beszél
getőpartnere természetes módon birtokában van, hiszen kultúrájának réte
geihez, identitásához tartozik.428

„Mikor a szoba egyik sarkába ültették a híres vezért, a tábornok jelen
létében megkezdődött a vallatás. Minden kérdést a tábornok tett fel s én 
intéztem azokat a fővezérhez.

- Ugye effendi, te Hadzsi Lója vagy?
A török vitéz erre megsímogatta hosszú szakállát, egyet fohászkodva 

erősen fújt s halovány szemeit a mennyezetre emelve, meredten nézett fel.
Ez volt az első kérdésemre a válasz. Még néhányszor intéztem hozzá egy 

pár kérdést, de a dacos török mit sem válaszolt. Gondolatai foglalták le őt. 
A tábornok parancsára tovább folytatám:

- Ha nem válaszolsz effendi, akkor kényszerhez nyúlunk, ami neked sem 
fog tetszeni s mi sem szívesen tesszük azt meg.

Erre a török megfogta a szakállát, rám fordítva tekintetét köhintett egyet 
és félreköpött.”429

A továbbiakban a kihallgatás és később a négyszemközti társalgás során is 
a fordító, Dankulov Péter és a fogoly, Hadzsi Lója között egy bizalmasabb kap
csolat alakult ki. Dankulov kávéval, szivarkákkal, csibukkal kedveskedett neki, 
és hosszasan elbeszélgetett vele, ami igencsak jólesett a sebesült vezérnek.430

Eközben Hadzsi Lójának is szembesülnie kellett Dankulov másságával, 
számára idegen kultúrájával:

Effendim! Látom, hogy ti svábok jó emberek vagytok, azért is segít 
az Isten benneteket. Aztán elfogadta a kávét, melyet csibuk szívása mellett 
szürcsölgetett s folytatá:

- Ugyan kérlek, honnan jöttél te, hogy ilyen szépen beszélsz nyelvünkön? 
Talán Szerbiából?

- Nem én - volt válaszom. Én s valamennyiünk Magyarországról jöttünk s 
hogy miért, azt már magad is tudod. Nyelvedet nem csak én beszélem, hanem 
azok is, akik téged ide hoztak, szintén tudják nyelvedet. Mi szerbek vagyunk.

- Szerbek! Kiáltott fel a fővezér. Szerbek és Magyarországról? De hát a sváb 
cár - az Isten éltesse - s kezével tisztelgett - küldött benneteket a szülőföldemre?

- De hát úgy van, ahogy mondom Hadzsi, - feleltem neki. Mi a sváb cár
nak aszkerjei vagyunk, s hogy szerbül beszélünk, nem csoda, mert Magyar- 
országon sok szerb van.

428 Uo.
429 Uo.
430 Uo.
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- Bizony jól van az, nagyon jól, ahogy te beszélsz - folytatá Hadzsi tovább. 
Hanem konsó te bosnyákul is jól beszélsz, ott, Magyarországon is tudják 
ezt a nyelvet?

- Igen - mondtam neki. Én otthon, már mint diák megkedveltem ezt a 
nyelvet és itt egy kis gyakorlat után, mint te mondod, jól beszélek bosnyákul, 
ami nem más, mint a szerb néhány török szóval keverve.”431

A továbbiak során Hadzsi Lója egy ezüst gyűrűt adott ajándékba 
Dankulovnak:

Ne! Vedd és viseld, ameddig élsz. Viseljék gyermekeid is. Ha reá nézel, 
emlékezni fogsz reám, és mindenkinek elmondhatod, hogy Hadzsi Lójától való.”432

Hadzsi Lója ma is regényes alakja a bosnyák néphagyománynak, történe
teit ma is ismerik. Életpályája irodalmi művek ihletője is volt. Elegendő erre 
csupán két példát említeni. Branislav Nusic 1918-ban tragédiát írt Hadzsi 
Lójáról433, évtizedekkel később pedig Resad Kadic regényesítette meg életét 
több kiadást megért kötetében.434

A boszniai okkupáció végeztével, 1878 októberének végén a bánáti 29. 
császári és királyi gyalogezred katonái is hazatértek Nagybecskerekre. Az 
1200 fős különítmény elé Écskáig lovagoltak ki a tisztek, s a városban „leg
nagyobb örömmel és lelkesedéssel” fogadták őket: „a parancsnokló ezredes 
lelkes beszédet intézett, megköszönve nekik ama vitézséggel párosult fegyel
met, melyet az okkupáczió véres napjaiban oly vitézül álltak ki.”435

Azok közül, akik ott vitézül harcoltak, többen kitüntetésben, elismerés
ben részesültek.

A közigazgatás bevezetése Bosznia-Hercegovinában igencsak érzékeny 
módon érintette az ottani lakosságot, annak szokáskultúráját, nyelvét stb., 
hiszen alapjában véve lépten-nyomon idegen kultúrák ütköztetéséről, szem
behelyezéséről, idegen értékrendszer érvényesítéséről volt szó, amely komoly 
demográfiai következményekkel járt.

(2014)

431 Uo.
432 Uo.
433 Branislav Nusic: Hadzi Lója. Fragmenti iz tragedije srpskog naroda. L. Hartman, 

Zagreb, 1918
434 Resad Kadic: Hadzi Lojo. El-Kalem [Jordán], 1997
435 Anonim: A tartalékosok hazatérése. = Torontál, 1878. okt. 31.
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IV.
KULTUSZOK,

KULTUSZJELENSÉGEK





PETŐFI-ÜNNEPÉLYEK BÁCSKÁBAN 
A KÖLTŐ ELTŰNÉSÉNEK FÉL ÉVSZÁZADOS 

JUBILEUMÁN (1899)

Az ünnep mint a kultusz szokásrendjének része

Rendszerint a jubileumok, évfordulók voltak jó alkalmak a múltban is az 
ünneplésre, kultuszépítésre, egy adott író vagy közéleti személyiség túlzott 
tiszteletére. Az ünnep és a kultusz szinte elválaszthatatlan egymástól: nincs 
kultusz ünnep nélkül. Az ünneplés fontos eleme a kultusz szokáskultúrá
jának. így van ez Petőfi Sándor (1823-1849) esetében is, akinek kultuszát 
eltűnése 50. évfordulóján, 1899-ben, Bácskában valóságos ünnepségsorozat 
erősítette. Ezek igazi kultuszteremtő ünnepélyek voltak, a kultuszra jellemző 
ismérvekkel, retorikával és rekvizitumokkal. Az alábbiakban ezekről a bács
kai Petőfi-ünnepélyekről lesz szó.

A Petőfi-kultusz a 19. században egységes szellemi térségben épült, azzal, 
hogy a déli végeken ezek a folyamatok valamelyest késtek a Petőfi-kultusz 
fő vonulatához képest. Ennek egyik oka a magyar sajtó viszonylag kései 
jelentkezése volt, így itt a peremvidéken a költő-forradalmár kultusza csak az 
1870-es éveket követően lombosodhatott ki. A sajtó közvélemény-formáló, 
kultuszteremtő és kultuszápoló szerepe döntő fontosságú volt Petőfi eseté
ben is. A korabeli bácskai lapok cikkei, írásai, tudósításai nyomán szépen 
kirajzolódik a Petőfi-kultusz építésének folyamata, amelynek első nagyobb 
fellángolására a 19. század utolsó éveiben került sor.

1898-ban Vajdaság-szerte nagy pompával ünnepelték meg az 1848-as 
szabadságharc és forradalom fél évszázados jubileumát, egy évvel később 
pedig, 1899 nyarán, Petőfi eltűnésének 50. évfordulóját. Ekkor került sor 
Verbászon az első 1918 előtti köztéri Petőfi-szobor leleplezésére Verbászon.

A szoborállításnak mindig kiemelt szerepe van a kultusz fenntartásában, 
hiszen a kultusznak, miután szakrális mintákat követ, kell egy „szent” hely, 
ahol a közönség tiszteleghet a kultikus személy emléke előtt. Ez a hely pedig
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leggyakrabban a kultikus személy köztéri szobra. Születésének vagy elha
lálozásának (esetünkben: eltűnésének) dátuma pedig mindig jó alkalom a 
tömeges összejövetelekre meg a kegyeletadásra.

1899-ben a bácskai Petőfi-ünnepélyek sorozata a kultikus szokásrend 
ismérveivel zajlott: elmaradhatatlan volt a Himnusz, a Szózat meg a Nemzeti 
dal, valamint a nemzetiszín szalagok, zászlók, kokárdák és babérkoszorúk, 
akárcsak a kultikus személy képe vagy szobra. Ezek a rekvizitumok állami/ 
nemzeti jelleget voltak hivatottak biztosítani az ünnepeknek, az ünnepi 
beszédek a kultikus retorika mintapéldányai voltak, amelyek mitikus magas
ságokba emelték a költőt. Az alkalmi kultuszversek úgyszintén a patetikus 
felstilizáltság retorikáját képviselték. Minthogy a kultusz mindig a jelenről 
is szól, arról a közösségről, amely ünnepel, ezekkel a Petőfi-ünnepélyek legi
timálták magukat a bácskaiak, hogy az egységes nemzettesthez tartoznak.

A zombori Petőfi-ünnepély

Az egyik - kultikus értelemben a legjellegzetesebb - ünnepet 1899. júli
us 30-án Zomborban tartották, a városháza dísztermében. Azt megelőzően 
arra szólították fel a megyeszékhely lakosságát, hogy „az ünnepély napján 
házaikat lobogózzák fel, mintegy külső jeléül a hódolatnak, a mellyel a leg
nagyobb magyar költő dicső emlékének adóznak”.436 A felhívás meghallga
tásra is talált, s a korabeli laptudósítás szerint „zászlódíszt öltöttek” Zombor 
utcái (ezzel hivatalosították az ünnep országos, nemzeti jellegét), dicséretes 
módon, Zombor „nem magyar ajkú lakói, a szerbek, nem vonták ki magu
kat a nemzet ünnepéből, megjelentek ottan, kifejezvén ezzel is törthetlen 
hazafiságukat”.437 A rendezvény színhelyéről nem hiányoztak a kultusz külső 
ismérveit prezentáló rekvizitumok, amelyek egyértelműen Petőfi és a nemzet 
egységére utaltak: „A termet ez alkalomra piros-fehér-zöld drapériákkal szé
pen feldíszítették. Annak egyik sarkában Petőfi szobra volt díszes talapzatra 
felállítva, fölötte repülő sas tartott szájában pálmaágat. A talapzatra pompás 
nemzeti színű szalagos babérkoszorú volt helyezve.”438

Kozma László Bács-Bodrog megyei országgyűlési képviselő nyitotta meg 
az ünnepséget egy „szép, hazafias, érzelemtől duzzadó, imaszerű beszéddel”, 
amely ékes példája volt a kultikus, szakrális elemekben bővelkedő retoriká
nak: „Nyíljon meg a mi lelkünk is a visszaemlékezésnek; és ne zárkózzék el 
büszke érzéseivel dobogó szívünk. Hogy kegyeletünk alkotó erőben nyilvá

436 Anonim: Petőfi-ünnepély. = Bácska, 1899. júl. 28.
437 Uo.
438 K. J.: A Petőfi-ünnep. = Bácska, 1899. aug. 1.
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nulhasson: külső jelekben kell megvallnunk, mint a hitet, mely egy örökélet 
ígéretével biztat. [...] Igaz magyar nem kérdezheti azt: kinek, minek emlé
kezetére lobognak föl ma egy ország önérzetének fáklyalángjai?! [...] Újjá
születésünk vajúdó méhéből tört elő fajunknak tüneményes géniusza, Petőfi 
Sándor. Magával hozta ezer év megpróbáltatásaiban tisztult karakterünk 
magvát; magával hozta a gondviselés küldötteinek kiváltságát: a prófétai erőt.

Ő az akinek vérében, szívében, lelkében lüktet, feszül, lángol mindaz, 
ami a magyarnak valaha álma, vágya, törekvése volt. Ő az, akiben eszmé
nyeinknek foglalatja összetömörül. [...] Ő akinek »egy-egy sereggel ért föl 
egy dala«. [...] Csatatéri halálban ömlött ki ifjúi vére, hogy ezzel is szentebb 
legyen nekünk az a föld.

Te, a mi nagy riadónk örök dalnoka, te! Szállj alá közénk a mérhetetlen
ségből, melyben az anyavilág porszemei rajzanak; véreidnek kegyelete tu. 
[...] Föl vannak már szentelve oltárköveink, keletnek, nyugotnak, északnak, 
délnek egyaránt; és mindegyik oltár hazafias kegyeletünk áldozatától füstölög.

Szállj alá közénk! Nyilván valóra vált már, amiről látnoki lelked álmodott, 
aminek a te drága véred is ára lett.

Szállj alá közénk! A te mélységes honszerelmed tüzénél élesztjük fel ma 
szövétnekeinket, hogy lángja magasra csapjon. [...]

Petőfi Sándor, míg élt, a nemzet szíve volt; ha már halott: a nemzet őriz
ze őt szívében.”439

E kultikus szavakat a korabeli laptudósítás szerint „a közönség áhítatsze
rű csendben hallgatta meg”.440

Az ünnepségen Trischler Károlynak, Bács-Bodrog megyei árvaszéki 
ülnöknek, a zombori Bácska című lap főmunkatársának kultikus elemekben 
ugyancsak gazdag emlékbeszéde következett Petőfiről:

„Az ő neve szent név, mely nem embert, hanem eszmét jelent, s ezért 
soha ki nem alvó lángok törnek föl az égnek, az ismeretlen sírból, melyben 
ő fekszik. Aki látja azt a lángot, azt mind megmelegíti. A szerelmes boldog, 
a hazafi felbuzdul, a rabszolga remél, a zsarnok megremeg, ha őt olvassa, 
írt ő mindenki számára. Millió és millió ember értései tisztulnak meg az ő 
lángelméjének tüzénél.

Millió és millió szív forró dobogása egyetlen hanggá válik a napon, amelyen 
egy félszázad előtt Petőfi Sándor a csatasíkon eltűnt. Nagy nevét zengi millió 
ajak és ünnepli a lángészt, azt a szent égi lángot, amelynek nincsen foltja, 
amely bevilágítja a földet, az eget, az egész mindenséget, amely halhatatlan!

439 K. J.: A Petőfi-ünnep (Kozma László beszéde). = Bácska, 1899. aug. 1.
440 Uo.
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Petőfi Sándornak már meghódolt a halhatatlanság. Az ő dicsőségéhez 
már nem adhat a nemzet, abból csak nyerhet és vehet. Ő nemcsak minden 
idők legnagyobb lírikusa, hanem a hazaszeretet glóriás alakja.

Művei: a szabadság és hazaszeretet forrása!
Azért ne sirassuk, hanem ünnepeljük őt, hisz ha századok után évszáza

dok jönnek is, mindig azt fogják mondani: Petőfi Sándor a magyar nép örök 
dicsősége! [...] Úgy elsírni a magyar búbánatát, úgy kimondani a vágyát, 
álmát, nem tudta senki - nem is fogja talán tudni többé sohasem. A magyar 
géniusz lobogóját senki sem emelte még oly magasra, mint ő, meglátta és 
csodálta azt az egész világ! [...] Példája még századok múltán is lelkesít, 
költő, kinek nevét őrzi az örökkévalóság, és dalait visszhangozzák az időnek 
bércei: a századok. [...] A magyar nép teremtő erejének ezt a tüneményes 
alakját nem takarja el mindenestől a fejéregyházi csatasík: íme, szelleme itt 
jár most is közöttünk, él és munkálkodik az a minden idők végéig, míg csak 
egy homokszem lesz a világon, amely magyar!”441

A szerző itt is szakralitásba csap át: Petőfi neve „szent név”, s ő nem is 
ember, hanem annál sokkal több és megfoghatatlanabb: eszme. E kultikus 
retorika idő- és emberfeletti szférába emeli Petőfit, és idealizált tulajdonsá
gokkal ruházza fel - a kultikus személynek kijáró jelzős szószerkezetekkel 
egyetemben.

A zombori Petőfi-ünnepség említésre méltó, eredeti alkotása volt Latino- 
vits Szaniszló (1870—?) költőnek, újságírónak, Zombor város tanácsnokának 
Petőfihez című ódája.442

1899 nyarán a fél évszázados Petőfi-jubileum kapcsán Szalay Frigyes 
(1872-?) színmű- és vígjátékíró, a Bácska belmunkatársa írt alkalmi, kulti
kus Petőfi-méltatást:

„Jól esik ünnepelnünk, mert hiszen önmagunkat, a magyar faj diadalmas 
géniuszát ünnepeljük benne. [...] Nem érdemelnők meg Petőfi Sándort, ha 
méltón nem ünnepelnénk őt. »Az a nemzet nagy, amely megbecsüli nagyjait.« 
Ő úgy szerette volna nemzetét nagynak és egységesnek látni. Őt ünnepelvén 
íme nagy és egységes ez a nemzet. Az ő nedve egyesít és kibékít mindenkit, 
aki magyarnak vallja magát, az ő reá való emlékezés belopja a lelkesedés 
tüzét a hideg szívekbe.

Ötven év óta Petőfi Sándor hatása alatt áll a magyar nemzet. [...] Őben
ne találta meg a magyar irodalom a magyar népet és őáltala hódította meg 
a magyar nép Magyarországot.

441 K. J.: A Petőfi-ünnep (Trischler Károly beszéde). = Bácska, 1899. aug. 1.
442 Uo.
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A magyar népnek nemzetté levése az ő diadala. Petőfi Sándor hatása nagy 
és örökkévaló. Hatása nemcsak a korára volt, hanem mi reánk is, és azokra 
is, akik utánunk jönnek. [...] A millióké immár ő. Aki visszatért az isten
ségbe, melynek része volt.”443

A cikkíró Petőfit a nemzettel azonosítja. Kiemeli őt a halandók sorából 
és emberfölöttivé teszi, mondván, hogy Petőfiben „a magyar faj diadalmas 
géniuszát” ünnepeljük, aki egységesíti a nemzetet, s akinek „hatalmasan 
tökéletes” volt a pályafutása, s kinek hatása örökkévaló. „A magyar népnek 
nemzetté levése” is az ő diadala. „Glóriás alakja” visszatért „az istenségbe, 
melynek része volt”.

Petőfi-ünnepségsorozat Bácska-szerte 1899 nyarán

A legjelentősebb bácskai ünnepség az óverbászi Erzsébet ligetben volt, 
ahol leleplezték Petőfi fehér márványszobrát (amelyről már korábban szól
tunk), s ezzel olyan kultikus helyet alakítottak ki, ahol évekig hódolhattak 
Petőfi emlékének.444 Bizonyára a pesti Petőfi-szobor példáján felbuzdulva 
került sor az 1918 előtti egyetlen vajdasági köztéri Petőfi-szobor felállítására 
1899 júliusának végén, a fél évszázados Petőfi-jubileum kapcsán.445 A szobrot 
korabeli laptudósítás szerint „díszes és nagyszámú közönség jelenlétében” 
leplezték le. Az óverbászi dalkör a Nemzeti dalt, a Honfidalt és a Himnuszt 
adta elő, majd azt követően Hilkene Lajos mondott beszédet. Azután sza
valatok következtek, majd dr. Káldi Sándor (1828-1901), óverbászi községi 
orvos tartott ünnepi szónoklatot. A szoborleleplezést követően az óverbászi 
műkedvelő társaskör „gyönyörű koszorút helyezett” a Petőfi-szoborra.446

Az óverbászi Petőfi-szobor feltehetően egy-másfél évtizedig fontos kegye
leti helye volt a verbásziaknak jelesebb nemzeti ünnepekkor. Az első világ
háború után azután lerombolták, eltüntették.

Óbecse központjában 1899-ben a szervezők a Szabadság-szobor előtt ala
kítottak ki egy Petőfi-emlékünnepre alkalmas helyet, méghozzá úgy, hogy 
a szobor előtt emelvényt állítottak, amelyet lombfüzérekkel és zászlókkal 
díszítettek fel, s amelynek közepén Petőfi mellszobra állott.447

443 Anonim: Petőfi Sándor. = Szabadkai Közlöny, 1899. júl. 30.
444 Anonim: Petőfi-ünnepélyek a vidéken. = Bácska, 1899. júl. 28.
445 Anonim: Petőfi-ünnepélyek a vidéken. = Bácska, 1899. aug. 4. -  E szobor létezését 

egy korabeli képeslap is bizonyítja „Petőfi-szobor, Verbász” megjelöléssel, és Slavko Kosutic 
is közli kötetében (Slavko Kosutic: Prvipozdravi iz Vojvodine. Slavija, Növi Sad, 2004,122.)

446 Uo.
447 Anonim: Petőfi-ünnepélyek a vidéken. = Bácska, 1899. júl. 28.
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Az ünneplő közönség azután, szakrális szokásrend mintájára, körme- 
netszerűen indult el zászlókkal és zeneszóval a Magyar Népkörből a szobor 
elé. Az ünnepség országos, hivatalos jellegét igazolandó, a műsort a Szózat 
éneklésével kezdték. Azután Gönczy János községi bíró „igazán lelkes han
gon, meghatóan ismertette a nagy költő életét, szenvedéseit, halálát. Majd 
beszéde végén díszes koszorút helyezett a szoborra”.448 Csupor Gyula Petőfi 
emlékezete című alkalmi versét Osztrogonácz Ferenc szavalta el, amelyet a 
közönség megéljenzett. Miután az óbecsei polgári magyar dalkör elénekelte a 
Nemzeti dalt, a szobor előtti ünnepség véget ért. Utóbb az óbecsei városháza 
tanácstermében Csupor Gyula beszédével folytatódott a kegyeletes megem
lékezés. Beszédének végén Csupor hálát adott az istennek, „hogy megadta 
neki azt a kegyelmet, hogy 25 évvel későbben is dicsőíthesse a költőt, akit 
ezelőtt 25 évvel a negyedszázados eltűnésének emlékezetekor ugyanitt mél
tatott”.449 Mint mondta, Petőfi „felemelkedett [...] már 50 év előtt az égbe, 
ahonnan világít és világítani fog a magyarnak, míg magyar él a földön”.450

Azután szavalatok következtek, majd Szászy István (1861-1927) óbecsei 
községi orvos, egykori honvéd ezredorvos, költő, író olvasta fel tanulmányát 
Petőfiről. Szászy a kultikus elemekben gazdag szövegében többek között így 
fogalmazott: „Elment mint Illés próféta, de itt hagyta palástjait: verskötetét, 
a melyből meríthetünk erőt.”451

Este az óbecsei magyar népkörben százterítékes társas vacsorával zárult 
az ünnepség.

A hódsági Petőfi-ünnepség a községi nagyvendéglő dísztermében zajlott, 
s a rendezvényt dr. Szabó József királyi közjegyző nyitotta meg „hazafias, 
emelkedett szellemű beszéddel”, majd alkalmi szavalatok és zeneszámok 
következtek.452

A bezdáni magyar népkör a községi nagyvendéglőben tartotta Petőfi- 
ünnepélyét nagyszámú közönség részvételével. Az alkalmi beszédek és sza
valatok mellett a Petőfi-kultusz szempontjából fontos tény volt, hogy sor 
került Petőfi Sándor arcképének leleplezésére, amely fölé „gyönyörű koszo
rút” is helyeztek.453

Végezetül a bácskai Petőfi-ünnepségek sorát 1899 nyarán az ókéri Petőfi - 
ünnepély zárta a helyi vendéglőben, amely két oknál fogva is rendhagyó volt.

448 Uo.
449 Uo.
450 Uo.
451 Uo.
452 Uo.
453 Uo.
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Az egyik ok az volt, hogy „az impozáns ünnepélyen ott volt az újvidéki 6-ik 
honvéd gyalogezred 3-ik zászlóalja is, mely Petőfi ünneplésében nemcsak a 
költőnek, hanem a katonának, hősnek, a honvédnek is kegyelettel áldozott”.454

Az ókéri ünnepély másik rendhagyó mozzanata az volt, hogy a rendezvényt 
bankett, majd táncmulatság követte, „de nem mint másutt szokás »kivilágos 
kivirradtig«, hanem másnap délután öt óráig tartott”.455 A szervezők „a mulat
ságnak e rettenetesen hosszú tartamát Ó-Kér közönségének a vidéken tán 
páratlanul álló vendégszeretetével” magyarázták, ám mindenképpen tény, 
hogy „a vendéglős óriási pincéjéből minden bor kifogyott, de az is, hogy a 
táncterem padlója a vehemens csárdások miatt annyira tönkrement, hogy 
közelebb új padlózatra lesz szükség”.456

* * *

A vajdasági Petőfi-kultusz 1918 előtt a költő egységes magyarországi 
kultuszának részeként indult, noha az 1880-as évektől már voltak regionális 
specifikumai, amelyek a hírlapok elterjedésével mind kifejezettebbé váltak. 
Vajdasági kultusza a magyarországi Petőfi-kultusz fő vonulatához képest 
valamelyest késett, jobbára csak 1872 után, a vajdasági magyar lapkiadás 
kilombosodását követően alakulhatott ki, nyomatékosítva egyben a sajtó 
kiemelt szerepét annak kialakulásában. Az 1890-es évektől már intézménye
sült az iskolákban, egyesületekben, városi önkormányzatokban, méghozzá 
úgy, hogy egybeforrt 1848 kultuszával, és azon belül élt tovább március 15-e 
ünneplésének részeként. Március 15-e Petőfi napja lett, Petőfi irodalmi kul
tusza pedig átalakult patetikus hőskultusszá. A bácskai Petőfi-ünnepélyek 
1899 nyarán a Petőfi-kultusz utolsó fellángolásai voltak vidékünkön az első 
világháború előtt.

(2014)

454 Anonim: Petőfi-ünnepély Ó-Kéren. = Bácska , 1899. aug. 8.
455 Uo.
456 Uo.
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VÖRÖSMARTY MIHÁLY CENTENÁRIUMÁNAK (1900) 
VAJDASÁGI KULTUSZRETORIKÁJÁBÓL

Vörösmarty Mihály halála (1855. november 19.) kapcsán közölték a 
budapesti lapok, hogy „a nemzetnek halottja van”457, majd a róla írt nekro
lógban Jókai Mór is megerősítette, hogy olyan halálról van szó „amely egy 
egész nemzetet sújtott”.458 Jókai kegyeletes sorai kultuszteremtő indítékúak is 
voltak, hiszen ő egyrészt egybekapcsolta a költő és a nemzet fogalmát, más
részt előrevetítette Vörösmarty időtállóságát és halhatatlanságát: „A míg e 
hazában nemes szívek lesznek, míg a nemes szívek igazán szeretnek; a míg 
a magyar nép magyarul beszélend, míg a magyar költők hazáról dalolnak, 
a míg az Istennek kedve telik ő magyar népében: addig élni fog ő, s szív
ből szívbe átadja őt egyik század a másiknak, a szerelem, dicsőség és haza 
halhatatlan dalnokát.”459 Vörösmartyt 1855. november 21-én délután mint
egy húszezer ember kísérte ki utolsó útjára, s mint Lipp Tamás írja, teme
tése egyben jeladás is volt: az önkényuralom elmúlt öt esztendejének „első 
jelentősebb tömegmegmozdulása”, melyet később a nagy nemzeti temetések 
egész sora követett (Arany János, Kossuth Lajos, Munkácsy Mihály stb.).460

A „hazaszeretet nagy dalnokáról”, a „költőkirályról”461, „aki minden órá
jában nagy volt”462 több-kevesebb rendszerességgel később is megemlékeztek 
a nemzet dalnokának kijáró kultikus tisztelettel. Méreteiben a legnagyobb és 
legimpozánsabb országos tiszteletadás 1900 novemberében-decemberében, 
születésének centenáriumán volt, amely külsőségeiben és retorikájában is 
valóságos nemzeti ünnep volt, a nemzet nagyságának reprezentálása. Köz
ponti, budapesti indíttatású volt a kezdeményezés, amelyet természetszerűen 
a vidékre is kiterjesztettek nem leplezett kultuszteremtő szándékkal. így a 
Kisfaludy Társaság 1900. október 31-én megtartott ülésén november 25-re 
tűzték ki a Vörösmarty-ünnepet.463 A beharangozás szerint azon Beöthy 
Zsolt szándékozta felolvasni Vörösmarty életéről és poéziséről írt munkáját, 
amelyet a Kisfaludy társaság negyvenezer példányban tervezett kinyomtatni,

457 Anonim: Vörösmarty halála. = Vasárnapi Újság, 1900. dec. 2.
458 Jókai Mór: Vörösmarty sírjánál. = Vasárnapi Újság, 1855. nov. 25.
459 Uo.
460 Lipp Tamás: Vörösmarty ünnepei. = Szín, 2000/6. sz., 15-17.
461 Uo.
462 Jókai Mór: Vörösmarty sírjánál. = Vasárnapi Újság, 1855. nov. 25.
463 Anonim: A Kisfaludy társaság. = Vasárnapi Újság, 1900. nov. 4.
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„hogy a Vörösmarty-kultusz minél szélesebb körökben, minél könnyebben 
elterjedjen”.464

Terjedt is a Szózat költőjének kultusza a sajtóban: egymást érték a kultikus 
szövegek, amelyben patetikus felstilizáltsággal méltatták „nemzeti” érdeme
it. Az alaphangot az országos kultuszretorikához többek között a Vasárnapi 
Újság egyik méltató cikke adta meg, amely így áradozott Vörösmartyról: 
„Folyvást fenyegetett nemzeti létünket, mely annyiszor volt lét és nemlét 
közt ingatag árnyék, csak az erős hazafiérzés, lángoló faj szeretet menthette 
meg, ezt pedig mi sem táplálta jobban, mint a nemzet test érző idegeinek, a 
nyelv apostolainak, a költőknek éneke. [... ] Vörösmarty nem volt politikus, 
de hazafias költeményeivel magyar nemzeti politikánk kialakulására nagy 
hatást gyakorolt. Egy negyedszázad küzdelmein át az ő lantjának zengése 
buzdítja, bátorítja a nemzetet. Vörösmarty költészetében a hazafi érzés az 
uralkodó. [...] Epikája tulajdonképpen mi más, mint a múlt dicsőségének 
ragyogtatásával az unokák tettekre hevítése! [... ] Vörösmarty nemzeti célokat 
kívánt szolgálni drámáival is, melyek tárgya mindig magyar, s melyek több
nyire nagy nemzeti küzdelmeinket mutatják vagy használják háttérül. Tudta, 
hogy a nemzeti játékszín magyarságunknak és a nemzeti nyelv ügyének egyik 
leghatásosabb eszköze. [...] Nemzeti föltámadásunk szárnyas imádságává a 
Szózat vált, melyről Gyulai Pál oly szépen és találóan mondja: »E költemény 
mindaddig nemzeti ének marad, míg a nemzeti küzdelem, melynek szüle
ménye, czélt nem ér s a magyar léte önmagához méltón nincs biztosítva«. 
[...] Szárnya a képzelet volt, melynél gazdagabbat, erősebbet csak ritkán 
oszt a Gondviselés különös kegyelme. Ez ragadta oly magasságba, hol már 
a sphárák zenéjét is hallotta. Mintha ott tanulta volna azt a csodásán zengő, 
hatalmas nyelvet, mely egyszerre ódon és új.”465

Világos, hogy a nemzetnek a millenniumi ünnepségeket követően is szük
sége volt felmutatni maga előtt saját nagyságát, s Vörösmarty Mihálynak a 
politika által történő egyoldalú kisajátítása, a nemzettel, a nemzet létével való 
azonosítása éppen ezt a célt szolgálta. Egyrészt reprezentációs, másrészt egy
ségerősítő tényező lett: a nemzettest erejének és nagyságának felmutatása.

1900 novemberében a lapok már arról tudósítottak, hogy „a nagy nemze
ti költő századik születésnapjának országos ünneplése megkezdődött mind 
a fővárosban, mind a vidéken”.466 A mai Vajdaság területén a Vörösmarty- 
kultusz centenáriumi fellángolása alkalmi ünnepségekben, kultikus retori-

464 Uo.
465 V. Gy.: Vörösmarty. = Vasárnapi Újság, 1900. dec. 2.
466 Anonim: A Vörösmarty-ünnepek. = Vasárnapi Újság, 1900. nov. 25.
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kájú sajtócikkekben, kultuszversekben, valamint a Vörösmarty-szoborra való 
gyűjtésben merült ki.

Alkalmi ünnepségekre főként városokban került sor, meghatározott, csak
nem azonos programmodell szerint. A megnyitó beszéd a kultikus személy 
ünneplésének jelentőségét méltatta, s azt rendszerint (legalább) még egy 
dicsőítő emlékbeszéd követte. A műsor többnyire a Szózattal kezdődött és a 
Himnusszal végződött (ami hivatalos, „nemzeti” jellegét reprezentálta), majd 
több ének és szavalat töltötte ki a programot.

Szabadkán 1900 november-decemberében két ifjúsági egyesület tartott 
Vörösmarty-ünnepélyt a szabadkai főgimnáziumban, a városi színházban 
pedig díszelőadás volt.467 Díszünnepély volt még a Pest Szállodában, vala
mint istentisztelet a Szent Teréz-templomban.468 Emellett a községi elemi 
iskolákban is ünnepeltek.469 A főgimnázium ünnepségén, 1900. december 
1-jén Kosztolányi Árpád igazgató mondott megnyitó beszédet, Vörösmar- 
tyról Toncs Gusztáv tartott emlékbeszédet, Loósz István pedig Vörösmarty 
epikai és drámai költészetéről értekezett, miközben a műsort verses-zenés 
összeállítás töltötte ki.470

Zentán 1900. december 2-án a főgimnázium önképzőköre tartott Vörös
marty-ünnepélyt a városháza közgyűlési termében, amelyen Szűcs Lajos 
igazgató tartott megnyitó beszédet, Horovitz Dénes Vörösmarty életéről 
értekezett, Beck Hugó pedig a Szózat esztétikájáról tartott felolvasást.471 A 
műsorban több szavalat és zeneszám is elhangzott.

Verbászon, a kaszinó helyiségeiben 1900. december 2-án rendeztek Vörös- 
marty-emlékünnepet, amelyen Kovalszky Lajos elnök mondott megnyitó 
beszédet, Wagner G. Adolf pedig emlékbeszédben méltatta Vörösmartyt. Nem 
maradt el a műsorból a Szózat és a Himnusz, sem több szavalat és zeneszám.472

Újvidéken az iskolai Vörösmarty-megemlékezések voltak említésre mél
tóak, amelyet „hazánk lángszavú költőjének szenteltek”.473 A magyar állami 
polgári leányiskolában 1900. december 1-jén megtartott ünnepségen Heller- 
né M. Zsófia tanítónő méltatta Vörösmarty életét és munkásságát, s a Szózat

467 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 11.
468 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 18.
469 Anonim: Vörösmarty ünnepélyek a népiskolákban. = Szabadkai Közlöny, 1900. dec. 9.
470 Anonim: Meghívó. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 25.
471 Anonim: Vörösmarty szobra. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 2.
472 Anonim: Vörösmarty ünnep. = Bács-Kulai Hírlap, 1900. nov. 28.
473 Az Újvidéki Magyar Állami -  női kézimunka-tanfolyammal kapcsolatos - Polgári 

Leányiskola Értesítője az 1900-1901. tanév végén. Az iskola negyedszázados múltjára való 
visszapillantással közli: N. Nemessányi Adél igazgató. Hirschenhauser Benő könyvnyom
dája, Újvidék, 1901, 73.
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mellett énekek és szavalatok hangzottak el.474 Ugyancsak aznap emlékeztek 
Vörösmarty centenáriumára az újvidéki királyi katolikus magyar főgimná
ziumban is, ahol Parcsetich Vince tanár, az Önképzőkör vezetője mondott 
ünnepi beszédet, Varga Mátyás tanár pedig Vörösmarty Mihály költészetének 
valláserkölcsi szépségeiről értekezett. Azt követően szavalatok hangzottak el.475 
Ez a megemlékezés többek között azért volt emlékezetes, mert a főgimnázi
um Önképzőköre 1876-tól Vörösmarty Mihály nevét viselte és annak szel
lemét, emlékét ápolta.476 Ennek keretében az említett Vörösmarty-ünnepsé- 
gen került sor a Vörösmartyt méltató önképzőköri pályamunkák, valamint a 
Vörösmarty tiszteletére szervezett „verseny-szavalat” díjainak kiosztására.477

Nagybecskereken három helyen idézték meg Vörösmarty emlékét: a pia
rista gimnáziumban, a felső kereskedelmi iskolában és a megyei szintű köz- 
igazgatási tanfolyamon.478 A piarista gimnázium verses-zenés emlékműsora 
1900. december 1-jén Balázsi József igazgató megnyitó beszédével kezdő
dött, majd Streiner Dezső tanuló felolvasta Vörösmarty élete című munkáját, 
a műsor további részében pedig szavalatok és zeneszámok következtek.479 
A közigazgatási tanfolyam hallgatóinak Vörösmarty-ünnepére 1900. dec
ember 8-án került sor a megyeház nagytermében, amelyet dr. Dellimanich 
Lajos nyitott meg, őt követően pedig dr. Vinczehídy Ernő mondott alkal
mi beszédet Vörösmarty Mihályról.480 A megyeházán megtartott ünnepség 
során, több zeneszám mellett, néhány Vörösmartyval kapcsolatos dolgozat 
is felolvasásra került. így Leichnam Miklós felolvasta a Zalán futásáról írt 
tanulmányát, Rostás János pedig a Vén cigányról szóló értekezését.481 1900. 
december 16-án a polgári és felső kereskedelmi iskola dísztermében került 
sor a harmadik Vörösmarty-megemlékezésre. Ott Török Ferenc tanár mon
dott beszédet „a széppróza utolérhetetlen mesteréről”.482

474 Uo.
475 Az újvidéki kir. kath. magyar főgimnasium XXVIII-ik évi Értesítője az 1900-1901- 

iki tanévről. Közzéteszi Városy Tivadar igazgató. Fuchs Emil és társa könyvnyomdája, 
Újvidék, 1901, 38.

476 Uo. 116-117.
477 Uo.
478 Németh Ferenc: „Akinél szebben, édesebben nem zengett m agyar lant” = Híd, 

2000/12. sz., 1224-1226.
479 Uo.
480 Uo.
481 Uo.
482 Uo.
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Pancsován a Gromon Dezső Magyar Nyelvterjesztő Egyesület 1900. 
december 26-án rendezett verses-zenés alkalmi Vörösmarty-ünnepélyt.483

Módoson 1900. december 15-én emlékeztek a Szózat költőjének cente
náriumára, amelyen Kossá Endre tartott ünnepi felolvasást, majd az ének és 
szavalat után a megemlékezés táncmulatsággal ért véget.484

Az említettek mellett más vajdasági helységekben is tartottak Vörösmarty- 
ünnepségeket.

„Akinél szebben, édesebben és bájosabban nem zengett magyar lant"
A kultikus retorikájú sajtócikkekből sem volt hiány. A Szabadkai Közlöny 

még 1900 novemberében, csaknem egy hónappal a jubileum előtt, egy lel
kes hangú, kultuszelemekben gazdag vezércikkben buzdította ünneplésre a 
lakosságot, a többi között így: „Le a kalappal magyarok, boruljatok térdre e 
fényes lángelme előtt és ne habozzatok, e nagy magyarnak azt megadni a mi 
őt megilleti; a kegyeletes megemlékezést! [... ] Vésődjék e nagy költő emléke 
minden magyar ember és ifjú leikébe és ne feledje el egyikünk sem, mivel 
tartozunk neki, a ki oly bűbájosán szól szívünkhez:

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, óh magyar!

Igen, rendületlen hívei legyünk e hazának, a míg csak magyarok leszünk 
és itt fogunk élni, ebben az országban és itt fogunk meghalni is! Te mondád 
dicső Vörösmarty! Tied az igazság! Fel a munkára hát! Ünnepeljünk!”485

Egy hónappal később, 1900 decemberében a Szabadkai Közlöny Rudnyánszky 
Gyula kultuszretorikával írt, szakrális mintákat követő vezércikkében írta 
Vörösmartyról: „A Szózat, a Fóti dal, a Vén czigány, a Szép Ilonka költője, 
a magyar költői nyelv megalkotója és mestere, a nemzeti költészet ízről ízre 
magyar lelkű fejedelme, a kinek fölséges lantján új életre kelt régi dicsőségünk 
az égi homályból. [... ] Vissza kell térnünk a Vörösmarty szelleméhez. Azokat 
az eszményeket kell ismét oltárainkra emelnünk, a melyekért Vörösmarty 
lelkesedett. A magyarság ősi földjeit kell újra fölszántanunk és bevetnünk a 
Vörösmarty eszméinek magvaival. Akkor valósul majd, amiről Vörösmarty 
apánk álmodott, hogy lesz még egyszer ünnep a világon! [... ] Ünnep után is 
állandóan maradjon köztünk, ihlessen meg, tegyen jó magyarokká, nemzeti

483 Anonim: Vörösmarty-ünnepély Pancsován. = Torontáli 1900. dec. 10.
484 Anonim: Vörösmarty-ünnepély Módoson. = Torontál, 1900. dec. 10.
485 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 4.
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munkánk buzgó hőseivé a Vörösmarty költészetéből kisugárzó ősmagyar lélek. 
Erre van fölötte sürgős szükségünk nekünk, a ránk virradó huszadik század 
magyarjainak, akiket összezagyváltak, sarkaikból kiforgattak, idegen istenek 
bálványképére elferdítettek a meg nem emésztett nemzetközi határok. [...] 
Isten segíts, népeknek Istene! Add, hogy az a tűz, mellyel most Vörösmarty 
nevét övezzük, ne múló szalmaláng legyen! Add, hogy Vörösmarty, a kinek 
költészetét az ünnepi alkalom dicsőséggel koszorúzza, időtlen időkön át, a 
hétköznapok szürkeségében is igazán a miénk legyen és közöttünk maradjon! 
ízlést, irányt, honszerelmet, magyar ajkon imádságot jelentsen mindhalálig 
Vörösmarty Mihály neve.”486

A Zentai Közlöny ismeretlen cikkírója 1900 decemberének elején, a „költő
királyról” értekezve az alábbi sorok megfogalmazására ragadtatta magát: „A 
magyar nemzet zsolozsmája, a Szózat megteremtője. [... ] Hazánk legnagyobb 
költője volt e század első felének és költészetével, nyelvének zamatosságával 
túlhaladta jóval elődeit, de édes hazai nyelvünk remek fűzésében a jelenkor 
sem érte utol. És classikus iránya mellett is a néphez tudott férkőzni, népünk 
felemelésében, mint előtte más senki, és vele együtt csak Petőfi tudott költe
ményeivel, költészetével hatni.”487

Eötvös Károly nyomán biblikus témájú, kultikus sorokat vetett papírra 
Szűcs Lajos is, a zentai főgimnázium igazgatója, akinek a Vörösmarty-ünnepre 
írt megnyitó beszéde a Zentai Közlönyben jelent meg: „Hajdanában az isten, 
mikor beszélni akart az emberekkel, prófétákat küldött az emberek közé, 
azoknak mondta meg mondani valóját s istennek izenetét azok adták tudtára 
az embereknek. Mai időben az isten a költők útján adja tudtunkra izenetét. 
Legtöbb üzenetét és legszebb mondani valóját Vörösmarty Mihályra bízta. 
Őneki hagyta meg, hogy eljönne hozzánk magyarokhoz, s mondaná meg 
nekünk, hogy ébredjünk fel valahára s szeressük hazánkat. [...]

Azok, akik a földet megmozgatták s a nemzetet öntudatra ébresztették, a 
magyar írók és költők voltak. Fény nevükre, áldás emlékükre. [...] A költői 
nyelv megalkotásának s a nemzeti közhasználatba juttatásának dicsősége 
Vörösmartyt illeti meg. A nyelvújítás küzdelmei s a diadalra juttatott irodalmi 
reform előkészítették az utat a társadalmi s állami nagy reform-munkálatokra 
s így íróink és költőink öntudatlanul is el előharczosaivá lettek a legnagyobb 
magyarnak, gróf Széchenyi Istvánnak. [... ] S mit szóljak Vörösmarty Szóza
táról ? [...] E költemény az ifjuló Magyarország nemzeti hymnusa Ion, ma is 
az, a létele- és jogaiért küzdő Magyarországé.”488

486 Rudnyánszky Gyula: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. dec. 2.
487 Anonim: Vörösmarty szobra. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 2.
488 Szűcs Lajos: Megnyitó beszéd.= Zentai Közlöny, 1900. dec. 9.

- 129 -



A Bács-Kulai Hírlap ismeretlen cikkírója 1900 decemberében, ihletett 
sorokban szólt Vörösmartyról, a nemzet tanítómesteréről: „Gyújtsunk meg 
tehát mi egy kis mécsest szerény hajlékunkban nemzeti nyelvünk igazi megte
remtőjének, nemzeti Imánk halhatatlan költőjének emlékezetére. [... ] Vörös
marty születésnapja nemcsak az irodalom, hanem az egész magyar nemzet 
ünnepe. Azt a magyar nyelvet, a melyért Kazinczy élt-halt, amilyennek azt 
Kazinczy álmodta, olyanná Vörösmarty teremtette. Vörösmarty költeménye 
változtatta tudássá, elhatározássá, cselekvéssé a Széchenyit gyötrő homályos 
ösztönöket. Vörösmarty karján jelent meg irodalmunkban Petőfi, nagyságban 
Vörösmartyval egyetlen egyenlő költőnk. [...] A régi dicsőség fölidézése a 
sok százados sírból, fölrázta a lelkeket, reménységgel és vágyakozással töltötte 
el a szíveket, hogy Magyarország, amely volt legyen ismét. [...] Vörösmarty 
műveiben megtaláljuk az államférfiúi bölcsességet, midőn »Hazádnak ren
dületlenül légy híve, óh magyar«, -  az odaadó hazaszeretetre tanítja; -  Fóthi 
dalában pedig: »A legelső magyar ember a király« hirdetésével a király iránti 
hűségre buzdítja a magyart és e két örökbecsű költeményével megjelölte az 
utat, amelyen a nemzetnek haladnia kell, ha élni és boldogulni akar.

Petőfit elnyelte, Vörösmartyt csak összetörte a forradalom. Petőfi eltűnt, 
mint a meteor, Vörösmarty kilobbant lassú, kínos pislogással, mint a gyer
tya, ha nincs levegője. [... ] Gyermekek úgy éneklik nemzeti imádságunkat, a 
Szózatot, mintha kerubok volnának, s mi olyan áhítatosan hallgatjuk Vörös
marty gyújtó strófáit, mintha ma hallanék először.”489

Hellerné M. Zsófia az újvidéki Magyar Állami Polgári Leányiskola 1900/901. 
évi Értesítőjében adta közre 1900. december 1-jén megtartott Vörösmarty- 
előadásának szövegét, amelyben a Szózattal kapcsolatosan sejlik fel kultusz
retorikája: „Megteremté a magyarok imáját: a Szózatot! A Szózat milliók szí
vében szendergő sejtelmet szólaltat meg, és megtalálta annak kifejezését, mi 
eddig milliók szivében kimondatalnul élt! Említi ez eddigi kétségbeesést, de 
ébreszti az önbizalmat és reményt: »még jönni fog a jobb kor!« Emlékeztet a 
múlt dicsőségére, tettekre, küzdelmekre serkenti nemzetét! E költemény az 
újjászületett Magyarország hymnuszává lett. Ezen kívül még számos hazafiúi 
költeményt írt, melyek mindegyikében van valami a Szózat szelleméből.”490

489 Anonim: Vörösmarty Mihály. = Bács-Kulai Hírlap, 1900. dec. 5.
490 Hellerné M. Zsófia: Vörösmarty Mihály életrajza. Az 1900. évi dec. 1-jén tartott Vörös- 

marty-ünnepélyen ismertette Hellerné M. Zsófia polg. leányisk. tanítónő. = Az Újvidéki 
Magyar Állami - női kézimunka-tanfolyammal kapcsolatos -  Polgári Leányiskola Értesítője 
az 1900-1901. tanév végén. Az iskola negyedszázados múltjára való visszapillantással közli: 
N. Nemessányi Adél igazgató. Hirschenhauser Benő könyvnyomdája, Újvidék, 1901,10-18.
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A nagybecskereki piarista főgimnázium kéziratos gimnáziumtörténetében 
(História Gymnasii Nagy Becskerekiensis) az 1900 decemberében megtartott 
Vörösmarty-ünnepről Balázsi József igazgató jegyzett fel kultikus megfogal
mazású sorokat: „A kegyelet és hála de egyszersmind a lelkesedés és elragad
tatás nagy napját ültük azon nagy költő emléke iránt, aki buzdítva és oktatva 
a szabadságot, a régi dicsőséget szólítá elő az éji homályból, s akinél szebben, 
édesebben és bájosabban nem zengett magyar lant.”491

A nagybecskereki Torontál 1900 decemberében tette közzé Török Ferenc 
tanárnak a Vörösmarty-emlékünnepélyen megtartott beszédét, amely ugyan
csak bővelkedik kultikus nyelvi fordulatokban, hasonlatokban: „Az érintke
ző két nagy század mezsgyéjén, a pusztanyéki gazdatiszt szerény hajlékában 
megszületik Ő, kinek fönséges honszerelme örökké követendő példakép lesz 
bevésve minden igaz magyar szívébe. Kinek dalai ma éppúgy bejárják a mezőt, 
az ormokat s Istennek leheletével töltik meg az alvó lelkeket, mint akkor. Ki 
már fehérvári diák korában métát fut az [...] örökkévalóság után. S férfikorá
ba lépvén, mérhetlen fájdalom fogja a szívét, látva a tétlen apathiába merült, 
sírja felé hanyatló nemzetet. [...] S a felébredt nemzet szívében visszhangra 
kel lantjának legszebb éneke, a remény, emlék, hit és balsejtelem lantján s a 
jövőbe vetett hitet ébren tartó hatalmas Szózat-a. [...] De vajon meghalha
tott-e Ő, kinek költészete a múlt dicsőségéből sarjadozik s a jövő nagy remé
nyeit ragyogtatja felénk? Kinek szelleme az újjászületési korszak nemzedékét 
a cselekedet hatásával buzdította alapvető munkára? Kinek lyrája előharcosa 
s folyvást kísérője volt ama nemzeti nagy küzdelemnek, mely 1848-ban lelte 
befejezését? Kinek dalai a magyar nemzet géniuszának leghatalmasabb és 
örökre maradandó megnyilatkozásai? [...]

Akit a nemzet szíve zár magába, az örökké él. Költők fejedelme! Szü
letésed 100-ik évfordulóján a magyar szívekbe örökre bevésett emlékeze
ted alakította templommá e hazát; a te dicső emlékezeted hozott minket 
is e templomba, »ünnepelni a magyar szellemet, mely Téged szült, ihletett, 
eltöltött, szárnyaid kibontotta s leghatalmasabb igéid sugallotta. Ünnepelni 
a magyar költészet szellemét, melyet az eszmék, alakok és hangok leggaz
dagabb és legtágabb körében és a nyelvnek legfényesebb művészetével Te 
szólaltattál meg.« S áldozni Hadúrnak, a magyarok istenének, hogy nekünk 
adott Téged. [...] Oh, dicső Homerosunk! Ki a nemzet legdrágább kincsét, 
nyelvét szabadítottad meg a latinismus és germanismus nyűgeitől s azt erő
teljessé, elbájolóvá, fenségessé tetted; [...] ki lantod riadójával ráztad fel a

491 Németh Ferenc: „Akinél szebben, édesebben nem zengett magyar lant” = Híd, 
2000/12. sz., 1224-1226.
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nemzet lelkét tespedő álmából s ébresztetted fel a nemzeti érzést. [... ] Jertek 
tehát, érzésben összeforrva emelkedjünk Hozzá s ünnepeljük Őt, kinek esz
méiben megtalálta nemzetünk örök életét. Ünnepeljük Őt. [...] Emeljünk 
oltárt, fonjunk illatos fűzért. Oh jertek ünnepeljük a Költő Királyt, ki nem
zete életében találta meg a halhatatlanságot.”492

Ugyancsak 1900 decemberében hozta a becskereki lap dr. Vinczehídy Ernő 
Vörösmarty-előadásának szövegét, amelyben szintén felbukkan a kultikus 
beszédmód: „Nem csak új érzéseket, ismeretlen magasztos vágyakat ébresz
tett ő, de felébreszté előbb magát, a mély álomban szunnyadó nemzetet. [... ] 
Mi, ha élni akarunk, mint nemzet, nem fogadhatjuk el az »általános embe
ri« szürke elméleteit, nem engedhetjük, hogy kis szigetünket alámossák a 
kozmopolitizmus hullámai. Érzi minden magyar, hogy az idegen népek árja 
között csak a fanatikus honszerelem tarthatja fenn az országot. Ennek apos
tola Vörösmarty! Innen az ünneplés. S a midőn őt ünnepeljük, magunkat 
erősítjük! Talán önzés is ez. De azonos nemes önzés, mely egy a faj s a haza 
földjének, intézményeinek szeretetével. így lesz a költő nemzete erősségé
vé még halála után is. És ünnepeljünk, mert nagy költőink közül egyik sem 
személyesíti a politikai magyar nemzetet annyira, mint ő. [...] Mi, gyenge 
utókor, csodálattal állunk meg e nagy s oly egyszerű nemes alak előtt. [...] 
Lehettek, Isten segítségével lesznek nagyobbak; de olyan, a ki legnagyobb 
szerelmének, a honszerelemnek dicsőbb emléket állított volna, a ki nemzetét 
e szerelemmel jobban megihlette volna, nem volt s nem is lehet.”493

Kultuszversek is születtek a Vörösmarty-kultusz létét dokumentáló költői 
műfajként, s ezúttal kettőre reflektálunk. Az egyik két évvel a Vörösmarty- 
centenárium előtt, 1898 júliusában látott napvilágot a zombori Bácskában, 
s a kultuszversekre oly jellemző nyelvi eszköztárral dicsőíti a költőt. Koráni 
Károly írta Vörösmarty szelleméhez:

[...]
„Költő! Sem előtted, sem utánad szebben 
Lanton nem zengett még eddig egy magyar sem.
Ah! midőn elzengted az égi Szózat-ot,
S Tisza-Duna síkján, hegy- s völgyön áthangzott:
Nem volt e hazában egy igaz honfi sem,
Ki hónáért »élni s halni« kész ne legyen.
»Megfogyva,... nem törve él nemzet e hazán.«

492 Török Ferenc: Vörösmarty. = TorontáU 1900. dec. 17.
493 Vinczehídy Ernő: Vörösmarty. = Torontál, 1900. dec. 10.
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S szívében élsz te is: Vörösmarty Mihály!

[...]
Midőn magyar néped boldogtalan vala,
S zúgó viharként jött a hír: hogy »nincs haza!«
Összeszorult szíved, bútól vérzett kebled,
Ah! de ajkad mégis »jobb jövőt« hirdetett.
Lantod zengő húrja felkölti álmiból 
Nagyjaink; és dalod jobb időt varázsol.
Nemzetednek élte többé már nem sivár.
Boldoggá tetted azt: Vörösmarty Mihály!

[...]
Oh örökkön élő megdicsőült szellem,
Ki ott állsz az Isten trónusa mellett!
Tekints le az égből szeretett hazádra...
Könyörögjél áldást Istenünktől rája.
Jöjj közénk oh szellem! Lelkesítsél minket:
Honért élni, s érte adni életünket.
Maradjál örökké köztünk oh nagy Király!
Költőknek királya: Vörösmarty Mihály!”494

A másik költeményt Vörösmarty címmel Orbán Károly jelentette meg 
1900 decemberében a Zentai Közlönyben:

„Mint az üstökös-láng ragyog az égbolton,
Úgy ragyogsz, fényesen, hazám dalnoka;
S míg az emlékezés víg könnyűit ontom,
Érzem: dicsőséged nem múlik soha!
Benn ragyog a fénye a magyar szívekben,
Miket fogva tartott örökös varázs,
Hőbben, bájosabban, nemesebben, szebben 
A ki dalolt volna: nincs is párja más.

[...]
Ihletett prófétája a honszerelemnek,
Nézd: ez epigon nép, a kései kor,

494 Koráni Károly: Vörösmarty szelleméhez. = Bácska, 1898. júl. 8.
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Búvában, bajában a sivár jelennek 
Dicső emlékeden híven összeforr.
A hazát szeretni tanítád néped,
Te adál szívünknek benne ideált;
S bár a sors viharja összevisszatépett:
Tudunk még szeretni hazát és királyt!

Páratlan művésze a magyar beszédnek,
Emlékednek áldoz öreg, fiatal.
Fut a szálló idő, perdülnek az évek:
Nincs, nem lesz feledve sohasem a dal! 
íirí, az ifjúságnak neved ma is oltár,
Hiszen te írád a csodás »szózat«-ot,
Megmaradsz szívünknek, a ki mindig voltál,
S kit csak egyszer szülnek hosszú századok...

S a míg az országban magyar szív hévül,
Örökre él a dal: »Rendületlenül«!”495

A centenáriumon a Vörösmarty szobrára való gyűjtést is felkarolták a 
vajdaságiak. Iskolákban, közhivatalokban adakoztak rá, napilapok agitáltak 
érdekében a lakosságnál.

A Zentai Közlöny korabeli cikkírója szerint „minden polgára e hazának 
kötelességet teljesít [...] midőn a Vörösmarty-szobor emeléséhez hozzájá
rul és e kötelesség teljesítésében első sorban, kell állnia a népnek.”496 Zentán 
egyébként a gimnázium igazgatója és a tanári kar kezdeményezte a gyűjtést 
a tanulóifjúság körében.497

A Szabadkai Közlöny újságírója az adakozásra való felhívásában azzal 
érvelt, hogy „a király ő felsége 5000 koronával járult hozzá a Vörösmarty 
szoborhoz”, s hogy Vörösmarty emléke mindenképpen megérdemli a sza
badkaiak adakozását.498 Egy későbbi felhívásában írja a lap, hogy „járuljon a 
szoboralaphoz mindenki hozzá, tehetsége szerint”, különösen az értelmiségi

495 Orbán Károly: Vörösmarty. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 9.
496 Anonim: Vörösmarty szobra. = Zentai Közlöny, 1900. dec. 2.
497 Uo.
498 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 11.
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ekre apellálva.499 1900 decemberének elején adta hírül a lap, hogy „gyűlnek a 
fillérek, a koronák, a kis és a nagy összegek a magyar költőkirály szobrára”.500

Újvidéken, többek között a Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskolában 
indult mozgalom „e magasztos terv keresztülviteléhez”.501 Mint Bruck Ferenc 
igazgató fogalmazott, „ha majdan növendékeink Vörösmarty érczalakja előtt 
fognak állani, büszke önérzettel fognak visszaemlékezni arra, hogy nekik is 
részük van e szobor felemelésében. Ott fog állani a szobor hazánk szívében, 
a magyar nép kegyeletteljes hálával fog feltekinteni a Szózat lánglelkű költő
jének megdicsőült alakjára.”502 A diákoknak végül is összesen 122,52 koronát 
sikerült összegyűjteniük.503 Ugyanakkor a Királyi Katolikus Magyar Főgim
náziumban a tanulók 60 koronát adományoztak a Vörösmarty-szoborra.504 
A Magyar Állami Polgári Leányiskola növendékei pedig 55,50 koronával 
járultak hozzá a vállalkozáshoz.505 A szoborra más helyütt is adakozta a Vaj
daságban, ami fontos kultikus, de egyben számottevő önigazolási gesztus is 
volt: az egységes nemzettesthez való tartozás megnyilatkozása. Annak fel
állítására végül is, 1908-ban került sor Budapesten, a Vörösmarty téren. A 
ma is álló emlékmű, azaz szoborcsoport Kallós Ede és Teles Ede alkotása.

(2000)

499 Anonim: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. nov. 18.
500 Rudnyánszky Gyula: Vörösmarty. = Szabadkai Közlöny, 1900. dec. 2.
501 Az újvidéki magyar kir. állami polgári fiúiskola Értesítője az 1900-1901. tanévről. Szer

kesztette Bruck Ferencz igazgató. Popovits M. testvérek könyvnyomdája, Újvidék, 1901,54-57.
502 Uo.
503 Uo.
504 Az újvidéki kir. kath. magyar főgimnasium XXVIII-ik évi Értesítője az 1900-1901- 

iki tanévről. Közzéteszi Városy Tivadar igazgató. Fuchs Emil és társa könyvnyomdája, 
Újvidék, 1901, 38.

505 Az Újvidéki Magyar Állami - női kézimunka-tanfolyammal kapcsolatos - Polgári 
Leányiskola Értesítője az 1900-1901. tanév végén. Az iskola negyedszázados múltjára való 
visszapillantással közli: N. Nemessányi Adél igazgató. Hirschenhauser Benő könyvnyom
dája, Újvidék, 1901, 71.
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HÁROM VAJDASÁGI MAGYAR KULTUSZMESÉRŐL

(Gergely Boriska: Mese Arany Jánosról; Mese Jókai Mórról;
Mese Petőfi Sándorról)

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést (1920. június 4.) 
követően a vajdasági magyarság is arra kényszerült, hogy új körülmények 
közepette, immár kisebbségi helyzetből gondolja újra és értelmezze át iden
titását, s alakítsa ki azt az új közösségi tudatot, amelyben a megváltozott 
társadalmi viszonyrendszeren belül helyet kaphatnak a korábbi irodalmi és 
művelődéstörténeti hagyományok.

Ehhez tartozott a korábbi (egységes állam és egységes nemzettest idősza
kából való) nagy irodalmi kultuszok éltetése, illetve ünneplése is. Miután a 
vajdasági magyarság kulturális szervezkedését államilag gátolták, s az egye
sületi szervezkedést is hosszabb ideig ellehetetlenítették, Trianont követően 
néhány évig eléggé kultusztalannak tűnt a vajdasági magyar szellemi térség.

Úgy tűnik, hogyl925-ben éppen Jókai centenáriuma mozdította ki a vaj
dasági magyarságot a letargiából. Jókai ünneplésén keresztül manifesztálódott 
a nemzet újbóli (szellemi) egysége, amely egyben új (kisebbségi) kultuszmo
dellként is szolgált. Ettől kezdődően mind bátrabban bontakoztak ki a Vaj
daságban a kultikus retorikájú írói méltatások, amelyekhez kultuszmeséivel 
járult hozzá egy vajdasági írónő: Gergely (Gelbmann) Boriska (1887-1943).506

A jugoszláviai magyar ifjúsági és gyermekirodalom úttörője

Óbecsén született, fiatalon került Törökkanizsára, majd közvetlenül a 
második világháború előtt, a zsidóüldöztetés elől Budapestre költözött, s 
ott is hunyt el. Az induló kisebbségi irodalmi életnek, amelyet Szenteleky 
Kornél neve fémjelzett, egyik tevékeny, több irodalmi műfajban megpróbál

506 Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000). Fórum Könyvki
adó, Újvidék, 2001, 80.; Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz I. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 
2002, 345-346.; Ujházy Péter: Magyar zsidó lexikon. A Zsidó lexikon kiadása, Budapest, 
1929, 708-709.
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kozó alkotója volt, vajdasági lapok és folyóiratok (Napló, Képes Vajdaság, 
Vajdasági írás, A Mi Irodalmunk, Hétről-Hétre, Kalangya, Híd) szorgalmas 
munkatársa.507

A húszas években lett a Bácsmegyei Napló irodalmi rovatának munkatársa, 
majd Szenteleky Kornél az induló Vajdasági írás főmunkatársává tette meg. 
Műfaji sokszínűségét példázza, hogy nemcsak versekkel és elbeszélésekkel 
jelentkezett, hanem írt regényt, publicisztikát, szociográfiát és időszerű esz
mei kérdéseket taglaló tanulmányokat is.508 Irodalomtörténetünk négy önál
ló kötetét jegyzi: két regényét (A tékozló lány, Budapest, 1929; Asszonycél, 
Zombor, 1933) és két mesekönyvét (Mesék, Kanizsa, 1926; Nagyokról-kicsi- 
nyeknek, Szabadka, 1933).509 Utóbbi két kötetével voltaképpen megalapozta 
a jugoszláviai magyar ifjúsági és gyermekirodaimat, amelynek ezek voltak 
az első hajtásai. Első mesekötetének (Mesék, 1926) meséi, Szenteleky Kornél 
megítélése szerint contes de feés-k, Márchenek voltak, „puha, szivárványos, 
zsuborgó mesék”, amelyek „egy szebb, könnyebb és egyszerűbb világba” vezet
nek.510 Ő úgy látta, hogy Gergely Boriska történetei „szépen csobognak”, de a 
szerzőnő „nem ringat és nem duruzsol egyforma puhasággal. Nem elvakult 
hódolója régi formáknak s régi meseköltészetnek”.511 Szenteleky megállapí
tása szerint a szerzőnő egyszerű stíluseszközökkel dolgozik, meseszövése az 
anderseni mesék felé hajlik, „a mában él, s a ma gyermekének mesél. Nem 
tudja megőrizni a meseköltés tisztaságát és talajtalanságát, az idő- és térbe
li határozatlanságot, a tiszta esztétikai törekvéseket. Néha keserű, máskor 
cinikus.”512 Előbukkan belőlük a kor, a valóság, az az időszak, „melynek a 
rombolás a legőszintébb törekvése”.513

Szenteleky Kornél figyelme ezen úttörő mesekötet tágabb szerepére is 
kiterjedt, hiszen méltatásában fontosnak tartotta megjegyezni: „Itt, ezen a 
tespedt lapályon, ahol oly kevés könyv jelenik meg, örömmel kell fogadnunk 
ezt is, ha a gyermekszobák könyvtára lesz gazdagabb egy kötettel. Mert fon
tos dolog az, hogy a kisgyerekek is olvassanak, s hogy megmozduljon szi
várványos képzeletük.”514 A jugoszláviai magyar irodalom első mesekötete,

507 Uo.
508 Uo.
509 Uo.
510 Szenteleky Kornél: P. Gergely Boriska: Mesék. = Szenteleky Kornél: Új életformák 

felé. Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek 1922-1930. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1999, 134-135.

511 Uo.
512 Uo.
513 Uo.
514 Uo.
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közel kilencven oldalon, a szerzőnő saját kiadásában jelent meg Kanizsán, 
Balázs G. Árpád illusztrációival.515 Fontos, mindeddig jobbára elfeledett és 
méltánytalanul mellőzött úttörő vállalkozásként tarthatjuk számon.

Másik mesekötete, a Nagyokról-kincsinyeknek,516 amely hét évvel később 
látott napvilágot, már teljesen más indítékú és rendeltetésű volt, mint az első. 
Megítélésünk szerint abban megfontolt irodalompolitikai szempontok ját
szottak közre, amelyek a szerzőnek részint abból a felismeréséből, igényéből 
fakadtak, hogy a magyar kisebbség kibontakozó irodalmának biztosítania 
kell a szellemi/irodalmi átjárhatóságot a szerb irodalom felé, részint pedig 
abból a meglátásából, hogy az itteni kisebbségi irodalmi megnyilatkozá
soknak valamilyen módon ismét birtokba kell venniük a korábbi (közös) 
számottevő irodalmi örökséget, amellyel, a mostoha körülmények miatt, 
megszakadt a folytonosság.

Irodalmi hitvallás szempontjából Gergely Boriska Szenteleky pártján állt, 
s az ő nézetét osztotta az önerőre támaszkodó, helyi színeket megcsillogtató 
irodalomszemlélettel kapcsolatosan. E hitvallásának adott hangot többek között 
Kultúrközeledés című prózájában is, amelyből, a kisebbségi sorsból adódó 
szemlélődés ütközik ki: „A haza itt van, ahol élnünk adatott, ahol gyökeret 
eresztettünk, ahol a szenvedéseinknek és örömeinknek hangja, sőt visszhang
ja támadhat. [...] A decentralizáltság, az önálló kisebbségi magyar kultúra 
kiépítése kényszerű adottság, és ebben az adottságban a jugoszláv, vagyis a 
délszláv kultúrának mintegy kiegészítője. [...] Itt Jócó-Andris kultúrát kell 
csinálni, mert itt Jócó-Andris életek vannak. [...] Az itt élő magyarságnak 
nincs más törekvése, mint önmagát adni minden megnyilvánulásban annak 
az Egységnek a hasznára és dicsőségére, amelyben él.”517

A Nagyokról-kicsinyeknek című kötete éppen e deklarált kultúrközeledést 
szolgálta. Hiszen nemcsak Tompa Mihályról, Kisfaludy Sándorról, Liszt 
Ferencről, Munkácsy Mihályról, Jókai Mórról, Madách Imréről, Arany János
ról, Zichy Mihályról, Körösi Csorna Sándorról, Fadrusz Jánosról, Vörösmarty 
Mihályról, Blaha Lujzáról, Pósa Lajosról, Petőfi Sándorról meg Ady Endréről 
írt mesét, hanem, az „együttélés” szellemében Branko Radicevicről, Jovan 
Jovanovic Zmajról, Dura Jaksicról, August Senoáról és Vük Karadzicról is.518 
E kötetstruktúra teljes egészében megfelelt nemcsak kora irodalmi törekvé

515 P. Gergely Boriska: Mesék. Balázs G. Árpád rajzaival. A szerző kiadása. Léderer 
Manó, Sztara Kanizsa, 1926

516 Gergely Boriska: Nagyokról-kicsinyeknek. Mesék. Jugoszláviai Magyar Könyvtár, 
Szubotica, 1933

517 Gergely Boriska: Kultúrközeledés. = Kalangya, 1933/8. sz., 529-530.
518 Lásd Nagyokról-kicsinyeknek c. kötetének tartalomjegyzékét.
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seinek, hanem a Jugoszláviai Magyar Könyvtár519 sorozat-elveinek is, amely 
Strelitzky Dénes sorozatszerkesztő megfogalmazása szerint „az ország magyar 
irodalmi termésének [... ] reprezentatív kiállítása” volt.520 E könyvsorozatnak 
kettős célja volt: egyrészt lehetőséget adni az itt élő magyar íróknak a publi
kálásra, másrészt, közelebb hozni egymáshoz az itt élő két népet.521 Gergely 
Boriska kötete ez utóbbi célt nyomatékosította, hiszen a húsz közölt mesé
ből tizenöt kiemelkedő magyar alkotóról szól, öt pedig szerb, illetve horvát 
témájú.522 A korabeli recepció azt sejteti, hogy Gergely Boriska e mesekötete 
vonatkozásában hangsúlyosabb volt a felmutatott kultúrközeledési gesztus, 
a szerb-horvát kultúra kiválóságainak életrajza és életműve iránti érdeklő
dés reprezentálása, mint az irodalmi színvonal és érték. Hogy ez valóban 
így volt, azt már Strelitzky Dénes is jelezte a kötet előszavában, amikor úgy 
fogalmazott, hogy Gergely Boriska mesegyűjteménye „irodalomtörténet és 
kultúrhistória mesével cukrozva”, értsd: irodalmi színvonal tekintetében nem 
képviseli a csúcsot.523 Annál sokkal fontosabb szempont volt, hogy a szerző 
„a mesei irodalom legnemesebb fajának gyümölcseit” gyűjtötte csokorba, 
azaz a biografikus indíttatású kultuszmeséket, amelyek kultuszteremtésre és 
-éltetésre is alkalmasak voltak.524

Szirmai Károly korabeli méltatása is fontos érvként hozza fel, hogy 
Gergely Boriska kötete a szerb-magyar kultúrközeledést szolgálja, hiszen 
„az öregek, a régiek nem ismerik a szerb irodalmat, az újak, a kicsinyek a 
magyart. De hányán akadnak, akik egyiket sem ismerik”.525 Megjelentetését 
„nagy kultúrmissziónak” könyveli el, s úgy értékeli, hogy Gergely Boriska 
„különösen azokban a mesékben erős, ahol szilárdabb valóságrétegekben 
csákányozhat magának tárnát.”526 Egyébként a kötet legjobb meséjének a 
Körösi Csorna Sándorról szólót tartja.527 Irodalmi színvonal tekintetében a

519 A Nagyokról-kicsinyeknek e sorozat nyolcadik köteteként látott napvilágot.
520 Strelitzky Dénes: Előszó. = Gergely Boriska: Nagyokról-kicsinyeknek. Mesék. Jugo

szláviai Magyar Könyvtár, Szubotica, 1933, Uránia Nyomdai Műintézet, Komlós Már
ton, Noviszád [Jugoszláviai Magyar Könyvtár / szerk.: Strelitzky Dénes. VIII. kötet], 5-6.

521 Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1988, 79.

522 Lásd Nagyokról-kicsinyeknek c. kötetének tartalomjegyzékét.
523 Strelitzky Dénes: Előszó. = Gergely Boriska: Nagyokról-kicsinyeknek. Mesék. Jugo

szláviai Magyar Könyvtár, Szubotica, 1933, Uránia Nyomdai Műintézet, Komlós Már
ton, Noviszád [Jugoszláviai Magyar Könyvtár / szerk.: Strelitzky Dénes. VIII. kötet], 5-6.

524 Uo.
525 Szirmai Károly: Gergely Boriska meséskönyve. = Kalangya, 1933/11. sz., 726.
526 Uo.
527 Uo.
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Nagyokról-kicsinyeknek című kötetet Szirmai nem helyezte a legminősége- 
sebb kiadványok közé, mondván, hogy „meg kell [... ] bocsátani a könyvnek 
néhány anakronisztikus beszövését és fogyatékosságát, mellyel szemben az 
objektív mesekritika követeléseket támaszthatna.”528

A későbbi értékelők közül Fried István leszögezte, hogy noha Gergely 
Boriska kísérlete érdekes, s bizonyára Benedek Elek: Nagy magyarok élete 
című sorozata lehetett az ihletője, mégis „a mesei hang [...] olykor szenti- 
mentalizmusba csap át, [...] nem illik a művész-életrajzokhoz”, sőt „túlcuk
rozott”, „émelyítő ízű”.529 Pató Imre úgy látta, hogy e kötet „a délszláv-magyar 
közeledés termékenyítő gondolatát sugalmazza”, s ezért érdemel figyelmet.530 
Szilágyi Judit pedig a mesének mint műfajnak a kiválasztását Gegely Boriska 
esetében arra vezeti vissza, hogy nála az a „forma út, mely a mindent egybe
ölelő önazonosságból a feszültségmentes harmóniába vezet.”531

A Nagyokról-kicsinyeknek című kötet húsz meséje közül azért foglalko
zunk itt részletesen csak hárommal (Mese Arany Jánosról; Mese Jókai Mór
ról; Mese Petőfi Sándorról), mert e háromnak volt „utóélete” is: 1939-ben 
Kelemen János beemelte őket gyermekkönyvtár-sorozatának (Kis Magyarok 
Könyvtára) egyik kötetébe, a mese- és mondavilág gyöngyszemeit tartalmazó 
Tulipánosládába.532 A változtatás csupán annyi volt, hogy a korábbi közlés
hez viszonyítva felcserélte a címet az alcímmel. így a Jánoska ereje helyett 
lett Mese Arany Jánosról, Móricka helyett Mese Jókai Mórról, Petrovics 
helyett pedig Mese Petőfi Sándorról.533 Hogy Kelemen János, a szorgalmas 
nagybecskereki kiadó és lapszerkesztő miért éppen e három mesét mentette 
át kiadványainak egyikébe, az könnyen érthetővé válik, ha tudjuk, hogy a 
magyar irodalom három kiemelkedő alakjáról, kultuszteremtő szándékkal, 
külön kötetet/füzetet jelentetett meg, sőt végül mindhármat egy kötetben

528 Uo.
529 Fried István: „Üzen a Vajdaság”. A vajdasági költészet visszhangjához. = Hungaro

lógiai Közlemények, 1971/9. sz., 101-107.
530 Pató Imre: Ecsetvonás Gergely Boriska portréján. = Üzenet, 1986/1-2. sz., 26.
531 Szilágyi Judit: A mese mint világnézet és műfaj. = Nő, tükör, írás - Értelmezések a 20. 

század első felének női irodalmáról (szerk.: Varga Virág-Zsávolya Zoltán), Ráció Kiadó, 
Budapest, 2009, 333-347.

532 Kelem en János (szerk.): Tulipánosláda. G yöngyszem ek a mese- és m on da
világból. K is M agyarok K önyvtára. Szerkeszti: Kelemen János. Glóbus nyom da, 
Petrovgrad, 1939

533 Vesd össze a Nagyokról-kicsinyeknek című kötet, meg a Tulipánosláda tartalom- 
jegyzékét.
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is kiadta.534 Ugyancsak kultuszteremtő szándékkal jelentette meg a magyar 
irodalom panteonját is.535

S mi volt ezzel kapcsolatosan a kitűzött cél? Hogy jeles íróink életpályá
ját a mese eszközeivel, csodás elemek bevonásával mitikus magasságokba 
emelje, kultuszteremtő szándékkal, mindenekelőtt a gyermekolvasókra 
alapozva. Hiszen ezek a kiszínezett, csodás elemekkel vegyített életrajzok, 
Strelitzky Dénes szavaival élve, „a mese lebilincselő alakzataiba pólyázva 
ragadfnak] meg a gyermek emlékezetében.”536 Az elképzelés jónak tűnt, 
de mint Fried István írja, a szentimentalizmusba átcsapó mesei hang 
miatt, amely nem illet a művész életrajzokhoz, e vállalkozásnak nem lett 
visszhangja.537 Lehetséges, hogy mindehhez az a körülmény is számot
tevően hozzájárult, hogy néhány évre rá kitört a második világháború, 
amely lezárta e a korszakot.

Mese Arany Jánosról

A kultuszmeséknél a kiindulópont rendszerint egy-egy jeles személy élet
rajza, életpályája, amelyet a meseíró/mesemondó csodás elemekkel fűszerez, 
azáltal is felmagasztalja a kultikus személy alakját, képét, jelentőségét. Ember- 
felettivé teszi idealizált tulajdonságaival, csodálatra, ámulatra méltóvá. Nem 
véletlenül írja Honti János, hogy „a mese mindig életrajz”.538 A kultuszmesék 
esetében kimondottan az.

534 Arany. A nagy költő élete és költészete remekei. [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár. 
Szerkeszti Kelemen János]. Glóbus Nyomda, Petrovgrad (1939). Jókai. A legnagyobb mese
mondó. Glóbus Nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkeszti 
Kelemen János]. Petőfi. A nagy költő élete és költészete remekei. Az életrajzot írta Borsodi 
Ferenc. Glóbus nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár/szerkesz
ti: Kelemen János]. Három üstökös. Petőfi, Jókai és Arany [Az életrajzokat írta Borsodi 
Ferenc]. „Glóbus” Nyomda, Petrovgrád, 1939 [Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár / Szer
keszti Kelemen János].

535 A mi nagyjaink. A magyar irodalom rövid története, íróink és költőink arcképével. 
Jugoszláviai Magyar Népkönyvtár. Szerkeszti Kelemen János. Glóbus Nyomda, Petrovgrad, 
é. n. Az irodalomtörténeti rész szerzője K. Pallos István volt.

536 Strelitzky Dénes: Előszó. = Gergely Boriska: Nagyokról-kicsinyeknek. Mesék. Jugo
szláviai Magyar Könyvtár, Szubotica, 1933, Uránia Nyomdai Műintézet, Komlós M ár
ton, Noviszád [Jugoszláviai Magyar Könyvtár / szerk.: Strelitzky Dénes. VIII. kötet], 5-6.

537 Fried István: „Üzen a Vajdaság”. A vajdasági költészet visszhangjához. = Hungaro
lógiai Közlemények, 1971/9. sz., 101-107.

538 Honti János: A mese világa. = Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1962, 70.
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Gergely Boriska Arany Jánosról szóló meséje539 is ezeket a sztereotípiákat 
követi, átvéve a mese szokásos elemeit, kifejezéseit. így Arany Jánost „nagy 
embernek nevezi”, aki „rengeteget tanult”.540 Előbukkannak itt a szokásos 
meseelemek és fordulatok: szegény, öreg szülők gyermeke volt, a családban 
a tizedik, ebből adódóan a legkisebb, a legfiatalabb és a leggyengébb is.541 Ez 
az „alacsony” kezdő pozíció azért fontos és gyakran használt eszköz, hogy a 
mese végén, a meseíró minél magasabbra tudja emelni hősét, és minél lát
ványosabb legyen pályájának felfelé ívelése - emberfeletti magasságokba.

Mint a legtöbb mesében itt is a kiindulópont a családi környezet, a csalá
di kör, ahonnan a mesehős, az adott pillanatban, meghatározott okok miatt 
szükségszerűen útra indul szerencsét próbálni, miközben számos kaland éri.

A történet „egy vasárnap” veszi kezdetét, amikor a kis Jánoska elkísérte 
öreg édesanyját a templomba. Mise alatt, a padban egy kis bronzból készült 
Szent György-szobrot talált, amelyet zsebre dugott és magával vitt. Attól 
kezdődően visszatérő álmai voltak Szent Györgyről, akivel teljes egészében 
azonosult. Álmában, Szent György képében legyőzte az oroszlánokat, meg
vívott az óriással stb.542 Olyannyira elragadtatta magát vele, hogy agyagból 
Szent György szobrocskákat kezdett készíteni és árusítani.

Ekkor következett az a szokásos meseelem, hogy vándorútra kelt. Ment, 
mendegélt, s egyszer csak találkozott az igazi Szent György lovaggal, aki 
barátságosan elbeszélgetett vele. A kis Jánoska pedig a szent hősnek mesé
ket kezdett el mesélni:

„Olyan sok izgalmas történetet mesélt a kis Jánoska a nagy lovagnak, 
hogy a nagy, hatalmas lovag, mint egy gyermek leült Jánoska mellé, és száj- 
tátva hallgatta a fiút.

Mesélt Jánoska a Rébék boszorkányról, aki általment a keskeny pallón 
és elrepült, meg a gonosz, csábító királyfiról, aki a királyasszony kertjében 
a legszebb rózsát leszakította. Meg mesélt a híres ünneprontókról, akiket a 
gonosz varázsló bele táncoltatott a mélységbe, mert pünkösd napján kocs
mába mentek táncolni. Meg arról is mesélt, hogy álmában pótvizsgás diák 
volt és megbukott, ezért a hídra ment meghalni, és hogy ott milyen kósza 
szellemek csalogatták az örvény felé. Meg mesélt arról az álmáról is, hogy 
királyi udvarba díszebédre hívták, és mert a király gonosz volt, nem akart

539 Gergely Boriska: Mese Arany Jánosról. = Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- 
és mondavilágból. Glóbus Nyomda, Petrovgrad, 1939 [Kis Magyarok Könyvtára/ szerk.: 
Kelemen János], 43-49.

540 Uo.
541 Uo.
542 Uo.
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senki éneket zengeni róla. így tovább mesélt a híres Holló Mátyásról, és ki 
ne hallotta volna hírét már azóta annak a mesének, amikor a holló kikapta a 
levelet Mátyás anyja kezéből és elröpült vele a börtönbe, és bekopogott Mátyás 
ablakán és odaadta neki a levelet és még választ is hozott rája. Végül mesélt az 
erős és hős Toldi csodálatos élményeiről, az édes, kedves otthonról, a családi 
körről, ahol olyan jó élni, és ahol olyan szívesen fogadják az idegen vándort.

Ki tudja, meddig mesélt volna Jánoska, mert bizony György lovag csep
pet sem unta hallgatni, de elfáradt János, és fejét a lovag ölébe hajtotta. Már 
félig aludt, amikor hallotta György lovag szavait:

- Erősebb vagy énnálam kis fiam és hatalmasabb. Tied a szó, a képzelet, 
az egész világ mesekincse.”543

A mese végkifejlete pedig az volt, hogy (Arany) Jánoskának, a jövendö
léssel összhangban „egyre erősebb, hatalmasabb lett a szelleme, ennél fogva 
egyre híresebb lett. [... ] Az egész országban ismerték és nem ő csinált szob
rokat, hanem a nemzet hálája és szeretete emelt neki szobrot ércből és bele 
vésték, hogy ez a szobor Arany Jánost, a halhatatlan költőt, a magyar nemzet 
örök büszkeségét ábrázolja.”544

Éppen ez volt az a mozzanat, amelyet a mesét hallgató gyerekeknek illet 
megjegyezni Arany Jánosról. Tudniillik, hogy „halhatatlan költő” volt, „a 
magyar nemzet örök büszkesége” akit „az egész országban ismertek”, akinek 
szobrot emeltek, s akit a nemzet hálája és szeretete övezett.545 Ezek már azok 
a kultikus ismérvek, amelyek a mesehőst a gyermekek szemében mitikus 
nagysággá növesztik. Ami nem titkolt célja volt az efféle kultuszmeséknek.

Mese Jókai Mórról

E mese fonala is a szokásos módon indul: A „legnagyobb magyar mese
mondó” eleinte éppen olyan kisfiú volt, mint a többi, játszott, gombozott 
barátaival.546 A fordulat akkor állt be, amikor Móricka elkezdett olvasni, ami 
nagyon megváltoztatta őt. Egy forró nyári délelőtt a szénaboglya tövében 
heverészett, nézte az eget, s egyszer csak odafönn megpillantotta az arany 
párkányú kékséget, a Napkirály kapuját, amelyet „tüzes sárkányok” őriztek.547

543 Uo.
544 Uo.
545 Uo.
546 Gergely Boriska: Mese Jókai Mórról = Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és 

mondavilágból. Glóbus Nyomda, Petrovgrad, 1939 [Kis Magyarok Könyvtára/ szerk.: 
Kelemen János], 34-38.

547 Uo.
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Ekkor döntötte el, hogy ha felnő, megbirkózik a sárkányokkal és feleségül 
veszi a Napkirály egyetlen leányát.548 E fontos döntéstől kezdve Móricka meg
változott: szelíd és szórakozott lett, sokszor merült el saját gondolataiba.549

Következett azután a mesehős szokásos vándorútra kelése, amelyet az 
váltott ki, hogy egy holdfényes éjszakán felébredt, s az erősen világító hold 
hívta, csalogatta őt. El is indult, ment, mendegélt, maga sem tudta merre.550 
Csakhamar találkozott egy hatalmas óriással „aki rettenetes lábaival egye
nesen Mórickára lépett”.551 Ő bezzeg nem ijedt meg, előhúzta bicskáját és az 
óriás talpába szúrta.552 Az óriás csak szálkának vélte azt. Móricka aztán fel
kúszott az óriás vállára és belekiáltott annak fülébe:

Mit adsz nekem, ha kiveszem a szálkát a talpadból?
U ]
Hát mit adjak?
[...]
- A szemed, óriás bácsi, azt szeretném, nagyon szeretném, ha nekem 

adhatnád.”553
Cseréltek is szemet, és Móricka az óriás szemével már messzire tudott 

nézni, és mindent meglátott.554
„Nemsokára ezután az egész világon híre futott egy csodálatos szemű 

ifjúnak, aki mindent lát, amit egy közönséges ember szemeivel nem is lehet 
látni. Olyan szeme volt, hogy nemcsak mindent felülről látott, de belülről is 
meglátott mindent és még azt is előre meglátta, amit sokkal később találtak 
ki az emberek. Például, azt mondta, hogy az emberek úgy fognak repülni, 
mint a madarak. Akkor még nem hitte ezt senki, és később mégis igaza lett.

Aztán amit látott, azt mind szépen leírta rengeteg sok vastag könyvben 
és az egész világon mindenütt olvasták ezeket a könyveket, mert észrevet
ték, hogy minden könyv elolvasása után nekik is tágul a látásuk és minden 
dolog szebb és érdekesebb lett.

Móric pedig csak írt, írt, mert nagyon sokat látott és azt mind meg kel
lett írnia. így mesélt jóról, rosszról, szépről, nemesről, mindenről őszintén,

548 Uo.
549 Uo.
550 Uo.
551 Uo.
552 Uo.
553 Uo.
554 Uo.
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ahogy felülről látta. Mesélt gyönyörű és jó lányokról, derék ifjakról, akiket a 
szép lányok nagyon szerettek.”555

A mese végkifejlete az volt, hogy a férfiak, akik Móricka könyveit olvasták 
„mind hősök lettek és a nők mind királykisasszonyok”.556

Itt is előtűnik a mesehős, ez esetben „a legnagyobb magyar mesemondó” 
kultikus mivolta: emberfeletti tulajdonságai, amelyek mitikus magasságokba 
emelik őt, hiszen mindent meglátott, jövőbe látó képessége is volt, köteteivel, 
történeteivel pedig képletesen szólva tágította az olvasók látókörét. A gyakori 
meseszereplők, meseelemek közül pedig felbukkannak a sárkányok, meg
jelenik a Napkirály leánya, sőt egy óriás is, és sor kerül egy csodás dologra 
is: a szemcserére.

Mese Petőfi Sándorról

Gergely Boriska meséje Petőfi Sándorról557 is klasszikus mesenarrációval 
indul, a Körös-parti szegény kocsmáros rozoga kis csárdájában, amelyben két 
fia is nevelkedett, Sándor és István.558 Az előző két kultuszmesétől eltérően 
meglepően rövid, s nem találunk benne a mesékre jellemző csodás eleme
ket. István a söntében segédkezett szüleinek, Sándor iskolába járt, sőt gyak
ran kerülte is azt, és gyenge tanulónak bizonyult.559 Papírszeletekre verseket 
írt és a természetben érezte jól magát: szabadság után vágyott.560 „Gúnyos 
versekkel firkálta teli a falakat és minden zsebe tömve volt papírral, amin 
gondolatait rímekben jegyezte fel.”561

A fordulatot Sándor életében (és a mese fabulájában is) egy vándor szín- 
társulat látogatása hozta meg. A költőt elbűvölte a színjátszás, és csakhamar a 
trupphoz csatlakozott: elszökött hazulról és felcsapott színésznek.562 Egy idő 
után szülei elérzékenyülten olvasták az újságban A jó öreg kocsmáros című 
versét, öccse pedig meghatódva betűzte István öcsémhez című költeményét.563

555 Uo.
556 Uo.
557 Gergely Boriska: Mese Petőfi Sándorról. = Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és 

mondavilágból. Glóbus Nyomda, Petrovgrad, 1939 [Kis Magyarok Könyvtára/szerkeszti: 
Kelemen János], 39-41.

558 Uo.
559 Uo.
560 Uo.
561 Uo.
562 Uo.
563 Uo.
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Később szüleinek vándorutasok mesélték, milyen híres költő lett Sándor. 
A mese záró részében, tanulság helyett, a meseíró (váratlanul) az alábbiakra 
szólítja fel a gyermekeket: „Vegyétek csak elő költeményeit, abból megtud
játok, az összes szépséges csodákat, amik arany babért és halhatatlanságot 
szereztek a legnagyobb magyar költőnek, a furcsa, hosszúhajú, nyugtalan 
Petőfi Sándornak.”564 E záró részben a kultikus retorika több eleme bukkan 
fel, attól kezdődően, hogy Petőfi „arany babért” kapott, s „halhatatlanságot 
szerzett” magának, odáig, hogy ő „a legnagyobb magyar költő”.565

A három kultuszmese a három jeles magyar író (Arany, Jókai és Petőfi) 
emlékét szándékozta tartóssá tenni a kisebbségi sorsba jutott vajdasági magyar
ság körében, amely fontos szellemi fogódzót jelentett (volna) a kisebbségi 
létben. Noha Gergely Boriska e vállalkozásának irodalmi színvonala, ötlet- 
gazdagsága és meseszövése vitatható, a múlt század harmincas-negyvenes 
éveinek mostoha kultúrközegében úttörő vállalkozást és bátor kiállást jelen
tett irodalmi nagyjaink emléke mellett, annak ellenére, hogy a célközönség, 
a gyermekek körében nem keltett nagyobb visszhangot.

Fontos tényként könyvelhetjük el, hogy Gergely Boriska mesekötetei vezet
ték be a mese műfaját a két háború közötti jugoszláviai magyar irodalomba, 
amelyben akkortájt valóságos „meseéhség” és gyermekkönyv-hiány mutat
kozott. A mesekötetek kiadását pedig akkortájt az a felismerés ösztönözte, 
hogy „szomorú az olyan ember élete, aki a mesét nem ismeri és szomorú az 
olyan népnek sorsa, amelynek nincsenek meséi.”566

(2014)

564 Uo.
565 Uo.
566 Kelemen János: Kedves gyerekek! = Tulipánosláda. Gyöngyszemek a mese- és mon

davilágból. Glóbus Nyomda, Petrovgrad, 1939 [Kis Magyarok Könyvtára/szerkeszti: Kele
men János], 3.
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V.
A NAGY HÁBORÚ





„BESOROZTAK, EL KELL MENNI MESSZIRE...”

Gömöri Jenő (1890-1967) két első világháborús katonanóta-gyűjteményéről

Gömöri Jenő Tamást a magyar irodalomtörténet költőként, íróként, pub
licistaként jegyzi, valamint (1910-től) egy jelentős irodalmi vállalkozás, a 
Modern Könyvtár (utóbb, 1920 és 1922 között: Új Magyar Könyvtár) szer
kesztőjeként, amely jelentős szerepet töltött be a kortárs magyar és külföldi 
irodalom népszerűsítésében.567 Frappáns adat, hogy e vállalkozása 1915-ig 
közel félezer kötetet/füzetet jelentetett meg olcsón és nagy példányszámban.568

A szlovákiai Privigyén (Prievidza) született 1890-ben, Trencsén körze
tében, s onnan került bölcsészhallgatóként (1909-1913 között) a Budapesti 
Tudományegyetemre.569 Az első világháború ideje alatt ezrede Nagybecs
kereken állomásozott, s ott meg a hadszíntereken katonadalokat gyűjtött.

A Tanácsköztársaság bukása után pályafutását Pozsonyban, majd Bécs- 
ben folytatta, ahol a Tűz című avantgárd irodalmi folyóiratot szerkesztette. 
Később évekig a szlovákiai Szobráncon élt, majd Budapesten, végül Solymár
ban és Nagykovácsiban, miközben (feleségével, Jaczkó Olgával közösen) egy 
regénye és több verseskötete jelent meg. 1967-ben Budapesten hunyt el.570

Számunkra fontos tény, hogy az első világháború kitörésével, a mozgósí
tott katonák egy csoportjával Nagybecskerekre, Torontál megye székhelyére 
került, a 12. cs. és kir. gyalogezred hadapród-jelöltjeként. Hogy miként érke
zett a fiatal irodalmár éppen Nagybecskerekre, arra első kötetének (Katona
nóták:, 1916) előszavában571 ad magyarázatot: a 12. gyalogezred állományát, 
a katonai beosztás szerint, tervszerűen, Nyitra és Komárom vármegye terü

567 Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar életrajzi lexikon 1000-1990. Javított, átdolgozott 
kiadás. Elektronikus változat, (http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ letöltve: 2014. júl. 21.)

568 Uo.
569 Uo.
570 Uo.
571 Gömöri Jenő: Katona-nóták'. Budapest, 1916, 5.
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letérői egészítették ki (többnyire szlovák anyanyelvű) sorkatonákkal.572 Tehát 
békeidőben is onnan érkeztek a regruták a Bega menti városba.

Katona-nóták. Budapest, 1916

A szarajevói merényletet követően (1914. június 28.), amelyben Gavrilo 
Princip megölte Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst és feleségét, 1914. július 
23-án, Belgrádban az Osztrák-Magyar Monarchia követe átnyújtotta az ulti
mátumot Szerbiának, két nappal később (július 25-én) sor került a részleges, 
majd (július 31-én) a teljes mozgósításra.573 A hadba vonulás szükségszerűen 
beindította azokat a mechanizmusokat is, amelyek e jelenség velejárói voltak, 
a regruták kikísérésétől és búcsúztatásától kezdődően a laktanyába érkezé
sig, utóbb a kiképzésig és a harci bevetésig. A bevonulás szokásrendjébe tar
tozott, sőt annak elmaradhatatlan eleme volt (a felvirágoztatás és kikísérés 
mellett) a katonanóták éneklése, amelyek részint könnyítettek is a családtól 
való, különben is nehéz elválástól, részint pedig lelkesítették, bátorították a 
besorozottakat, s hazafiúi önbizalmat ébresztettek bennük.

A tömeges mozgósítás, országszerte mintegy vezényszóra indította be a 
korábbi katonanóták éneklését, ugyanakkor ösztönözte is újak létrejöttét. 
Az első világháború kezdetén a legkézenfekvőbb megoldás volt a korábbi 
katonanóták dallamára új, az aktuális helyzetnek megfelelő szöveget írni. Ezt 
pedig bizonyos helység- meg személynevek, illetve szavak megváltoztatásá
val, helyettesítésével lehetett a leggyorsabban megvalósítani, s így viszonylag 
gyorsan kialakult a nagy háború sajátos, autochton katonanóta-korpusza. 
Ennek egyik szorgalmas, kortárs gyűjtője és közreadója volt az akkor Nagy- 
becskereken szolgálatot teljesítő, fiatal, Gömöri Jenő Tamás.

Úgy tűnik, hogy Gömöri Nagybecskerekre érkezte után azonnal hozzá
látott e hasznos gyűjtőmunkához, hiszen alig másfél-két év leforgása alatt, 
1916-ban már közreadta katonanóta-gyűjtésének első, szerényebb kiadását.574 
Voltaképpen egy több mint hatvan oldalas kötetről/füzetről volt szó, amely
ben száz-egynéhány katonanótát tett közzé.575 A teljes anyagot Gömöri nem

572 Uo.
573 Benda Kálmán (főszerk.): Magyarország történeti kronológiája. III. k. 1848-1944. 

Második, javított kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983, 828.
574 Gömöri Jenő: Katona-nóták. Gyűjtemény. Gyűjtötte és sajtó alá rendezte Gömöri 

Jenő, a 12-ik cs. és kir. gyalogezred hadapródjelöltje. Ára 60 fillér. Kiadja a 12-ik cs. és kir. 
gyalogezred Rokkant-Alapja. A könyv tiszta jövedelme a 12-ik csász. és kir. gyalogezred 
Rokkant-Alapjáé. 1916. Nap nyomda r. t. nyomása, Budapest, 8-rét, 64.1.

575 Uo.
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egyedül gyűjtötte, hanem 11, név szerint is ismert „12-es baka” volt ebben 
a segítségére.576 A gond velük az volt, hogy szlovák részről érkezett regruták 
voltak, akik alig beszélték a magyar nyelvet, így gyűjtőmunkájuk sem volt 
kifogástalan. Mint a kötet egyik méltatója írja, „a gyűjtő nem alkalmas terü
leten vállalkozott munkájára, s hogy a kötetében található számos lejegyzési 
hiba nem mindig a gyűjtőt, hanem a magyar katona-nóták közvetítésében 
serénykedő, derék tót bakáinkat, vagy (ami még valószínűbb) a nóták ava
tatlan lejegyzőit, a gyűjtő baka-munkatársait terhelik.”577

Gömöri kötetének előszavában röviden összefoglalja gyűjtőmunkájának 
indítékait is: „Ezekben a nótákban benne van a nagy háború egész lélektana 
és egész lelki folyása. Egyénilélektani és tömeglélektani szempontból is egy
formán, mindenkorra maradandó értéket jelentenek. Irodalmilag pedig nép- 
költészetünk gyökeres felfrissülését és igen-igen meggazdagodását jelentik. 
Ezekben a nótákban és e nóták által, e nagyszerű emberi megnyilatkozások 
által, örökké élni fog a magyar baka nagysága és szépsége. A nagy háború lelke 
lüktet bennök és mindenik a háború lelke történelmének egy tükördarabja. 
Együtt és egyenként a magyar faj és a magyar nyelv vérrel szentelt és színe
zett apotheózisai és a magyar faj életerejének nagyszerű dokumentumai.”578

Háborús időkben, ideális feltételek hiányában nyilván lehetetlen volt 
tökéletes gyűjtőmunkát végezni. Gömöri munkájának bírálói leginkább azt 
kifogásolták, hogy „a számára mások által lejegyzett szövegeket, közlés előtt 
miért nem ellenőrizte”.579 Mert, ha ezt megtette volna, azaz, „ha a lejegyzett 
szövegeket magának figyelmesen elénekeltette volna, nem került volna kis 
gyűjteményébe annyi ritmust sértő, romlott (pl. megrövidült) sor. Tüzetes 
utánajárással okvetlen megtalálta volna néhány ma már közismert katona
nótának sikerültebb, vagy kevésbé romlott szöveg-változatát. Ugyancsak 
neki lett volna kötelessége, előzetesen, régi gyűjteményeinkben is kissé 
körültekinteni.”580

Ennek ellenére, hibáival együtt is, Gömöri fontos gyűjtőmunkát végzett, 
s ami még fontosabb: kortárs gyűjtőmunkát, ami csak növeli közreadott 
nótaszövegeinek hitelét. Gyűjtőmunkájával voltaképpen végigkísérte a nagy

576 Uo. 5.
577 Sz: Gömöri Jenő: Katona-nóták. = Etnographia, 1916, 305-306.
578 Gömöri Jenő: Katona-nóták. Gyűjtemény. Gyűjtötte és sajtó alá rendezte Gömö

ri Jenő, a 12-ik cs. és kir. gyalogezred hadapródjelöltje. Ára 60 fillér. Kiadja a 12-ik cs. és 
kir. gyalogezred Rokkant-Alapja. A könyv tiszta jövedelme a 12-ik csász. és kir. gyalogez
red Rokkant-Alapjáé. 1916. Nap nyomda r. t. nyomása, Budapest, 5. -  E kötet nem került 
könyvárusi forgalomba.

579 Sz: Gömöri Jenő: Katona-nóták. = Etnographia, 1916, 305-306.
580 Uo.
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háborút: az 1916-ban megjelent kötetének két évvel később, 1918-ban egy 
sokkal terjedelmesebb gyűjtemény volt a folytatása.

A nagy háború katonanótái. Budapest, 1918

Katonanóta-gyűjtésének második, bővített kiadásában581 több mint 300 
katonanóta szövegét adta közre. A könyvet Nagybecskereken nyomtatták a 
12. cs. és kir. gyalogezred nyomdájában, ahol 1918 januárjában személyesen 
rendezte sajtó alá Kiss Lajos hadnagy és Kardos Lipót káplár segítségével.582 A 
kötet művészi fedőlapja Zombori Erbits Gyula festőművésznek, a 12. gyalog
ezred főhadnagyának volt a munkája.583 Az ötezer példányban megjelentetett 
könyvből 25 darab kötött, számozott példány is készült, japán papíron.584 A 
nótagyűjteményt Gömöri 17, név szerint felsorolt tiszt- és katonatársának 
ajánlotta, „s mindazoknak, akik kivirágoztatták és ébren tartották drága 
bakáink nótázó kedvét”.585

Kötetének előszavában pontosítja, hogy „a nótákat [...] nagyrészt a 12-ik 
csász. és kir. gyalogezredben, a fronton és a pótzászlóaljnál, ez ezred bakái 
között forgolódva” gyűjtötte, s meglátása szerint „e körülménynek a nóták 
lélektani, irodalmi, történelmi, katonai és külön magyar nemzeti jelentősége 
mellett különös jelentősége van.”586

Véleménye szerint az első világháború kitörése hozta vissza a köztudatba, 
a közhasználatba a katonanótákat és fokozta szerepüket, jelentőségüket: „a 
világháború mindenütt, minálunk is, a homloktérbe állította a népet, amely 
ebben a háborúban legtöbbet vérzett és legtöbbet szenvedett. [... ] És a néppel 
együtt az ő életét, érzéseit, dalait. Természetesen eddig is volt népköltészet; 
és eddig is volt már katonaköltészet, »bakaköltészet« is. De csak most lett 
közkinccsé ez a költészet, vagy mondjuk így: most lett újból közkinccsé; és 
csak most lett igazán, a valóságban is eleven közkinccsé. Megújhódott a nép- 
költészet; eddig többé-kevésbé holt kincs volt; most előkerült a lomtárból, 
új fényt kapott és jobban ragyog, mint valaha. A háborúnak, mint valami

581 A nagy háború katonanótái. Gyűjtemény. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és bevezette: 
Gömöri Jenő, a 12. cs. és kir. gyalogezred tart. hadnagya. Kiadja a 12. cs. és kir. gyalogez
red Rokkant Alapja. A könyv tiszta jövedelme a 12. gyalogezred Rokkant Alapjáé. Lampel 
R. könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) r. t. bizománya Budapest, [Cs. és kir. 12. gyalog
ezred Lább. Oszt. Nyomdája, Nagybecskerek], 1918, 184.1.

582 Uo. 5-16.
583 Uo. 184.
584 Uo. 2.
585 Uo. 3.
586 Uo. 6.
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véres varázslónak egy intésére fölszabadultak a dalok; fölpattantak százados 
és évtizedes zárak; fölszabadultak a könyvtárakból és élettelen könyvek poros 
lapbörtönéből, évtizedes port ráztak le magukról és megújhódtak; most a 
háború alatt kezdtek el újra eleven életet élni. A népköltészet renaissance-át 
ünnepli. Nemcsak a katonák, a kisgyerekek, a lányok, mindenki dalolja és 
dúdolja a nótákat.”587

Noha gyűjtésében, saját bevallása szerint, a teljességre törekedett, Gömöri 
tisztában volt azzal, hogy kötete nem tartalmazhatja a nagy háború valameny- 
nyi katonanótáját, csak azok nagyobb részét: „Minden nótát, amelyet danolni 
hallottam, leírtam; sokat pedig a bakák írtak le számomra, vagy az ő diktálásuk 
vagy danolásuk alapján én magam. De még így sem állapíthatom meg, hogy 
a nagy háború minden katonanótája benne van ebben a könyvben.”588 Ennek 
ellenére Gömöri úgy értékelte kötetét, hogy „ez a gyűjtemény lehető teljes, rep
rezentatív gyűjteménye a nagy háború magyar katonanótáinak.”589 A nótákat 
úgy adta közre, ahogyan dalolni hallotta, változtatás nélkül, s a variánsokat is 
lejegyezte.590 Nagyobb részük olyan katonanóta, amely lépésre dalolható, azaz 
„menetelő” nóta volt.591 De van közöttük olyan menetelő nóta is, amely nem a 
kaszárnyában született, de a bakák megszerették, és szívesen énekelték.592 Akad 
egynéhány „hallgató” nóta is, amely a szentimentális, háborús „műdal-költészet” 
terméke.593 Van továbbá néhány olyan bakavers is, amely akkortájt népszerű volt, 
de amelyet dallamra nem énekeltek, csak szavaltak.594

Érdekes rálátást ad Gömöri a katonanóták születésére is. „A bakának sok 
dolga mellett is sok ideje van. Nótaírásra, nótatanulásra, miegyébre. Ha néha 
sok is a gondja, de szűkkörűek a gondjai, hamar készen van velük. Marad és 
akad elég ideje, és még több alkalma van nótaírásra, nótatanulásra, nótázga- 
tásra, ilyesmire. Szobatisztogatás, lópucolás, bakancspucolás, fegyverpucolás 
stb., könyebb munkák, a menetelések, a gyakorlatozások közötti pihenők, a 
menázsi utáni teltgyomrú pihenések, az esti melegebb együttlét a szakasz
szobában, a szolgálat otthon és csendesebb időben künn a lövészárokban 
is, a hadtápterületbeli szabadabb élet: megannyi alkalomszerző. [...] Száll, 
száll, száll a nóta, -  mint a még virágról virágra - bakáról bakára. Egyik is

587 Uo. 6-7.
588 Uo.
589 Uo. 7.
590 Uo. 8.
591 Uo.
592 U o.ll.
593 Uo.
594 Uo. 12.
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tesz hozzá, másik is ád hozzá; mindenik a maga szép szavait; a maga bálvá
nyait alanynak, a maga szép jelzőit sallangnak és sujtásnak; a maga érzésvi
lágának a reflexeit.”595

Kötetében olyan bakanótákat is begyűjtött, méghozzá nagy számban, ame
lyek „a magyar nép hatalmas érzékiségét szemléltetik”, magyarán közlésre 
nem „szalonképes” dalok.596 Ezekre szándékozott külön kiadót találni, s kis 
példányszámban, kézirat gyanánt hozzáférhetővé tenni a kutatók számára.597

Miután e katonanóta-gyűjtemény kottákat nem tartalmazott, Gömöri 
megfogalmazása szerint „a magyar muzsika és e nóták népszerűsítésének 
szempontjából igen kívánatos volna, ha egy lelkes hozzáértő e nótagyűjte
mény kottáit is kiadná.”598 Erre, tudomásunk szerint, azóta sem került sor.

A több mint háromszáz katonanóta elemzése azt bizonyítja, hogy egy 
részének volt bánáti kötődése, még úgy is, hogy a korábbi katonanóták 
szövegeiben behelyettesítették a földrajzi helyszíneket vagy neveket. így 
a kötetben például tucatnyi nóta örökíti meg címében is Nagybecskere- 
ket (Becskereken, minden szombat este5", Becskereki állomásról kifutott egy 
személyvonat600. Lányok, lányok, ti leányok, becskereki lányok601, Becskereki 
kaszárnyában lehullott a falevél602, Becskereki nagykaszárnya sárgára van 
meszelve603, Becskereki utca, ki van flaszterozva604, Becskerektől nincs már 
messze Belegrád605, Mikor menten Nagybecskerekfelé606, Nincsen olyan barna 
lány Becskereken607, A becskereki temetőnek árkában608, Becskereken mond egy 
kislány: Apuska!609, Onnan felöl, Nagybecskerek felöl610, Becskereki bíró kapott 
levelet611, Becskereki réztoronyban 9-et ütött az óra612 stb.). Természetesen

595 Uo. 8-9.
596 Uo. 13.
597 Uo.
598 Uo. 16.
599 Uo. 22.
600 Uo. 48.
601 Uo. 53.
602 Uo.
603 Uo. 56.
604 Uo. 63.
605 Uo. 72.
606 Uo. 89.
607 Uo. 93.
608 Uo. 110.
609 Uo. 132.
610 Uo. 136.
611 Uo. 149.
612 Uo. 151.
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emellett előjönnek a fontosabb háborús helyszínek is (Szerbiában, Herce
govinában csata akar lenni613, Oroszlengyel határszélen muskátli virágzik614. 
Komáromi kikötőben áll egy hadihajó615, Sej, huj, Szerbiában megszólalt a nagy 
ágyú616, Édes anyám, ha bejössz Belgrádba617, Lovcsen hegyen áll Nikita618, A 
tiroli helyek alján magyar visszhang járja619, A Kárpátok hegyaljában nyílik 
piros rózsa620, Manajowtól szabadságra jönnek a katonák621, Galícia fenyves 
erdő aljában622, Galícia homokjába árok van építve623, Krasznik, Lemberg 
büszke vára624 stb.). Mindemellett több bakanóta örökíti meg Ferenc József 
császárt és Károly királyt is (Ferenc József 86 esztendős király625, Ferenc Jóska 
régi magyar király626, Ferenc Jóska nemzetiszínű zászlója627, Őfelsége azt adta 
ki parancsba628, Ferenc Jóska ládájába629, Ferenc Jóska a fiának fogadott630, 
Károly király megy istentiszteletre631 stb.).

Gömöri gyűjtésének célja az volt, hogy kötete „megmutassa és megtartsa 
jövendő korok számára miket dalolt, tehát miket érzett a magyar nép a nagy 
háború alatt, hogy e dalokból megérezze és meglássa a jövő embere a nagy 
háború katonáját, népét, emberét, érzéseit, hogy e könyvből a világháború
nak a magyar nép lelkén átszűrődő képe bontakozzék ki.”632

Munkájának bírálói egyetértettek abban, hogy Gömöriben sok volt a 
„lelkesültség és munkakedv”633, s hogy kortárs nótagyűjtésével jó szolgála
tot tett a magyar folklórnak.634 Méghozzá azért, mert úgy ítélték meg, hogy

613 Uo. 36.
614 Uo. 45.
615 Uo.
616 Uo. 50.
617 Uo. 60.
618 Uo.
619 Uo. 61.
620 Uo. 62.
621 Uo. 84.
622 Uo. 92.
623 Uo. 119.
624 Uo. 147.
625 Uo. 22.
626 Uo.
627 Uo. 51.
628 Uo. 85.
629 Uo. 104.
630 Uo. 107.
631 Uo. 108.
632 Uo. 13.
633 Szendrey Zsigmond: A nagy háború katonanótái. = Etnographia, 1918,157-160.
634 Sz: Gömöri Jenő: Katona-nóták. = Etnographia, 1916, 305-306.
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a magyar folklorisztikának aligha lett volna „később módjában az, hogy 
népköltészetünk eme legújabb adalékainak keletkezési helyét, vándorlásait 
és fokozatos alakulását tüzetesen megjelölje.”635

E könyv bánáti helyhez kötöttsége is indokolja, hogy a nagy háború kez
detének századik évfordulóján felhívjuk rá a figyelmet, hiszen egy érdekes 
és értékes, vajdasági viszonylatban is egyedülálló vállalkozásról van szó, 
amelynek részletes feldolgozása még várat magára.

(2014)

635 Uo.
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A NAGY HÁBORÚ VAJDASÁGI FOTÓSAI ÉS FESTŐI

Az első jegyzett hadifotós, akinek neve már feledésbe merült, s aki ame
rikai csapatokhoz volt beosztva, 1846 és 1848 között Mexikóban készítette az 
első háborús dagerrotípiákat.636 Az ő felvételei - a bonyolult terepi felszerelés 
és a hosszú expozíció miatt - még igazi technikai bravúrnak számítottak. 
Néhány évvel később, a krími háborúban (1853-1856) bukkant fel a név 
szerint is ismert, a Halál völgyének árnyéka című felvételéről legendássá vált 
hadifotós, Roger Fenton, aki e műfaj igazi úttörője volt.637 Képeinek nem
csak dokumentum jellege van, hanem művészi értéke is. A Halál völgyének 
árnyéka voltaképpen két fotóból áll: az egyiken egy völgybe vezető kihalt út 
látható ágyúgolyók nélkül, a másik pedig ugyanezt az utat ábrázolja, amint 
roskadozik az ágyúgolyóktól. A magyarázat és a lényeg (s Fenton zseniali
tása is) abban mutatkozott meg, hogy finoman érzékeltetni tudta: a két fel
vétel között történt valami. Nyilván harc és heves ágyútámadás, amely több 
mint kettőszáz ágyúgolyóval borította be az (előző képen még kihalt) utat. 
így a második képnek már komoly érzelmi töltete van, s szemlélője csak egy 
következtetést vonhat le: itt nemrég heves harcok folytak, erős ágyúzás, s a 
kihalt út azt sugallja, hogy a résztvevő csapatok már valamivel odébb vív
ják újabb csatájukat. Utánuk csak e megörökített csendélet maradt - ágyú
golyókkal. S ebben a nagyszerű kompozícióban benne van a háború teljes, 
időn kívüli definíciója is. Méltatói szerint „érzékeny utalásokkal és apró 
részletekkel sikerült becsempésznie mozdulatlan világába a háború min
den borzalmát.”638 Természetesen, a későbbiekben, Fenton után is készültek 
jeles, említésre méltó hadifotók. De a 19. század végégéig, a fotótechnika 
fejlődésének korlátai miatt, ezek a háborús fotográfiák még jobbára statiku
sak: portrékat rögzítenek, a tábori élet mozzanatait, a háború rombolását és

636 Anonim: Katonatörténelmi fotók nyomában (2. rész). Internetes forrás:
http://www.honvedelem.hu/cikk/40940_katonatortenelmi_fotok_nyomaban_2_resz

(letöltve: 2014. április 14.)
637 Uo.
638 Uo.
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pusztítását, sőt beállított jeleneteket is. Objektív okok miatt nem lehettek a 
rohamokat és gyors csapatmozgást megörökítő „pillanatfelvételek”, amelyek 
majd a spanyol polgárháború és a második világháború hadifotósainak, így 
„a világ leghíresebb háborús fotósának”, a magyar származású Friedmann 
Endrének, alias Róbert Cápának639 egyik fő erőssége volt. (A fotótörténészek 
egy része nem véletlenül állítja, hogy a hadifotózás, mint szakma, voltakép
pen csak az 1930-as évek végén született meg.)

Sokak szerint a 20. század valójában 1914-ben, a nagy háborúval kezdő
dött, amely számos változást hozott nemcsak a lakosság életében, hanem a 
fényképek és a fotózás vonatkozásában is.640 Ekkorra már a közönség „képes 
tudósításokat várt a frontról”641, hirtelen megnőtt a hadifotók és sajtófény
képek iránti igény, ami a sajtó-főhadiszállást számos szervezési feladat elé 
állította. Az ő közbenjárásukra és általuk kerültek a hadszíntérre „írók, 
újságírók, festők (rajzolók és szobrászok) és természetesen fényképészek”642, 
akik serényen végezték feladatukat. Külön kiemelt szerepet kaptak a haditu
dósítók, a fotóriporterek és hadifotósok, valamint az újság- és hadirajzolók. 
Ők vizualizálták a hátországban maradt, információra éhes, aggódó család
tagoknak a fronton történteket, dokumentálták a győzelmeket, hadi sikere
ket, de a háborús rombolást is. Fontos tény, hogy a hadi festőknek, hadifo
tósoknak és rajzolóknak „munkáikból bizonyos számú képet le kellett adni 
a bécsi Hadilevéltárnak”643, ugyanakkor e munkákat gyűjtötte, és gyűjti ma 
is, a budapesti Hadtörténeti Múzeum is, amelynek egyik fő területét éppen 
az első világháború képanyaga alkotja.644 Ezek a fotók „a valóságnak azokat a 
momentumait örökítik meg, amelyek a magyar katonaélettel kapcsolatosak. 
Harci és hadi eseményeket idéznek fel, azok színhelyeit, körülményeit, szür
keségét, szépségét, keserveit, romantikáját, drámaiságát, olykor tragikumát. 
Katonákat örökítenek meg, azokat az embereket, akik egy ősidők óta létező 
hivatást űznek: nekik állítanak emléket.”645 Az említettek mellett sok más 
fotógyűjtemény is gyűjtési körébe sorolja az első világháborús fényképeket, 
számos, értékes fotóanyag lappang még múzeumokban, levéltárakban, de

639 Whelan, Richard: Róbert Capa kalandos élete. Glória Kiadó Kft., Budapest, 2009
640 Stemlerné Balog Ilona: Történelem és fotográfia. Osiris Kiadó -  Magyar Nemzeti 

Múzeum, Budapest, 2009,119-131.
641 Uo.
642 Uo.
643 Uo.
644 Bánffyné Kalavszky Györgyi: Katonafényképek. = Érték a fotóban. Országos fotó- 

történeti konferencia. Tudományos Füzetek 9., Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi 
Szervezet, Tata, 1993, 36-41.

645 Uo.
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családi magángyűjteményekben is. Vajdaságban is több első világháborús 
fotógyűjteményről tudunk, amelyek feldolgozásra, bemutatásra, állomány- 
védelemre várnak. A sors iróniája, hogy nincs fotótörténeti múzeumunk, a 
múzeumi gyűjtés is szelektív és esetleges, ezért e becses dokumentumfotók 
jó része az enyészetnek van kitéve.

A fotográfia, minden kétséget kizáróan kiemelten fontos szerepet töltött 
be az első világháborúban, méghozzá több oknál fogva. Mint Stemlerné Balog 
Ilona írja: „a fénykép besorolódott a »nagy háború« történetének forrásai 
közé646, ami jelentős dokumentáló funkciójára utal. Ugyanakkor, a fénykép 
a háborús propaganda eszköze is volt, különösen a sajtófotó vonatkozásá
ban.”647 Hiszen rendszerint a sikereket, a háborús élet kellemesebb oldalát, 
a győzelmeket dokumentálta, és ezzel tartotta a lelket az otthon maradot
takban. A fénykép újabb, igen fontos első világháborús szerepköre volt a 
virtuális családegyesítés is: „Levetették a még teljes családot, mielőtt az apa, 
a fiú vagy a testvér a harctérre indult. Fényképet küldtek a távollevő katoná
nak az itthoniakról, a fronton levő férj, apa, testvér saját és katonatársaival 
közös képet küldte cserébe.”648 A közeli hozzátartozó katonafotója rendsze
rint kultikus tárgy volt a családban - féltve őrzött ereklye. Gyakran egyedüli 
emléke is (a megőrzött levelekkel egyetemben) egy-egy derékba tört, tragikus 
hirtelenséggel befejeződött életpályának. Ugyanakkor (az otthonról érkezett 
levelek mellett) a közeli hozzátartozók fényképe volt a lövészárokban hóna
pokig gubbasztó katona egyedüli szellemi fogódzója, reménye. Szabadtéri 
és műtermi felvételeken vegyesen találjuk a katonákat a civilekkel, gyerme
keket és hitveseket a szabadságra hazalátogató egyenruhás családapákkal. 
Ez is jelképesen arra utal, s a fotók tanúsítják is, mennyire beletenyerelt a 
háború a mindennapi civil életbe, mennyire forgatta fel a családok nyugalmát 
és hozott hosszantartó bizonytalanságot. A fénykép volt egyértelműen az az 
eszköz, amely a Nagy Háborúban át tudta hidalni „a szenvedés távolságát”.

Helyesen állapítja meg Dömötör István 1915-ben: „A csatamezőre töb- 
bé-kevésbé minden embert elkísér az otthon. Mögötte jár, mint valami 
láthatatlan és csalóka uszály, még pedig nem csupán lírai vonatkozásaival, 
amelyek a családi kötelékre tartoznak, hanem az abban hagyott foglalkozás 
emlékképeiben.”649

646 Stemlerné Balog Ilona: Történelem és fotográfia. Osiris Kiadó -  Magyar Nemzeti 
Múzeum, Budapest, 2009, 119-131.

647 Uo.
648 Uo.
649 Dömötör István: Magyar művészek a csatatéren. Zádor István a fronton. = Művé

szet, 1915. 1. sz., 1-48.
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A fronton ténykedő fotó- és festőművészeket nem könnyű behatárolni: 
volt belőlük sokféle. A „lövészárok-háborúban”, ahogyan még nevezték, 
sokan fényképeztek más-más indíttatásból. A hadifotósok hivatalból, meg
határozott szolgálati utasítás alapján; a haditudósítók- és fotóriporterek a 
sajtóhadiszállás ellenőrzése alatt a sajtónak dolgoztak; a katonaként moz
gósított fotóamatőrök (rendszerint tisztek) saját és legközelebbi bajtársaik 
kedvtelésére készítettek felvételeket. A rajzolók kategóriájában dolgoztak 
újságrajzolók (akik munkáikkal jól kiegészítették a sajtófotó anyagot), hadi 
rajzolók (akiknek meghatározott katonai feladatokat kellett elvégezniük), 
meg tehetséges amatőr rajzolók (katonák), akik saját maguk kedvtelésére meg 
családtagjaik örömére barátkoztak a vázlatfüzettel. A hadifestőkből is volt 
legalább kétféle: a hivatásos, katonai ellenőrzés alatt dolgozó hadifestő, meg 
a lövészárokban meghúzódó, tehetséges amatőr festő. S itt még nem ér véget 
a felsorolás: szobrászok és iparművészek is dolgoztak a hadszíntereken. Nem 
véletlenül állapítja meg Lyka Károly 1914-ben, hogy „ebbe a világháborúba 
a kultúr-világ túlnyomó része is belesodródott”.650 Ő jövőbelátóan ecsetelte 
a művészek háborús átállását, alkalmazkodását: „Az élmények, amelyeken 
művészeink általesnek, közvetlenség dolgában különbözni fognak. Sokuk ott 
küzd a csatatereken. Benne van a forgatagban, a maga szemével látja, a maga 
bőrén érzi a véres nyomokat, amelyeket a háború túlságosan bőven osztogat. 
Másik részük műhelyében rekedt. De ők is benne élnek a háborúban, óráról 
órára, érzik annak minden elnyomó szenzációit. [... ] A nagy idők hű illuszt
rátorai becses munkát fognak végezni a jövendőbeli historikusok számára, a 
művészet szekerét azonban aligha fogják előbbre tolni. [...] Bizonyos, hogy 
minden művésznek lesznek szomorú és lesznek heroikus emlékei, lesznek 
oly mélyen markoló szenzációi, amelyek különböző formában jelentkeznek 
majd műveiken. Igazi művész nem vethet el, nem áldozhat fel ily legszemé
lyesebb impressziókat.”651

így is volt: sokan nem tudtak ellenállni a háborús vizualitás kihívásai
nak, s vagy művészként, vagy katonaként a frontra vonultak. Ott dolgozott 
(és harcolt) Basch Andor, Mednyánszky László, Egry József, Pörge Gergely, 
Zádor István és mások. De ugyancsak ott esett el többek között Sámuel Kor
nél, Plány Ervin és Engel Pál.652 Kevéssé ismert, hogy a vajdaságiak közül 
a verbászi Pechán József, a nagykikindai Zádor István, a zombori Bosnyák 
Ernő és számos amatőr is vállalta a frontmunka és lövészárkok veszélyeit és

650 Lyka Károly: Háború és művészet. = Művészet, 1914. 7. sz., 337-340.
651 Uo.
652 Lyka Károly: A harctér halottai. = Művészet, 1916. tavaszi szám. 12-13.
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fáradalmait. Tevékenységük nyomán fontos, eddig jórészt ismeretlen anyag 
maradt fenn fotóban, rajzban, festményben.

Az első világháború társadalmi értelemben komoly változásokat hozott 
a vajdaságiak életében is, korszakhatár volt tulajdonképpen, hiszen, miköz
ben tartott, John Kenneth Galbraith megfogalmazása szerint, „századokon 
keresztül épült politikai és társadalmi rendszerek széthullottak - néha hetek 
alatt. Mások állandó átalakulásnak indultak. Az első világháborúval az ős 
tartós biztonság elveszett [... ] Kezdetét vette a Bizonytalanságok Kora.”653

Pechátt József (1875 -1922), a hadifotós, hadifestő és -rajzoló

A dunacsébi születésű, Verbászon alkotó jeles festőnk, Pechán József az 
ecset mellett a fényképezőgéppel is barátkozott. Fényképész tevékenységét 
ezidáig csak körvonalazni tudtuk654, viszonylag sokáig „észrevétlen” volt, 
fotós opusának alaposabb feldolgozása még várat magára. 1977-ben a Híd 
Pechán száma655 is festői opusát próbálja körvonalazni, s több szemszög
ből megvilágítani, akárcsak az 1982-ben megjelentetett A két Pechán című 
monográfia656, amely említi ugyan Pechán József fényképész tevékenységét, 
de nem részletezi. Azt követően 1986-ban Kalapis Zoltán tesz kísérletet arra 
- egyik hosszabb tanulmányában657 -, hogy értelmezze és értékelje a fénykép 
szerepét Pechán József festészetében. Eközben érdekes példákkal támasztja 
alá, pontosabban szemlélteti (a hagyatékban felkutatott fotográfiák alapján), 
hogy miként használta a művész - segédeszközként, sajátos festői „előtanul
mányaként - a fotográfiát.658

A több száz fotográfiából álló Pechán József-féle fényképhagyaték659 beha
tóbb tanulmányozása - immár jó két évtizeddel később - újabb, talán még 
érdekesebb tényanyaggal szolgál a festő fényképész tevékenységét illetően. 
E (töredékében is) gazdag fotóanyag elemzése megerősíti azt, hogy Pechán

653 Muraközy László: M ár megint egy rendszerváltás. Történelmi tanulságok és tanulat- 
lanságok. Debreceni Egyetem, Közgazdasági Kar, Debrecen, 2004, 14.

654 Németh Ferenc: A fényképész. = Bordás Győző-Bela Duránci: Pechán József -  Jozef 
Pehan (1875-1922). Fórum, Újvidék, 2008, 57-68.

655 Híd, 1977. június
656 Béla Duránci-Bordás Győző: A két Pechán. Dva Pehana. Fórum Könyvkiadó, Újvi

dék, 1982.
657 Kalapis Zoltán: A fénykép szerepe Pechán József festészetében. = Híd, 1986. július

augusztus, 927-948.
658 Uo.
659 Ennek egy tekintélyes része Kókai Sándor újvidéki újságíró hagyatékából került e 

sorok írójának tulajdonába.
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sokrétűen használta, alkalmazta a fotográfiát: „előtanulmányokat” készített 
egyes festményeihez, az első világháború idején fontos dokumentumfotó
kat készített, kísérletet tett a művészfotó felé (szecesszió, akt stb.), s kenyér- 
kereset, megélhetés céljából „iparként” is űzte a fényképészetet (feleségével 
és fiával egyetemben). E fotográfiai sokrétűsége a sokfelé tájolódó művészt 
dokumentálja, a kíváncsi, igyekvő festőművészt, aki ebben a művészi kifeje
zési formában is megpróbálkozott, tegyük hozzá: nem is sikertelenül.

Miután 1893-ban, rövid külföldi tartózkodása után visszatért Palánkára660, 
élete fordulóponthoz jutott: a rákövetkező öt-hat évben, a millennium táján 
más irányt vesz pályafutása. Mint Kalapis Zoltán írja, az az öt-hat év volt 
„életének egyik leghomályosabb szakasza”.661 Fiának, Pechán Bélának egy 
későbbi közléséből tudjuk, hogy akkortájt Újvidéken időzött, ahol egy újvi
déki szerb fényképésznél, a Zmaj utcában kitanulta a szakmát.662 így egyes 
feltételezések szerint 1897-98 körül - a néhány éves újvidéki kitérő után -, 
Verbászon már megkezdte hivatásos fényképész tevékenységét a Klein-kocs- 
ma beüvegezett folyosóján.663 E vándorfényképészek által korábban szívesen 
bérelt üzlethelyiség volt Pechán József első fényképészműterme, az Atelier 
dél Monté664, ahogyan fotóinak vérzőin hirdette cégét, szecessziós grafikai 
megoldásban, amely minden bizonnyal saját alkotása volt. Azon olvassuk 
többek között, hogy műterme vállal „fényképezést, nagyítást és portréfestést 
olajban és akvarellben”.665 Műterme megnyitásának pontos évét nem ismer
jük, ugyanis a XX. század elejéig a fényképészeket művészeknek tekintették, 
s nem jegyezték be őket az iparosok lajstromába.666 Kalapis Zoltán tudni véli, 
hogy az említett műtermet Pechán előtt egy bizonyos Entz nevű fényképész 
bérelte.667 Itt mondjuk el, hogy Pechán műterme a 19. század utolsó éveiben 
nem az egyetlen volt Újverbászon, hiszen az idő tájt hosszabb-rövidebb ide

660 Kalapis Zoltán: A fénykép szerepe Pechán József festészetében. = Híd, 1986. július
augusztus, 927-948.

661 Uo.
662 Uo.
663 Uo.
664 Ez volt műtermének első cégjelzése, a második „Pechán József fényképészeti műter- 

me-Üjverbász” volt, amelyet az 1910-es évektől használt.
665 Lásd fotóinak verzóját a szerző gyűjteményében.
666 Szakács Margit fotótörténeti alapművében sokkal későbbre, 1915-re, 1920-ra teszi 

a Pechán-műterem tevékenységét (Szakács Margit: Fényképészek és fényképészműtermek 
Magyarországon 1840-1945. Budapest, 1997, 135. p.)

667 Kalapis Zoltán: A fénykép szerepe Pechán József festészetében. = Híd, 1986. július
augusztus, 927-948.
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ig ott dolgozott Julius Exner, Franz Sieber, M. és P. Gerstheimer, Óverbász 
szépeit pedig akkoriban Jákob Ottó fényképezte.668

Úgy tűnik, Pechánnak akkortájt az volt a fontos, hogy olyan állandó meg
élhetési forrást talált, amely közel állt a festészethez, sőt megfelelő módon 
kiegészítette azt.

A Klein-kocsma helyiségéből Pechán hamarosan (feltehetően 1900 táján) 
átköltöztette cégét a főutca másik oldalára, a katolikus templom melletti 
Stetzenbach-kocsmába.669 Annak udvarán a tulajdonos egy üvegezett tetejű 
műtermet építtetett számára.670 1906-ig ott fotografálta a verbásziakat. 1906- 
ban azután már saját házba költözött a Pechán család, az Ivó Lola Ribar utca 
34. alá.671 Ott az udvari részben lévő üvegtetős műteremben kapott helyet a 
fényképészüzlet.672 Mint Kalapis Zoltán írja: „az üvegtetőn beáramló fényt 
egy ideig fehér és kék függönnyel szabályozták, de csakhamar áttértek a 
műfényforrásra.”673

Pechán fényképész tevékenysége, miután házasságot kötött Joeckel Teréz- 
zel, már családi vállalkozássá terebélyesedett, később pedig - a két háború 
közötti időszakban és a második világháború után - fia, Béla tartotta a céget, 
aki szintén kitanulta a szakmát. Egy érdekes, 1945-ben kelt dokumentum 
szerint Béla nemcsak fotografált, hanem cége fényképezőgépekkel meg alkat
részekkel is kereskedett.674

A bohémkedő, színészkedő, zenekarban játszó, kaszinózó és kocsmákat 
látogató festőművész, aki mindemellett kitartóan a képzőművészetet tekin
tette élethivatásának, jórészt feleségére alapozta cégét. Kalapis Zoltán írja: 
„Pechánné hamarosan átvette az üzlet irányítását, s virágzó, jól jövedelmező 
vállalkozássá fejlesztette: a XX. század első évtizedében a verbászi műterem 
volt az egyik legismertebb fényképészeti szaküzlet Dél- és Közép-Bácskában.”675 

A családi hagyomány két kamerájáról tud: egy XIX. század végi, fából 
készült, összecsukható, szárazlemezes, „utazó” fényképezőgépről, amelytől

668 Lásd a szerző bácskai fotótörténeti gyűjteményét.
669 Kalapis Zoltán: A fénykép szerepe Pechán József festészetében. = Híd, 1986. július

augusztus, 927-948.
670 Uo.
671 Uo.
672 Uo.
673 Uo.
674 Lásd a Vajdasági Iparkamara anyagában fennmaradt úgynevezett műhelylapot 

Pechán Béla fényképészműterméről.
675 Kalapis Zoltán: A fénykép szerepe Pechán József festészetében. = Híd, 1986. július

augusztus, 927-948.
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utain sohasem vált meg, meg egy tekercsfilmes, „dobozos” Kodakról, ame
lyet az 1910-es évektől használt.676 Nagyjából e két készülékkel dolgozott.

Az első világháború kitörését követően „Pechán 1915. január 20-án 
kapott katonai behívót. Szerencséje volt. Szabadkára került, ahol Oláh Sán
dor (1886-1966) és Kálmán Péter (1877-1966) festőkkel meg Baranyi Károly 
(1894-1978) szobrász-növendékkel »szolgált« együtt. A katonáskodást 1916. 
május 8-án be is fejezte, ugyanis szívbántalmak miatt leszerelték. Ez azonban 
nem gátolta meg abban, hogy háborús festőként Belgrádba menjen. Több 
lebombázott utcáról készített szignált akvarellje és fotója bizonyítja, hogy 
mikor tartózkodott ott.”677

Fényképész tevékenységének egy érdekes, rövid, s eddig ismeretlen fejezete 
az első világháború pusztításának dokumentálása volt. Erről tanúskodnak 
fennmaradt háborús dokumentumfotói. Viszonylag rövid ideig volt ugyan 
a hadsereg kötelékében, ám hadifestőként, rajzolóként - és tegyük hozzá: 
háborús dokumentumfotósként is -  Szabadkától Belgrádig, több más város
ban és faluban (Obrenovac, Zabrezje) nemcsak rajzolta a háborús pusztítást 
meg annak szenvedő alanyait, hanem fényképezte is.678 Megrázó dokumen
tumfotókat hagyott hátra szétlőtt templomokról, középületekről, tisztekről, 
közlegényekről, sínylődő civilekről, hontalanokról...679

Ahogyan a fényképészek mondanák, jól kadrírozott fotókról van szó, s 
egyiken-másikon művészünk is feltűnik, méghozzá annak köszönhetően, 
hogy fényképezőgépén volt önkioldó készülék, amely lehetővé tette neki, 
hogy exponálás előtt „belépjen” a káderbe. A fennmaradt háborús felvételek 
között van néhány, amely csaknem művészi színvonalú. Mindenekelőtt A 
két ágrólszakadt, a Rőzsegyűjtők, a Belgrádi hontalanok.680 Egyéni meglátású 
képek ezek, olyanok, amelyeket csak egy művész szeme kadrírozhatott be s 
kaphatott lencsevégre.

Pechán mindenképpen tisztában volt a fotográfia művészi kifejezőerejé
vel is, s felvételein szembeötlő a művészi törekvés, a művészi kifejezésforma 
keresése. Kíváncsi kísérletezés volt ez egy számára új művészi ágban. Pechán 
fotóit szemlélve nem tudunk szabadulni a meggyőződéstől, hogy művé
szünk szívesen és gyakran „játszadozott el” a fénykép adta lehetőségekkel, 
a kadrírozás kombinációival meg a test fényhatásával. Különösen jó érzéke

676 Uo.
677 Bordás Győző-Bela Duránci: Pechán József -  Jozef Pehan (1875-1922). Fórum, 

Újvidék, 2008, 23-24.
678 Lásd háborús fotóit a szerző gyűjteményében.
679 Uo.
680 Uo. A szerző elnevezése.
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volt a figurális kompozíciókhoz, azaz a többszereplős „jelenetek” beállításá
hoz, fényképezéséhez. Felvételeinek minősége alapján a legjobb XX. század 
eleji bácskai fényképészek közé sorolhatjuk.

Művészünk nemcsak a fronton, hanem verbászi műtermében is készített 
érdekes, „háborús” fotókat a hadszíntérről hazalátogató katonákról, azok 
hozzátartozóiról. Az egyik ilyen, 1915. április 6-án készült sokatmondó, 
rácsodálkozást kiváltó felvételen egy 3-4 éves szőke kislányt vett lencsevégre 
gyermekruha méretűre szabott mundérban681, mintegy jelezve, a háborúnak 
a családra, a gyermekekre, a civilekre gyakorolt hatását, azaz párhuzamba 
helyezve az ártatlan gyermek szimbolizálta békét, a harcot, erőszakot és 
háborút jelképező egyenruhával. Sokkal több volt ez egyszerű dokumen
tumfotónál.

Az eddigi Pechán-kutatások fényt derítettek több háborús rajzára is: egykori 
30x40 cm méretű, háborús mappájának darabjaira.682 Ezeken a vázlatokon 
tűnik fel a romos Belgrád, katonák a harctéren683, de portrék is a budapesti 
Hold utcai hadi kórházból 1915 júliusából.684 E rajzok közül néhány 1998 
elején Szabadkán került aukcióra több más Pechán-rajzzal együtt.685 Magán- 
gyűjteményekben még bizonyára lappanganak első világháborús Pechán - 
rajzok, festmények és fotók, amelyek szerencsés kezű felfedezőre várnak. 
Begyűjtésükkel nyernénk csak teljesebb képet Pechán első világháborús „hadi” 
opusáról. De még így, töredékeiben is, e háborús opusa impozánsnak tűnik, 
minőségesnek hat. A háború, minden kétséget kizáróan őt is alkotásra ser
kentette, s az idő viszonylagos rövidsége sem tudta ebben megakadályozni.

Pechán életműve, pályaképe igencsak sokoldalú volt, s fényírói tevékeny
sége volt az, amelyről ez idáig talán a legkevesebbet tudtunk. Holott abban 
is sokoldalúan megmutatta tehetségét, bizonyítva, hogy a fényképezés igenis 
fontos szerepet játszott festői életművében. Az nála nemcsak a megélhetés 
eszköze meg festészetének segédeszköze volt, hanem - fenmaradt fotóinak 
tanúsága szerint - önálló művészi kifejezési forma is. Ilyetén Pechán József 
nemcsak a vajdasági képzőművészet történetének kiemelkedő alakja, hanem 
Vajdaság fotótörténetének is.

681 Lásd a szerző tulajdonában.
682 Bordás Győző-Bela Duránci: Pechán József- JozefPehan (1875-1922). Fórum, Újvi

dék, 2008, 24., 81., 82.
683 Uo.
684 Duránci, Béla (előszó): Pechán. Aukciós katalógus. Szabadka, 1998
685 Uo.
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Zádor István (1882-1963): szóban és rajzban az első világháborúról

Festő és grafikus volt, s pályafutása Torontál megyéből, Nagykikindáról 
indult. Ott született 1882-ben, s a jó hírű Jokly nyomdászcsalád leszárma
zottja volt.686 A középiskolát már Budapesten végezte, és egy rövid banktiszt
viselői epizód után végképp a képzőművészetet választotta élethivatásul.687 
Előbb Vajda Zsigmond festészeti tanfolyamán tanult, majd Párizsba Theopile 
Steileinnél, végezetül Szolnokon horgonyzott le, ahol az ottani művésztele
pen festegetett, végül kibontakozó életpályája során többszörösen díjazott, 
befutott festő lett.688 Kalapis Zoltán írja róla, hogy igazi eszköze nem az ecset, 
hanem „mégis a ceruza, a szén, a toll, a tus a kréta. Értően kezeli a síkokat és 
a foltokat, de a vonal az, amivel szinte mindent ki tud fejezni.”689

Az első világháborúba tartalékos hadnagyként vonult be, s katonai teendői 
mellett nemcsak hadirajzoló, hanem haditudósító is volt Vadász Miklóssal 
és Vaszary Jánossal egyetemben.690 Első háborús rajzát 1914-ben Bosanski 
Brodban készítette töltőtollal: montenegrói hadifoglyokról készített rajzot 
a vasúti pályaudvaron.691 Később századával a Drina völgyébe vonult, a 
nagy harcok színhelyére. Miután súlyosan megsebesült, hadifestői státusba 
helyezték.692 Azt követően eljutott a lengyel, az orosz és az olasz harctérre is, 
ahol számos rajzban örökítette meg a háború helyszíneit, a katonaság min
dennapi életét, foglalatoskodását.693 „Mindent le akart rajzolni, amit látott” 
-  írta róla felesége.694

Első világháborús munkáit nagy előszeretettel közölte a Lyka Károly szer
kesztésében megjelenő Művészet, amely 1915-ben hosszabb írást is hozott 
a csatatéren működő képzőművészekről: Mednyánszky Lászlóról, Vadász 
Miklósról, Vaszary Jánosról, Bató Józsefről, Hermann Lipótról, de Zádor

686 Németh Ferenc: Adalék a bánáti nyomdászat történetéhez. A Jokly család (I—II). = 
Magyar Szó, Kilátó. 1991. május 4.; május 11.

687 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. III. 
(P-ZS). Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2003, 338-339.

688 Uo.
689 Uo.
690 Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar életrajzi lexikon 1000-1990. Javított, átdolgozott 

kiadás. Internetes forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ letöltve: 2014. ápr. 18.
691 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. III. 

(P-ZS). Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2003, 338-339.
692 Uo.
693 Uo.
694 Uo.
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Istvánról is.695 Az írást több jól sikerült Zádor-rajz is illusztrálja: Beszélge
tés, „Deckung!”, Leplezett tüzérségi állás, Tábori Örs, Az inspekciós figyelő, 
Levél haza stb.696 A műértők ezeken már stílusváltást véltek felfedezni, új 
irányzatot Zádor István munkásságában: „Nem tudhatjuk, hogy a harctéren 
töltött hónapok parazsa okoz-e gyökeres változást a festő műveiben. Ha igen, 
akkor ez bizonyára természetes, de épp oly meglepő és új azok számára, akik 
Zádor István képeinek jó ismerői. Zádor ugyanis eddig oly vidékeken kere
sett artisztikumot, ahonnét száműzve van a mozgalmasság, a nyugalom az 
úr és a csönd.”697 Zádornak, saját bevallása szerint, csak nagy sokára jutott 
eszébe a fronton, hogy jó volna festeni: megihlette a boszniai táj, Szarajevó, a 
Drina-menti hegyek szépsége, s amikor reális lehetőség adódott rá, elővette 
töltőtollát és - vázlatkönyvébe - rajzolt.698

A korabeli műértők értékelése szerint az ő számára „alapjában tájképek 
sorozata volt a csatatér. Amiből önként következik még egy jellege az effajta 
modern csataképeknek: a mozdulatlanság, az akció hevének hiánya, a nyuga
lom. Aki megnézi például Zádor István rajzait, alig néhány kivételével könnyen 
hihetné róluk, hogy hadgyakorlat közben csinált grafikai tanulmányok.”699

Képeire, rajzaira azért sokan kíváncsiak voltak, ezért az első világháború 
ideje alatt Budapesten két ízben rendezett tárlatot: 1916-ban és 1918-ban a 
Nemzeti Szalonban és az Ernst Múzeumban tette közszemlére alkotásait.700

Fontos és gyakran idézett munkája az Egy hadifestő emlékei című köte
te, amelyet háborús naplójegyzetei alapján írt, s amelyet 206 képpel, rajzzal 
illusztrált.701 A Magyar Iparművészet című folyóirat is közölt róla méltatást, 
amelyben ezt olvassuk: „Zádor István írásművésznek éppoly kitűnő szemű 
és tollú, mint rajzművésznek. Könyve, mely kétszáz rajzával és lebilincselő 
szövegével [...] jelent meg, mintaszerű kiállításban, nagy értéke a szegény 
magyar bibliophil könyvtermésnek és tartalmával élesen világít rá azokra a 
furcsa visszásságokra, melyek minden háború velejárói.”702

695 Dömötör István: Magyar művészek a csatatéren. Zádor István a fronton. = Művé- 
szet, 1915. 1. sz. 1-48.

696 Uo.
697 Uo.
698 Uo.
699 Uo.
700 Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar életrajzi lexikon 1000-1990. Javított, átdolgozott 

kiadás. Internetes forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ letöltve: 2014. ápr. 18.
701 Zádor István: Egy hadifestő emlékei 1914-1918. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 

Budapest, 1934
702 Anonim: Zádor István: Egy hadifestő emlékei 1914-1918. = Magyar Iparművészet, 

1934. 7-8. sz., 161.
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Tehát szövegben és képben, hatásos, tetszetős, szép kivitelezésű bibliofil 
kiadványban is bemutatta mindazt, amit tisztként, emberként, festőművész
ként az első világháborúban tapasztalt. Könyve ma is forrásértékű, az első 
világháború kapcsán gyakran emlegetett és idézett kiadvány. Büszkén írhatta 
kötetének címoldalára: „írta és rajzolta Zádor István”.

Galériák, aukciósházak árverésein, noha mind ritkábban, még fel-felbuk- 
kannak első világháborús mappájának rajzai.

Bosnyák Ernő (1878-1963) macedóniai hadifotó-sorozata

Nem hagyhatjuk említés nélkül a vajdasági filmgyártás egyik úttörőjé
nek, a zombori Bosnyák Ernőnek első világháborús munkásságát sem. Noha 
főképpen film- és mozitörténeti vonatkozásban emlegetik, úgy tűnik, hogy 
(akárcsak Pechán esetében) nála is fontos, nem eléggé kikutatott tevékenység 
volt a fényképezés. Ezt az állításunkat az a képes levelezőlap nagyságú (több tíz 
első világháborús fotót tartalmazó) sorozat is alátámasztja, amely, szerencsés 
véletlen folytán, néhány évvel ezelőtt került elő egy vajdasági fotóhagyaték
ból.703 A képek számozottak, bizonyos rendszer szerint dokumentálnak egy 
adott térséget, és szemlátomást hadi célokat szolgáltak.704 Joggal feltételez
hető, hogy Bosnyák Ernő a hadsereg számára készítette ezeket a felvételeket.

Első világháborús éveiről, tevékenységéről nem sokat tudunk. Kalapis 
Zoltán írja, hogy „1914-ben próbálkozott filmgyár létrehozásával, de kitört 
a háború, s a kért ingyenes telket sem kapta meg a várostól”.705 Azt követő
en kerülhetett Macedónia térségébe, ahol fotósként, számunkra ismeretlen 
minőségben, bizonyosan a hadseregnek dolgozott. További kutatások még 
bizonyára kideríthetik: Bosnyák Ernőnek is volt egy komoly első világhábo
rús fotós opusa, s a nemrég előkerült album csak ízelítője annak, feltárásra 
ösztönző bizonyítéka.

Az eddig elmondottak is sürgetik a további kutatásokat, gyűjteménymentő 
feltárásokat, hiszen éppen az első világháború centenáriuma emlékeztet és 
figyelmeztet bennünket a legjobban arra, mennyire lemaradtunk az érték
mentő munkával. Amiről itt szóltunk, csak a jéghegy csúcsa: számos kép, 
rajz, levél, napló lappang még, vagy kallódik ismeretlen helyen, s kérdés, 
hogy feltárásra kerül-e valaha. Ezeket lenne szükséges menteni az enyészettől.

703 Az említett Bosnyák-album Zámbó Illés fotóriporter hagyatékában maradt fenn.
704 Lásd az album fotóit.
705 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. I. 

Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002, 154-155.
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E tanulmányban természetszerűen nem a teljesség igényével, hanem csak 
néhány kiemelt életpálya vonatkozásában szóltunk/szólhattunk első világhá
borús fotósainkról és festőinkről, de remélni szeretnénk, hogy a nagy háború 
centenáriuma egy nagyobb (kutatási) összefogásra ösztönzi majd szakembe
reinket. Hiszen az elmondottakból is kitűnik: feltárni való akad elég.

(2014)
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EGY ISMERETLEN 
BÁNÁTI „HÁBORÚS” SZAKÁCSKÖNYVRŐL (1917)

Réczey Annát a becskerekiek az első világháború előtt csupán arról tar
tották számon, hogy dr. Steinbach Béla706 neje volt, azaz az akkori nagybecs- 
kereki közélet egyik kiemelkedő alakja. Mint kiváló háziasszony és szakács
könyvíró már az első világháború előtt ismertté vált kötetének első kiadását707 
követően, ám igazi népszerűségre 1917-ben tett szert, amikor (az első kiadás 
köteteinek elkelte után) saját költségén megjelentette annak második, bőví
tett és javított változatát, amelyet leányának szentelt.708

Már könyvének előszavában rámutatott a második kiadás közreadásának 
szükségességére, amely a háborús körülmények, a megnehezült közellátás és 
az egyes élelmiszer-ipari termékek hiánya miatt vált indokolttá.709

„Soha és senkinél nem vált be még annyira az a sokszor hangoztatott és 
eléggé szomorú tény, hogy a kényszerűség sok mindenre megtanítja az embert, 
mint nálunk, háziasszonyoknál most a háború alatt. Az embert leleményessé, 
találékonnyá teszi a helyzet, hogy minden oly drága és sok mindent egyál
talában nem is tudunk beszerezni. Újságokban és lapokban sok mindenféle 
hadi-receptet olvashatunk, köztük sok jó dolgot is és tanulhattunk is azok
ból. Nem mondom, hogy a mi rendes, megszokott módon elkészített étele
ink nem jobbak mint a hadi dolgok. De hát meg kell barátkoznunk azzal a 
gondolattal, hogy mi most nem azért főzünk és eszünk, hogy azt a kiválóan

706 Lásd kötetének címlapját [Dr. Steinbach Béláné Réczey Anna: Szakácskönyv. M áso
dik, bővített és javított kiadás. A szerző sajátja. Nagybecskerek, 1917]

707 Miután a bibliográfiák szakácskönyvének sem az első, sem a második kiadását nem 
tartják számon, így e mű mindeddig ismeretlen volt a nyilvánosság előtt. A könyv első 
kiadását nem tudtuk kézbe venni, de minden kétséget kizáróan tudjuk (a második kiadás 
előszavának alapján), hogy az még az első világháború előtt megjelent. Csupán a második, 
bővített és javított kiadást volt szerencsénk fellelni e munka írásakor, amely igazi könyvritka
ság és érdekes olvasmány is egyben, nemcsak gasztronómiai, hanem szociális szempontból.

708 Dr. Steinbach Béláné Réczey Anna: Szakácskönyv. Második, bővített és javított kiadás. 
A szerző sajátja. Nagybecskerek, 1917, 1-3.

709 Uo. 4.
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elkészített dolgokat élvezzük is, hanem csak azért, mert ez evés létkérdés 
és ennünk kell. Könyvem a háború előtt készült s már akkor is szem előtt 
tartottam a takarékos főzést, azért a régi recepteket meg is hagytam, s csak 
újabbakkal pótoltam. A régiekre megjegyzem, hogy amennyiben még taka
rékosabban akarjuk előállítani azokat, vaj helyett bátran vehetünk a legtöbb 
ételnél liba- vagy disznózsírt, persze gyengébben mérve, tojást is vehetünk 
kevesebbet aszerint, hogy milyen ételről van szó. A háborús nehézségek 
elkeseríthetnének bennünket, de hát azért vagyunk mi is lelkes honleányai 
a hazának, hogy ezeken a háború okozta nehézségeken, túltegyük magun
kat s legjobb tudásunkkal, takarékos, jó beosztással azért mindig ízletes, jó 
ételeket adhassunk asztalra.”710

Az ihletett előszót gyakorlati, a háborús időkhöz alkalmazkodó receptek 
követik több mint kettőszáz oldalon át, tizenhét fejezetre osztva.711

„Hamis levesek”

Számos példával lehet illusztrálni a szerzőnő furfangosságát és találékony
ságát, amellyel segítségére akart lenni a háziasszonyoknak. A levesek köré
ből mindenképpen ki kell emelni néhány érdekes tanácsát és receptjét. így 
Réczey Anna szerint igen jól és ésszerűen ajánlatos felhasználni a különféle 
csontokat, amelyek, miután megfőttek, nemcsak levesalapként hasznosít
hatók, hanem bizonyos adalékok (rizs, árpakása) hozzáadásával, gazdag és 
tápláló levelesként is, különösen egy-két tojás hozzáadásával.712

„Bravúrjai” közül az egyik a hamis húsleves volt. A szerzőnő receptjé
nek elején annak a meggyőződésének adott hangot (amelyet egyébként saját 
tapasztalatára alapozott), hogy „hús és csont nélkül is készíthetünk elég ízle
tes levest”.713 Hogyan? „Zöldséget vegyünk, mindenből úgy, mint a húsleves
hez s azt hideg vízzel föltesszük. Evőkanálnyi zsírt serpenyőben olvasztunk, 
egy sárgarépát fölszeletelve, fél fej hagymát apróra vágva csipetnyi cukorral 
megszórunk, és szép aranysárgára pirítjuk. Az időközben felforrt leveshez 
öntjük, megsózzuk, tetszés szerint fűszerezzük, s szép lassan főzzük 1-2 óra 
hosszat. Tovább úgy járunk el mint a húsleveseknél.”714

710 Uo. 5-6. Az előszóból kiderül, hogy a kötetet a szerzőnő „Nagybecskereken, 1917 
októberében” fejezte be.

711 Uo. Lásd a kötet tartalommutatóját.
7.2 Uo. 9-10.
7.3 Uo. 13.
714 Uo.
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Egyébként a „hamis levesek” fejezetben mintegy harminc érdekes, spó
rolós receptet olvashatunk.715 Közöttük van kétféle sóskaleves, azon kívül 
burgonya-, zeller-, hagyma-, káposzta, tarhonya- és kenyérleves is.716 Vala
mennyi közülük ötletgazdag és találékony, s arra összpontosul, hogy miként 
lehet (főképpen) hús nélkül, naponta olcsó eledelt biztosítani a családtagok 
számára. Itt elsősorban többféle élelmiszer egyesítéséről van szó (tojás, liszt, 
zöldségfélék stb.), amelyekből, ha helyesen válogatjuk őket össze, kielégítő 
ételt nyerünk, amely mindenkit jóllakat. Ez pedig egyébként is elsődleges 
cél volt azokban az ínséges időkben.

Mártások, köretek, előételek, főzelékek

Réczey Anna szakácskönyve előnyben részesíti a különféle mártásokat, 
köreteket és előételeket, amelyek viszonylag könnyen és olcsón készíthetők 
különféle gyümölcsből, zöldségféléből vagy tésztából, jól kiegészítik az étele
ket, s tisztes módon gazdagítják az ebédet. így a szerzőnő csak mártásokból 
huszonötnek a receptjét adja közre.717 Közöttük találunk sóskából, savanyított 
vagy friss uborkából, zsemléből (!), különféle zöldségféléből és főtt tojásból 
készült mártást, de nem maradnak el a klasszikus alma-, meggy-, paradi
csom-, kapor-, gomba- és tormamártás receptjei sem.718

A köretekről és előételekről szóló fejezet is érdekes, háborús körülmények
hez idomított recepteket tartalmaz, gazdag választékban a háziasszonyok
nak.719 Itt találunk receptet többek között a rizskrokettek, a sült burgonya 
püré, a burgonyapogácsa, a tojásos galuska, a tojásos omlett, de a burgonyás
paprikás tarhonya készítéséhez is.720

Igen nagy a választéka a főzelékféléknek is, amelyek közül érdekesség
ként kiemelhetjük a töltött karalábét, a „háborús” töltött paprikát hús nélkül 
(keményre főtt tojással és rizzsel!), a hús nélküli szármát (némi apróra vágott, 
füstölt szalonnával) és a „háborús” rántott zöldséget.721

715 Uo. 14-25.
716 Uo.
717 Uo. 25-33.
718 Uo.
719 Uo. 33-54.
720 Uo.
721 Uo. 33-72.
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Saláták, tészták, kelt tészták, torták, sütemények

A saláták közül e receptgyűjteményben megtalálható csaknem valameny- 
nyi ismert saláta, de a hangsúly mindenképpen azokon van, amelyeknek 
az elkészítéséhez akkor biztosítani lehetett a hozzávalót (burgonyát, zöld 
salátát, uborkát, zöldbabot, szárazbabot, káposztát, paradicsomot, karfiolt, 
zöldpaprikát).722 Nagy választékát találjuk a tésztáknak is (túrós, káposztás, 
mákos, lekváros, burgonyás tészta).723 Az olajban vagy zsírban sült tész
tákból is bő a választék: fánk, lángos, almás lepény, palacsinta stb.724 A kelt 
tészták között megtaláljuk a kiflit, a pitét, a különféle töltött tésztát, a teper
tős pogácsát, a rétest meg többféle lepényt, amelyek közül mindenképpen 
ki kell emelnünk a „hadi lepényt” és a „hadi zsemlét”, amelyek összetétele 
valóban „spórolós” volt.725

A torták és sütemények közül kiemelkedik a „hadi babtorta”, a „hamis 
linzer”, valamint a vaj nélküli házi sütemény.726

Hasznos tanácsok a „háborús” háztartás vezetéséhez

E szakácskönyv utolsó fejezetét Réczey Anna különféle hasznos taná
csoknak szentelte, amelyek célja, hogy megkönnyítse a „háborús” háztartás 
vezetését, s amelyek valóban nagy segítséget nyújtottak az akkori háziasszo
nyoknak.727 Ott mindenekelőtt sokféle receptet találunk páckészítésre, amelyek 
meghosszabbították a friss hús felhasználásának időtartamát, s kellemesebbé 
is tették annak fogyasztását. A legfontosabb pácrecept a sonkára vonatkozott, 
de voltak pácrepceptek más húsfélék számára is. Akkortájt, amikor még nem 
voltak hűtőszekrények, a télirevaló készítése meg az élelmiszerek tartósítása 
miden háziasszony kiemelt feladatának számított. E szákácskönyv receptjei 
között megtalálható az is, miként lehet gombát tartósítani, valamint hogyan 
kell elkészíteni a (már hagyományos) sokféle télirevalót.728

Ebből a munkából a bánáti háziasszonyok az első világháború idején még 
megtanulhatták azt is, hogyan készül a házi borecet, melyik a legjobb recept

722 Uo. 106-112.
723 Uo. 112-119.
724 Uo. 119-123.
725 Uo. 123-140.
726 Uo. 159-171.
727 Uo.
728 Uo.
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a házi kenyér sütésére, hogyan kell házi tarhonyát, házi fagylaltot és szalon
cukrot készíteni, de azt is, hogyan kell háziszappant főzni.729

Réczey Anna nagybecskereki szakácskönyve mindenképpen jó és hasznos 
kézikönyve volt a háziasszonyoknak, egyben dicséretreméltó kiadói vállalko
zás is a nehéz, háborús időkben és nincstelenségben, amelynek nemes célja 
az volt, hogy segítsen a háziasszonyokon, s hogy receptjeivel, tanácsaival 
valamelyest könnyítsen mindennapi életükön. Az első világháború századik 
évfordulója mindenképpen jó alkalom arra, hogy nevét elragadjuk a feledéstől.

(2014)

729 Uo.
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VI.
ÉLETPÁLYÁK, ÉLETMŰVEK





SZÉP FERENC ÉS A HONUNK ÁLLAPOTA

A felvilágosodás termékenyítő hatásának köszönhetően Magyarorszá
gon a 18. század vége felé már jelentkezik a magyar nyelvű időszaki sajtó: 
az első magyar nyelvű hírlap, a pozsonyi Magyar Hírmondó (1780-1788), 
majd a bécsi Magyar Kurir (1786-1834), a Hadi és Más Nevezetes Történe
tek (1789-1803) és a Magyar Merkurius (1793-1798), a folyóiratok közül 
pedig a kassai Magyar Muzeum (1788-1792) (az első magyar folyóirat), az 
Orpheus (1790-1791), a komáromi Mindenes Gyűjtemény (1789-1792), az 
Uránia (1794-1795) stb.730 A korabeli magyar olvasóközönség is a könyv- és 
lapkiadó tevékenység fejlődésével lassan gyarapodni látszott, ám a lakosság
nak csak egy szűk rétege olvasott. Mint Fülöp Géza írja: „a középnemesség 
nagyobb része többnyire semmit sem olvasott, vagy legfeljebb kalendáriumot. 
A főurak főleg franciául és németül beszéltek, írtak és olvastak, könyvtáraikat 
is főként külföldi könyvekkel gyarapították. A tudósok nagy része a görög és 
a latin klasszikusokat kedvelte. Városaink polgársága még mindig túlnyomó- 
részt német volt. A korabeli magyar irodalom közönségét a középnemesség 
iskolázott és művelődni vágyó, hazafias érzésű kisebb része s a nemesi, pol
gári és plebejus származású értelmiség alkotta.”731

Látványosabb fejlődésre csak a reformkorban (1825-től) kerül sor, ami
kor is jelentős tudományos és kulturális intézmények alakulnak: a Magyar 
Tudományos Akadémia (1825), a Kisfaludy Társaság (1836), a Nemzeti 
Színház (1837), a Természettudományi Társulat (1841) stb.732 Az 1830-as és 
40-es években országszerte több kaszinó és olvasóegylet létesült, és látvá
nyos fejlődésnek indult a könyv- és könyvtári kultúra, továbbá fellendült a 
politikai publicisztika is.733 A könyvtermés növekedésével korszerűsödött a

730 Fülöp Géza: A könyv és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában (1789-1917) 
I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974, 207-208.

731 Uo. 206-207.
732 Uo. 213.
733 Uo.
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nyomdaipar meg a könyvkereskedelem is.734 A nyomda, a könyvkiadás és a 
könyvkereskedelem lassan jövedelmező vállalkozássá fejlődött.735 Megjelent 
a gyorssajtó meg a litográfia, amely gyorsabb nyomtatást és szebb küllemű 
kiadványokat eredményezett. A szellemi élet központja továbbra is Pest-Buda 
volt, ám a reformkorban már a legtöbb vidéki városban működött nyomda: 
Aradon, Temesvárott, Debrecenben, Győrben, Kassán, Kecskeméten, Komá
romban, Szegeden, Veszprémben,736 de Szabadkán és Nagybecskereken is. 
A nyomdászok akkor már egyaránt foglalkoztak könyvkiadással és könyv
kereskedelemmel is.737

A reformkorban újabb lendületet kapott az időszaki sajtó, több új lap és 
folyóirat látott napvilágot: a Jelenkor (1832-1848), az Országgyűlési Tudósí
tások (1832-1836), a Hírnök (1837-1845), a Kritikai Lapok (1831-1836), az 
Athenaeum (1837-1843), a Figyelmező (1837-1840), a Regélő (1833-1841), 
az Erdélyi Híradó (1827-1848), a Világ (1841-1844), a Budapesti Híradó 
(1844-1848) stb.738

Vidékünkön igencsak késtek ezek a folyamatok mind a nyomdák felállítá
sát, mind a lapok beindítását illetően. A mai értelemben vett Bácska és Bánát 
(akkor Bács-Bodrog és Torontál megye, valamint Temes megye egy része) a 
18. század végén politikai és művelődési szempontból, vagy ha úgy tetszik, 
könyvkultúra tekintetében messze elmaradt az országos tendenciák mögött, 
aminek több objektív oka is volt. A török kiűzését követően a 18. században 
a mai Vajdaság területén még nem alakulhatott ki említésre méltó irodalmi 
élet. Dr. Szeli István szerint akkor „számottevő magyar irodalmi-szellemi 
élet itt valóban nem volt, ki sem bontakozhatott, mert a kulturális fejlődés 
országútja messze elkerülte Vajdaságot. Ami pedig ennek ellenére is létrejött, 
az ma is jórészt rejtve van előttünk, ismeretlenül és feltáratlanul lappang.”

A 18. század végén a cenzúra központjaitól távol eső vidéken a nyomdá
szat még nem indulhatott fejlődésnek. Igaz, egyrészt erre nem is volt meg 
minden feltétel (írók, olvasóközönség, iskolák, színház stb.). Vidékünkön 
jobbára csak a 19. század harmadik-negyedik tizedében, a reformkorban 
jöttek létre a feltételek nyomdák felállítására, hiszen a városokban és megye- 
székhelyeken akkor kezdett kialakulni az olvasóközönséget képező polgá
ri középréteg, amely már nemcsak a külföldi lapokra és szépirodalomra 
tartott igényt, hanem az itteni szellemi termékekre is. S ha már polgárról

734 Uo.
735 Uo.
736 Uo.
737 Uo.
738 Uo. 223.
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beszélünk, akkor -  Gerő András nyomán - e fogalom alatt legalább három 
tényező együttesét értjük, hiszen az „egyszerre társadalmi helyzet, értékrend 
és életmód, életstílus”. S éppen az 1830-as években domborodott ki a polgá
ri értékvilág, s veszített súlyából az addig oly domináns társadalmi helyzet. 
Egyre inkább előtérbe került az értékrend, életmód és életstílus, és kialaku
lóban volt a polgári magatartás.

Szinte szabály volt, hogy a nyomdai privilégiumot az illetékesek a cenzú
ra központjaitól távol eső vidékeken nem szívesen, igen nehezen és körül
ményesen adták csak meg, leggyakrabban több feltételhez kötve a nyomdai 
kiváltság elnyerését. A nyomtatott szót már akkor veszélyesebb és ártalmasabb 
fegyvernek tartották a hagyományosnál. Vajdaság első nyomdáját Emanuil 
Jankovic állította fel Üjvidéken 1790-ben. A 18. század végén nemcsak Újvi
déken, hanem Becskereken is megpróbálkoztak a szerbek nyomdaalapítással. 
Dragoljub D. Colic úgy tudja, hogy becskereki szerb kereskedők a 18. század 
végén és a 19. század elején két ízben folyamodtak nyomdaalapítási privilé
giumért, de sajnos sikertelenül.739 1790-ben, valahogyan éppen az újvidéki 
Jankovic-nyomda megalapítása idején bukkant fel Bánátban, pontosabban 
Pádén Takáts Rafael, „a pádéi typotbéta” - ahogyan Kalapis Zoltán nevezi -, 
aki szerzetes volt ugyan, de egyházi teendői mellett szabad idejében kézisaj
tójával tucatnyi nyomtatványt készített.740 Ezek voltak az első bánáti nyom
tatványok. Jóllehet, termékei zömmel néhány oldalas aprónyomtatványok 
voltak, mégis Toldalékja (a Páriz-Pápai-féle szótár pótlása) már hosszabb 
lélegzetű, nyelvészeti és szótártörténeti szempontból is értékes mű volt.741 
Takáts Rafael engedély nélkül dolgozott, így üldöztetésnek, zaklatásnak és 
házkutatásnak volt kitéve. Noha csak kézisajtót üzemeltetett, úttörő szerepét 
a bánáti nyomdászat történetében nem lehet elvitatni.

E 18. századi előzmények után jórészt a 19. század első felében, pontosabban 
az 1830-as és 1840-es években alakultak ki teljes egészében a szükséges anyagi 
és szellemi feltételek vidékünkön nyomdák felállítására. „Ekkorra (1830-40- 
ig), a reformkor derekán már kialakulóban volt az anyanyelvű tájékoztatást 
igénylő polgári olvasóközönség vékony rétege a megyeközpontokban és a 
postakocsijáratok mentén fekvő mezővárosokban. A pesti, pozsonyi, esetleg 
a bécsi lapok előfizetői a táblabírák, jegyzők és egyéb megyei tisztviselők, a 
birtokosok, uradalmi ügyészek és gazdatisztek, ügyvédek, tanítók, tisztiorvo
sok és vízépítő mérnökök sorából kerültek ki” - írja Kalapis Zoltán, vázolva 
egyúttal a potenciális olvasótábort is. Valóban, a nagyobb városokban az idő

739 Uo. 2.
740 Gerő András: Magyar polgárosodás. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1993, 9.
741 Triva Militar: Stamparstvo u Vojvodini. Növi Sad, 1940, 10-11.
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tájt csúcsosodtak ki a nyomdaalapítási igények, s több helyütt is sor került 
sikeres vagy sikertelen próbálkozásokra.

A reformkorban került sor Bittermann Károly szabadkai (1844) és Pleitz 
Ferenc Pál nagybecskereki (1847) nyomdájának felállítására. Ekkor állt csak 
össze vidékünkön a könyv- és lapkiadás három fontos eleme: a könyvek és 
lapok olvasását igénylő olvasóközönség; az értelmiség soraiból származó írók, 
szerzők; s ekkor történtek az első jelentősebb nyomdaalapítások. E három 
tényező együttvéve indította be az itteni lap- és könyvkiadást, és járult hozzá 
a könyv- és olvasáskultúra jelentősebb fejlődéséhez.

Bittermann Károly és Szép Ferenc Szabadkán

A szabadkai születésű pap, egyházi szerző, lapszerkesztő, lapkiadó és 
fordító, Szép Ferenc (1808-1856),742 aki még gyermekként odahagyta szülő
városát, és az 1830-as években, felszentelt papként több bácskai helységben 
lelkészkedett (Szentfülöp, Paripás, Ráczmilitics, Futak, Temerin), ismerete
ink szerint csak 1841-ben került vissza Szabadkára.743 Ott előbb a Rókus- 
majd a Teréz-templomban volt segédlelkész.744 Ekkor alakította meg a helyi 
egyetemi ifjúság - az irodalom fejlesztése érdekében - a Nemzeti Nyelven 
Munkálkodó Társulatot, amely csakhamar Olvasókörré, majd Baráti Körré 
terebélyesedett,745 s melynek ő is tagja volt. Egyébként abban az évben vette 
pártfogásba Szabadka város tanácsa Pintér János nyomdaalapítási kérelmét 
(amelyet 1843-ban Fuchs János Adolf sikertelen nyomdaalapítási próbál
kozásai követtek).746 Tehát ez annyit jelentett, hogy Szép Ferenc Szabadkára 
való visszatérésekor már egyletbe tömörült a város értelmisége és beindult 
a nyomdai privilégium megszerzéséért folyó harc, amelyet a városi tanács 
hathatósan támogatott.

Szabadka az idő tájt már szemrevaló város volt, amelyről (egy néhány 
évvel későbbi, éppen Szép Ferencnek tulajdonított) szabadkai kalendári
umban ezt olvassuk: „Lakosainak száma 38-40 ezerre számítható, kik közül 
fele magyarul beszél, a többi pedig dalmát vagy is bunyovácz, kevés tót, de 
csak az ide származottak mert első ivadékban már mind megmagyarosodik, 
német néhány kézműves. És az 1000 nem egyesült, 20 helvét, 23 ágostai és

742 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. III. Forum Könyvkiadó, Üjvidék, 2003, 915-916.
743 Uo.
744 Uo.
745 Borovszky Samu (szerk.): Bács-Bodrog megye. Budapest, 1909,1., 186.
746 Németh Ferenc: Bittermann Károly és a szabadkai nyomdászat kezdetei. Életjel, 

Szabadka, 1994, 10-15.
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280 zsidót kivéve, mind római katolicus. [... ] Bora, italja kellemes és egész
séges, igen sok terem, de kereskedésre nem való mert alacsony homokos 
helyen tenyésztetvén bőv szürettel jutalmazza ugyan a fáradságot, zamata 
azonban nincs, valamint ereje sem. A nemesebb gyümölcs tenyésztés most 
kezd lábra kapni. Reménylhető hogy néhány év múlva hasznos ipar ággá 
válik, mert az éghajlat és föld minősége erre kedvező. Híresek az úgyneve
zett Szercsika almák, mellyek páratlanok, s mindennemű almafajjal bátran 
mérkőznek ízre s zamatra nézve.

Köz épületei között nevezetes a két tornyas sz. Teréz plébániai templom, 
melly mind kül, mind bel csinra, sőt nagyságra is ritkítja párját. Ellenben 
az 1941-dik évben alapított Sz. György és Sz. Rókusi plébániai templomok, 
alaplerakás után sóvárognak. Szinte meg tekintést érdemel a sz. Teréz plé
bániai emeletes papiak; Városháza; Sz. Ferencziek zárdája és Gymnasialis 
épület. A magány épületek között is találtatik néhány jobb ízléssel épült, de 
kevés. Ha valaha a kereskedés fölvirágoznék, bizonyára a város csinosbulna, s 
több olly házban gyönyörködnénk, mint az iskola utszában lévő Mácskovics, 
Rudics, Pavelke, és a fő téreni Osztoics - Jakobcsics s a most épülőben lévő 
Vermes féle házak.”747

így festett Szabadka városa az 1840-es évek elején, amikor Szép Ferenc 
ismét viszontlátta. A fiatal lelkész 33 éves volt akkor, de maga mögött tudott 
már egy-két nyomtatásban is megjelent irodalmi zsengét. Szeder Fábián 1832- 
ben, az Uránia című „nemzeti almanach”-ban közölt tőle költeményt,748 majd 
1837-ben az újvidéki Jankovic-nyomdában jelent meg önálló füzetben egy 
verses műve, a Bács Vármegye év-századai című munkája, amelyet a szerző 
Rudics József, Bács-Bodrog megyei főispán beiktatási ünnepségének tiszte
letére írt.749 E műve egyik fennmaradt példányának dedikációja arról tanús
kodik, hogy a szerző annak idején Vörösmarty Mihályt is ismerte, hiszen 
dedikációja így szól: „T. Vörösmarthy Mihál Urnák”.750

Alighogy Szép Ferenc (újra) beilleszkedett Szabadka művelődési és tár
sas életébe - ahol a tollforgató szerzők között volt az idő tájt Remess Káz- 
mér, Farkas Bertalan, Simonfalvi Gellért, Balogh György, Buday Jenő és

747 Szabadkai Naptár, vagy közhasznú Kalendáriom a két magyar haza számára, Krisz
tus Urunk születése után 1847-ik 365 napokból álló közönséges évre. Első évi folyam. Sza
badkán, Bittermann Káról betűivel. 23-25.

748 Bibliographia Hungáriáé 1712-1860. III. Budapest, 1891
749 Uo.
750 Az újvidéki Kókai Sándor egykorú közlése.
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mások751 1842 őszén már megérkezett a városi tanácshoz (pártfogás végett) 
a pesti Trattner-Károlyi Nyomda alkalmazottjának, Bittermann Károly- 
nak (1805-1869) nyomdaalapítási kérelme.752 Több mint valószínű, hogy 
Bittermann még a kérvény benyújtása előtt (1842. szeptember 26.)753 járt 
Szabadkán, hogy terepszemlét tartson és kifürkéssze esetleges kérelmének 
esélyeit, esetleg pártfogót találjon magának a városi tanácsnokok között, de 
ezt sajnos levéltári dokumentumokkal nem tudjuk bizonyítani. Azt követő
en Bittermann többször is sürgette az ügyet, s végül 1844. március 7-én el is 
nyerte a nyomdaalapítási privilégiumot.754 A levéltári és bibliográfiai adatok 
összességéből az derül ki, hogy tipográfiáját 1844 nyarán kezdte el üzemel
tetni az 1844 júliusában vásárolt Simonyi-féle házban.755 Fontos tény, hogy 
„a nyomda épületében talált hajlékot az első szabadkai irodalmi társulat. A 
bérelt helyiségben összejöveteleket tartottak, a tagok pedig szoros kapcso
latban álltak Bittermann Károllyal”.756 Nyomdája köré, pontosabban saját 
házában tömörítette Bittermann a város irodalmárait, értelmiségét, akik 
közé tartozott Szép Ferenc is.

Ha korábbról nem is, de 1844 nyarától Bittermann bizonyosan ismerte 
Szép Ferencet, aki dokumentálhatóan csak másfél évvel később kapcsoló
dott be a nyomda kiadói tevékenységébe. Voltaképpen 1846 őszén, amikor 
a Bitterman-nyomdában megjelent az általa szerkesztett kalendárium (Sza
badkai naptár, vagy közhasznú Kalendáriom a két magyar haza számára 
Krisztus Urunk születése után 1847-ik 365 napokból álló közönséges évre. 
Első évfolyam. Szabadkán, Bittermann Káról betűivel.).757 1847-ben hagyta 
el a nyomdát egy másik munkája, egy gyümölcsfa-termesztési és nemesí- 
tési kézikönyv (A gyümölcsfa tenyésztés és nemesítés. Okszerű módjai a 
gazdaság e nemében gyönyörködök használatára kézi könyvül. írta Szép 
Ferencz. Szabadkán, Nyomatott Bittermann Káról betűivel, 1847.).758 1848 
nyarán szintén e nyomda terméke volt egy rabok számára készített olvasó-

751 Szentgyörgyi István-Eva Bazant-Nevenka Basic Palkovic: Szabadka bibliográfiája 
1764-1869.1. füzet. Szabadka, 1988, 18-24.

752 Németh Ferenc: Bittermann Károly és a szabadkai nyomdászat kezdetei. Életjel, Sza
badka, 1994, 20-25.

753 Uo.
754 Uo.
755 Uo. 31-33.
756 Dietrich Gyula: Bittermann Károly és az első szabadkai nyomda (1844-1907). = 

Üzenet, 1975. október, 766-773.
757 Szentgyörgyi István-Eva Bazant-Nevenka Basic Palkovic: Szabadka bibliográfiája 

1764-1869.1. füzet. Szabadka, 1988, 53.
758 Uo. 29.
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és imádságos könyv (Schmid Szeráf Ferenc munkája), amelyet Szép Ferenc 
fordított németről magyarra.759 Év nélkül jelent meg, ugyancsak akkortájt, 
németből fordított katolikus katekizmusa „az ifjúság és meglettebb korúak 
használatára”, a kalocsai érsek jóváhagyásával.760

Legnagyobb horderejű, úttörő vállalkozása a szabadságharc két sajtóter
mékének, a Honunk Állapotának761 és a Közlöny Kivonatának762 a kiadása 
és szerkesztése volt, hiszen ezzel kezdődik vajdasági magyar lapkiadásunk.

Honunk Állapota

A vajdasági magyar hírlapírás kezdetei szorosan összefüggnek a sza
badságharc eseményeivel, hiszen éppen azok hívták életre az első magyar 
lapokat ezen a tájon. Ha tehát a szabadságharcra emlékezünk, akkor egy
ben sajtótörténetünk kezdeteiről is szólnunk kell. Az első vajdasági magyar 
újság, a Honunk Állapota Bittermann szabadkai nyomdájából került ki 
1848. december 1-jén,39 méghozzá Szép Ferenc és Bittermann Károly közös 
vállalkozásaként. Mindketten a szabadságharc elkötelezett hívei voltak, és 
nemcsak (nyomtatott) szóval, hanem tettel is szolgálták a szabadságharc 
ügyét. Bittermannról feljegyezték, hogy a szabadkai polgárőrség tagjaként 
részt vett a kaponyai csatában.763

A forradalom zűrzavaros eseményeiben igen nehéz volt eligazodni, ugyan
akkor a lakosság igényelte a pontos és gyors tájékoztatást. Ezért olvassuk a lap 
alcímében, hogy „a nép felvilágosítására” készült, az volt megjelentetésének 
fő indítéka. Mint Kalapis Zoltán írja Az Alvidék évszázadai című kötetében: 
„a szabadságharc gerjesztette információéhség hozta létre”.

A forradalom kitörése után kiemelt szerepet kaptak a lapok és különféle 
közlönyök, amelyek rendszeresen beszámoltak a hadiszerencse alakulásáról. 
Érthető tehát, hogy az olvasók csak az időszaki lapok és időszerű röpiratok 
iránt tanúsítottak érdeklődést, vagyis a rövid tájékoztató, felvilágosító nyom
tatványok iránt.764

759 Uo. 30.
760 Uo. 45.
761 Uo. 56.
762 Ez derül ki a hiteles levéltári adatokból, tehát nem november 27-én, mint Iványi Ist

ván állítja.
763 Németh Ferenc: Negyvennyolc emléke. A szabadságharc vajdasági sajtótermékei

rő l^  Családi Kör, 1996. márc. 14.
764 Fülöp Géza: A könyv és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában (1789-1917) 

I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974, 227.
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Ha tágabb keretben szemléljük ezt az információéhséget, akkor láthatjuk, 
hogy az másutt is kifejezett volt: 1848 márciusától decemberig Magyaror
szágon nem kevesebb mint 32 magyar és 43 német lap indult.765 Emellett a 
ponyva volt az egyik domináns műfaj, az olcsó aprónyomtatványok, amelyek 
főképpen ismeretterjesztő jellegűek voltak: gyarapították a nép gazdasági és 
politikai ismereteit, de mindemellett irodalmi művek is ponyvára kerültek.766

A Honunk Állapota is a pontos és gyors tájékoztatást szolgálta, már 
amennyire azt az akkori közállapotok megengedték, ezzel egyben a külön
féle rémhírek eloszlatását és az ellenforradalmi propaganda leszerelését is.

Megindításának körülményeire vet fényt az a féloldalas kísérő jelentés, 
amelyet Kuluntsits István, Szabadka akkori polgármestere 1848. december 
22-én csatolt a lap fennmaradt példányához, amikor azt felküldte láttamo- 
zásra a belügyminisztériumnak. Ebben a többi között olvassuk:

„Tisztelt belügy Ministerium!
Kebelbeli könyvnyomda tulajdonos Bittermann Károly könyvnyomdájá

ban - Szép Ferenc segéd lelkész által - városunk népe üdvös s kellő felvilá
gosítása tekintetéből hetenként egy Vi ívnyi 4 váltó krajcáros Honunk Álla
pota alatt címzett, [...] december hó elejéiül [sic!] megjelenő röp ív kiadatni 
szokott [...] ezen - mint tartalmára, mint olcsóságára nézve a hírlapokbul 
kiszedett hivatalos tudósítások után merített jelentések a nép jó hangulatára 
igen hasznos hatással vannak.”767

Iványi István, Szabadka monográfusa szerint első száma 1848. novem
ber 27-én jelent meg.768 Ugyanakkor Kuluntsits hivatalos jelentése 1848. de
cember elejére teszi a lap indulását. Iványi szerint öt, más források szerint 
tíz száma látott napvilágot.769 Egyetlen ismert példányára Magyar László, 
néhai szabadkai levéltáros bukkant rá 1979-ben a budapesti Magyar Orszá
gos Levéltár gyűjteményében.770 Évekkel később e sorok írója is ott vehette 
kézbe e sajtóritkaságot.771

765 Uo. 228.
766 Uo. 231.
767 H-95. Rendőri és postaügyi osztály. Iratok. 2. doboz. 495. sz. (Magyar Országos 

Levéltár, Budapest).
768 Szentgyörgyi István-Eva Bazant-Nevenka Basic Palkovic: Szabadka bibliográfiája 

1764-1869.1. füzet. Szabadka, 1988, 56.
769 Németh Ferenc: Negyvennyolc emléke. A szabadságharc vajdasági sajtótermékei

rő l^  Családi Kör, 1996. márc. 14.
770 Magyar László: Az első szabadkai lap nyomában. = Magyar Szó, Kilátó, 1979. nov. 9.
771 H-95. Rendőri és postaügyi osztály. Iratok. 2. doboz. 496-499. sz. (Magyar Orszá

gos Levéltár, Budapest).
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A Közlöny című hivatalos lap 1848. december 12-én így tudósított róla: 
„Szép Ferenc szabadkai polgártársunk egy »Honunk állapota« című fél-fél 
ívnyi röpívet bocsájt ki időnként. Ellene nem lehet szólásunk. Benne veszélyes 
állapotunkat magyarázza és tudatja a harctéri híreket. Szép Ferenc, ha már 
fellépett a térre, tegye azt: indítson meg Szabadkáról egy időszaki lapot, oly 
nagy közönségű város, mint Szabadka, illő, hogy bírjon egy lappal.”

Tehát önálló, igazi lapkiadásra buzdították lapszerkesztőnket nem pedig 
kompilációra!

Miről is írt, s hogyan tudósított Szép Ferenc lapja?
Az 1848. december 15-ei száma az egyetlen, amelyet kézbe vehettünk. 

Számozása szerint „III. röp ív”, azaz harmadik szám, ami heti megjelenés ese
tén azt jelentette, hogy első száma 1848. december 1-jén hagyta el a nyomdát. 
Négyoldalas, negyedrét alakú sajtótermék volt, folyamatos lapszámozással, 
ára pedig 4 krajcár volt.772

Említettük már, hogy „a nép fölvilágosítására” szolgált, a korabeli sajtó
termékekből történő ollózás miatt pedig (amire Kuluntsits jelentése is utal) 
Szép Ferenc a lap tartalmát nem szerkeszti, hanem az átvett írásokat csak 
ismerteti.773 Első oldalán nem hozott vezércikket, hanem „nagy fontosságú 
két hír”-t közölt. Az első, hogy V. Ferdinánd 1848. december 2-án lemondott 
és a trónt átengedte testvéröccse fiának, Ferenc Józsefnek. A második pedig, 
hogy István főherceg, egykori nádor és királyi helytartó elárulta a hazát.774 
Ezt követően a lap (nyilván a szerkesztő tollából), a második és harmadik 
oldalon Felvilágosító szózat címmel a szerb lázadás történelmi előzményeit, 
okait és következményeit elemezte.775 A többi között így: „A rácz lázzadásrul 
adnom fölvilágosítást, kerül sorra. Ez bennünket lég inkább érdekel, mert 
hozzánk legközelebb ütött ki, megismertette velünk a háborúnak iszonya
tosságait, s éreztette annak súlyosságát; sőt mi legfájdalmasabb, épen azokkal 
és azok ellen kényszerít gyűlöletes élethalál harczot vívnunk, kik az előtt jó 
barátaink, szomszédink, úgy a terhek viselésében mint a jogok használatá
ban osztályos társaink valának”.776 A továbbiakban a szerző visszanyúl egé
szen a 17. századig, ismertetve a szerb-magyar viszony alakulásának főbb 
mozzanatait, adatokkal támasztva alá a szerbek lázadásának okait, annak 
kialakulását. Végül cikkét így fejezi be: „Azért hát föl mind fegyverre, kinek 
csak keze lába van, s védelmezzük véres verejtékkel szerzett vagyoninkat,

772 Uo.
773 Uo.
774 Uo.
775 Uo.
776 Uo.
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véreinket, hazánkat és szabadságainkat. így tettek mindenkoron őseink ha a 
hazát veszély fenyegette; így tenni illik a szabad Magyarhoz.”777

Az utolsó (negyedik) oldalon harctéri híreket olvashatunk. Arról, hogy 
1848. november 29-én a Komlósy Lajos őrnagy vezette óbecsei tábor egyik csa
pata Bácsföldvárnál megverte a szerbeket, hogy november 30-án Maderspach 
őrnagy a karasi Ördöghídjánál aratott győzelmet, s hogy Máriásy őrnagy 
csellel akarta bevenni az aradi várat.778

A lapban mindössze egyetlen egy, néhány soros eredeti, helyi, szabadkai 
hír olvasható Városunk köréből címmel a városi főügyvéd állásának betölté
séről: „Városi tisztviselőink között változás történt. Ugyan is Jozics Boldizsár 
úr, Fő kapitányi hivatalárul, mellyben a múlt tisztujítás alkalmakor, az egész 
voksoló polgárság közakaratával megerősíttetett, mint előterjeszté, beteges
kedése miatt le mondott. Helyébe a városi közgyűlés, a polgárság bizodalmá- 
val biró Fő ügyvédet Lénárd Máté urat választá. Miután pedig az olly fontos 
Fő ügyvédi hivatal soká üresedésben nem lehet, e tisztségre f. hó 18-kán 
vagyis jövő Hétfőn fog megtörténni a választás. Tökéletesen meg lehetünk 
győződve, de el is várjuk ám, hogy a tisztelt városi képviselői testület, melly 
szép hivatását a köz polgárok bozodalmábul vette, olly egyént választand a 
polgárság ügyei Fővédelmezőjéül, kiben a polgárságnak bizodalma van.”779 

A fennmaradt lappéldányból ítélve a Honunk Állapotának nem volt 
lebecsülendő tájékoztató- és propagandaszerepe, különösen Szabadkán és 
környékén, méghozzá olyan időkben, amikor a fővárosi sajtó, a Közlöny 
számai a katonapolitikai események meg a szállítás, terjesztés nehézségei 
miatt rendszertelenül és késéssel érkeztek, ugyanakkor naponta váltakoztak 
a különféle rémhírek.

E lap vállalta fel a szabadkai polgárok eligazítását országos politikai ügyek
ben, ami nemcsak szerkesztője, hanem nyomdásza részéről is bátor kiállást 
jelentett. Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy 10 száma jelent meg, akkor 
valószínű, hogy 1849 februárjának közepén szűnhetett meg.

Szép Ferenc lapszerkesztői munkáját úgy minősíthetnénk, mint egy olló
val dolgozó jó olvasószerkesztőjét, aki hétről-hétre azt szűrte ki (rövidített, 
átírt változatban) a hozzá érkezett lapokból, amit a legfontosabbnak ítélt 
meg a szabadkai polgárok szempontjából. Végtére is a szabadkaiak hittek 
papjuknak, megbíztak benne és értesüléseiben is.

* *  *

777 Uo.
778 Uo.
779 Uo.
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Több mint valószínű - s ezt csak a szabadságharc szabadkai eseménye
inek behatóbb elemzése derítené ki hogy a kialakult hadiállapot miatt 
szűnhetett meg a Honunk Állapota valamikor 1849 februárjának derekán. 
De már amint lehetett, egy jó hónappal később, 1849. március 17-én bein
dult a Közlöny Kivonata, amely ugyancsak a szabadságharc ügyét szolgálta, 
lévén „a hivatalos közlöny harctéri és országgyűlési beszédeinek kivonatát 
tartalmazó hetilap” volt.780 Azaz alcíme szerint „a laphiányok pótlására” 
jelent meg. A Közlöny című hivatalos lap 1849. március 24-én írja róla: „A 
hírlapok hiánya e vidéken az által pótoltatik, hogy a Közlönyben megjelent 
czikkek érdekesebbjei Szabadkán számos példányokban kinyomatván, közzé 
tétetnek, s a lap mérsékelt áron adatik el.”

Szerkesztője ugyancsak Szép Ferenc volt, és akárcsak a Honunk Állapo
ta, ez is a Bittermann-nyomda termékeként látott napvilágot.781 Folytatódott 
tehát, igaz más cím alatt, a félbeszakadt munka. Utolsó száma 1849. október 
8-án jelent meg.782

Bittermannt forradalmi tevékenysége miatt a szabadságharc leverése után 
meghurcolták. „Lázító nyomtatványok készítése miatt” másfél hónapot ült a 
temesvári börtönben.783 Szép Ferenc pedig, aki egy ideig tábori lelkészként is 
működött, vizsgálati fogházba került, előbb Temesvárra, majd onnan Kalo
csára toloncolták, s egy ideig a papi fenyítőházban ült.784 Onnan 1852-ben 
került csak vissza Szabadkára.785

Szép Ferencnek úttörő szerep jutott a vajdasági magyar sajtó történeté
ben, hiszen sajtótörténetünk a Honunk Állapotával kezdődik, személyében 
pedig első újságírónkat és lapszerkesztőnket tisztelhetjük.

(2007)

780 Szentgyörgyi István-Eva Bazant-Nevenka Basic Palkovic: Szabadka bibliográfiája 
1764-1869.1. füzet. Szabadka, 1988, 56.

781 Uo.
782 Uo.
783 Uo.
784 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. III. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2003, 915-916.
785 Uo.
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A SZERVEZETT HELYTÖRTÉNETÍRÁS 
VAJDASÁGI ÚTTÖRŐJE

Dudás (Muhoray) Ödön munkásságáról

A zentai Dudás helytörténész família egyik jeles, méltánytalanul elfeledett, 
ha úgy tetszik elhallgatott tagja volt Dudás (Muhoray) Ödön (1852. nov
ember 18. - 1889. február 26.)786, akinek munkássága igazságtalanul szorult 
a többi Dudás tevékenysége mögé. Pályafutása éppenséggel tragikusnak is 
nevezhető. Fiatalon indult, afféle ifjú titánként, szőkébb pátriája múltjának 
megszállott kutatójaként, s úgyszintén fiatalon is fejezte be életpályáját: egye
dül, nélkülözésben.787 37 éves korában a tüdőbaj végzett vele.788 Életpályáján, 
megnyilatkozásaiban tetten érhető a gyors, alkotó tenni akarás, egyfajta lázas 
sietség - mintha sejtette volna, hogy ideje fogytán van. Sietett valamennyi 
elképzelését viszonylag gyorsan tető alá hozni, jóllehet több kezdeményezé
se, munkája félben maradt. Életpályáját, a többi Dudás családtagéval együtt, 
kellő részletességgel Pejin Attila dolgozta fel külön kötetben.789

Pályafutásának másik jó ismerője, Kalapis Zoltán írja, hogy iskoláit Zen- 
tán kezdte, majd Szegeden és Temesvárott folytatta, de 13 éves korában abba 
is hagyta: 1865-ben beállt segédhivatalnoknak egy zentai ügyvédi irodába, 
egy-két évvel később pedig a helyi jegyzői hivatalba.790 Életének e frappáns 
fordulatai mindenképpen elgondolkodtatok, kezdve attól, hogy milyen csa
ládi háttér állhatott a fiatal, autodidakta történész előtt, odáig, hogy hon
nan is merítette a bátorságot, önbizalmat, nem utolsósorban pedig a meg
felelő szakmai tudást ahhoz, hogy önálló lapkiadói és kutatói vállalkozásba 
kezdjen. Kétségtelen, hogy tüneményes vállalkozásaiban fellelhető egyrészt 
a „felemelkedés igénye”,791 másrészt megmutatkoztak rajta „a zsenialitás 
jegyei” is,792 amiért is a Dudás család legtöbbet ígérő tagjának számított.793 
Pályafutása 1870-ben Pestre kalauzolta, 1874-ben pedig néhány évig Kishe

786 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz I. (A-GY), Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002,252-254.
787 Kalapis Zoltán: Lentségi arcképcsarnok. Fórum Könyvkiadó, Üjvidék, 2001,220-225.
788 Uo.
789 Pejin Attila: A Dudás család krónikája. Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zen- 

ta [2006]
790 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz I. (A-GY), Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002,252-254.
791 Uo.
792 Uo.
793 Uo.

- 1 8 8 -



gyesen, majd Pacséron segédjegyzősködött.794 Anyagi lehetőségeihez mérten 
alkotott, kutatott, de a sok munka, a nélkülözés viszonylag gyorsan kikezdte 
gyenge fizikumát.795 1889-ben Zentára már halálos betegen ért haza, az év 
tavaszán ott is ért véget rövid, de rendhagyó pályafutása.796 Halála kapcsán 
írta a Vasárnapi Újság, hogy 37 éves korában, Zentán elhunyt „Dudás Ödön, 
a történetírás szorgalmas munkása, ki főleg Bácsmegye múltjára vonatkozó 
adatokat nyomozott és dolgozott föl, s ezenkívül maradt egy befejezetlen de 
töredékeiben is becses munkája : »A szabadságharczban résztvett honvéd 
tisztikar életrajzi albuma«, melyben mintegy négyezer honvédtiszt teljes 
életrajzát állította össze, s abban Guyon naplóját is feldolgozta.”797

A Zentai Közlöny (1865)

A hozzáértők Dudás Ödön munkásságát alapjában véve két fontos területre 
osztják: történészi, illetve helytörténészi tevékenységére, valamint lapszer
kesztői, lapkiadói munkásságára. Eközben hangsúlyos életrajzi mozzanata, 
hogy történészként autodidakta volt, lapszerkesztőként pedig kispénzű, így 
lelkes, ifjonti terveinek a reális lehetőségek szabtak keretet.

A vajdasági sajtó történetében mindenképpen egyedülálló vállalkozás 
volt, hogy egy 13 éves fiú lapot alapítson és szerkesszen - lett légyen az akár 
kéziratos is. A Zentai Közlöny volt 1865 novemberében az első (kéziratos) 
zentai hírlap, amelynek mindössze két fennmaradt száma ismeretes.798 A 
kéthasábos Zentai Közlöny „megjelent minden szombaton”, előfizetési ára 
pedig egy hónapra 10 krajcár volt.799 1865. november 11-ei számának vezér
cikkében a lap többek között a zentai követválasztással foglalkozott, valamint 
a gyümölcs- és szőlőtermesztéssel - szerkesztője fiatal korát meghazudtoló 
módon.800 Mint Pejin Attila írja: „Dudás Ödön egy személyben volt a lap 
tulajdonosa, kiadója, írója és feltehetően sokszorosítója és terjesztője is.”801 
Úttörő vállalkozása talán megmosolyogható, ám „a valóságban azonban 
több felnőtt vágyát váltotta valóra, s mutatott rá a már meglevő szükséglet

794 Uo.
795 Uo.
796 Uo.
797 Vasárnapi Újság, 1889. március 10.
798 Pejin Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája (1875-1962). Thurzó Lajos Köz- 

művelődési Központ, Zenta, 2004, 16-17.
799 Uo.
800 Uo.
801 Uo.
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re: hogy ti. az idő lassan megérett az első (valódi) zentai hírlap kiadására.”802 
A fiatal Dudás Ödön vállalkozását mindenképpen kivételes kuriózumként 
tartja számon a vajdasági sajtótörténet.

A Bács-Bodrogh (1867)

E négyoldalas újság volt a második kéziratos lapja a fiatal, megszállott 
15 éves lapszerkesztőnek és lapkiadónak, amelynek első számát 1867. októ
ber 5-én vehették kézbe a zentai olvasók.803 A kéthasábos újságban olvas
suk, hogy a „kiadó és laptulajdonos Dudás Ödön”, alatta pedig, hogy „szer
kesztők: többen”.804 Zombori levelezője, pontosabban a lap „főmunkatársa” 
Dudás Lajos volt, továbbá volt egy „Sz-ő” aláírású munkatársa, a lap tö̂ bbi 
részét maga a szerkesztő írta.805 Dudás Lajosnak a szerkesztői postában, az 
első számban az alábbiakat üzente: „megkívánom hogy, minthogy a megye 
székhelyén vagy - minden számba küldjél levelet”.806 Ugyancsak a szerkesz
tői postában fedte fel vidéki tudósítóinak nevét is, így innen tudjuk, hogy 
Bajáról a lapot Czeizner Ferenc, Szabadkáról Dunai Károly, Zentárói pedig 
Keresztúry Lajos tudósította.807 A lap első száma beszámolt a Bács-Bodrog 
megyei tisztviselők munkájáról, a zentai szerb daltársulat megalakulásáról, a 
zentai választók összeírásának előkészületeiről, az ókanizsai és zentai tűzese
tekről és egyebekről.808 A szerkesztő szemfülességére utal, hogy a Hirdetések 
rovatban többféle naptár és könyv eladását hirdette meg, jelezve, hogy nála 
bármely olyan könyv és naptár megrendelhető, amely Heckenast Gusztáv 
pesti könyvkereskedésében kapható.809

A Bács-Borogh, a fejléc feletti feljegyzés szerint „havi folyam” volt, azaz 
havonta megjelenő folyóiratnak szánták. A kéziratos újság olvasása közben 
nem győzünk eléggé csodálkozni azon, hogy mindez egy tizenöt éves ifjú 
alkotása volt.

802 Uo. Az első nyomtatott zentai újság, a Zentai Figyelő csak tíz évvel később, 1875- 
ben látott napvilágot.

803 Példányát a Zentai Történelmi Levéltár gyűjteményében őrzik.
804 Uo.
805 Uo.
806 Uo.
807 Uo.
808 Uo.
809 Uo.
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A tervezett 1848-as Történelmi Adattár (1867)

A Bács-Bodrogh első száma a már említett cikkek mellett egy fontos 
felhívást is rejt, amely az ifjú Dudás Ödön folyóirat-alapítási szándékát 
dokumentálja.810 Mielőtt rátérnénk erre, el kell mondanunk, hogy Dudás 
történelmi érdeklődése alapjában véve két fontos témakör között mozgott: 
Bács-Bodrog megye (ezen belül Zenta) múltja és az 1848-as szabadságharc 
története érdekelte leginkább. E két tárgykörből publikált. Kezdeményezése, 
amelyet 1867. október 5-én tett közzé a Bács-Bodrogh első számában, arról 
szólt, hogy hamarosan a szabadságharcra vonatkozó Történelmi Adattárat 
szándékozik megjelentetni havi folyóiratként, s ebben kérte olvasói, illetve 
a nagyközönség segítségét.811

„Felhívás!
1848-49-ből történelmi adattárt szándékozván kiadni, ezennel egész 

tisztelettel felhívok minden ügybarátot, kinek kezei közt bármi nemű a for
radalomból eredő adat vagy napló van, hogy azt nékem mielőbb, a fentebb 
említett célra beküldeni sziveskedjék. - Egyszersmint tudtul adom minden
kinek, hogy a fentebbi mű füzetekben fog havonként megjelenni, annak ide
jében árát is közzéteendem.

Dudás Ödön s. k.
Az Adattár szerkesztője.”812

Ez mindenképpen bátor és nemes kezdeményezés volt, amely úttörő kísér
letként is figyelmet érdemel. Hiszen az 1860-as évektől kezdődően kezd csak 
kilombosodni a magyar szabadságharc szakirodalma, s Dudás vállalkozása 
- feltéve, ha sikerült volna valóra váltania - csaknem egyedülálló lett volna 
e témakörben. Hiszen hadd emlékeztessünk arra, hogy az 1848-as témakör
ből előtte - „történelmi adattárként” -, tudomásunk szerint, csak a Vahot- 
Gánóczy-féle Honvédek könyve, jelent meg amely alcímének pontosítása 
szerint „történelmi adattár az 1848—49-iki magyar hadjáratból”.813 Az egyéb 
számottevő ’48-as kötet közül pedig 1867 ősze előtt csak néhány: Kossuth

810 Bács-Bodrogh, 1867. október 5.
811 Uo.
812 Uo.
813 Honvédek Könyve. Történelmi adattár az 1848—49-iki magyar hadjáratból. Szerk. és 

kiadták Vahot Imre és Gánóczy Flóris. Budavár ostromának rajzával a piskii csatatér váz
latával és a temesvári csata tervrajzával. 3 kötet. Pest, Emich Gusztáv, 1861
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Lajos 1848-as levelei,814 Asbóth Lajos emlékiratai,815 Kővári László erdélyi 
vonatkozású munkái,816 Mészáros Károly tanulmánya az 1848-as szabadság- 
harc előzményeiről,817 Rüstow hadjárattörténete818 Szeremlei Samu819, Szilágyi 
Sándor820, Szokoly Viktor821 kötetei, valamint a szabadságharc költeményeinek 
és közleményeinek gyűjteménye.822 Tehát Dudás kezdeményezése megelőzte 
nemcsak Vargyas Endre823, Vértesi Arnold824, Léczfalvy B. László825, hanem 
sok más kutató és történész vállalkozását is. így Mikár Zsigmond Honvéd
sematizmusát826 és Pap Dénes Okmánytárát827 is.

S ha történetesen el is maradt a ’48-as Történelmi Adattár havi füzete
inek megjelentetése, Dudás ettől kezdődően kitartóan kutatott, gyűjtötte 
és gyarapította a szabadságharcra vonatkozó adatokat, dokumentumokat, 
naplókat, visszaemlékezéseket. A sors iróniája, hogy ennek megjelentetését 
már nem érhette meg: A magyar hadsereg tisztikara 1848-49. című munká
ja kéziratban maradt, negyvennyolcas tárgyú írásait a Vasárnapi U/ságban, 
a Századokban, a Bácskában, az Újvidékben és a Bajában közölte, a Guyon 
Richárd honvédtábornok vezénylete alatt működött magyar déli hadtest

814 Kossuth Lajos levelei a magyar szabadságharcz karvezéreivel 1848-49-ben. Közli 
Mészáros Károly. Ungvár, 1862

815 Asbóth Lajos emlékiratai az 1848 és 49-iki magyarországi hadjáratból. 2 kötet. Pest, 1862
816 Kővári László: Erdély története 1848-49-ben. Pest, 1861; Kővári László: Okmánytár 

az 1848-49-ki erdélyi eseményekhez. Kolozsvár, 1861; Okmánytár az 1848—49-iki erdélyi 
eseményekhez. Szerk.: Kővári László. Kiadta gr. Eszterházy Kálmán. Pest, 1861

817 Mészáros Károly: A magyar szabadságharc előjátéka 1848. évben. Ungvár, 1862
818 Rüstow: Az 1848-49-iki magyar hadjárat története. 2 kötet. Ford: Vértesi Arnold és 

Áldor Imre. Pest, 1866
819 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéből. 

2 kötet. Pest, 1866-67
820 Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 1848-49-ből. Pest, 1861; Szilágyi Sán

dor: A magyar forradalom története 1848-49-ben. Pest, 1861
821 Szokoly Viktor: Honvédélet. Humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Pest, 1861
822 A forradalom költészete. Költemények és közlemények az 1848-49-iki szabadságharcz 

idejéből. Szerk.: Áldor Imre. Pest, 1867
823 Vargyas Endre: A magyar szabadságharc története 1848-49-ben. Pest, 1870
824 Vértesi Arnold: A dicsőség tengeréből. Elbeszélések az 1848-49-iki szabadságharc 

korából. Pest, 1869
825 Riadó. Költemények az 1848-49-iki magyar szabadságharcz idejéből. Szerk.: Léczfalvy 

B. László. Kolozsvár, 1868
826 Mikár Zsigmond: Honvéd-schematismus, vagyis az 1848-49. honvédseregből 1868- 

ban még életben volt főtisztek névkönyve. Kiadta Bakó Farkas. Pest, 1869
827 Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harcának történetéhez 1848-49- 

ben. 2 kötet. Pest, 1869
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naplóját 1849-ből pedig sajtó alá rendezve hagyta hátra.828 Hogy még tizen
évesen komolyan hozzálátott a szabadságharc témakörének kutatásához, azt 
bizonyítja többek között egyik 1869 májusában829 közzétett újsághirdetése 
is: „Megvételre kerestetnek az 1850. évi Magyar Hírlap febr. 24., aug. 25., 
26 és szept. 3-ki számai. A netalán ezeknek birtokába levőket Dudás Ödön 
fölkéri, hogy eladási szándékukról őt Zentára czímzett levélben értesíteni 
szíveskedjenek.”830

Ténykedésének, buzgalmának elismeréseként a Magyar Történelmi Tár
sulat 1869. január 7-i ülésén egyhangúlag választotta meg tagjai sorába.831

A fiatal Dudás Ödön amellett, hogy kutatta, a lapok hasábjain érzékenyen 
reagált a korabeli, témáját érintő közlésekre is, pontosabban azok tévedéseire, 
így 1877 szeptemberében Még két veterán címmel Márki Sándor írását pótol
ta a Vasárnapi U/ságban, aki kilenc magyar veteránról értekezett, akik a 19. 
század elején „a világrendítő franczia háborúban magyar nevüknek dicső
séget szereztek”. E kilenc névhez adott hozzá Dudás még kettőt (Waldberg 
Károly, Janik János), rövid életrajzokkal egyetemben.832 Egy másik alka
lommal, amikor Chernél Kálmán Huszárvitézség 1849-ben címmel megírta 
báró Zesner ezredes esetét a szabadságharcban, Dudás szükségesnek tartotta 
azt egy cikk erejéig kiegészíteni.833 írásában egy érdekes és értékes forrásra 
hivatkozott: Zámbelly Lajos ezredesnek, a VII. hadtest táborkari főnökének 
emlékirataira, amelyet - saját bevallása szerint - akkor rendezett sajtó alá.834

A Guyon-féle 1849-es napló kiadástörténetéhez tartozik, hogy 1885 
nyarán Dudás már készen állt vele, sőt megjelentetését a Vasárnapi Újság is 
behirdette.835

„A magyar déli hadtest 1849-iki naplója. A hadtest Guyon tábornok veze
tése alatt állt, magát a naplót a tábornok egyik segédtisztje által vezettette. E 
történeti kútfőre hirdet most előfizetést Krámer Rezső topolyai könyvkiadó. 
A művet Guyon tábornok életrajza előzi meg Dudás Ödöntől, ki a sajtó alá 
rendezést teljesíté, s a munkát kiegészítő jegyzetekkel és több még sehol nem 
közölt okmánnyal bővíté. Megrendelési ára 1 frt.”836

828 Id. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. kötet. Caban-Exner, Budapest, 
1893 (elektronikus változat)

829 Vasárnapi Újság, 1869. május 23.
830 Uo.
831 Századok, 1869. január hó. Első füzet (elektronikus változat)
832 Vasárnapi Újság, 1877. szeptember 2.
833 Vasárnapi Újság, 1884. július 13.
834 Uo.
835 Vasárnapi Újság, 1885. augusztus 30.
836 Uo.
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Nem tudni, hogy végül is az előfizetők hiánya vagy más okozta-e Dudás 
vállalkozásának sikertelenségét, ám tény, hogy a Krámer-féle kiadásból nem 
lett semmi: a Guyon-féle napló életében nem jelent meg.

Bács-Bodrog megye múltjának kutatása

Szinnyei írja, hogy Dudás Ödön „1871 óta dolgozott Bács- és Bodrog vár
megyék monográfiáján”, továbbá hogy „ő pendítette meg a Bácsvármegyei 
monográfia s a Bácsvármegyei történelmi társulat eszméjét, amelynek haláláig 
választmányi tagja volt.”837 1871-ben a Századokban Három eltűnt Bodrog vár
megyei helyről értekezett,838 1872-ben ugyanott A mélykút-községi pecsétről.839

Bács-Bodrog megye múltjának kutatását dokumentálja a Századok egyik 
cikke 1872 júliusából: „Dudás Ödön t. tagtársunk annak közlésére kér ben
nünket, hogy ő Bács-Bodrog vármegyék monographiáján dolgozik; szíves 
tudomásul vesszük, s ajánljuk őt mindazon t. tagtársaink figyelmébe, kik az 
említett megyék történelmére adatokkal bírnak.”840

1876 nyarán a Századokban több helyénvaló észrevételt tett Rupp Jakab 
Magyarország helyrajzi története című munkájának harmadik kötetére.841 
Dudás pontosította Rupp Zombor városára vonatkozó észrevételeit, hiszen 
kiderült, hogy az összetévesztette Zombort Kis-Zomborral, továbbá a két 
Csanádot, végezetül azt állította, hogy Ders nevű helység nem létezik Bács 
megyében.842 Az érvelés, illetve cáfolás szövegéből világosan kitetszik Dudás 
széleskörű történelmi és földrajzi tájékozottsága, szakmai jártassága. Végered
ményben bátorsága is, hiszen olyan szerző hibáira mutatott rá, aki mögött 
a Magyar Tudományos Akadémia állt.843

837 Id. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. kötet. Caban-Exner, Budapest, 
1893 (elektronikus változat)

838 Magyar Könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein 
Sándor, Kozocsa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel (elekt
ronikus változat)

839 Uo.
840 Századok , 1872. július hó. Hetedik füzet (elektronikus változat)
841 Századok , 1876. július 15. VII. füzet (elektronikus változat); Rupp Jakab: Magyar- 

ország helyrajzi története főtekintettel az egyházi intézetekre vagyis a nevezetesebb városok, 
helységek s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. III kötet. 
Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest, 1876

842 Uo.
843 Uo.
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Miután 1878-ban beindította helyismereti folyóiratát, a negyedévente 
megjelenő Bács-Bodroghot,844 és másfél évig éltetni tudta azt, Dudás ezzel 
voltaképpen (ha rövid időre is) a bácskai helytörténészek fontos műhelyét 
hozta létre. Ezekre az előzményekre és tapasztalatokra néhány évvel később 
(1883-ban) már könnyen ráépülhetett a Bács-Bodrog Vármegyei Történel
mi Társulat, amelynek Iványi István mellett éppen ő volt egyik leglelkesebb 
szószólója. Szinnyei szerint e fontos egyesülésnek az eszméjét is „ő pen
dítette meg”.845 Igaz, 1880 őszén a Századok Iványi felhívását közölte „egy 
Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat érdekében”.846 Ebben olvassuk 
az alábbi buzdító sorokat: „Sietnünk kell a vármegye múltjára vonatkozó s 
az egész országban elszórt adatokat összeszedegetni és a már különben is 
nagyon megfogyott okmány és adatkészletet és régiségeket a teljes elpusztu
lás elől megmenteni és feldolgozni, hogy azok alapján vármegyénk múltját 
minden oldalról érdemlegesen feltüntethessük. De ezen nagy munka nem 
lehet csak egy ember dolga. [...] aki mennyit bír, annyit tegyen!”847 Iványi 
a továbbiakban közzétette azt is, hogy az érdekeltek Szabadkán nála, Újvi
déken Franki Istvánnál, Zomborban pedig Radics Györgynél jelentkezhet
nek.848 Ugyancsak előrevetítette az egyletalapítást, valamint egy vármegyei 
múzeum létrehozását is.849

A felhívást kommentálva a Századok szerkesztője szinte bizonyosra vet
te az új vállalkozás sikerét, mondván, hogy értesülései szerint „Szabadkán 
Balás Imre és Mérey Ágost főgym. tanárok, Melkay György m. k. katasteri 
becslő-biztos és Pacsérről Dudás Ödön a Bács-Bodrogh tört. szakközlöny 
szerkesztő-kiadója, Zomboron Radics György főgymn. tanár vezetése alatt 
néhány lelkes tanár szívesen csatlakozott. Újvidéken is Franki István főgym. 
igazgató úrnál a történetírás munkásaiul ajánlkoztak: Steltzer Frigyes kiszácsi 
ev. lelkész, aki buzgóságának és képességének e téren nem egy szép bizony
ságát adta, Kármán József verbászi lelkész, Malonyai Sándor kulai ügyvéd, 
Rohonyi Gyula újvidéki ügyvéd,, Retter Ede szt.-tamási tanító.”850 Ezzel

844 Magyar könyvészét 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein 
Sándor, Kozocsa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel (elekt
ronikus változat: http://www.arcanum.hu/oszk/ letöltve: 2009. március 11.)

845 Id. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. kötet. Caban-Exner, Budapest, 1893 
(elektronikus változat: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ letöltve: 2009. március 11.)

846 Századok, 1880. szeptember hó. Kilencedik füzet (elektronikus változat: http://www. 
tankonyvtar.hu/hu/bongeszes/folyoiratok/arcanum/szazadok letöltve: 2009. március 11.)

847 Uo.
848 Uo.
849 Uo.
850 Uo.
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körvonalazta is azt a lelkes gárdát, amely sikerre vitte a bácskai történészek 
e jeles tömörülését.

Az első vajdasági honismereti folyóirat: a Bács-Bodrogh (1878)

A Bács-Bodrogh létezéséről annak idején hírt adott az igen olvasott és 
népszerű budapesti Vasárnapi Újság?51, bekerült a magyar sajtó bibliográfiájá
ba,852 akárcsak Borovszky Samu megyetörténetébe,853 Szinnyei gyűjteményé
be854, de ugyanakkor a szabadkai sajtó története is számon tartja.855 Szinnyei 
írja, hogy Dudás Ödön „1878 februárjában megindította a Bács-Bodrogh 
ez. évnegyedes helytörténeti folyóiratot, amely másfél éven át egyesítette a 
bácskai történetírók kis csoportjának egész működését.”856 Kolozsi szerint 
a Bács-Bodrogh „egy megyei jelentőségű lap, amely azonban egy közeli kis 
faluban, Pacséron született, és Szabadkán Bittermann József nyomdája állított 
elő. A címe: Bács-Bodrogh, alcíme pedig: Évnegyedes folyóirat a helytörténe
lem, népisme, statisztika és régészét köréből Szerkesztője és kiadója is Dudás 
Ödön volt. Évente négyszer jelent meg, éspedig február, május, augusztus 
és november 1-jén. 1878. február 1-jén indult, és 1879 novemberében szűnt 
meg. A lapra egyébként Szabadkán Székely Simon könyvkereskedésében, 
valamint Baján is fogadtak előfizetéseket.”857

Maga Dudás Ödön 1885-ben így vélekedett a folyóirat megindításának 
indítékairól: „A Bács-Bodrog című évnegyedes folyóiratot még 1878. év elején 
oly célból indítottuk meg, hogy a majdan megírandó megyei monográfiához 
adatokat gyűjtsünk, különösen: hogy eredeti cikkekben vármegyénk általános 
történelmét, az egyes községek múltját megvilágítsuk; az egyháztörténetre 
külön súlyt fektessünk; a családok történetének, a megyei tisztviselők egyes

851 Vasárnapi Újság, 1879. február 2.; A Bács-Bodroghot a vidéki folyóiratok kategó
riájába sorolja a kortárs esztergomi, kolozsvári, debreceni, temesvári folyóiratok mellé.

852 Magyar könyvészet 1712-1920. Petrik Géza retrospektív bibliográfiája Kiszlingstein 
Sándor, Kozocsa Sándor, valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiegészítéseivel (elekt
ronikus változat: http://www.arcanum.hu/oszk/ letöltve: 2009. március 11.)

853 Borovszky Samu (szerk.): Bács-Bodrog vármegye. II. Országos Monográfia Társaság, 
Budapest, [1909] 477.

854 Id. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. kötet. Caban-Exner, Budapest, 1893 
(elektronikus változat: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ letöltve: 2009. március 11.)

855 Kolozsi Tibor: A szabadkai sajtó (1848-1919). Életjel, Szabadka, 1973, 509.
856 Id. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. II. kötet. Caban-Exner, Budapest, 1893 

(elektronikus változat: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ letöltve: 2009. március 11.)
857 Kolozsi Tibor: A szabadkai sajtó (1848-1919). Életjel, Szabadka, 1973, 509.
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jelesei emlékének tért nyissuk; a Bács megyei régészetet, a leleteket, az ása
tások eredményeit ismertessük.”858

A Bács-Bodrogh története voltaképpen Pacséron kezdődött még 1877 
őszén, pontosabban miután Dudás Ödön 1877. szeptember 30-án oltár
hoz vezette Pacséri Rezsny Izabellát.859 A vidéki házasélet nyilván kedve
zett történészünk vállalkozásának, amelynek szervezéséhez nem sokkal a 
házasság megkötése után látott hozzá. Eddigi méltatói úgy tartották, hogy 
ezt a negyedévente megjelenő helyismereti folyóiratot - az elsőt a mai Vaj
daság területén - Dudás saját költségén jelentette meg,860 ám az újabb ada
tok erre kissé rácáfolnak. A folyóirat első számát Dudás - nem véletlenül 
- „méltóságos vajszkai és bogyáni Gromon Dezső úrnak, Bács-Bodrogh t. 
e. vármegyék, Baja, Szabadka s Zombor sz. k. városok főispánjának, az iro
dalom lelkes pártfogójának” ajánlotta „mély hódolattal”.861 Gromont Dudás 
még 1877 végén megkereste levelével, arra számítva, hogy biztosítani tudja 
pártfogását. Ám Gromon hónapokon át nem válaszolt neki.862 A szerkesztő 
ettől eltekintve megjelentette névre szóló ajánlását folyóiratának első szá
mában. Nyilván tudta, vagy sejtette, hogy Gromon, az akkori művelődési 
élet pártfogója és mecénása, valamilyen módon hozzájárul majd a folyóirat 
megjelentetéséhez. Érthetőbben fogalmazva, Dudás megelőlegezte Gromon 
bizalmát, és nem csalódott. A főispán ugyanis 1878. július 28-án az alábbi 
levelet intézte Dudás Ödönhöz:

„Tekintetes uram!
Úgy hiszem legférfiasabb ha bevallom, miképp sok teendőim közepette 

becses s reám nézve oly lekötelező sorai egy időre feledékenységbe mentek - 
de azért sietek most kitüntető előzékenységéért hálás köszönetét mondani s 
egyszersmind abbeli örömömnek kifejezést adhatni, hogy mindenkor legna
gyobb szerencsémnek tartom csekélységemben helyezett lekötelező bizalmát 
akkép igazolni, mikép Tekinteteséged által megindított és oly nagy mérvben 
érzett hiány pótlására czélzó folyóirat úgy anyagi mint szellemi támogatását 
legnagyobb készséggel tőlem kitelhető módon elősegítendem - miért is kez
detül bátor vagyok 100 frt. ide mellékelni, mint a folyóirat anyagi hiányának 
fedezésére, melyeket elfogadni sziveskedjék.

858 Kalapis Zoltán: Lentségi arcképcsarnok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2001,220-225.
859 Dudás Andor noteszének bejegyzése (A szerző tulajdonában)
860 Kalapis Zoltán: Lentségi arcképcsarnok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2001,220-225.
861 Bács-Bodrogh, 1878. február 1., 1. sz.
862 Lásd Gromon Dudáshoz intézett 1878. július 28-i levelét (a szerző tulajdonában)
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Szívem mélyéből eredő hálámmal ismételten maradok hazafiúi üdvöz
letem mellett

Őszinte tisztelője 
Gromon Dezső.”863

A folyóirat első számának címlapján olvassuk, egyébként, hogy a Bács- 
Bodrogh „a szerkesztő tulajdona és kiadása”, amely Szabadkán, Bittermann 
József könyvnyomdájában készült, s hogy egyes füzet ára 60 krajcár.864 Az 
első szám - s ezt Dudás Gyula példányának bejegyzéséből tudjuk - 1878. 
február 25-én jelent meg.865 Az 52 oldalas folyóiratszám felelős szerkesztőként 
Dudás Gyulát jegyzi, s elsőként Rónay István néprajzi tanulmányát hozza 
(Három nép egy megyében), majd beszámol a Bács vára környékén megej
tett régészeti feltárásról, amelyről a magyar régészet akkori kiválósága, dr. 
Henszlmann Imre értekezett.866 A Tarozrovatban Ribovicz András Vajszka 
és Bogyán múltjáról értekezett, nem csekély utalással Gromon Dezső ottani 
áldásos tevékenységére.867 Dudás Ödön, a friss pacséri vő, értelemszerűen 
Pacsér múltjáról is értekezett, s eközben említést tett arról is, hogy neje a 
református és izraelita felekezeti iskola tanítónője volt.868 A továbbiakban 
cikket olvashatunk a hegyesi honvédszoborról, Martinovics Ignác szolgá
járól, a zentai mamut leletekről, a régi Bács megyei pusztákról meg a Bács- 
Bodrog Megyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakulását célzó kez
deményezésekről.869

A folyóirat második száma névleg 1878. május 1-jén, voltaképpen pedig 
június 14-én látott napvilágot.870 A bevezető tanulmányban Dudás Ödön 
Bács-Bodrog megye főispánjairól értekezett, a továbbiakban pedig Czirfusz 
Ferenc tanulmányából közöl kivonatokat Bács-Bodrog megye tanügyi álla
potával kapcsolatosan.871 A Tdrazrovatban tanulmányt olvasunk 11. századi 
egyházi viszonyainkról, Bács vármegye nevéről, Perczel tábornok Szeghe

863 Uo.
864 Bács-Bodrogh, 1878. február 1. (első szám); e sorok írójának birtokában van a folyó

irat egyik fennmaradt komplettje.
865 Lásd a Bács-Bodrogh komplettjét a szerző tulajdonában. E példány Dudás Gyuláé 

volt, s az ő jegyzeteit tartalmazza.
866 Bács-Bodrogh, 1878. február 1. (első szám)
867 Uo.
868 Uo.
869 Uo.
870 Lásd Dudás Gyula bejegyzését a folyóirat második számának címlapján.
871 Bács-Bodrogh, 1878. május 1. (második szám)
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gyen kelt leveléről, valamint Titel múltjáról.872 Itt indul sorozat Bács-Bodrog 
megye nemesi családjairól, s hírt olvasunk a Szabadka város monográfiájá
nak megírására meghirdetett pályázatról.873

A harmadik szám 1878. augusztus 1-jén került az olvasók elé. 874 Ebben 
Rónay István a 18. századi német telepítvényekről értekezett, Dudás Ödön 
a Matheovics puszta 18. századi birtokosainak témáját dolgozta fel, továbbá 
Bács-Bodrog megye egykori alispánjairól írt.875 A továbbiakban olvashatjuk 
Radics György értekezését a II. József idején történt telepítésekről, Dudás 
Ödön írását Temerin múltjáról, valamint Bács-Bodrog vármegye nemesi 
családjainak történetére vonatkozó értekezését.876

A folyóirat negyedik száma névleg 1878. november 1-jén látott napvi
lágot, azonban Dudás Gyula feljegyzése nyomán tudjuk, hogy 1879. febru
ár 5-én.877 A nyitó tanulmányban Rónay István Bács-Bodrog múltjáról írt, 
Radics György tanulmányában az egykori Bács-Bodrog megyei helynevek 
visszaállításáért szállt síkra, Dudás Ödön pedig az adózás és közteherviselés 
múltját ismertette.878 Iványi István egy régi Bodrog megyei okmányt ismer
tetett, Dudás Ödön a megye 1861. évi feliratáról értekezett, Dudás Gyula 
pedig (Muhoray Gedeon álnév alatt) Szép Ferenc egyik korábbi munkájáról 
számolt be stb.879

A negyedik szám végén Dudás átfogó tartalommutatót tett közzé a folyó
irat első évfolyamához.880

A második évfolyam első számának 1879. március 1-jén kellett volna 
megjelennie, de végül május 1-jén látott napvilágot.881 Belső borítóján olvas
suk a Szerkesztői üzenetekben, hogy „folyóiratunk jelen füzete elháríthatlan 
akadály miatt csak most jelenhetett meg. Ezért szíves elnézést kérünk t. elő
fizetőinktől. A 6. füzet már a rendes időben - május hóban - fog megjelen
ni.”882 Az ötödik számban érdekes értekezést olvasunk Titel történetéről, egy 
tanulmányt Iványi István tollából Bács vármegye régi pecsétjeiről, a folyóirat

872 Uo.
873 Uo.
874 Bács-Bodrogh, 1878. augusztus 1. (harmadik szám)
875 Uo.
876 Uo.
877 Bács-Bodrogh, 1878. november 1. (negyedik szám)
878 Uo.
879 Uo.
880 Az első évfolyam négy füzetének terjedelme 196 oldal volt.
881 Bács-Bodrogh, 1879. március 1. (ötödik szám)
882 Uo.
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emellett még Dudás Ödön, báró Radvánszky Béla, Iványi István és Steltzer 
Frigyes írásait is hozza.883

A folyóirat utolsó (ismert) száma 1879. június 1-jén jelent meg.884 Ebben 
Titel történetéről olvashatunk, a szabadkai „fekete emberről”, a volt korona
kerület múltjáról, egy régi dokumentumról, valamint az 1868. évi vaskúti 
ásatásokról.885 A Bács-Bodrogh megszűnésének körülményei nem ismerete
sek számunkra. Csupán feltételezhetjük, hogy pénzhiány okozhatta.

Dudás néhány évvel később, 1885-ben megpróbálkozott a Bács-Bodrogh 
feltámasztásával, de mint Borovszky Samu írja: vállalatát „csak rövid ideig 
tartotta fenn”.886 Akkor már az ő munkája nyomán létrejött Bács-Bodrog 
Vármegyei Történelmi Társulat vette át az intézményes helyismereti kuta
tások irányítását.

Dudás Ödön úttörő szerepét semmiképpen sem lehet elvitatni, hiszen 
nemcsak az első helyismereti folyóirat kiadója és szerkesztője volt ezen a 
tájon, hanem az első folyóirat-szerkesztő is.887 Folyóirat-kiadási vállalko
zásának pedig, mint Kalapis Zoltán írja, „nem lebecsülendő tudománytör
téneti, művelődéstörténeti sőt bizonyos vonatkozásban irodalomtörténeti 
jelentősége van.”888

(2009)

883 Uo.
884 Bács-Bodrogh, 1879. június 1. (hatodik szám)
885 Uo.
886 Bács-Bodrog megye (monográfia). Szerk.: Borovszky Samu (elektronikus változat)
887 Kalapis Zoltán: Lentségi arcképcsarnok. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2001,220-225.
888 Uo.
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EGY MÉLTATLANUL ELFELEDETT ZENTAI ÍRÓ

Scossa Dezső (1860-1944 k.)

Egykor szakavatott és elismert pedagógiai szakíró, királyi tanfelügyelő, 
világutazó, szépíró, műfordító és irodalomtörténész volt, de a sors fintora, 
hogy ma már a nevére sem igen emlékeznek. Kiesett a köztudatból, még 
szülőhelyén, Zentán is. „Teljes életrajzát ma sem ismerjük egészen” - írta 
róla több mint három évtizeddel ezelőtt Szeli István, nehezményezve, hogy 
„tevékenységéről alig van adatunk”.889 S valóban, mintha korával együtt ő is 
letűnt volna, hiszen az utóbbi harminc évben megjelentetett néhány írás890 
sem igen derített fényt pályafutásának, munkásságának ismeretlen fejezeteire, 
csak annak egyes részleteire. Voltaképpen inkább csak emlékét ébresztgették, 
s igyekeztek elragadni nevét a feledéstől. Újabban azonban, szegedi vonat
kozásban dicséretes kísérlet történt pályafutásának átfogó megrajzolására.891

Pályája Zentárói indult a XIX. század második felében,892 de dinamikus 
életpályájának köszönhetően több város is a magáénak mondhatja: Arad, 
Budapest, Szeged, Nagybecskerek, Hódmezővásárhely stb.893 Éppen ezért 
is oly nehéz összefogni rendkívül mozgalmas, dinamikus s egyszerre több 
területre és városra kiterjedő munkásságának szálait. Scossa hat megye: 
Torontál, Heves, Csongrád, Zólyom, Trencsén és Zala megye közéletében

889 Szeli István: Nemzeti irodalom - Nemzetiségi irodalom. Újvidék, 1974. 183.
890 Németh Ferenc: Scossa Dezső becskereki évei. = Magyar Szó, Kilátó. 1990. jan. 27.; 

Bori Imre: Új fejezetek egy irodalomtörténetben. Scossa Dezső. = 7 NAP. 1992. febr. 14.; 
Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1987.161-164.; 
Barácius Zoltán: Scossa Dezső. = Hét Nap, 2006. jún. 28.

891 Péter László: Scossa Dezső idézése. = Szegedi Műhely, 2007/1-2 28-30.; Scossa Dezső: 
Az újszegedi Árpád Otthon. = Szegedi Műhely, 2007/1-2 33-36.; A Szinnyei-lexikon Scossa 
Dezsőről (1908). = Szegedi Műhely, 2007/1-2 37.; Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezső
ről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 2007/1-2, 38-39.

892 Zentán született 1860. jan. 30-án. A Szinnyei-lexikon Scossa Dezsőről (1908). = Sze
gedi Műhely, 2007/1-2 37.

893 Uo.
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hagyott nyomot,894 főképpen szakavatott tanfelügyelői, pedagógiai és irodalmi 
munkásságával. Több pedagógiai szaklap (Torontálmegyei Tanügy, Délvidéki 
Tanügy stb.) szerkesztője volt, továbbá számos korabeli újság (Ország-Világ, 
Torontál, Fővárosi Lapok, Szegedi Híradó, Figyelő, Néptanítók Lapja, Pancsovai 
Újság, 0/ Wőfc, Magyar Otthon stb.) munkatársa.895 Köteteinek, munkáinak 
száma meghaladja a harmincat.896 Bori Imre értékelése szerint „a helyi iro
dalomnak szerény, de érdemes munkását tisztelhetjük benne”.897

A zentai évek

A Scossa életrajzára vonatkozó források,898 közlések eltérő adatokkal szol
gálnak gyermek- és ifjúkorára vonatkozóan. Zentai éveit továbbra is homály 
fedi, s viszonylag keveset tudunk róla. Édesapja Scossa Lajos, édesanyja 
Veress Hermina volt.899 Elemi és középiskolai tanulmányait is szülővárosában 
kezdte, majd Aradon és Budapesten folytatta. Zentai kisiskolás korában már 
„kitűnt élénk, megfigyelő és leíró képességével”.900 Adomaként maradt fenn, 
hogy kilenc éves korában kirándult Budapestre, s hogy erről az útjáról olyan 
sikerült iskolai dolgozatot írt, hogy „tanítója, Samu József az iskolai évzáró 
ünnepélyen is felolvastatta vele, a jelenlevő Benedek Elek apát örömében 
egy nagy arany pénzzel ajándékozta meg a fiúcskát.”901 Egyesek szerint „ez 
a kitüntetés szegődtette talán őt egész életére olyan szorosan a tollhoz.”902

894 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 
2007/1-2, 38-39.

895 Uo.
896 Uo.
897 Bori Imre: Új fejezetek egy irodalomtörténetben. Scossa Dezső. = 7 NAP. 1992. febr. 14.
898 Péter László: Scossa Dezső idézése. = Szegedi Műhely, 2007/1-2, 28-30.; Scossa 

Dezső: Az újszegedi Árpád Otthon. = Szegedi Műhely, 2007/1-2,33-36.; A Szinnyei-lexikon 
Scossa Dezsőről (1908). = Szegedi Műhely, 2007/1-2,37.; Gulyás és Viczián lexikona Scossa 
Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 2007/1-2,38-39.; Németh Ferenc: Scossa Dezső 
becskereki évei. = Magyar Szó, Kilátó. 1990. jan. 27.; Bori Imre: Új fejezetek egy irodalom- 
történetben. Scossa Dezső. = 7 NAP. 1992. febr. 14.; Kalapis Zoltán: Régi bácskai és báná
ti utazók. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1987. 161-164.; Barácius Zoltán: Scossa Dezső. = 
Hét Nap, 2006. jún. 28.; Vaday József: Magyarországi tanférfiak és tanítónők a millenium 
esztendejében. Békéscsaba, 1896, 13.

899 Uo.
900 Uo.
901 Uo.
902 Uo.
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Érdekes adat, hogy szülei mindenáron mérnöki pályára szerették volna 
irányítani, de tehetsége és érdeklődése az irodalom felé hajlott.903

Noha még viszonylag korán, tizenévesen odahagyta szülővárosát, a kap
csolat később sem szakadt meg. Ezt legalább két nyomós érvvel is alátámaszt
hatjuk. Ugyanis, amikor 1890 februárjában Nagybecskereken (pályafutásának 
akkori színhelyén) már nyomdában volt Elbeszélések című kötete, a zentai 
irodalompártoló közönség 120 példányra fizetett elő.904

Évekkel később, 1889 januárjában Scossa Nagybecskerekről utazott haza 
Zentára, hogy eljegyezze Mikosevits Mariskát,905 későbbi élettársát, akinek 
családja ismert volt Zenta közéletében. Tehát élettársat is szülővárosából 
választott magának.

Zentai kötődései egykori tárcáiban, novelláiban, köteteiben is kimutat
hatók. Bori Imre helyesen állapítja meg, hogy „ezekben az írásokban akár 
Zenta egykori színei után is kutathatunk.”906

Ennél sokkal többet egyelőre nemigen tudni zentai kötődéseiről, noha 
szinte bizonyos, hogy tanulóéveire vonatkozóan még felszínre lehetne hozni 
néhány lappangó adatot, akárcsak rokonságról is.

A tanulóévek

Zentárói Aradra, majd Budapestre került, ahol folytatta tanulmányait. 
Mint Vaday írja, akkor már „összeszedett egy csomó pályadíjat s még alig 
volt 15 éves, mikor első cikkei a »Fővárosi Lapok«-ban napvilágot láttak”.907 
Középiskolai tanulmányait 1878-ban fejezte be Budapesten, s ugyanott foly
tatta egyetemi tanulmányait. Bölcseletet és jogot végzett, majd 1883-ban új 
szakasz kezdődött életében, a tanfelügyelői, amelyet szerbiai és németországi 
utazása vezetett be.908

Irodalmi szárnypróbálgatásait még tanulóévei során kezdte, s ennek első 
szakasza egyetemi tanulmányainak végeztével zárult. Ennek az időszaknak a 
hozadéka Az ördög cimborája című vaskos, kétkötetes regény fordítása (1879), 
a szintén kétkötetes Morituri című Krasevszky-regény fordítása (1880)909

903 Uo.
904 Torontál, 1890. február 16.
905 Torontál, 1889. február 3.
906 Bori Imre: Űj fejezetek egy irodalomtörténetben. Scossa Dezső. = 7 NAP. 1992. febr. 14.
907 Vaday József: Magyarországi tanférfiak és tanítónők a millenium esztendejében. 

Békéscsaba, 1896,13.
908 Uo.
909 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 

2007/1-2, 38-39.
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(amellyel voltaképpen bevezette Krasevszkyt a magyar irodalomba), valamint 
Tóth Ede és a magyar népszínmű című tanulmánya (1882), amely a Figyelő 
különnyomataként jelent meg.910 Ezután került sor pedagógiai tevékenysé
gének kibontakozására.

Egyik méltatója szerint „egyetemi tanulmányai alatt még jobban beleélte 
magát az újságírásba. [...] Temérdek apró tárcát, elbeszélést, színi kritikát 
írt, fordított regényeket, novellákat, melyek kötetekben is megjelentek.”911 
Tekintettel arra, hogy bölcseletet is végzett, irodalmi működésének első 
korszakában igencsak vonzotta a filozófia. Cikkei, hosszabb tanulmányai a 
Havi Szemlében, az Egyetértésben, az Ország-Világbán, a Pesti Hírlapban, a 
Figyelő ben és a Magyar szemlében jelentek meg.912 Vaday írja, hogy „egyik 
aesthetikai kritikáról írott tanulmányával egyetemi pályadíjat nyert.”913

Ha behatóbban tanulmányozzuk Scossát, meggyőződhetünk arról, hogy éle
tében a szokásosnál több szálon fut a cselekmény, a megszokottnál dinamikusabb 
íróval állunk szemben, aki újságíró, tudósító, pedagógus, szakíró, lapszerkesztő és 
irodalomtörténész is egy időben. Ugyanilyen dinamikával változtak pályájának 
állomáshelyei. Éppen ezért, egyszerre több területre és több városra kiterjedő 
munkásságának szálait nehéz összefogni, átfogóan értékelni.

A tanfelügyelő

Az 1883. év fordulópontot jelentett a fiatal Scossa életében: befejezte egye
temi tanulmányait, majd hosszabb utat tett Szerbiában és Németországban914 
(azaz egy másik forrás szerint Szerbiában, Württenbergben és Svájcban)915, 
amely azután végérvényesen a pedagógia pályára irányította. A szerbiai út 
(akárcsak a többi is) később irodalmi alkotásain is tükröződött, sőt iroda
lomtörténeti munkásságára is kihatott, jobban mondva meghatározta érdek
lődési körét. A lexikonok is számon tartják a szerb irodalom iránti affini
tását, leszögezve, hogy Torontál megyei működésének idején (1888-1893) 
„különösen a szerb dolgok foglalkoztatták s a szerbek irodalomtörténetének 
feldolgozásához fogott, több idevágó értekezése a lapokban meg is jelent.”916

910 Uo.
911 Vaday József: Magyarországi tanférfiak és tanítónők a millenium esztendejében. 

Békéscsaba, 1896, 13.
912 Uo.
913 Uo.
914 A Szinnyei-lexikon Scossa Dezsőről (1908). = Szegedi Műhely, 2007/1-2, 37.
915 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 

2007/1-2, 38-39.
916 Németh Ferenc: Scossa Dezső becskereki évei. = Magyar Szó, Kilátó. 1990. jan. 27.
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Ugyanezt Szinnyei is megerősíti.917 Scossa hídépítő szerepének bizonyítására 
ezúttal két jellemző becskereki példát hozhatunk fel. 1891. február 22-én a 
Nagybecskereki Kereskedő Ifjak Egyletében, a Rózsa Szálloda emeleti ter
mében felolvasást tartott „A szerb népköltészetről”.918 Emellett 1893-ban a 
Torontálban egy rendkívül érdekes, terjedelmes szakdolgozatot tett közzé a 
szerb színjátszás történetéről, amely a szerb irodalom és színháztörténet ala
pos ismeretéről tanúskodik, amellett a becskereki szerb színjátszás kezdeteit 
is ecseteli.919 Dragoljub D. Colic joggal állapítja meg róla, hogy „a szerb és 
magyar színháztörténet jó ismerője volt s az e témakörből származó mun
kái ma is forrásértékűek.”920 Bori Imre szerint „Vük Karadzic munkáit [...] 
novellaforrásul használta”, „Vük Danicáját ő is ismerte és forgatta”.921

Miután hazatért, 1883 decemberében Trefort Ágoston miniszter a szegedi közép
iskolai főigazgatósághoz osztotta be gyakornoknak.922 E kinevezésnek háttere az volt, 
hogy Scossa pályadíjas tanulmányára Hajnald Lajos kalocsai érsek is felfigyelt, s miu
tán az visszatért külföldi útjáról, ő ajánlotta Trefort miniszter figyelmébe.923 így került 
Scossa a szegedi tankerületi főigazgatósághoz, ahol Fehér Ipoly mellett tevékenyen 
kivette a részét a délvidéki középiskolák reformjának munkáiból.924 De nemcsak ott, 
hanem Szeged társadalmi életében is: 1886-ban a Szegedi Csónakázó Egylet titkára 
volt.925 1886 májusában Egerbe helyezték át, a Heves megyei tanfelügyelőséghez toll- 
noknak, ahol valójában a népiskolai adminisztráció szolgálatába lépett.926 Ott neki 
jutott az a nehéz feladat, hogy a gyakorlatban is valóra váltsa a községi és hitfelekezeti 
tanítók fizetésrendszeréről szóló 1893. évi XXVI. törvénycikket, pontosabban, hogy 
befejezze azt a munkát, amelyet nagytekintélyű Heves megyei elődje, Halász Ferenc 
tanfelügyelő kezdett meg.927 Ebben, többek között nagy támasza volt dr. Samassa 
József egri bíboros érsek.928

917 A Szinnyei-lexikon Scossa Dezsőről (1908). = Szegedi Műhely, 2007/1-2, 37.
918 TorontáU 1891. február 22.
919 Torontál, 1893. május 20.
920 Dragoljub D. Colic: Poznati zrenjaninci (1968) (Cikkgyűjtemény a nagybecskereki 

levéltárban)
921 Bori Imre: Új fejezetek egy irodalomtörténetben. Scossa Dezső. = 7 NAP. 1992. febr. 14.
922 Vaday József: Magyarországi tanférfiak és tanítónők a millenium esztendejében. 

Békéscsaba, 1896,13.
923 Uo.
924 Uo.
925 Péter László: Scossa Dezső idézése. = Szegedi Műhely, 2007/1-2, 28-30.
926 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 2007/1-2, 

38-39.
927 Borovszky Samu (szerk.): Heves vármegye. Országos Monográfia Társaság, Budapest, 

1910 (elektronikus változat: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0010/17.html letöltve: 
2008. febr. 15.)

928 Uo.
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Becskereki évei

Scossát 1888 tavaszán Egerből Nagybecskerekre helyezték át. 1888 áprili
sában írja a Torontál, hogy „a torontálmegyei királyi tanfelügyelőséghez egy
előre ideiglenes minőségben segédtanfelügyelővé neveztetett ki.”929 Hivatalos 
teendői mellett 1893-ig tevékenyen részt vett a Bega menti város irodalmi 
és művelődési életében. Csakhamar bekapcsolódott a Torontál írói-újságírói 
körébe, s Brájjer Lajossal, Jurkovics Aladárral, Tőrös Tivadarral együtt ő is 
ott bábáskodott a Lauka Gusztáv leköszönése után napilappá alakuló Toron
tál körül.930 A Torontóiban közölt első írásait még Lauka Gusztáv „koszorús 
költőnek” adta le, de ott volt később is, amikor kialakulóban volt az az új, 
tehetséges, fiatal írógárda, amely a kor követelményeinek (és a helyi politi
kának) megfelelően napilappá fejlesztette a Torontáli. Becskerekre érkezése 
után Scossát hamar felkarolták a becskereki értelmiségiek, s ő is bekapcso
lódott a város művelődési életének vérkeringésébe. Mindössze 28 éves volt 
akkor, nőtlen, rokonszenves, jó tollú író, perspektív munkabeosztásban. Egy 
évvel később, 1889 januárjában ugrott csak haza Zentára, hogy eljegyezze 
Mikosevits Mariskát, amiről a Torontál is beszámolt.931

Tanfelügyelősködése, úgy tűnik, nem kedvezett irodalmi ambíciói kibon
takozásának, mert valószínűleg kevés ideje maradt az írásra. Ezt látszanak 
alátámasztani irodalmi működésének második korszakában megjelentetett 
munkái, pontosabban az a tény, hogy 1888 és 1893 között csak három ere
deti munkája látott napvilágot: Az élet iskolája (1888), az Elbeszélések (1890) 
meg az Ámor verus (1893).932

Az élet iskolája című regénye 1888-ban Szegeden látott napvilágot s a 
becskereki Torontál 1888 augusztusában többek között az alábbi szavakkal 
ajánlotta a becskereki olvasóközönség figyelmébe: „Amellett, hogy mint 
olvasmány kellemes szórakozást nyújt, amellett igen tanulságos, miután az 
életből van merítve s szövegéből azon következtetés vonható, hogy maga az 
élet a legjobb theoria, amely mindannyiszor leli gyönyörét minden theoria 
kijátszásában, mint igazolásában, és hogy az a bölcs, aki azt magát fogadja 
mesterének. Az egész mű az író nagy emberismeretéről és sokoldalú tapasz
talatairól tanúskodik.”933

929 Torontál, 1888. április 19.
930 Németh Ferenc: Scossa Dezső becskereki évei. = Magyar Szó, Kilátó. 1990. jan. 27.
931 Torontál, 1889. február 3.
932 Németh Ferenc: Scossa Dezső becskereki évei. = Magyar Szó, Kilátó. 1990. jan. 27.
933 Torontál, 1888. augusztus 9.
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Scossa becskereki éveit egy elbeszéléskötet is fémjelzi, amely Elbeszélések 
címmel 1890-ben látott napvilágot Pleitz Fér. Pál nyomdájában. A Torontál 
már 1890. január 19-én beharangozta a kötet megjelenését, pontosabban 
közzétette az előfizetési felhívást.934 Érdekességként említjük, hogy művé
nek megjelenését szülővárosa, Zenta is megsegítette. 1890 februárjában írja 
a Torontál hogy „az irodalompártolás szép jelét adta Zenta város lakossá
ga, mely Scossa legközelebb megjelenő beszélyeire 120 példányban fizetett 
elő.”935 Nemcsak Zentán, hanem Becskereken is pártfogásra talált a fiatal író 
munkája, amihez a Torontál is jelentősen hozzájárult rendszeresen közölve 
az előfizetési felhívást és egyéb tájékoztatót a mintegy 330 oldalas könyv 
megjelenésével kapcsolatosan.

Még könyvének megjelenése előtt a lap meleg hangú sorokban közölte 
a hírt, hogy Scossa díjat kapott egyik elbeszéléséért. A budapesti Magyar 
Szemle pályadíjat tűzött ki egy novellára „mellyel elhanyagolt elbeszélő-költé
szetünknek vélt szolgálatot tenni.”936 Szép sikernek számított, hogy ötvenegy 
pályázó közül a 100 aranyat éppen Scossa érdemelte ki Cruore dives című 
munkájával.937

Az Elbeszélések végül is 1890. április elején látott napvilágot.938 A becskereki 
lap a következőképpen méltatta: „A vaskos kötet négy elbeszélést tartalmaz, 
melynek mindegyike a fiatal író kiváló képzettségéről és gondos tanulmányo
zásáról tesz tanúbizonyságot. Műveiben mindenütt kerüli a léhaságot, irálya 
magvas és gazdag humorral fűszerezett. Alakjait az életből veszi, velünk élnek, 
velünk cselekszenek azok. És mikor a kötetet kiolvastuk, szinte sajnáljuk, 
hogy végére értünk, s ama óhajjal tesszük le, hogy mielőbb alkalmat nyújt
son a fiatal szerző szellemének új termékeivel bennünket megismertetni.”939

Miután 1892-ben napilappá alakult, a Torontál több újítást eszközölt. 
Egyike közülük a tanügyi melléklet, a Torontálmegyei Tanügy volt 1892. július 
2-án.940 Havonta kétszer jelentkezett, s megindítását a lap a következőképpen 
harangozta be: „E külön melléklet egyelőre minden hó elején és közepén fog 
megjelenni, s tartalmazni fogja nemcsak a tanítóságot érdeklő minden nemű 
hivatalos közleményeket és hirdetményeket, de teret fog nyújtani a tanügy 
és pedagógiai tudomány minden ágazata akut kérdéseinek megvitatására,

934 Torontál, 1890. január 19.
935 Torontál, 1890. február 16.
936 Torontál, 1890. március 23.
937 Uo.
938 Torontál, 1890. április 6.
939 Uo.
940 Németh Ferenc: Scossa Dezső becskereki évei. = Magyar Szó, Kilátó. 1990. jan. 27.
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s emellett élénk figyelemmel fogja kísérni az iskolai élet mozzanatait. [...] 
Tanügyi rovatunk vezetője egy, a tanügyi irodalom terén is elismert szak
férfiú lesz.”941 E „szakférfiú” volt Scossa Dezső, akinek neve még nem volt 
feltüntetve a melléklet első évfolyamán, s csak a második évfolyamtól jelzi 
mint „rovatvezetőit. Scossától 1893-ban Gockler Lajos vette át a melléklet 
szerkesztését.942

A Torontálmegyei Tanügynek volt olvasóközönsége, mert egy ilyen szak
mellékletre az idő tájt a megye mintegy 800 tanítója igényt tartott. Egyébként 
színvonalas volt, néha 2, néha 4 oldalon hozta az időszerű oktatástémákat.943

1892 októberében a Torontál büszkén adja hírül, hogy Scossa Dezső egyik 
novellája, Az angyal helyet kapott a 100 füzetre tervezett Magyar Dekameron 
sorozatban, pontosabban annak 16. füzetében.944

Scossának mindemellett akadt ideje hosszabb lélegzetű írásokra is. Külö
nösen kettőt emelnénk ki. Irén című folytatásos regényét 1892. április 19-étől 
június végéig közölte a Torontál945 1893. február 13-tól pedig a lap megkezd
te a Málnássyné közlését.946 Ez utóbbit másfél évtizeddel később, 1908-ban 
jelentette meg kötetben.947 Az említetteken kívül több apró elbeszélést, tárcát 
és szakdolgozatot közölt a lapban. Kuriózumként említjük, hogy 1893-ban, 
a Torontál irodalmi pályázatát lebonyolító bírálóbizottság tagja is volt Lauka 
Gusztávval és dr. Brájjer Lajossal egyetemben.948

Tanfelügyelőnk 1893 augusztusában búcsúzott el a becskerekiektől.949 
A vasútállomáson nemcsak barátai vettek tőle érzékeny búcsút, hanem a 
tantestület tagjai is, hogy kifejezzék iránta való ragaszkodásukat, szeretetü- 
ket.950 Becskerekről Scossa Besztercebányára utazott, helyét pedig Romanecz 
Mihály foglalta el.951

Becskerekről való távozása után is a Torontál figyelemmel kísérte pálya
futását, jelezte sikereit, ismertette megjelent köteteit. Tehát később sem 
feledkeztek meg róla.

941 Uo.
942 Uo.
943 Uo.
944 Torontál 1892. október 11.
945 Németh Ferenc: Scossa Dezső becskereki évei. = Magyar Szó, Kilátó. 1990. jan. 27.
946 Uo.
947 A Szinnyei-lexikon Scossa Dezsőről (1908). = Szegedi Műhely, 2007/1-2, 37.
948 Torontál 1893. június 12.
949 Torontál 1893. augusztus 11.
950 Uo.
951 Torontál 1893. augusztus 5.
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Irodalmi működése a 20. század elején

Későbbi irodalmi működését a 20. század elején többek között Délvidéki 
történetek (1904), A kanári (1904), a Cruore Dives (1906), a Negyedszázad 
(1909), a Crolth ura (1909) és a Málnássyné (1910) című kötetei fémjelzik.952 
Bori Imre értékelése szerint Scossa elbeszélései helyi színekben gazdagok, 
amellett a szerző érdeklődése feltűnően folklórisztikus, s a szerzőben „a helyi 
irodalomnak szerény, de érdemes munkását tisztelhetjük”.953 Negyedszázad 
című kötetében Bori szerint „akár Zenta egykori színei után is kutathatunk”.954 
Szeli István úgy vélekedett róla, hogy Scossa „a bánáti magyar-szerb falvak 
köznapi világát festegeti, bőbeszédűen, a részletekre is ráfeledkezőn, gondta
lan optimizmussal”, de ugyanakkor szomorúan állapítja meg, hogy „Scossa 
Dezső Tömörkény dicsérete ellenére is kiszorult az irodalmi köztudatból, s 
a helyi kegyeleten, az irodalmi műveltség folyamatosságának fenntartásán 
kívül alig van okunk és ürügyünk, hogy nevét említsük.”955

Egyébként a Dugonics Társaság és a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 
tagja volt.956

További állomáshelyei

Tanfelügyelői pályafutása, Nagybecskereket követően, 1893 nyarától 
Zólyom, 1895 augusztusától pedig Heves megyében folytatódott, illetve 
bontakozott ki, miközben néhány hosszabb külföldi tanulmányutat is tett.957 
Sikereit néhány elismerés is példázza: 1897-ben a Ferenc József-rend lovag
keresztjével tüntették ki, 1905-ben pedig királyi tanácsosi címet kapott.958

1897-98-ban kormánysegéllyel beutazta Porosz-, Szász- és Bajorországot, 
ahol a tanfelügyelőség működését és az iskolaügyet tanulmányozta.959 1901 
májusában írja a Torontál, hogy immár negyedik, hosszabb külföldi tanul- 
mányútjára készül Bajorországba, Württenbergbe, Svájcba, Franciaországba és

952 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 
2007/1-2, 38-39.

953 Bori Imre: Új fejezetek egy irodalomtörténetben. Scossa Dezső. = 7 NAP. 1992. febr. 14.
954 Uo.
955 Szeli István: Nemzeti irodalom - Nemzetiségi irodalom. Újvidék, 1974. 183.
956 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 

2007/1-2, 38-39.
957 Uo.
958 Uo.
959 Uo.
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Belgiumba, ahol a gazdasági oktatást és a tanítóképzést tanulmányozta.960 Kül
földi útjainak hozadéka volt 1903-ban megjelentetett kötete, a Tanulmányútam 
Porosz-, Szász- és Bajorországban, Svájcban és Würtembergben (1897-1901), 
amelyben tanügyi tapasztalatait összegezte.961 A becskereki Torontál, amely 
hírt adott a kötetről, úgy értékelte, hogy a mű „szép, gördülékeny irállyal és 
szakavatottsággal van megírva.”962

1903-ban ismét Csongrád vármegyében tevékenykedik, Szeged és Hód
mezővásárhely tanfelügyelői tisztjét is ellátva.963 Szegeden 1908-ban a sze
gedi Árpád Otthon egyik megalapítója volt,964 amelyet az annak idején híres 
hamburgi Rauhes Haus mintájára rendeztek be, s ez volt az első, „szigorúbb 
nevelést igénylő ifjak intézete”.965

1912-13-ban Zala megye közoktatási ügyeinek rendezésével bízták meg, 
1918 decemberében pedig Trencsén vármegye tanfelügyelőjeként dolgozott.966 
Időközben több más közéleti tisztséget is betöltött a Délvidéki Magyar Köz- 
művelődési Egyesületben, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsá
ban, az Országos Szabadoktatási Tanácsban, a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyletben, az Országos Közművelődési Közösségben stb.967

Az említettek mellett Scossa Almanachot adott ki „tanítók, tanítónők, 
óvónők, iskolai hatóságok számára” (1905,1910,1911-1914), tankönyvet írt 
Stegmüller Máriával a háztartási és gazdasági leányiskolák számára (1912), 
de többször is jelentkezett „hasznos olvasmányokkal” az Iparosok olvasótá
rában (1900, 1901, 1904, 1905).968

Elfeledve hunyt el valamikor 1944 táján.969

(2008)

960 Torontál, 1901. május 31.
961 Torontál, 1903. május 16.
962 Uo.
963 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 

2007/1-2, 38-39.
964 Uo.
965 Az elemi népoktatás enciklopédiája. Budapest, é.n., 192.
966 Gulyás és Viczián lexikona Scossa Dezsőről (kézirat, 2007). = Szegedi Műhely, 

2007/1-2, 38-39.
967 Uo.
968 Uo.
969 Uo.
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„AHOGY A LÉLEK MOZDUL, 
ÚGY MOZDUL A KÉZ”

Streitmann Antal rajzmódszertani újításai a 19-20. század fordulópontján

A rajztanítás a 19. század utolsó két évtizedében igen jelentős módszertani 
és szemléletbeli változásokon esett át Európa-szerte, és ezek természetesen 
nem hagyhatták érintetlenül a hazai rajzoktatást sem, noha szakirodalmunk 
(és rajzoktatási gyakorlatunk) csak több éves késéssel tudta követni a kül
földi eredményeket.

Amíg hazai rajztanításunkat 1903-ig a Pestalozzi-féle geometrikus-prak- 
ticista felfogás uralta970, addig külföldön több elméleti szakmunka a rajzok
tatásban a természet után való ábrázolást helyezte előtérbe, illetve annak 
spontán, empirikus elemeit. De vegyük csak sorjába az erre vonatkozó jelen
tősebb szakirodalmat.

1887-ben jelent meg Bolognában az olasz Corrado Ricci figyelemremél
tó műve a gyermekek művészetéről971, amely első ízben adott átfogó képet a 
gyermekrajzok fejlődéséről.

A franciáknál Bemard Perez egy évvel később értekezett a gyermekek 
művészetéről972, 1891-ben pedig Jacques Passy tette a gyermekrajzokat vizs
gálódásai középpontjába.973 Őt követően, 1892-ben Paul Albert Besnard fej
tette ki nézeteit a gyermekek rajzairól.974

Angliában is több szakíró foglalkozott a témával. Közülük figyelmet 
érdemelnek E. Cooke kutatásai. Ő már 1885-ben a Journal of Education 
című szakfolyóiratban a művészeti oktatásról és a gyermek természetéről

970 Pedagógiai lexikon (főszerkesztő: Nagy Sándor). Negyedik kötet R-Z. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979, 10.

971 Corrado, Ricci: L’arte dei bambini. Bologna, 1887
972 Bemard, Perez: Vart et la poésie chez Venfant. Paris, 1888
973 Jacques, Passy: Notes sur les dessins des enfants. Revue philosophique, 1891
974 Paul Albert, Besnard: Dessins des enfants. Bull. Soc. Etude psychologique de l’enfant, 

1892
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értekezett.975 A későbbi években is írt néhány figyelemreméltó szakmunkát 
a rajzoktatás köréből.

A 19. század végi német pedagógiai szakirodalom úgy tűnik, főleg az 
esztétikai nevelés kérdéseivel foglalkozott, noha egészében véve ott is a gyer
mekek tanulmányozása került előtérbe (vált divattá), mint a többi európai 
államban.976

Georg Hirt 1887-ben Lipcsében megjelentetett kötetében fejtette ki esz
méit a rajzoktatásról.977 A képzőművészeti nevelésről értekezett még Conrad 
Lange978, Kari Götze979, Ernest Linde980, Siegfried Levinstein981 stb. A német 
szakírók közül mindenképpen ki kell emelnünk Alfréd Lichtwarkot982 és 
Georg Kerschensteinert983. Ez utóbbi 1895-ben Münchenben megjelentetett 
kötetében, a Pedagógiai lexikon megfogalmazása szerint azt állította, hogy 
„a gyermek azt rajzolja, amit tud, ezért a rajztanítást a természetábrázolás 
helyett a szemléleten nyugvó játékos emlékezeti rajzra alapítja”.984

A német szakirodalom sem volt egységes. Ott is voltak eltérő nézetek. 
G. Britsch például az ösztönszerű rajzot akarta érintetlenül hagyni a rajzok
tatásban, Rudolf Steiner pedig a rajzoktatást egyszerűen csak „tanítási esz
köznek” tekintette.985

Ausztriában például Franz Kulstrunk foglalkozott a rajztanítási tervekkel 
és fejtette ki nézeteit ezzel kapcsolatosan986. Noha nem térhetünk ki bővebben 
az egy-egy országon belüli nézetek, rajzoktatási szemléletmódok elemzésére, 
annyit leszögezhetünk, hogy a 19. század utolsó évtizedében, az Európa-szerte 
jelentkező gyermektanulmányi vizsgálódások részeként új szemlélet alakult 
ki a gyermekek rajzoktatásával kapcsolatosan, amely a Pestalozzi-féle elvek 
feladásával módszertanilag is új, tartalmilag is más (a gépies, mértani rajz

975 Nagy László: Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. Budapest, 1905, 90.
976 Uo. 90-93.
977 Georg, Hirt: Ideen über Zeichenunterricht und künstlerische Berufsbildung. Leipzig, 1887
978 Conrad Lange: Die künstlerische Erziehung der deutchen Jugend. Darmstadt, 1893
979 Carl, Götze: Zur Reform des Zeichenunterrichts. Hamburg, 1896
980 Ernest, Linde: Kunst und Erziehung. Leipzig, 1901
981 Siegfried, Levinstein: Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr. Leipzig, 1905
982 Alfred, Lichtwark: Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken. Nach Versuchen 

mit einer Schulklasse. Dresden, 1900
983 Georg, Kerschensteiner: Die Entwickelung der zeichnerischen Begabung. München, 1895
984 Pedagógiai lexikon (szerk.: Fináczy Ernő, Kornis Gyula, Kemény Ferenc). Budapest, 

1936, II. k., 559.
985 Uo.
986 Franz, Kulstrunk: Entwurf eines Lehrplanes für Zeichnen. Salzburg, 1904
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begyakorlást mellőző) hozzáállást eredményezett: olyat, amely a jelenségek 
megfigyelését, a látás és ábrázolás közötti összefüggést helyezte előtérbe.987

így volt Európában, de az igazsághoz tartozik, hogy a rajzoktatással kap
csolatos eszmei forrongás az Egyesült Államokat sem hagyta érintetlenül. 
Sőt, mint Balogh Jenő írta, „a századfordulón az amerikai módszer arat teljes 
diadalt: egyesíti mindazt, ami az előzményekben sikert hozott.”988 Az átütő 
sikert az Egyesült Államokban a Prang-féle módszer hozta, amely 1891-ben 
a Philadelphiában megrendezett gyermekrajz-világkiállításon keltette fel a 
figyelmet.989 Louis Prang foglalkozására nézve grafikus volt, és Ausztriából 
vándorolt ki az Egyesült Államokba.990 Rajztanítási módszere eléggé összetett 
volt. Naponta foglalkoztatta tanítványait, de mindössze csak 15-20 percig. A 
szakirodalom szerint, vitathatatlan előnyei ellenére, szemlélete alapjában véve 
naiv volt, s mint későbbi kritikusai megállapították, az utánzókészségen ala
pult.991 A 19. század utolsó tizedében azonban nem lebecsülendő hatása volt 
az európai rajzpedagógiai eszmékre, hiszen a hamburgi és a porosz rajztanítás 
is magáévá tette. A korabeli amerikai rajzoktatási szakirodalmat Prang mellett 
több termékeny pedagógiai író gazdagította: J. M. Baldwin992, K. Barnes993, F. 
S. Bogardus994, E. Brown995, S. J. Clark996, S. Hall997, L. Maitland998 stb.

Mindezek után tekintsük át röviden a hazai rajzoktatás helyzetét, az ott 
tapasztalható nézeteket. A helyzet idehaza egy cseppet sem volt biztató: egy 
elmaradott, elavult módszerű rajzoktatás létezett, amely megreformálásra 
várt. Arra azonban csak fokozatosan alakultak ki a feltételek. A hazai refor
mok előfeltétele a haladó nézetek, koncepciók átvétele, kialakítása volt, de 
ugyanakkor a hazai rajztanárok azon felismerése is, hogy immár eljött az idő 
a változásokra. A haladó nézetű hazai rajzpedagógia melegágya az idő tájt 
az Országos Mintarajziskola és Rajztanárképző volt. Ahogyan Szinte Gábor 
írja A rajztanítás múltja és jelene című tanulmányában: „voltaképpen ott kez

987 Balogh Jenő: A vizuális nevelés pedagógiája. Budapest, 1969,1. k., 134-141.
988 Uo. 134.
989 Uo.
990 Uo.
991 Uo.
992 J. Marcus, Baldwin: Mental development in the child and the race. New York, 1897
993 Carl, Barnes: A study on children’s drawing. Pedagogical Seminary, 1893/okt.
994 F. S., Bogardus: An individual study of drawings made by firstgrode pupils. Transactions 

of the Illinois Society for Children study, 1896
995 Elmer, Brown: Notes on childrens drawing. University of California Studies. II. k. 1897
996 S. J., Clark: Some observations on children’s drawings. Edicational Rewiew, 1897
997 Stanley, Hall: Contents of children minds on enterings school. New York, 1895
998 Louise, Maitland: What children draw to please themselves. Inland Educator, 1895/szept.
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dődik a rajztanítás szélesebb körű művelése, hol az orsz. mintarajziskola és 
rajztanárképző 1871. október havában megkezdette működését”.999

A rendszeres iskolai rajztanítás első korszakát nálunk 1869-től számítják, 
amikor a rajztanítás az elemi iskolákban is rendes tantárgy lett.1000 Igaz, ebben 
az első időszakban a mechanikus eljárásokon alapuló geometrikus-prakti- 
cista egyoldalúság érvényesült, amely valójában a Pestalozzi-eszmék valóra 
váltását jelentette. Ezek az eszmék 1903-ig domináltak a tantervekben, de 
az időközben jelentkező reformtörekvések nyomására, amelyet Balogh Jenő 
„emancipációs folyamatnak” nevezett1001, az 1900-as években szétválasztották 
a mértani rajztanítást a természetábrázolást célzó rajztanítástól, így a tantárgy 
is a Rajzoló geometria és szabadkézi rajz nevet viselte.1002 1903-tól azután, a 
rajztanítás második korszakában, minőségi változás állt be, mivel, a hazai 
reformtörekvések hatására, a geometrikus-prakticista jellegű rajzoktatást a 
természet utáni ábrázolás váltotta fel. így az 1905. évi népiskolai tantervben 
már „...a gépies másolás helyet ad az önálló, közvetlen megfigyelésnek, a 
méregetés az öntudatos látásnak”.1003

Természetesen ez a gyökeres szemléletváltás nem volt sem gyors, sem 
pedig zökkenőmentes folyamat. Annyi azonban bizonyos, hogy ebben az 
„eszmei küzdelemben” a döntő győzelmet az a haladó szellemű rajztanár 
gárda vívta ki, amely a Mintarajziskolában nyert képesítést. Ennek az újító 
pedagógus csoportnak volt egyik kiemelkedő vajdasági tagja is a 19. század 
végén és a 20. század elején Streitmann Antal (1850-1918), a nagykárolyi 
származású becskereki főgimnáziumi rajztanár.1004

Miután 1879 őszén a gimnázium rajztanára lett, mindössze néhány év 
alatt rendbe hozta és jelentősen gyarapította a gimnázium rajzszertárát. Tevé
kenysége mindenre kiterjedő, alapos munka volt, amely a 19. század végén 
meg is hozta a várt eredményt. 1896-ban Budapesten, az ezredéves országos 
kiállításon a nagybecskereki főgimnázium a közszemlére tett diákrajzokért 
kiállítási érmet nyert.1005 Streitmann tanítványainak sikere is azt bizonyította, 
valójában, hogy egy rendkívüli pedagógus önfeláldozó munkájának elisme

999 Szinte Gábor: A rajztanítás múltja és jelene. = Magyar Rajztanárok Országos Egye
sületének Értesítője, Budapest, 1899, 133.

1000 Ausztriában 1869-ben lett a rajzoktatás kötelező tantárgy az elemi iskolákban, 
Magyarországon pedig az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk függelékével vezették be.

1001 Balogh Jenő: A vizuális nevelés pedagógiája. Budapest, 1969,1. k., 134-141.
1002 Balogh Jenő: A vizuális nevelés pedagógiája. Budapest, 1969, II. k., 6.
1003 Uo.
1004 Életéről és munkásságáról lásd bővebben: Németh Ferenc: Streitmann Antal. Élete 

és művészete. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2000
1005 Uo. 46.
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réséről van szó. Ez a siker, úgy tűnik, ösztönzőleg hatott további rajzpedagó
gusi munkájára, amely 1896 után jutott teljes mértékben kifejezésre, amikor 
rajztanárunk, a külföldi rajzoktatási eszmék jelentkezésekor szükségesnek 
találta az aktív szerepvállalást. Több mint 20 éves rajztanári gyakorlatának 
pozitív felismeréseit, tapasztalatait próbálta összehozni korának külföldi 
rajzelméleti szakirodaimával, s a hasznos elemekre támaszkodva látott hozzá 
saját rajztanítási módszerének kialakításához.

Elméleti megállapításaihoz a rajztanítási gyakorlatból merített támpon
tokat. Eszméinek helytállóságát pedig a 19. század utolsó éveiben rendezett 
szakszerű év végi diákrajz-kiállításaival bizonyította. Megjelentetett szak- 
dolgozataiban bátran rámutatott az idejét múlta tanterv hibáira, fogyaté
kosságaira, jóllehet az ilyen bátor kiállást az idő tájt nem nézték jó szemmel 
az illetékesek.

A művészeti oktatás a középiskolákban (1900)

Ha egyszer elkészül Streitmann Antal szakcikkeinek bibliográfiája, abból 
majd kiderül, hogy nem 1900 táján kezdett el írásokat közölni a rajzoktatásról 
(mint ahogyan egyes méltatói állítják), hanem még 1882-ben az Egyetértés 
című lapban.1006 Attól kezdve több-kevesebb következetességgel cikkezett a 
témáról, és itt kell elmondanunk: alaposan ismerte és kísérte nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi szakirodalmat is. Az újságokban megjelentetett szakcikke
in túl első komolyabb megnyilatkozása, amely nyíltan rámutatott a korabeli 
tanterv gyengéire és a rajzoktatás reformját sürgette, voltaképpen A művészeti 
oktatás a középiskolákban című tanulmánya volt, amely elsőként a nagybecs
kereki főgimnázium 1899/1900. évi Értesítőjében jelent meg, majd ugyanaz 
évben önálló kötetben is.1007 Ötvennégy oldalas művében a rajzoktatás két 
ágát taglalta voltaképpen: a szabadkézi rajzot, valamint a képzőművészet tör
ténetét.1008 Munkájában tehát külön fejezetet kapott a szabadkézi rajz, s ennek 
jelentőségét növelte az a körülmény is, hogy a közoktatási minisztériumban 
éppen a tanulmány megjelentetésekor latolgatták a szabadkézi rajz beiktatá
sát a népiskolák tantervébe.1009 Mint maga írta: „a népiskolákba behozandó 
szabadkézi rajz tervezetén most dolgoznak a minisztériumban és kilátásba

1006 Uo. 47.
1007 Streitmann Antal: A művészeti oktatás a középiskolákban. Különnyomat a Nagy

becskereki Főgimnázium 1899/1900. évi Értesítőjéből. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomdája, 
Nagybecskerek, 1900

1008 Uo.
1009 Uo.
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van helyezve, hogy a szabadkézi rajz a gymnasiumban is rendes, minden 
tanulóra kötelező tantárggyá fog avattatni”.1010 A szabadkézi rajzról szóló 
fejezetben Streitmann világosan kifejtette nézeteit a rajzról és rajzoktatás
ról: „Az a munka pedig mit rajzolásnak nevezünk, nehéz szellemi munka. E 
munka az oktatás első fokozatán következő: Lelkünk a látás útján megítéli a 
tárgyat és dimenzióit, kezünk ezeket egy síkba leírja - vonalakkal. De, hogy 
lelkünk és kezünk munkája helyes és biztos legyen, ahhoz hosszas és eré- 
lyes gyakorlat kell. Ezen gyakorlatok összege képezi a rajzoktatás feladatát. 
Gyakorolni kell szemünket a pontos és figyelmes látásban, a megfigyelésben, 
hogy felismerhessük és megkülönböztethessük a tárgy jellemző és egyéni 
vonásait, ezzel útját készítve elő a művészi látás kifejlődésének; gyakorolni 
kell karunkat és kezünket, hogy a szem ellenőrzése mellett könnyed és haj
lékony mozdulatokkal ügye, gyors, pontos és biztos végrehajtóivá lehessenek 
a lélek akaratának. A szellem, a szemek és izmok ezen harmonikus együttes 
működéséből fejlődik ki a kézügyesség.

Gyakorolni kell az emlékezet után való rajzolást és színezést lassú átmenet
ben az egyszerűtől az összetettre. Ha a gyermek tudja azt, hogy emlékezetből 
kell rajzolnia és színeznie, a rajz előállítása mellett fő törekevése lesz, hogy 
a tárgyat megismerje, hogy jellegzetes vonásaival és színeivel megbarátkoz
zék; így előáll a megfigyelő tehetség fegyelmezése, mely már annyi szépnek 
és hasznosnak volt megteremtője. Az emlékezet után való rajzolás nyomán 
önként kínálkozik a saját erejéből való alkotás gyakorlása. És megtelik a 
gyermek szíve örömmel, látva, hogy saját erejéből újat, szépet tud alakítani 
és a kis feltaláló nem is sejti azt, hogy a benne megnyilatkozó képességet a 
nagyok teremtő fantáziának nevezik”.1011

Streitmann nézetei tehát az úgynevezett „művészi látást” helyezték előtérbe, 
vagyis a szemlélt tárgyak jellegzetességének megfigyelését és az ezen alapuló 
egyéni ábrázolását, nem pedig a mechanikai másolást. Streitmann nyíltan 
meg is nevezte, hogy a külföldi szakírók közül két angolnak, Tadd Libertynek 
és E. Cooke-nak a nézeteivel ért egyet.1012 Mint írja, nekik a gyermekek raj
zolási hajlamának fáradtságos kutatása után „sikerült oly rajzolási módszert 
megállapítani, melyet a rajzoktatás terén, mint igen jelentős vívmányt kell 
tekintenünk. Amerikában és Angliában kiváló eréllyel gyűjtötték az adato
kat arra nézve, hogy mit szeretnek a kis gyermekek rajzolni. Ezen kutatás 
nyomán egész szakirodalom keletkezett. Maitland 1570 5-7 éves gyermek 
rajzát vizsgálta meg. Ezek közül 45% az emberi alakot, 25% állatokat, 3,1%

1010 Uo. 4.
1011 Uo. 5.
1012 Uo. 6.
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növényeket és virágokat, 3,2% házakat, 4% csendéleti tárgyakat, 5% konven
cionális rajzokat és csak 3% rajzolt díszítményeket. Dr. Lukens 1232 tíz éven 
aluli gyermek rajzát vizsgálta meg majdnem ugyanazon eredménnyel. [...] 
1896-ban, Hamburgban tettek kutatásokat s amazokkal meglepően egyező 
eredményre jutottak. A geometriai és díszítményes rajzolás a 10 éven aluli 
gyermekek rajzaiban majdnem teljesen hiányzik.

A gyermek szabad szelleme feltárult s rámutatott a helyes módszer
re. Tudós kutatók és pedagógusok, kiknek a gyermektermészet beható 
felismerését köszönhetjük, megegyeznek abban, hogy az eddig dívott 
(geometriai alapon álló) rajzoktatás a gyermek követelményeinek meg 
nem felel”.1013

Streitmann tehát nyíltan kiállt a mechanikai másolás ellen, s ugyan
akkor részleteiben bírálta az akkori rajzoktatási gyakorlatot, érdekes, s 
mondhatnánk meglepő érvekkel támasztva alá állításait. Említsünk csu
pán egyetlen példát. Streitmann már a 19. század végén szót emelt a pala
tábla és a palavessző használata ellen. Mint írja, „a gyermek a népiskola 
első osztályában kezdi meg az írás tanulását - palatáblán palavesszővel. 
E két tárgy súrlódása által keletkezik a szükséges fehér vonal, melynek 
előállítására a vessző irányításán kívül, annak a táblára való rányomása 
is szükséges. Ezen kettős tevékenység közben a gyermekben a funkció 
teljesítésére szolgáló izmokat meg kell feszítenie, mely erőlködés kiöli 
a gyermek karjából és kezéből a hajlékonyságot és könnyed mozgást s 
helyébe lép a végzetes merevség és azon magas fokú nehézkesség, melyet 
a legnagyobb odaadás mellett sem lehet az iskolai élet későbbi folyamán 
egyhamar szelídíteni. [...] Midőn a rajzoktatásnak a népiskolákba való 
behozatala küszöbön van, itt az ideje, hogy ezen régen kísértő kérdés 
eldöntessék, hogy a palatábla és a palavessző az oktatás eszközei sorából 
végleg kitöröltessék.”1014

Rajztanárunk azonban nemcsak bírált, hanem javasolt is egyben. Szerinte 
a megoldás a korabeli angol pedagógiai gyakorlatban volt, amely szerint a 
népiskola első osztályában nem palavesszőt adtak a diákok kezébe, hanem 
ecsetet. Ez voltaképpen a japán hagyomány átvétele volt, hol írni is, rajzolni 
is ecsettel szoktak. „A kéz könnyűsége onnan származik” - állapította meg 
Streitmann és kimondta: „Ecsettel kezdjen hát a gyermek is rajzolni”.1015

A továbbiakban tanulmányában részletesen kitért a rajzterem optimális 
berendezésének, felszerelésének leírására, olyannyira részletekbe menően,

1013 Uo. 6-7.
1014 Uo. 9.
1015 Uo. 8.
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hogy pontosan meghatározta az ablakok nagyságát, a rajzoláshoz használan
dó papírt, sőt még a fal színét is, mondván, hogy a rajztermekben a szürke 
vagy barna szín teljesen megfelel. Végül elképzeléseinek, javaslatainak leírá
sa után reményét fejezte ki, hogy „a népiskolai tanterv sem fogja az újabb 
vívmányokat szem elől téveszteni”.1016

Tanulmányának második részében a képzőművészet rövid történetét fog
lalta össze, s e szövegrész legnagyobb erénye, hogy egyik fejezetében a helyi, 
Torontál megyei műemlékeket is számba vette.

Rajzmódszertani kísérletei 1903 előtt:
„A természet után való rajzolás”

A 19. század utolsó éveiben, többéves rajztanári gyakorlatára alapozva, 
s kora legújabb rajzoktatási eszméinek ismeretében Streitmann egy sajátos, 
mondhatnánk egyéni módszert alakított ki a rajzoktatásban, és ettől kezdve, 
bizonyára a bátorító eredmények hatására, évente rendezett rajzkiállításokat. 
Ám ezek nem voltak egyszerű diákrajz-bemutatók, hanem valóságos gyer
mektanulmányi tárlatok, amelyen Streitmann szemléletesen tárta a közön
ség elé rajzmódszertani kísérleteit, és ezzel egyben bizonyította is nézeteinek 
helytállóságát.1017

Eleinte Streitmann sajátos rajztanítási módszerének hatékonyságáról csak 
a becskerekiek győződhettek meg, majd az általa közölt szakcikkek nyomán 
a hazai pedagógia szakirodalom is. Ezúttal nem térhetünk ki ugyan min
den tárlatának méltatására, ám jellemzőnek találjuk például az 1902. évi 
gyermekrajz-kiállítást, amelyet a Nagybecskereki Hírlapban nem más, mint 
a fiatal Fülep Lajos, a becskereki gimnazista, Streitmann tanítványa mélta
tott. Ő az 1902. június 19-én megnyílt tárlatról így ír: „A rajz kifejezője a 
gondolatnak, éppen úgy, mint a beszéd, amaz vonalakkal, ez szavakkal önti 
azt külső formába.

Ezen az alapon áll Streitmann Antal tanár, amikor gyermekeivel a sokat 
megmosolygott játékrajzokat készítteti. S hogy alapja helyes, azt a fejlődés 
mutatja meg a legjobban, mely tanítását nyomon követi, kézzelfogható, meg
örökített fázisokat mutat be a zsenge megfigyeléstől a tárgyak jellemző és 
egyéni felfogásáig, a művészi látásig: végig szemlélhetjük itt a gondokozást, 
annak megizmosodását, de megtaláljuk a hatalmas, leküzdhetetlen alkotói 
vágyat is, amelyet Streitmann tanárnövendékeiben fölébresztett. Némely

1016 Uo. 10.
1017 Németh Ferenc: Streitmann Antal. Élete és művészete. Fórum Könyvkiadó, Újvi

dék, 2000, 50.
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gyerek százszámra készíti rajzait, s kik azelőtt csak a játék és iskolai könyv 
mellett töltötték el a legszebb gyermekéveket, most ízlést és művészi érzé
ket sajátítanak el az ő keze alatt erőlködés, unatkozás nélkül a játékrajzok
kal. Megnyílik a gyermekek előtt a színek csodás világa, s azok lelkesedve 
hatolnak bele: tudnak megfigyelni és megfigyeléseiket képességükhöz mér
ten lerajzolni”.1018 Fülep a Streitmann-féle módszer lélektani vonatkozásait, 
felismeréseit taglalva magyarázza: „Az emberi léleknek éppúgy megvannak 
a maga mozdulatai, sajátos indulatai, mint a testnek, csakhogy mindig lát
hatatlanok és kifürkészhetetlenek. [...] Ahogy a lélek mozdul, úgy mozdul a 
kéz, a szolga mely akkor még nem dolgozik önállóan a gyakorlottság függet
lenségével, hanem követi a lelket, amely még idegen tanítás alatt áll, idegen 
befolyásra nem reagál”.1019

A Torontál is részletesen beszámolt Streitmann kiállításáról, „amelyen 
a tanulók a természet és saját képzeletök után készített rajzaikat állították 
ki”.1020 A korabeli műbíráló a többi között ezt írja: „A kiállítás anyaga, a tanu
lók rajzoló képességének fejlődése minden tekintetben igazolja a gimnázi
um kitűnő rajztanárának, Streitmann Antalnak tanítási módszerét, mely a 
természet után való rajzolással kifejleszti a gyermek megfigyelő tehetségét, 
emeli rajzbeli biztonságát, kézügyességét. A gimnázium tanulóinak rajzai
ban az első osztálytól kezdve a nyolcadikig mindenütt megtaláljuk a nyo
mát a természet után való rajzolás helyes módszerének, amellyel Streitmann 
tanár fokozatosan fejleszti ki a gyermek rajzolóképességét az artikulálatlan 
vonásoktól a figurális rajzokig. Igen érdekes a főgimnázium rajzkiállításá
nak keretében rendezett az a kiállítás, amelyben Streitmann tanár bemutatja 
legfiatalabb tanulónemzedék: az óvodás gyermekek művészetét a nyolc-tíz 
éves iskolás fiúk rajzáig.”1021

Streitmann több éves munkájának igazi elismerésére csak 1903-ban került 
sor. Akkor rendezte meg Nagybecskereken az első országos gyermekmű
vészeti kiállítást, amellyel országos hírnevet szerzett, s több szakember is 
leutazott tanulmányozni az ő módszerét.1022 Ekkor vették csak tudomásul az 
illetékesek, hogy e szerény becskereki gimnáziumi tanár már évek óta áldá
sos munkát végez, s akkor bizonyosodtak csak meg igazán rajzmódszerta
ni kísérleteinek előnyeiről. Erkölcsi sikerének könyvelhette el a rajztanítási

1018 Fülep Lajos: A gyermekek rajzolása. = Nagybecskereki Hírlap, 1902. június 27.
1019 Uo.
1020 Németh Ferenc: Streitmann Antal. Élete és művészete. Fórum Könyvkiadó, Újvi

dék, 2000, 51-52.
1021 Uo.
1022 Anonim: A gyermekművészeti kiállítás megnyitása. = Torontál, 1903. aug. 1.
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tantervek csakhamar bekövetkezett módosítását, amelyek - rajztanításunk 
második korszakában (1903-1915) - sikerre vitték a természet utáni ábrá
zolást. Különösen 1905-től, amikor is az új népiskolai tanterv (is) visszatért 
„az ősforráshoz, a természethez”.1023

(2012)

1023 Balogh Jenő: A vizuális nevelés pedagógiája. Budapest, 1969, II., 6.
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Ném eth Ferenc m űvelődéstörténeti olvasókönyve a regionális kultúra sajátosságaival, összetevőivel, mozgatóerőivel, jelensége

ivel, alakítóival és alakulástörténetével Ismerteti meg a majdani olvasót. A bem utatni kívánt régió Vajdaság, a térség, térben és 

Időben m ozogva egyaránt heterogén, társadalmi, kulturális, m űvészeti arculata.

A z olvasókönyv hat részre tagolódó szövegállománya elsőként az elm életi, kutatástörténeti alapvetésre (Kultúrtörténet és hely

ismeret), a kultúrtörténeti kutatások szintézisének a szükségességére, az aktuális helyism ereti kutatások problémáira, távlataira 

irányítja az olvasó figyelm ét. A  kézirat második, harmadik és negyedik része a régió kultúrájának térbeli lebontását, analízisét, 

részletesebb jellem zését és m egism erését célozza meg. Első léptékben Bánát 19. századi polgári szokáskultúrája, viselkedésrendje, 

kulturális heterogenitása (m ultikulturalizm us, másság, egzotikum ), a folytatásban a bácskai irodalmi kultuszok, kultuszjelenségek 

(Petőfi, Vörösm arty, Arany, Jókai) analízise bontakozik ki az egyes részek fejezetiből. A  regionális viselkedés- és irodalmi kultúra 

történeti bemutatást az ötödik részben m egjelenő kultúraformáló, vízválasztó politikai esemény, az I. világháború kultúraterem 

tő jellegét vizsgáló szövegegyüttes követi. A z olvasókönyv egyben utolsó fejezete a kultúraalkotó egyéniség, az alkotó em ber (a 

nyom dász, a kiadó, a lapszerkesztő, a helytörténetíró) felől közelíti m eg Vajdaság m űvelődéstörténetét.

Ném eth Ferenc m űvelődéstörténeti olvasókönyve újszerű nézőpontjával, sokszínű ismeretanyagával korszerű oktatási segéd

eszköz.
Ispánovics Csapó Julianna


