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BEVEZETŐ

A szerbhorvát-magyar kulturális és irodalmi kapcsolatok történetének tanulmá
nyozása az Újvidéken megalakult Hungarológiai Intézettel egy új fejezethez érkezett. 
Lehetőség nyílott arra, hogy a kutatások eredményeit a nyilvánosság elé tárhassuk, 
hogy a mai Vajdaságban élő magyarok és szerbek egyaránt megismerjék közös múltjuk 
egy-egy fejezetét, értékelni tudják a múltban tett erőfeszítéseket, amelyek a két, év
századokon át egymás mellett élő nép közeledését, egymás megértését voltak hivatva 
előbbre vinni, ugyanakkor okulva az elkövetett hibákon, megteremtsék a továbbiakra 
nézve egy olyan egymás mellett élés feltételeit, mely a lehető legmaximálisabb módon 
biztosítja a múltban elkövetett hibák kiküszöbölését, valamint a már meglevő alapokon, 
bepótolva a mulasztásokat, az örökölt kapcsolatok határait kiszélesítve új, pozitív 
fejezetet nyisson az e területen élő nemzetek és nemzetiségek együttélésének törté
netében.

E  kapcsolatok felismerésének és felmérésének története viszonylag rövid időszakra 
vezethető vissza. Ma, úgy érzem, végső ideje, hogy ezt az eddig eléggé mostohán kezelt 
örökséget feltárjuk, és megállapítsuk helyét az egyes korszakok irodalmában és kultur- 
ténetében, tetrmészetesen az akkori Osztrák— Magyar Monarchia keretén belül, így 
bővítve ismereteinket az adott periódusban.

Amikor a tanulmány anyagát egy bizonyos mértékben Zomborra szűkítem, szub
jektív, de elsősorban objektív okok indokolják eljárásomat. A Zomborban ma létező, 
sokszor jugoszláv viszonylatban is jelentős kulturális rendezvényeket (a zombori Zenei 
Hetek, az Őszi Tárlat—Likovna jesen, stb.) egy örökölt tradíció folytatásaként foghatjuk 
fel. Ennek a tradíción 7k sokan nincsenek a tudatában, éppen azért, mert eddig az emlí
tett örökség feltárását és értékelését nem tartottuk fontosnak. Ezt a mulasztást szeret
ném e tanulmányommal részben jóvátenni, annál is inkább, mert úgy érzem, ennyivel 
tartozom szülővárosomnak.

A szerb és a magyar irodalomtörténet szempontjából sem lehet közömbös egy olyan 
közeg részletesebb ismerete, melyben egy Laza Kostic tizenöt, egy Gozsdu Elek hét évet 
töltött, és ahonnan egy Veljko Petrovic vagy egy Papp Dániel elindult. Irodalmi mun
kásságuk gyöngyszemeiben gyermekkori élményeik lehelletét érezzük. Teljes életmű
vük felmérése nem történhet meg e környezet művelődéstörténetének ismerete nélkül.

A századforduló a maga sokrétűségével, a problémák sokaságával, bonyolultságá
val egy szélesebb terület felölelése esetében könnyen vezethetne zsákutcába, veszélyez
tetve írásunk egységét. Zombor specifikus helyzete (szabad királyi város és megyeszék



hely volta), amely nem hasonlítható össze sem Újvidékével, sem pedig Szabadkáéval, 
szintén indokolttá teszi a téma ilyennemű, hogy úgy mondjam, korlátozását.

Természetes követelmény lenne, hogy Zombor a tárgyalt korszakban mindennemű 
kulturális mozgalom élén járjon, irányító központ legyen. Az erre való törekvés igénye 
sohasem hiányzott, s hogy ez nem vei)sült meg a kívántaknak megfelelően, abban a szub
jektív és objektív okok egész sorozata játszott közre.

A türelem és a kitartás hiánya sokszor meghiúsította egy-egy sokat ígérő kísérlet 
sikerét. A terület, mely még a XVIII. században is az állandó határ menti harcok színtere 
volt, távol esett az akkori kultúrközpontoktól (Pozsony, Kassa, Kolozsvár, stb.). 
A ,,szabad királyi város” cím elnyerése utáni közvetlen időszak nagy anyagi nehézsége
ket gördített a város lakói elé. A 150.000 forintos váltságdíj tetemesebb részét csak 
kölcsön alapján tudták megszerezni a város elöljárói, és csak ennek visszafizetése után 
élhettek a privilégium biztosította jogokkal. A kölcsön visszafizetése utáni periódust 
a magisztrátus szerkezeti felépítése, és a gazdasági helyzet megszilárdítására való 
törekvés jellemezte. Rohamosan nőtt a lakosság száma ( 1773-ban 9.776 lakos: Radivoj 
Plavsic: Monografija citaonice ,,Laza Kostic” Sombor 1961; 1785-ben 13.360 lakos: 
1818-ban 19.439 lakos: Katalog izlozbe Istorijskog arhiva u Somboru: ,,Sombor nekad i 
sad"; 1970), amelynek legnagyobb részét a szerbek és bunyevácok képezték. Művelő
déstörténeti szempontból érdemes megjegyezni, hogy a gazdasági helyzet javulásával, 
valamint a hivatalok számának megnövekedésével párhuzamosan nyitották meg a kü
lönböző iskolákat, amelyeknek száma közvetlenül a XIX. század elején 5 volt, de ame
lyek elsősorban a nemzetiségek iskolái voltak. (Katalog izlozbe Istorijskog arhiva u 
Somboru: ,,Skolstvo u Somboru do 1919 godine”)

A kulturális élet első megnyilvánulásai a színielőadásokhoz fűződnek. (A sorrend: 
a német színtársulatok vendégszereplése, a szerb amatőrtársulatok jelentkezése—gon
dolok itt elsősorban az iskolai rendezvényekre—, s végül 1825. május—júniusban az első 
magyar színtársulat vendégszereplése).

Közvetlenül 1848 előtt felszaporodott ugyan a magyar ajkú lakosság száma, de 
még mindig nem olyan arányban hogy az lényegesebb változást jelentett volna, legalább
is kulturális szempontból. Az ilyennemű igény jelentkezése szinte egyidőben történik 
szerbeknél és magyaroknál, előbb egy közös olvasókör megalakításának formájában 
1844-ben (de már a következő évben beáll a szakadás). Németh G. Béla megállapítása 
ezzel kapcsolatban: ,,( .. .)  e népek (értsd: nemzeti kisebbségek) nemzeti öntudato
sulása együtt haladt a magyaréval. Társadalmi-gazdasági fejlődésük majdnem egyidőben 
tette érzékennyé őket is a nemzeti liberalizmus ideológiájára” (a szerző: ,,Mű és sze
mélyiség -  Irodalmi tanulmányok” című munkája, Magvető kiadó, Budapest, 1970), 
-  pontosan ráillik a zombori viszonyokra.

Még az 1900-as statisztikai adatok alapján is (amikor pedig minden eszköz a ma
gyarosítás szolgálatában állott: a gimnáziumban például 1903-tól csak magyar nyelvű 
az oktatás), a 29.609 lakosú Zomborban 11.927 szerb, 5.770 bunyevác és csak 9.297 
magyar élt. A magyarul beszélők száma nem haladta meg az ötven százalékot. ( Magyar- 
ország Vármegyéi és Városai, Bács Bodrogh Vármegye, szerkesztő: dr. Borovszky 
Sámuel, kiadja az Országos Monográfia Társaság, Bp., I. kötet, 227. oldal) Csupán 
ez az egyetlen adat részben igazolja, miért nem lehetett a megyeszékhely, minden igye
kezete ellenére sem, valóságos kultúrközpontja az itt élő szerbeknek vagy magyaroknak. 
Lehet, hogy másképpen alakul a helyzet, ha az 1849/50-ben tervezett Szerb Nemzeti 
Színház alapjait Zomborban sikerül lerakni, de a Matica Srpska Újvidékre való költözése 
is e várost jelölte ki az egyre jobban izmosodó szerb kultúra székhelyéül. Zombor soha
sem volt annyira magyar (még olyan mértékben sem mint Szabadka), hogy egy esetleges



Bács-Bodrog megyei magyar kultúrközpont legyen, amely színvonalban megközelíthette 
volna Szegedet, Debrecent, vagy valamely másik nagyobb magyarországi várost.

A tradíció hiánya is nagymértékben hozzájárulhatott a felemás helyzet kialakulásá
hoz. A mohácsi vész, majd a törökök elvonulása után a város teljesen romokban hevert, 
felépülve pedig a katonai határőrvidék egyik fontos állomásaként tartja számon a tör
ténelem. Ez az állapot 1741-ig, pontosabban a szabad királyi város kikiáltásáig, 1749-ig 
tart. így majdnem teljesen a bármilyenfajta művelődés hiánya jellemző a korszakra. 
A hiány bepótlására csak a XIX. század elején érettek meg a feltételek a törvényhatósági 
állapotok rendezésével és a gazdasági helyzet megszilárdulásával egyidőben.. .  Már a 
Szerb Olvasókör monográfiájának írója, Radivoj Plavsic is megállapította, hogy szinte 
érthetetlennek tűnik, miért jelentkezik Zomborban relatíve elléggé későn a kulturális in
tézmények létesítésére való törekvés, amikor annak gazdasági és politikai feltételei 
nálunk is megvoltak, és amikor az, más, hasonló városokban megtörtént a budapesti 
Magyar Kaszinó megalapítása után, azaz 1828 után. Erre vonatkozó megállapítását 
elfogadhatjuk: az 1848-as forradalom előtt, de később is, a kispolgári felfogású, sok- 
nemzetiségű zombori burzsoázia konzervatív magatartása a mindennemű kezdeményezés 
gátlója volt. A felhalmozott tőkét nem a fejlődést előmozdító ipari vállalkozásokba 
fektették, hanem (egészen a második világháború kitöréséig) a földvétel bizonyult szá
mukra a legkifizetődőbbnek, a legveszélytelenebbnek, s így a helybeli burzsoázia érdekei 
nagy mértékben azonosak voltak a kisszámú, de a hatalmat erősen a kezében tartó 
agrár pár ti földbirtokos rétegével és a kléruséval. Ennek megfelelően az ipari tőke elleni 
harc résztvevői is lettek az olcsó munkaerő biztosítása érdekében, lépten-nyomon aka
dályozva a béresek, napszámosok és szolgák esetleges foglalkoztatását az iparban. Ezzel 
magyarázható : habár megvoltak a lehetőségek, a városban mégsem épült fe l sem a ter
vezett cukor- sem pedig a cipőgyár, és még sok ilyen irányú kísérlet kudarcot vallott. 
Ezek az intézkedések azután nemcsak az ipari fejlődést gátolták, hanem az aktívabb és 
egységesebb kulturális fejlődés korlátozói is lettek. Ez a kispolgári magatartás nemcsak 
a magyar ajkú lakosságra jellemző, hanem a szerbekére is. A gazdasági érdekek ilyen
nemű találkozása, egymásrautaltsága ellensúlyozta, mérsékelte a nemzetiségi ellentétek 
kiéleződését, így azok sem lettek serkentői az aktívabb, kulturális formában jelentkező 
nemzetiségi ellenállásnak a szerbek részéről.

Az ismertetett gazdasági és politikai szituáció természetesen nem volt teljes negatív 
értelemben gátolója a kulturális kapcsolatok fejlődésének. Sőt, egy ilyen viszonylag 
nyugalmi helyzet több közös kezdeményezés sikerét is biztosította, amelyek lehetővé 
tették, hogy ma ezekről a kapcsolatokról pozitív mérleget állíthatunk fel. Figyelembe kell 
venni azt, hogy ezeknek a kapcsolatoknak eredményeit elsősorban a provincia meg
határozott keretein belül értékeljük, és rámutassunk arra, mennyiben haladták túl ezek az 
elért eredmények a vidékiesség határait. Az említett korlátok ugyan leszűkítették a ki- 
magaslóbb teljesítmények születését, de nem fojtották el teljesen őket. Ennek igazolá
sául Gozsdu Elek Zomborban töltött éveit említjük. A jelenlétéhez fűzött reményeket 
ugyan nem váltotta be olyan mértékben, mint ahogyan azt elvárták tőle. Irodalmi téren 
vajmi keveset nyújtott, de közművelődés szempontjából annál említésre méltóbb mű
ködése, amennyiben az ún. Szabad Lyceumi Egyesület megalakítása az ő nevéhez fűző
dik (ez az egyesület a budapesti után a második volt az országban). Az egyesület mun
káját sikerült neki oly mértékben megszerveznie, hogy távozása nem jelentette egyszer
smind a líceum megszűnését is.

Az, hogy az egyes kulturális megmozdulások legtöbbször nem szárnyalták 
túl a provincializmus szűkreszabott kereteit, annak is tulajdonítható, hogy v 
kezdeményezés és maga a munka is, mindig egyazon személyek erőfeszítésével



azonos. Idővel már ugyanezekre a személyekre szinte kötelességszerüen hárult minden 
feladat, aminek az lett a következménye, hogy azok belefáradtak az állandó szereplésbe, 
inkább a passzivitásba menekültek, s átengedték helyüket a tettekre kevésbé hivatottak
nak, a tehetségtelenebbeknek. Ezeknek munkája viszont sokkal eredménytelenebb volt, 
mint ahogyan azt jómaguk felismerték: Minőségileg jóval alul maradtak a provincializ
mus amúgyis alacsony színvonalán. Úgy érzem, Dömötör Pál, a ,,koszorús költő” 
1900. utáni magatartása, az előző évekhez viszonyított mind gyérebb nyilvános szerep
lése is a költő és műfordító elfáradásával magyarázható, többek között.

Zomborban, csak az egy Laza Kosticot k'véve, a művelődés pilléreit előmozdító 
egyének irodalmi és egyéb működése másodlagos szerepet töltött be. A hivatalnokok, 
ügyvédek, tanárok, papok irodalmi ambícióikat valamilyen formában kiélni akaró 
tábora a különböző kulturális mozgalmakat jelölte ki próbálkozásai állandó színterévé. 
A kitűzött cél legtöbbször meghaladta képességeiket. Nem voltak kifejezett tehetségek, 
tehát a már kitaposott utakon haladtak. A hivatalos irodalom védőszárnyai alatt pró
báltak betörni a századforduló bonyolult irodalmi és kulturális életébe. Türelmetlenségük, 
képességeiknek túlbecsülése sokszor akadályként jelentkezett, gátat állítva az elképze
lések megvalósítása elé. Amatőrjellegű munkájukban a legkisebb elért eredményeket a 
predimenzionálás jellemezte, a jóhiszemű, de számunkra negatív jellegű kritika iránti 
túlérzékenységük pedig inkább ambícióik elfojtására, mintsem serkentésére hatott. 
A hivatali elfoglaltságuk mellett jelentkező másodlagos kulturális szereplésükért csak 
az elismerést voltak hajlandók elfogadni. Legtöbbjük magatartásából kitűnik, hogy a 
közművelődés terén való működésük a közösség előtt fáradságos és nagy személyi 
áldozatokkal járó munkaként jelentkezik, amelyért csakis elismerés járhat, lényegében 
azonban a személyes ambíciónak, a közszereplésnek egyéni vágya, és az ezzel járó 
elismerés reménye ugyanolyan fontos tényezője jelenlétüknek a kulturális életben.

Az egymásra való féltékenykedést állandóan szemmel kísérhetjük, ha egy-egy 
megjelent művel kapcsolatban helybeli kritikus analízisét olvassuk a sajtó hasábjain. 
(A kritikus legtöbször maga is foglalkozott irodalommal, műfordítással. A műfordítá
soknál mindig a testvériség eszméjének kihangsúlyozásával találkozunk. A kritikus eb
ből a szemszögből dícséretreméltónak tartja a próbálkozást, de magára a fordításra 
annál több negatív megjegyzést tesz. Ez természetesen nem nehéz számára, hiszen má
sod- vagy harmadrendű munkákról van szó.)

A rivalitásnak, a „én” problémának jelenléte kicsinyes személyeskedésből ered 
inkább. Nem azonosítható a Király István: „Ady és Babits” című ismertetőjében 
(KORTÁRS-Irodalmi és kritikai folyóirat, XV. évf. 1971. májusi, 5-ik száma, 676-ik 
oldal) elemzettel, t.i.: „A teremtő folyamat individuális jellege folytán hangsúlyosabbá 
válik ezen a területen a szokottnál az én. S  így létre jön az a paradox helyzet, hogy a 
munka természetétől diktált sajátos pszichológia, az ún. foglalkozás-pszichológia épp 
azokat kényszeríti a maguk egyéni szerepét túlzottan komolyan vevő érzékenykedésre, 
már-már individualizmusra, akik álmaiban a közösségi ember legintenzívebben él. ( ...)  
Hiszen mindketten kiváló intellektusok, nem-mindennapi gondolkodók voltak, s ilyen 
típusú emberek között a vonzások -  taszítások, gondolatilag világnézetileg meghatáro
zottak, s nem életrajzi—pszichológiai véletleneknek, ösztönös idegenkedéseknek s rokon- 
szen veknek engedelmeskedők ’

Azt hiszem, a mi esetünkben a konzervatív kispolgári szemlélet és magatartás 
eredőjeként közelíthetjük meg ezt a jelenséget. Bizonyítja ezt az is, hogy míg például Ady 
és Babits esetében a háborús években a mind intenzívebb egymásra találás tapasztalható, 
addig ez az itt bemutatásra kerülő, irodalommal is foglalkozókra nem jellemző.



A zombori szerbhorvát—magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok problémáját 
nemcsak a már fejtegetett szempontokból kell megközelíteni. Már említettem, a poli
tikai helyzetben észlelt viszonylagos nyugalom, úgy érzem, több esetben pozitívan ha
tott a kapcsolatok kiépítésére. Elsősorban a fordítói munkában találkozunk kimagas- 
lóbb eredményekkel. Ezek az átültetések nem haladták túl fordítóik már említett képes
ségeit, de magyar részről sokszor éppen ezek a fordítások voltak az egyetlen ismertetői 
az Osztrák-Magyar Monarchia területén élő szerb vagy horvát nemzetiségek irodalmá
nak. Elsősorban ezért kell foglalkoznunk velük. Ugyanakkor meg kell állapítanunk 
elöljáróban azt is, hogy az értékelésnél nem mint költői produkciót elemezzük a fordí
tásokat, mert azok a már elmondottak alapján, minőségi szempontból nem állíthatók 
Arany János vagy Szász Károly műfordításai mellé. Nem kapcsolódnak mindig szorosan 
a Kisfaludy Társaság által szorgalmazott fordítói munkához sem, habár egyes esetekben 
(Pavlov ics Jenő, Dömötör Pál) ezt a tényezőt is figyelembe kell venni. Az egymás mellett 
éles ténye, az egyéni érdeklődés (pl. Margalits Ede dr.) szintén hatással volt a mű
fordítások keletkezésére.

A szerb műfordítók (gondolok itt elsősorban az újságokban megjelenő átültetésekre) 
szinte természetszerűleg ültették át a divatos magyar irodalmi termékeket. Itt döntő 
tényező a nyelvismeret is, amelyet a kötelező magyar nyelvoktatás részben lehetővé tett. 
A szerb műfordítók iskoláztatásuk folyamán közelebb kerültek a magyar irodalomhoz, 
amely már a gimnáziumok önképzőkörein kifejtett irodalmi munkásságukra is nagy 
hatással volt. Sokan közülük első irodalmi zsengéiket magyar nyelven írták (Mita 
Popovic). Később önálló műveikben is ér ehető ez a hatás. Ugyanakkor műfordítói 
kísérleteik során is elsősorban a magyar irodalomból merítettek.

Az itt keletkezett műfordítások természete, az okok, amelyek hatással voltak meg
születésükre, a szempontok, amelyeket e probléma megközelítésekor figyelembe kell 
vennünk tehát, sokban különböznek a Kisfaludy Társaság által serkentett fordítói 
mozgalomtól, azonban attól teljesen függetlenül nem tárgyalhatok.

A kulturális intézmények létrejöttének problematikája, mind a szerbeknél mind a 
magyaroknál sok esetben közös gyökerű. A megkésettség mindig a konzervatív kispol- 
gáriasság, az osztályérdekek függvényeként jelentkezik. A haladó szellemű mozgalmak 
éppen ezért nem az alkotói láz hevében, hanem elerőtlenedett formában, megkésve 
jelentkeznek. így kevésbé lesznek ösztönzői egy-egy intézmény létrehozásának. A nem
zetiségi ellentétek kiéleződését megintcsak az osztályérdekek tompítják. Intézményes 
formában való jelentkezésük magán viseli ennek jellegét. Az erőteljesebb, kifejezetten 
csak magyar, vagy csak szerb érdekeket védő társulatok, egyletek tiszavirág életűek 
voltak, vagy pedig idővel elvesztették a megalakulásukkor szem előtt tartott cél
kitűzéseket. A dalárdák, egyletek rendezvényei elsősorban a szórakozás függvényeként 
jelentkeznek, amelyen a város életében jelentős funkciót betöltő szerb és magyar csalá
dok tagjai megjelentek. Nem csoda tehát, ha a kiemelkedőbb eredményeket elért intéz
mények között a színház, de különbösen a Szabad Lyceumi Egyesület munkája méltó 
különösebb figyelemre. Hogy Thália papjai 1882-ben állandó otthont kaptak, a szerbek 
és a magyarok erkölcsi és anyagi összefogásának köszönhető. A Szabad Lyceumi Egyesü
let magyar, majd később szerb nyelvű előadásai is sokban elősegítették a közművelődést. 
Ahol ez az összefogás nem tapasztalható, ott az elért eredmények ritkán haladták túl 
a vidékiesség színvonalát. Mind a Magyar, mind a Szerb Olvasókör jelenléte a város 
kulturális életében, nézetem szerint, átlagos eredményű hatóerő volt.

A relatíve későn jelentkező sajtótermékek (1878. júliusától) nemcsak a politikai 
pártok csatározásainak visszatükrözői. A nemzetiségi ellentétek legtöbbször e csatáro
zások kísérőiként jelentkeznek, és azok elmúltával lecsitulnak. A hatalmon levő kor



mánypártokhoz lojális zombori burzsoázia, tekintet nélkül a nemzeti hovatartozásra, 
osztályérdekeitől vezérelve nemegyszer szerb anyanyelvű egyénnel képviselteti magát 
(Drakulics Pál dr. esete). Az ellenzékiek száma sohasem haladta meg a saját érdekeit 
védő, konzervatív, kispolgári magatartású zombori burzsoázia számát. A hatalom meg
tartása érdekében eltörpültek a nemzetiségi ellentétek is. Deklaratív jellegüket is elvesz
tették, mihelyt az az anyagi javak szerzésének csökkenésével járt volna. A szerbek el
zárkózása bizonyos mértékben nem vitatható. A hallgatólagos kompromisszum biztosí
totta számukra a zártkörűséget. Nemzeti kultúrájuk ápolása fontos tényezője volt 
egyleti szervezkedéseiknek. Gondosan kerülték az asszimilálódási. Ezt különösen a 
közös, szerb—horvát—magyar irodalmi körök létesítésére történő kísérletek alkalmával 
tapasztalhattuk, amelyek több ízben meghiúsultak. Az összefogás csak akkor járt ered
ménnyel, ha az nem veszélyeztette kifejezetten önállóságukat. A nemzetiségi ellenállás 
csak a XX. század elejétől észlelhető meghatározóttabb formában. A közös rendezvé
nyek száma csökkent, a magyar színtársulatok vendégszereplésekor mind gyérebb lett 
a szerb színházlátogató közönség. A közeledésnek legcsekélyebb jeleivel csak a politikai 
harcok idején találkozunk, amikor ismét az osztályérdekek megvédésének jegyében 
történik a kapcsolatkeresés.

Tekintve, hogy a tanulmány anyagában szereplő egyes műfordítók munkásságával 
már külön-külön foglalkoztak (dr. Magdalena Andelic-Veselinovic: Margalits Ede, 
a horvát és a szerb irodalom magyar tolmácsolója; A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményi (HITK) I. év. 1969. szeptember, 1. füzet 63—91. oldal; U.ő: Radics György, 
HITK: II. évf. 1970. július, 3. füzet 61—78. oldal; U.ő: Dömötör Pál, a költő és mű
fordító, HITK: II. évf. 1970. november, 4. füzet: 49—64. oldal), az egyes hiányok pót
lása mellett, e tárgykörben a probléma több irányú megközelítése, elemzése, egy bizo
nyos fokú teljességre való törekvés lesz a célunk. Bemutatni Zombor szabad királyi 
város és megyeszékhely kulturális törekvéseit a századfordulón, rávilágítani közvetítő 
szerepére a műfordítás terén egyfelől Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Crna Gora felé, 
az itt megjelenő szerb újságokban közölt magyar szerzők műveinek fordítását ismertetve, 
másfelől Budapest felé, amikor a szerb vagy a horvát nép irodalmi termékeit, az egyre 
izmosodó műköltészet kiváló teljesítményeit kapta kézhez a magyar olvasóközöség, 
éppen a zombori fordító gárda munkája révén. Továbbá szeretnénk kimutatni az egymás
ra hatásokat, nem utolsósorban pedig kijelelölni az itt kifejtett irodalmi és kulturális 
ténykedés helyét az említett korszak sokrétű, a művelődést, a haladást serkentő vagy 
késleltető folyamatában.



ELŐZMÉNYEK

Mielőtt a tanulmányomban tei vezeti anyag feldolgozását megkezdeném, szük
ségesnek tartom röviden ismertetni Zombor kulturális fejlődésének azokat a kezdeti 
állomásait, amelyekben a tárgyalandó korszak néhány jelensége gyökeredzik, és 
amelyek hatással voltak a város sajátos művelődéstörténeti irányvonalainak kialaku
lására.

A bevezetőben már említettük, a város kulturális életében a tradíció hiánya sok
ban hozzájárult ahhoz, hogy a művelődés terén állandó késések szemtanúi vagyunk. 
E hiány sokszor olyan erőfeszítések igénybevételét tette szükségessé, amelyekre 
képtelenek voltak a város lakói. A viharos, nyugtalan történelmi múlt is igazolja 
részben a kulturális örökségben jelentkező űrt.1

A „szabad királyi város” cím által biztosított privilégiumok, a kezdeti, első
sorban anyagi nehézségek leküzdése után, a gazdasági helyzet megszilárdulását és

1 A város létesítéséről szóló legrégibb ada tok  a X III. századra vezethetők vissza. A ta tá r  kán hadseregé
vel C zobor Szent M ihályon (Z om bor mai ún. Felsőváros része) telelt. A ta tárjárás u tán  a rom okból V. István 
király építette fel a várost, és az a XIV. század m ásodik felében a C zobor család b irtokakén t ismeretes. A tö rökök  
1541-ben foglalták el C zobor Szent M ihályt (melyet M átyás idején erődítm énnyé a lak íto ttak ), természetesen 
ism&t földig rom bolva az erődítm ényt. A tö rök  városok m in tá jára  újjáépített Sonbor, Som bor  (A z itt élő ősi szláv 
lakosság elnevezését átvették a tö rö k ö k  is. H ivatalosan csak 1745-től szerepel a Zom bor  elnevezés Bács vármegye 
ak tá i közö tt. Feltételezzük, hogy a Zom bor  a szláv eredetű Som bor m agyar változata) nem csak erődítm ényként 
ism eretes ebben a korban, hanem  kisebb kultúrközpon tkén t em líti Evli Cselebi ú tleírásában.

A tö rökök  kiűzése u tán  (1687) harm adszor kellett ú jraépíteni a  helységet. A m agyar ajkú  lakosság m ajd
nem  teljes hiánya most még kifejezettebben észlelhető, m int a ta tá rjá rás  után. K atona i sánc lett a város, ahova 
a szláv eredetű szerb és bunyevác családokat telepítették be, s am elyet a törökök  elleni belgrádi ü tközetben  (1717) 
szerzett harci érdem ekért az „O pp idum  m ilitare Som bor” cím m el tün te ttek  ki.

M ár 1701-től kezdődően (1749-ig) m egindult a politikai és gazdasági jogok megszerzéséért fo ly tato tt küz
delem a város lakói és a várm egyei hatalom  között. Ennek eredm énye az adófizetéstől, robo ttó l való felmentés 
volt. A z 1690. augusztus 21-én m egerősített privilégium ok a várm egye részéről görd íte tt akadályok  ellenére is 
hatássa l voltak a gazdasági helyzet m egerősödésére, am inek viszont az osztálykülönbségek lassú kialakulása 
lett a következm énye. A X V III. század 80-as éveiben a m ajdnem  teljesen szláv lakosú Z om borban  megindult 
a gyorsabb ütem ű polgárosodás. A katonai határőrv idék  felszám olása újból veszélyeztette a  zom boriak  függet
lenségét. (Az 1741-ben m egtarto tt pozsonyi országgyűlésen m egszületett a 18-ik t.c., m elynek értelm ében felszá
m olták  az 1739-es belgrádi béke u tán  feleslegessé vált katonai határőrv idéket. A törvény 1745. július 1-én lépett 
hatályba). A város lakói az 1745. novem ber 18-án m egtarto tt nagy népgyűlésen elhatároz ták , hogy a tö rökök  
elleni harcokban  szerzett érdem ekért a „szabad királyi város” cím et és a velejáró privilégium okat kérik a császár
nőtő l. A z ennek megszerzése körü li viszályok a város és a várm egye közö tt 1749-ben értek  véget. Z om bor 1749. 
feb ruár 27-én nyerte el a „szabad  királyi város” címet. A váltságdíj 150.000 forint volt, am elyet csak kölcsönök 
alap ján  tud tak  biztosítani a város elöljárói. A teljes közigazgatási és gazdasági au tonóm ia  csak a kölcsön vissza
fizetése u tán  valósulhatott meg.

A  tartozások  visszafizetése u tán  gyökeres változások jellem zőek a város fejlődésére. A z ipar és a kereske
delem fokozo ttabb  térhódítása, a fö ldb irtokok  jelentkezése, a  h ivatalok  szám ának m egnövekedése (különösen 
1786-ban, am ikor a város hivatalosan  is a megye székhelye lett) az osztálykülönbségek k ia lakulására, a burzsoázia 
m egerősödésére hato tt ki. Itt e lsősorban természetesen a szláv eredetű  burzsoáziával kell szám olnunk, mert 
a  X IX . század végéig a szláv lakosság van abszolút többségben. A bevezetőben ism ertetett statisztikai ada tokat 
m ég egy ada tta l bővíteném  ennek igazolásául. Fényes E lek: „M agyarország  le írása” cím ű m unkája (Budapest, 
1847. I. kö te t 230-ik oldal) 22.896 lakost em lít, „nagyrészt ráco k ” -at, akiknek fő foglalkozása a földm űvelés és 
a kereskedelem  volt.



különböző hivatalok kialakulását tették lehetővé. Ezzel párhuzamosan jelentkezett 
a művelődés igénye is, mely először az iskolaügy terén volt észlelhető. Már a XVIII. 
században több iskola megnyitása vált szükségessé a városban mindamellett, hogy 
a szélesebb körű iskolahálózat kiépítése Bécs politikájától, nem pedig a helybeli 
önkormányzati szervektől fügött.

Avram Mrazovic 1778. május 1-én eszközölte ki az ún. NORMA megnyitását, 
amely a későbbi szerb tanítóképző elődje.2

Művelődéstörténet szempontjából érdekes megemlíteni, hogy például 1767 és 
1830 között 33 zombori könyvét adták ki Lipcsében, Bécsben, stb., szerb nyelven.3 
Ugyanakkor feltételezzük (konkrét dokumentumok híján), hogy az első színielőadá
sok megtartása is a XVIII. század 80-as éveire vezethető vissza, amikoris az akkori 
Bács-Bodrog vármegye területén több német színtársulat időzött, és valószínű, 
hogy azok a megyeszékhelyet sem kerülték el. Az ún. NORMA megnyitása hatással 
lehetett a szerb amatőr rendezvények jelentkezésére is. Mindezek csak feltevések, 
mert a viszonylag jól megőrzött zombori levéltári anyag között nem sikerült rábuk- 
kani olyan iratokra, amelyek alátámasztanák feltevéseinket.

A bizonyítható adatok hiányossága ellenére is, egy-egy fennmaradt levél utalásai 
igazolják, hogy a kulturális tradícióban tapasztalt vákuum ellenére is, a XIX. század 
elején már észlelhető bizonyos lassú fejlődés a művelődés terén is. A felvilágosodás 
korabeli eszmék a megyét sem kerülték el. Id. Dömötör Pál, bajai táblabíró irodalmi 
munkássága is erre enged következtetni. Széleskörű levelezést folytatott Virág Bene
dekkel, Berzsenyi Dániellel, sőt Kazinczy Ferenccel is4, tehát a felvilágosodás eszméi, 
a megindult irodalmi mozgalmak nem kerülték meg e vármegyét sem. Milyen mérték
ben és milyen formában jutottak el ezek az eszmék Zomborig, nehéz lenne megállapí
tani a jelen pillanatban, magyar törekvésekről lévén szó, míg a város lakossága első
sorban szláv eredetű volt.

A cenzúra állandó jelenléte tapasztalható a levéltárban őrzött körlevél alapján, 
amelyben a Helytaitótanács Balogh István ,,Cserni György” című, 1813-ban betiltott 
drámájának szerb nyelven való bemutatása felől érdeklődik, 1815-ben.5

Ebben a korszakban a nemzetiségi ellentétek vallási eredetűek, az ógörög szerb 
és a római katolikus bunyevácok, valamint németek és magyarok részéről. Nem 
egyezem a Szerb Olvasókör monográfiájának írójával, aki a mind nagyobb nézetel
térésekről, a gazdasági, politikai és kulturális életben jelentkező ellentétek térhódítá
sáról beszél a szerbek és magyarok között.6 Ekkor elsősorban az elnémetesítés ellen 
való küzdelem észlelhető mind magyar, mind szerb részről. Szuper Károly színészed 
naplóját olvasva arról értesülünk, hogy különösen a szerb és bunyevác családok 
segítették áldozatkészen a magyar vándorszínész társulatokat.7

A szláv és magyar lakosság legnagyobb része a német színjátszást tartotta feles

2 A vram  M razovic 1778-ban nyújto tt be javaslatot, am ely a tan ítók  szakképzettségének jav ítása céljából 
a N O R M A  m egnyitását szorgalm azta. Politikai okokból a  N O R M Á t 1811-ben Szent E ndrére helyezték, amely 
1812. novem ber 3-tól m int tan ítóképző  szerepel, és am elyet 1816-ban ismét visszahelyeztek Z om borba.

3 R adivoj Plavsic: „M onografija  citaonice ,,Laza K ostic” u S om boru” (1845— 1960), Som bor, 1961, 
201— 202. oldal

4 M TA  K önyvtára -  K éz ira ttá r: Kazinczy Ferenc levele id. D öm ötö r Pálhoz 1814. június 15-én, levél- 
m áso la t: M .Ir. Lev. 4r. 131 II m ásolat, am elyben K azinczy köszönetét m ond id. D öm ötö r P álnak  a Trattner-féle 
jelentés tám ogatásáért Bács várm egye rendei előtt. U .o. ifj. D ö m ö tö r Pál levele id. Szinnyei Józsefhez 1892. 
o k tóbe r 31-én, MS 774/332, am elyben az édesapjára vonatkozó életrajzi és egyéb ada to k a t közli a készülő irodal
mi lexikon szám ára. Többek k özö tt megemlíti, hogy ap ja levelezésben állo tt Virág Benedekkel, Berzsenyi D ániel
lel és K azinczy Ferenczcel is.

5 Z om bori Történelm i Levéltár: F ond  M agistrata, A cta A nni 1045 és 1115/1815
6 R adivoj Plavsic ism erteti műve, 7. oldal
7 Szuper K ároly színészeti napló ja  1830— 1850-ből, sajtó  alá  rendezte Váli Béla, Budapest, A igner Lajos 

k iadása, 1889: „M a (1847. m ájus 2.-án) kezdtük meg előadásainkat Szigeti Józsi népszínm űvével a „Jegygyűrű”- 
vel. V olt alkalom  m eggyőződni ú jra , hogy az egész közönség, legkivált pedig a vagyonosabb szerb családok, keres- 
ve-keresik az alkalm at, hogy egyik-m ásik színész iránti elösm erésüknek kifejezést adhassanak” .



legesnek a városban, a nemzetiségi összetételre hivatkozva. Ezt a jelenséget sem lehet 
általánosítani, meri például egy, a Városi Tanácshoz 1841-ben beküldött tiltakozás, 
annak ellenéie, hogy „A jelenkor ( ... )Melynek fő tárgya a Magyar Nyelv virágozta- 
tása ( ... )”, Lange, német vándorszínész társulatának „ váratlan szárazsággal” való 
visszautasítását kifogásolja, ,,mert a műveltség egyik tartozéka a több nyelv tudása 
is.” A beadvány aláírói a vármegye életében jelentős funkciót betöltő szerbek, bu- 
nyevácok és magyarok voltak.8

Mindamellett, hogy a megye egyik leggazdagabb része volt az országnak, a mű
velődés terén még sokáig kellett várni arra, hogy a gazdasági viszonyoknak megfelelő 
arányban meginduljon a gyorsabb ütemű kulturális fejlődés. Ez nemcsak a kulturális 
örökség hiányának minősíthető.

Az 1848-at megelőző periódusban a magyar nemzeti eszme térhódításának jut az 
elsődleges szerep, márpedig a város lakóinak többsége szláv eredetű, akiknek ha nem 
is volt idegen ennek az eszmének ápolása, mégsem tekintették azt teljesen a maguké
nak. Csak annyiban járultak annak fejlesztéséhez, amennyiben az a már biztosított 
gazdasági és politikai helyzetükből következett. Saját nemzeti eszméjük szorgalmazá
sára még nem érettek meg a politikai feltételek. A kezdeményezés sem tartozott az 
erősödő zombori burzsoázia erényei közé. Anyagi érdekeinek megvédése céljából 
a hatalmon levő agrárpárli földbirtokos réteghez és a klérushoz igazodott. így lett 
magatartásában mindinkább maradi, tartózkodó minden újítást illetően, kispolgári 
felfogású. A mezőgazdaság és kereskedelem által meggazdagodva a fölhalmozott 
tőkét a földvásárlásba fektette. Ez bizonyult a legbiztonságosabb, minden kockázattól 
mentes befektetésnek. Ennek megfelelően eleve ellenzője lett az ipari vállalkozásoknak, 
mert azok elvonták volna a szolgák, napszámosok és béresek által biztosított olcsó 
munkaerőt. A kényelmes, nyugalmas életmód egyaránt megfelelt mind a szláv eredetű, 
mind pedig a magyar vagy a német polgárságnak. Kimondott nagybirtokosa nem 
volt a városnak. A jelentős funkciót betöltő hivatalnokai 500—1000 holdas birtokkal 
rendelkeztek, amelynek jövedelme rangjuknak megfelelő életmódot biztosított. Csak 
a kockázat nélküli közügyek szorgalmazásában vállaltak részesedést. így minden 
kezdeményezés hosszas megfontolás tárgya volt, a különböző adminisztiatív eljárások 
pedig amúgyis lelassították azok végrehajtását. Ez a magatartás egészen a Il-ik világ
háborúig szemmel kísérhető. Ezért maradt minden hangoskodás és vita ellenéie is 
a szabad királyi város, sőt megyeszékhely állandó jelleggel a provincializmus korlátai 
között. Ha voltak is kísérletek, kezdeti lépések, amelyek a határozottabb, kifejezettebb 
haladás előmozdítását siettették, azok a kezdetben, vagy a félúton megrekedtek a kis
polgári érdekeket hivatalosan is védelmező intézkedések folytán. Minden újítás az 
anyagi érdekek függvényeként nyert létjogosultságot, vagy pedig, s ez történt leg
többször, már az indulás pillanatában lehetetlenné vált a megvalósítás. Ez a magyará
zója annak is, hogy a nyáron poros, télen és ősszel sáros Zomborban csak az 1870-es 
években történtek intézkedések az utcák ki kövezése érdekében, az aszfaltozással pedig 
csak 1899-ben próbálkoztak először.9 A gázvilágítást az 1900-as években cserélték fel 
a villanyvilágítással. A még ma is zöld övezetéről híres város tulajdonképpen egy 
ember, dr. Csihás Benő polgármester kitartó, ellentmondást nem tűrő intézkedé
seinek köszönhető.

Mindamellett, hogy megvoltak a gazdasági feltételek, a polgárság és az értelmi
ségiek száma is alapjául szolgálhatott volna egy erőteljesebb kulturális fejlődésnek,

8 Zom bori Történelm i Levéltár, F ond  M agistra ta: A cta Politica 412/1841 E rrő l bővebben lásd S. K áich 
K ata lin  ,,A  zom bori m agyar színészet története  és repertórium a, 1825— 1918” című m unká já t

9 K ata log : S om bor nekad  i sad ; Izd. Istorijskog arhiva, Som bor, 1970, 18. oldal



mégis egy sajnálatosan lassú előremenetelt, egy állandó késést állapíthatunk meg 
ebben az irányban.10 A budapesti Magyar Kaszinó létrehozása 1828-ban több hason
ló feltételekkel rendelkező városban serkentőleg hatott az intézményes mozgalom 
megindítására, míg Zomborban csak 1844-ben került sor egy kezdetben közös olvasó
kör megszervezésére.

Néhány Pest-Budán tanult ifjú 1844 közepén beszélgetéseket folytatott egy 
olvasókör létesítésével kapcsolatban. Ezek a megbeszélések hamarosan eredményhez 
vezettek. Még az említett évben megalakult az Olvasókör, melynek alapítói között 
a szerbeket, a magyarokat, a bunyevácokat, sőt a németeket is ott találjuk.

A kör céljai között az újságolvasás, az általános kérdések megvitatása, a mű
velődésre való törekvés szerepel, a nemzetiségi kérdések mellőzésével. Az 1844. 
december 15-én meghozott alapszabályokat 1845. november 26-án hagyták jóvá 
41.949-es számmal. Mindamellett, hogy a nemzetiségi kérdések mellőzését meghirdet
ték, a szerbek különválását a következő évben mégis ez a probléma váltotta ki. 
Ezt igazolja a most már Magyar Olvasókör által 1846-ban hozott új alapszabályok 
2-ik paragrafusa. A megfogalmazott célkitűzések között első helyen állt a magyar 
nemzeti eszme ápolása. A tagok száma 129, akik közül 30 tag szláv eredetű volt.11

A Szerb Olvasókör (Srpska Citaonica) 72 alapító taggal létesült 1845. május 12- 
(24)-én12 melynek célkitűzései azonosak voltak a magyaréval. A politikai kérdések 
megvitatását mellőzték. A kezdetben vallási eredetűnek minősített nézeteltérések 
ebben a korban már mint nemzetiségi ellentétek jelentkeztek. Ezeknek az ellentétek
nek ellensúlyozói a római katolikus, különben szláv eredetű bunyevácok voltak, akik 
gyakorlatilag inkább a magyar nemzeti eszme felé hajlottak, mert ez jobban megfelelt 
az anyagi lehetőségeik által biztosított társadalmi helyzetüknek, s összhangban volt 
a katolikus egyház elképzeléseivel is, melynek hatása nagy volt e népcsoportra. 
Az anyagi javak egymásrautaltságának ellenére is mind kifejezettebb volt a nemzeti 
ellenállás, a szerb nemzeti eszme felerősödése. Mégis úgy érzem, a probléma konkré
tabb formában való jelenléte a külső káros hatásokra is történt. A Szerb Olvasókör 
létrejöttekor Kossuth lapja, a Pesti Hírlap élesen támadja az egyesület ,,szerb” el
nevezését. A ,,Serbske Novine” 1845. május 28-i száma Aleksandar Stojackovic 
tollából közölt választ, amelyben többek között azzal érvelt, ami helyes is volt, hogy: 
„Ez a név számunkra éppoly kedves, mint nekik a magyar. Amikor ők azt állítják, 
hogy a nemzet neve a nép legnagyobb kincsei közé tartozik, nem gondolják talán azt, 
hogy ez csak a magyarok joga, nem pedig a szlávoké is.” 13

Már ebben az esetben is jelentkeznek Horváth Zoltán az 1896—1914 közötti 
korszakra vonatkozó megállapításának csírái: „Ami (...) a magyarságnak érdem, 
sőt jogcím az uralmi helyzet fenntartására: a nacionalizmus -  az a nemzetiségeknél 
( ...)  halálos bűn (...) ,14 habár itt még nem „az uralmi helyzet fenntartásáról” van 
szó, hanem csak a nemzeti eszme szorgalmazásáról, szemben a nemzetiségiek hasonló 
törekvéseivel.

10 Az 1773-as népszám láláskor a  9776 lakosú Z om borban  a kereskedők szám a 385 (3,5%), a szolgák 
és béresek szám a 342 (3,5%) volt. M ajd száz évvel később m ár h a tározo ttabbak  az osztálykülönbségek. 1870-ben 
a város lakóinak  szám a 24309. Ebből az értelm iségiek 729 (3,75% ); a fö ldbirtokosok 1 115 (4,48% ); bérlők 331 
(1,36% ); a béresek, napszám osok 2655 (10,52%); szolgák 3226 (13,32% ); foglalkozás nélküliek 6690 (27,52%); 
ipa rosok  2.006 (8,25%); a kereskedők szám a pedig 446 (1,83%) volt. Az írni-olvasni tudók 5550 (27,13%), a többi 
6 éven felüli 14848 (72,53%) írástudatlan , ebből a nők  szám a 7994. Az ada tokat R adivoj PlavSic ism ertetett 
m űve tartalm azza, 13. oldal.

11 Radivoj Plavsic ism ertetett műve, 15. oldal
12 R adivoj PlavSic ism ertetett műve, 15. oldal
13 Radivoj PlavSic ism ertetett műve, 20. oldal. A z eredeti idézet: „O vo je ime to liko  milo, kao i njima

njihovo M adar. 1 kad oni sam i vele da je ime narodnosti narodu  najvece blago, onda valjda ne misle da to  pre-
imuSéenstvo u m adarskom  n arodu  v aíi, ali sam o ne o slavenskom e.”

14 H orváth  Zoltán  „M agyar századforduló (A m ásodik  reform nem zedék tö rténete, 1896— 1914)” , G on
dola t K iadó , Budapest, 1961. 44. oldal.



Konkrétabb ellenállásra nem került sor sem most, sem máskor, mert az veszé
lyeztette volna a szerb polgárság gazdaságilag már kivívott szilárd helyzetét.

A Szerb Olvasókör keretein belül (egészen az első világháború végéig) állandóan 
érezhető volt a belső küzdelem a haladó és a konzervatív magatartású tagok között, 
kiknek legnagyobb része jelentős hivatali tisztséget töltött be, és kispolgári érdekeinek 
megóvása céljából egyértelműen a haladó erők munkájának korlátozását szolgálta. 
E magatartás megindoklása a béke, a baráti, sőt testvéli viszony fenntartásának je
gyében történt. Az 1848-as szabadságharc idején Zomborban lejátszódott események 
világítanak rá a legjobban az itt kialakult sajátos viszonyokra. A délvidéki lázadások 
hatással voltak a szerbek és magyaiok közötti helyzet elmérgesedésére. Osztályérdeke
iktől vezényelve a zombori szerb burzsoázia 1848. augusztus 5-i felterjesztésében 
mégis: ,,Zombor városának óhitű községe az alkotmányos minisztérium iránti 
tiszteletteljes bizodalmát, a törvényhez és a hon érdekeihez való hű és tántoríthatatlan 
ragaszkodását ( ...)” jelentette be a Minisztériumhoz.15 Ez az állítólagos béke 1849. 
januárjáig tartott, mikoris a szerbek bevonultak a városba, és ezzel egyetemben meg
szűnt a szerb polgárság lojalitása is a magyar szabadságharc iránt. Osztályérdekei 
már nem kötötték szorosan a magyar burzsoáziához, sőt veszélyes volt továbbra is 
kitartani a szabadságharc mellett. Saját, szerb nemzeti eszméjének megvalósulása 
több reménnyel kecsegtetett a bécsi udvar felől. Az 1849. november 18-i császári nyilt 
parancs alapján létrejött a Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság, amelyet Bács-Bodrog 
vármegye, Temes, Torontál, Krassó-Szörény vármegye és Szerém megye alkotott.

A szerbek ily módon megvalósítottnak látták azokat a feltételeket, melyek ér
dekében ellenséges magatartást tanúsítottak a magyar szabadságharc iránt. Az öröm 
azonban korai volt. A Bach-féle bürokrata rendszer a szerb nemzeti eszme kiterebé- 
lyesedését éppúgy gátolta, mint ahogyan üldözte, vérpadra vitette a magyar forra
dalmárokat.

Zombor, akárcsak a többi szabad királyi város, elvesztette önkormányzatát. 
Törvénykezés szempontjából a kirendelt cs. k. járásbíróság és az itt székelő kerületi 
törvényszék, katonailag a temesvári főparancsnokság hatáskörébe tartozott. Semmi 
sem történhetett Bécs tudta nélkül.16

A szabadságharc ideje alatt tett bécsi ígéretek alapján, közvetlenül a Szerb Vaj
daság létrehozása után, a szerbek, különösen az ifjúság, elérkezettnek látták az időt, 
hogy megvalósítsák elképzeléseiket. Tudomásunk szerint már 1840-ben létezett egy 
kb. húsztagú amatőr színjátszó csoport, melynek tagjai a szerb tanítóképző diákjainak 
soraiból tevődtek össze.17 A nemzeti eszme ápolásának és terjesztésének egyik alap
vető bázisát a rendszeres színirendezvények megszervezésében látták. S ha eddig csak 
deklaratíve volt Zombor a szerb községek egyik legnagyobbika, most tőitekkel akar
ták bizonyítani állításuk helyességét. Már 1849. december 2- (14)-án kérvényt nyújtot
tak be az akkori főispánnak18, Izidor Nikolic-Srbobranskinak, a hősi halált halt 
Stevan Supljikac emlékére rendezendő ünnepség engedélyezése céljából, amit a főispán 
jóvá is hagyott. Ezen felbudulva a szerb ifjúság újabb levelet intézett a Városi Ta
nácshoz, melyben további munkájuk támogatását kérték. „Égő vágyunk az (...), 
hogy egy nem kevésbé fontos és dicső cél éressék el. A cél pedig az, hogy ilyen módon

15 M agyarország V árosai és Vármegyéi: Bács— B odrog várm egye, szerkeszti Borovszky Sámuel, Buda
pest, 1909. I. kötet, 220. oldal

16 U. o., I. kötet, 223. oldal
n  S. K áich K ata lin : ,,A  zom bori m agyar színészet tö rténete és repertórium a, 1825— 1918” cím ű m un

kájának  kézirata, 6. oldal és dr. M ihovil T om andl: Srpsko n arodno  pozoriSte u V ojvodini I. (1736— 1868).
M atica srpska, Növi Sad. Posebna izdanja N auőnog odelenja-Sekcija za istoriju, knjiga I., Beéej, 1953

i* S. K áich K ata lin  ism ertetett műve, 6. oldal



Zomborban egy olyan bázis hozassák létre, melyre lassan-lassan a Szerb Nemzet 
Színház alapjai épülhetnének (...).

-  A színház a legfontosabb alapkő, mellyel a nép művelése és nevelése a leg
könnyebben elérhető, amely az alvó nemzeti öntudatot ébreszti; megtisztítja és gaz
dagítja az anyanyelvet, az ő segítségével lettek leginkább az ismertebb európai nem
zetek azokká, amit ma jelentenek. Bánat és szégyen érzete van lelkűnkben, szívünkben 
ha arra gondolunk, hogy még egyetlenegy szerb színházunk sincs!!! -

Zomborban, egy ilyen fontos szerb városban, a legnagyobb gyalázatra, még 
manapság is jöttment német társulatok szerepelnek és kicsalják pénzünket: és ha va
laki a Szerb Színházat említi, csak vállunkat vonogatjuk, mindenki magában gon
dolván: annak létrehozása lehetetlen!? ( • • • ) ” 19

Érdekes megfigyelni, hogy a német színtársulatok mellett időnként megforduló 
magyar vándorszínészek ellen nem szól a panasz, habár az sem volna alaptalan, is
merve az akkori politikai helyzetet.

A Városi Tanács engedélyezte, legalábbis elvben, hogy a megtartandó színelőadá
sokra átengedi a Városháza nagytermét, de pénzszűkében az anyagi támogatást nem 
tudta biztosítani. Az 1850. március 12-én megtartott közgyűlésen jóváhagyták a tár
sulat működését. Időközben alakult meg a Szerb Színjátszó Társaság is. A legkedvezőt
lenebb politikai szituációban indult meg a mozgalom, az anyagi feltételek sem ked
veztek a szervezkedésnek, így az még csírájában, már az elkövetkező év januárjában 
megrekedt. A Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság megszüntetése, azaz csak 1861. 
után lehetett szó egy újabb kísérletről, de ez már nem Zomborban történt, hanem 
az egyre fejlődő szerb kultúra központjában, Újvidéken.

A szabadságharc leverése utáni elkövetkező tíz évben nagyon kevés történt nem
csak a város politikai, de a kulturális életében is. A szláv lakosság részéről megindí
tott sikertelen kísérlet eredménye a majdnem teljes passzivitás lett. A közös elbánási 
mód inkább összefogásra ösztönözte a két népet, s így a forradalom alatt elkövetett 
sérelmek lassan elcsitultak. Ismét inkább az egymáshoz való közeledés lehetett az 
egyetlen mód: ellenállni a közös elnyomó megtorló intézkedéseinek, mely mindkét 
nemzetet egyaránt sújtotta.

A város életének jelentősebb eseményei közé tartozik Bittermann Károly nyom
dájának felállítása 1850-ben.20 Mindamellett hogy a vidéki sajtó közvetlenül 1848 
előtt kezdett kialakulni (a továbbfejlődést megszakította a szabadságharc),21 Zom
borban az említett korszakban a kedvezőtlen összekötetések következtében nem si
került id. Bittermann Károly terve, hogy nyomdáját Szabadka helyett a megyeszék
helyen, Zomborban állítsa fel. Az önkényuralom idején még kevésbé volt lehetséges 
a sikeres sajtómozgalom megindítása. A nyomda létesítését pusztán a megyeszékhely 
hivatalos közleményeinek nyomtatása tette szükségessé.

Az esetleges politikai és egyéb szervezkedések színhelye a két olvasókör volt. 
Dokumentáció híján csak feltételezésekre és az 1859-ben lejátszódott eseményekre

19 U. o. 6. oldal és zom bori Történelm i Levéltár. F ond  M agistrata: Politicna P ism a 30/1850. január 
4-én. A z idézet eredeti szövege: „P lam teca je nasa zelja ta, da, (...) d ruga jedna ne m anja v a ín a  i krasna cilj 
postigne Cilj je óva ta, da bi se ovde a Som boru na ovaj nácin temelj polozio, na kom  bi se m alo po m alo stalno 
„S rbsko  Pozoriste” podiglo. ( . ..)

— Pozoriste je najglavnije sredstvo, kojim  prosveta i izobrazenje najlakse u narod  pron iknu ti m oíe, ono 
budi drem ajucu narodnost, ono  preciscuje i oblagoroduje m aternji jezik, s njim e i najvise s njim postali su naj- 
slavniji narodi evropski ono  sto  su danas.

Tuga i stid obuzim a nam  dusu i srca, kad pom islim o da jós ni jednog jedinog Srpskog P ozorista  n em am o !!! -
U Som boru, u ovakvom e glavnom  Srbskom  gradu, na najvecu nasu bruku i pogrdu i dandanas jós nemaéke 

skitnice obstoje i novce nase m am e; a kad ko o Srbskom  Pozoristu  spom ene, sam o se ram enim a slegnemo, mis- 
leci svak u sebi: to  biti ne m oze!?”

20 Z om bori Történelm i Levéltár: Fond M agistra ta: G radsko  Poglavarstvo 370/1850. A z engedélyt 1850. 
ok tóber 12-én hagyták jóvá.

21 A m agyar sajtó  250 éve, M üveit N ép K önyvkiadó, Budapest, 1954, 176— 178 oldal.



alapozhatjuk megállapításainkat. Ugyanis a zombori migyar fiatalságnak az Olvasó
körben folytatott beszélgetései nyíltan kormányellenesek voltak, amelyről értesülve 
Bécs St. Quentin altábornagyot küldte ki vizsgálat céljából 1860 májusában. Látszó
lag nem történt semmi, de már szeptemberben Ászt Nándort több társával együtt 
Josefstadtba hurcolták.

A bécsi udvar politikájának megfelelően a városban és környékén megjelentek 
a betelepített német családok, akik jelentős hivatali funkciókat is vállaltak. Ismét 
megszaporodott a német színtársulatok vendégszereplése a városban, háttérbe szo
rítva a már fejlődésnek indult magyar és szerb színházmozgalmat.

A Bach korszakban mindjobban szorgalmazott elnémetesítő politika ellen mind 
a zombori szerb, mind a magyar burzsoázia legálisan csak a már létező két olvasókör 
keretén belül tudott küzdeni politikai, de elsősorban kulturális tevékenységével 
a nemzeti eszme ébrentartása és megvédése érdekében. 1860 körül ismét egymásra 
talált a két nép. Úgy tűnt, elsimultak az ellentétek, és együttes erővel sikeresebb lesz a 
függetlenségért, alkotmányosságért és parlamentarizmusért folytatott küzdelem. 
A Szerb Vajdaság megszüntetését a vármegyeházán kitűzött szerb és magyar zászlók 
üdvözölték. A Magyar Olvasókör küldöttei Fratricsevits Péter vezetésével 1861. 
január 10-én felkeresték a Szerb Olvasókör tagjait, szerb nyelven szólították fel 
őket a közös munkaterv elkészítésre, az egyetértés és testvériség jegyében. A közös 
akció megbeszélését a Magyar Olvasókörben folytatták. Simeon Leovic magyar 
nyelvű beszédében kihangsúlyozta: „Ez alkalommal Olvasókörünk bejelenti, hogy 
mi szerbek készek vagyunk segédkezet nyújtani a magyaroknak mindaddig, amíg 
a magyarok a mi nemzeti örökségünket és szellemünket tiszteletben tartják.”22

A nézeteltérések csírái azonban már az ünnepség lezajlásakor jelentkeztek, 
amelyre a Srbski Dnevnik hívta fel a figyelmet: „ (...)  azt mondják, a testvériség és az 
egyetértés magyar részről nemigen mutatkozott, mert egyetlen egy szerb szó sem 
hangzott el ez alkalommal. Ha ilyesmi Debrecenben vagy Szegeden történik, egy 
szóval sem említenénk, de ha ez Zomborban történik, ahol több mint 12.000 ógörög 
hitű és 6.000 római katolikus szerb él, akkor lehetetlen ezt szóvá nem tenni. Vajon 
kisebb lett volna-e a magyar nemzet becsülete, ha ez alkalommal néhány szerb 
szó is elhangzik?”23 Már ezekben a napokban felmerült a szerb nyelv alkalmazásának 
kérdése a közigazgatásban. A sérelmek tovább mélyültek a főispán fogadtatásakor, 
amikor csak a szerb családok tűzték ki a szerb és magyar zászlókat, míg ez magyar, 
német és bunyevác részről nem történt meg. A főispán beszédében ugyan kihang
súlyozta: „hogy Bácskában minden nemzetiségnek egyetértésben és szeretetben kell él
nie”24 mégis a megyegyűlésen elutasította a szerb nyelven való felszólalást. így újra az 
1848-ban már elkövetett hibák árnyékolták be az elnyomatás éveiben látszólag egy
másra talált két nép közeledésének lehetőségeit. A nemzeti eszme Világos utáni sovi
nizmussá fajulása a kiegyezésnek ebben a korai fázisában már olyan méreteket 
öltött, amelyek gátolták a nemzetiségi kérdés helyes alapokon való megoldását. 
A szláv lakosság magatartásából kitűnik, hogy ebben a korban még hajlandó volt

22 Radivoj Plavsic ism ertetett műve, 51, oldal. Az idézet eredeti szövege: ,,O vom  prilikom  izjavljuje nasa 
C itaonica, da smo mi Srbi gotovi svoju ustavnu ruku M adarim a sve dotle p ru íiti, dokiegod nam  budu  M adari 
nase narodno  cuvstvo i na§ narodn i düh postivali.”

23 Srbski D nevnik, 1861. 2. szám a, N ikola D . Vukicevic jelentése, am elyet R adivoj Plavsic ism ertetett 
m űvé tartalm az. Az idézett szöveg eredetije: „ ( ...)  te véli ,da se bratinstvo  i sloga od strane  M adara slabo poka- 
zala, poéem  ni jedno srbske reci ne bi pri celoj toj prilici, K ad ovako  sta biva u D ebrecinu, Segedinu, onda ne bi 
ni reci spom enuli; ali kad to  biva u S om boru, gde im a vise od dvanaest hiljada pravoslavnih Srbalja, do sest 
h iljada S rba rim ske vere, onda ne m oíem o da to  ne spom enem o. Z á r  bi m adarskoj narodnosti o tpalo  sto  od casti 
d a  je ovom  prilikom  i srbska ko ja  reő m esta im ala?”

24 Radivoj Plavsic ism erte te tt műve, 54. oldal: „ ( . . .)  da svim a narodim a Backe u sporazum ljeniju  i ljubavi 
ziveti treb a .”



a magyarokkal vállvetve együtt küzdeni a nemzeti függetlenség kivívása érdekében, 
ha a magyarság biztosította volna számukra szellemi örökségük zavartalan ápolását. 
A kérdést megoldatlanul hagyták s ez odavezetett, hogy a századforduló végére a 
nemzetiségek ,,már nem javítani akartak magyarországi helyzetükön, hanem nem 
Magyaországon akartak élni.”25

A szerb nemzetiségi ellenállás Zomborban, az osztrák-magyar kiegyezésnek 
ebben az előjátékában, mégsem ért el jelentősebb eredményeket, mert a Szerb Olva
sókör tagjai, akiknek különben jelentős szerepe volt a közigazgatásban, nem léptek 
fel erélyesen, egységes programmal, és nem szövetkeztek időben a demokratikus 
eszmék felé hajló helybeli magyarsággal.

A könyvtár létesítése is az önkényuralom utolsó éveire esik. Jellemző, hogy 
a majdan kialakuló különböző kulturális intézmények elődjei majdnem kivétel 
nélkül a német ajkú lakosság által megalakított egyesületek, dalárdák voltak. Bie- 
liczky Károly, városi hivatalnok 1857-ben néhány agilis könyvgyűjtővel szövetkezve 
egyesületet alakított, amely kb. 4.000 forintért 180 német nyelvű könyvet vásárolt. 
Két év múlva a társulatnak 2.000 könyve volt. Helyszűke miatt elhatározták, hogy 
a gyűjteményt átadják a városnak, azzal a kikötéssel, hogy az nemcsak megőrzi, 
de gyarapítja is a könyvek számát. így 1859. szeptember 19-én megtörtént az át
adás, és ezzel megalakult a Városi Könyvtár.26

Az első dalárdát ugyancsak német hivatalnokok alapították meg 1857 végén 
„Männer Gesang Verein” elnevezéssel, amely 1861-ig működött.27 Ebben a korszakban 
már érezhető volt, hogy az önkényuralom nem tartható fenn sokáig. Az ötvenes 
évek végen és a hatvanas évek legelején válságba jutott a birodalmi politika. Ennek 
első megnyilvánulásai az államadósság rohamos megnövekedése, az 1857-i gazda
sági válság, a Csehországban és Galíciában egyre növekvő elégedetlenség voltak, 
majd pedig az 1859-es franciaszárd-osztrák háború, a solferinói vereség és a villa
francai béke. Mindezek arra kényszerítették Bécset, hogy megkísérlje a magyar 
uralkodó osztállyal való kiegyezést, s lépéseket tegyen az alkotmányosság irányá
ban. E célból született meg előbb az októberi diploma (1860. október 20-án), majd 
1861-ben a februári pátens.

Megszűnt a Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság, és az 1848-as alkotmány értel
mében visszaállították a régi megyeterületeket. Bács-Bodrog vármegye és Zombor 
szabad királyi város is visszanyerték önkormányzati jogaikat. Az ezzel kapcsolatos 
helyi eseményeket már előzőleg vázoltuk.

A szerbek kevésbé erélyes fellépése, felemás megoldásra hajló magatartása 
következtében elodázódott ismét jogos követeléseiknek figyelembevétele, habár 
számbeli többségüknél fogva, kitartó és racionális módszerekkel, lehetséges, hogy 
az egyezkedésnek ebben a stádiumában korlátozhatták volna a nézeteltéréseket 
kiváltó intézkedések számát magyar résziől. Anyagi érdekeltségükből eredő óvatos, 
sőt megalkuvó politikájuk következtében elvesztették a lehetőségét is annak, hogy

25 H orváth  Z o ltán  ism ertetett műve, 50. oldal.
26 Stojanovic K . K ata lin : Razvoj porsvete i ku ltu re u S om boru (1848— 1919), levéltárosi szakdolgozat 

a  zom bori Történelm i Levéltár gyűjtem ényében;
M uhi János: „Z o m b o r” -  m onográfia , megj. 1943-ban Z om borban ; Radivoj PlavSic ism ertetett müve, 

45. oldal.
Bieliczky K ároly m ár 1856 decem berében összeköttetésbe lépett a nép művelését elősegítő bécsi egyesülettel, 

mely ugyan terjesztette a kü lönböző nyom tatványokat, de azok Bécs e lném esítő 'politikájá t szolgálták elsősorban. 
E  közpon tra  az volt jellemző, hogy különösen a francia és angol irodalm i term ékektől óvta az egyesület tagjait. 
Bieliczky ham arosan  belátta, hogy ez központi egyesület nem  segíti m ajd célja elérésében t. i. hogy egy m in
denki szám ára hozzáférhető városi könyv tárat létesítsen. Helyi erőkre tám aszkodva p róbálta  megvalósítani 
elképzeléseit. E szellemben a laku lt meg egyesülete 1857 februárjában  35 a lapító  taggal. M ég ugyanez év novem be
rében 126 volt a tagok szám a.

27 R adivoj Plaváic ism erteit müve, 44. oldal



nemzetiségi sérelmeik bizonyos mértékben orvoslást nyerjenek. Politikailag tehát 
maradt minden a régiben. A rend látszólagos helyreállítása következtében az ipar, 
a kereskedelem és a mezőgazdaság szabadabb alapokon fejlődött tovább, s ez hatás
sal volt az aktívabb kulturális mozgalmak kialakulására. Zombor ezen a téren soha
sem törekedett élvonalra. Mindig a kialakult helyzethez mérten és az anyagi érdekelt
ségnek megfelelően cselekedett a város polgársága. Különösen jellemző lesz ez az 
elkövetkezendő korszakra.

Az alkotmányos rendszer visszaállításától kezdve tömeges volt a magyarok, első
sorban a hivatalnokok letelepedése a városban, de ennek ellenére számuk sohasem 
haladta meg az itt élő szláv lakosság számát. Jelenlétük hatással volt a bunyevácok, 
németek és zsidók elmagyarosodására, különösen az 1870-es évektől kezdődően, 
amikor a római katolikus iskolákban magyarul folyt az oktatás.

Az 1861-ben átalakult ,,Mánner Gesang Verein” -ből lett az első magyar da
lárda Zomborban. A szerbek, valószínű okulva az 1949/50-es eseményeken néhány 
év késéssel indították meg egyesületi szervezkedéseiket. Az említett évek kezdemé
nyező szellemű, haladó erőinek nagy része Újvidékre költözött, és ott megvárta a 
kedvezőbb feltételeket, nemcsak a kulturális élet újraszervezését, de a politikai 
téren kifejtett aktívabb működést is illetően.

Az iparosok és kereskedők szilárd anyagi helyzete néhány év múlva, pontosab
ban 1867-ben a Polgári Kaszinó Egylet megalakítását eredményezte. Ennek az egye
sületnek munkája különösen jelentős. Az énekkultúra ápolása mellett az amatőr 
színjátszásnak is fontos helye volt tevékenységükben. Elsődleges szerepük volt 
1882-ben a városi színház felépítése körül is.

A szerb ifjúság mozgalma is visszavezethető az 1861-es évekre. Thököly Száva 
születésének 100-ik évfordulóját ünnepelték, és ez adott alkalmat a szervezkedésre. 
Egyesületük 1866-ig működött „Gruzani” név alatt, mintaképül a hősies magatar- 
tású szerbiai Grúz községet választva. A fiatalok haladó szellemű mozgolódását 
a Szerb Olvasókör megalkuvásra hajló tagjai nem helyeselték, és mérsékelni igyekez
ték tevékenységüket, ami az Osztrák-Magyar kiegyezés idején sikerült is nekik. 
Ekkor ugyanis újabb remények születtek annak érdekében, hogy a nemzetiségi 
kérdés végre helyes vágányra terelődik. A magyar középosztály, a polgárság egy 
része, valamint a klérus nem okult eléggé 1848-on, és ismét ugyanazt a hibát követte 
el a nemzetiségekkel szemben, létrehozva 1868-ban a XLIV t.c.-t, amely ,,a magyar 
állam nemzeti egységéből -  tehát valamiből ami nem volt indult ki.28

A zombori szerb ifjúság tevékenységéhez kapcsolódik az amatőr , Jótékony
célú Szerb Színházi Társaság” (Srpsko Dobrovoljno PozoriSno Drustvo) munkás
sága is, amely az Újvidéken megalakuló Szerb Nemzeti Színházat részesítette anyagi 
segélyben előadásainak bevételéből. Ismeretes egy sakk-kör és egy dalárda létezése, 
amelyek működéséről nagyon hiányosak az adatok.

E megkezdett munkának folytatása az 1868-ban, Vajdaságban az elsők között 
megalakult Zombori Szerb Dalárda, a szerb kereskedők és az értelmiségiek közre
működésével. A megalakulás Miletic Svetozar mozgalmához kapcsolódik, amely 
különösen az 1868-ban hozott nemzetiségi törvény ellen szólt. A sikeres nemzeti
ségi mozgalomnak nemcsak a politika, de a közművelődés is lényeges tényezője. E 
szempontot figyelembe véve alakult meg a dalárda. Idővel azonban a már ismerte
tett kispolgári magatartás, az önérdekek előtérbe helyezése, a haladó szellemű erők 
gyengülését vonta maga után. A kompromisszumra való törekedés letompította 
a nemzetiségi ellenállás ilyen formában való megnyilvánulását.

28 H orváth  Z o ltán  ism ertetett műve, 45. oldal



A hatvanas években bekövetkezett változások, a Bach-féle abszolutizmus eny
hülése a polgárság gazdasági és politikai megerősödését, valamint differenciálódását 
eredményezte. A nyomdaiparban fokozatosan megszűntek a feudális kötöttségek. 
A különböző társadalmi régtegek politikai, gazdasági, kulturális, stb. igényeit mind
inkább a napi sajtó elégítette ki. A polgárság differenciálódása számos politikai párt 
megalakulásához vezetett, amelyek álláspontjaikat, nézeteiket a megjelenő újságok
ban népszerűsítették. így az egyes újságok a meglevő politikai pártok orgánumai 
lettek. Ugyanakkor a nemzetiségi ellenállás hangadója is részben a sajtó lett.

Az első hetilap, az „Ipar” megjelentetésére Zách József, a zombori gimnázium 
tanára 1864-ten kapta meg a Helytartótanács engedélyét. A lap első száma 1865. 
február 4-én jelent meg. A bevezetőben a szerkesztő a lap közleményeinek gazdasági 
jelegét hangsúlyozta. Közölte, hogy a gazdasági problémák mellett a társadalmi 
és szellemi élet jelenségei is helyet kapnak majd. A hetilappal kapcsolatos levéltári 
adatok arra engednek következtetni, hogy anyagi okok miatt, valószínű, az „Ipar” 
második száma sem jelenhetett meg.

Tanulmányom elkészülte után került napvilágra egy másik hetilap, a „Bács-Bod- 
rogh”, melynek kiadása szintén az 1865-ös évhez fűződik. A Karlo Bjelicki Könyv
tárban megtalált egyetlen példány e lap 17. száma, és a június 3-i dátumot viseli. 
Visszaszámítással körülbelül meghatározható az első szám megjelenése. Ennek alap
ján megállapíthatjuk, hogy ez a „közgazdászai és vegyestartalmú hetilap” köz
vetlen az „Ipar” megjelenése után, legkésőbb egy héttel láthatott napvilágot. A lap
tulajdonos és szerkesztő ez esetben is Zách József volt.

Felmerül a kérdés, vajon új lapról van-e szó, vagy pedig az „Ipar” folytatása
ként, de új címmel tarthatjuk számon Zách József eme újabb kísérletét. E kérdés 
eldöntésére legtöbb segítséget egy alapos levéltári kutatás nyújthat majd. A prob
léma tisztázása a jövő feladatai közé tartozik, mint annak a felkutatása is: milyen 
hosszú életű volt a „Bács-Bodrogh”, ugyanis a 17. számban arról is értesülünk, 
hogy a tulajdonos és szerkesztő anyagi gondokkal küszködik. Az előfizetésekből 
befutott összeg úgy tűnik, nem fedezte a kiadásokat és a közzétett felhívás, egy
fajta segélykérést tartalmaz a második negyedévre, mely ha nem talál meghallga
tásra, a lap megszűnését vonja maga után.

Tizenöt évnek kellett eltelnie az új hetilap, a „Bácska” megjelenéséig, amely 
az Osztrák-Magyar Monarchia bukásával szűnt csak meg.29

Tanulmányom előzményeit tárgyalva megpróbáltam röviden összefoglalni 
Zombor kultúrájának már ebben a korszakban észlelhető, sajátos fejlődési irány
vonalát. Az ismertetett periódusban még nem beszélhetünk szerb-magyar közös 
rendezvényekről, közös egyesületi szervezkedésről. Egymással párhuzamosan fej
lődtek ki a nemzetiségi és magyar intézmények, azonban mindkét fejlődésre jellemző: 
viszonyítva az ország más területén jelentkező mozgalmakhoz, a mi próbálkozá
saink, majdnem kivétel nélkül( a szerbek színházi szervezkedése ilyen) a késés, a 
lassúság jegyében történtek. A higgadtabb, a megfontoltabb cselekvés az osztály

29 „100 godina som borske s tam pe” izdanje D ríav n o g  arhiva u Som boru, 1964. A K ata lógus 5— 6. oldala
Az első iskolai értesítő  1854-ben jelent meg „F ünftes P rogram m  der öffentlichen und selbständigen Com - 

m unal -  U nterrealschüle der K. F reistad t S om bor” , K özvetlenül az IP A R  megjelenése u tán  a neves pedagógus 
N iko la  D  Vukicevic nevéhez fűződik a szerb tan ítóképző Értesítőjének megjelenése. U gyancsak a szerb tan ító 
képző által jelent meg két ifjúsági lap is a „Szerb Ifjúság B ará tja” (Prijatelj Srbske M lade íi) 1866 és 1868 között 
valam int a „K oszorú” ’ (V enac) 1866/67-ben. Az IP A R  és a  BÁ CSK A  megjelenése közö tti időszak egyetlen 
m agyar nyelvű nyom tatványa a Z om bori M agyar Királyi Á llam i Főgim názium  Értesítője 1872-től, am elyben 
a helybeli tanárok  egy-egy m unkája is napvilágot lá to tt. M ás m agyar nyelvű, ak á r kéziratban  sokszorosított 
lap ró l nincs tudom ásunk. Ez az ada t is Zom bor specifikus helyzetét igazolja, a nem zetiségi összetétel szem pont
jábó l, amely a kulturális fejlődés tagoltságához vezetett. Ez te tte  részben lehetetlenné azokat a törekvéseket, hogy 
a várakozásnak megfelelő, jelentős eredm ények születhessenek meg aká r szerb, ak á r m agyar részről a város m ű
velődéstörténetében.



érdekek megvédését biztosította, ami hatással volt a kezdeményezések forradal- 
miasságának gyengülésére. Az anyagi függőség a hat lomhoz való lojalitást ered
ményezte. Nem mondhatjuk, hogy nem voltak haladó szellemű erők, amelyek egy 
más irányú fejlődés lehetőségét rejtették magukban, de azok ebben a közegben nem 
tudtak érvényesülni. Számukra két út volt járható: vagy elhagyni a várost (Jovan 
Dordevic esete a Szerb Nemzeti Színház létesítésével kapcsolatban), vagy meg
békélni az adott helyzettel( ez történt legtöbbször), és a nyugalmas eseménytelen- 
ségbe, a passzivitásba fojtani az ambíciókat.

Ismeretes tény, hogy ,,az 1867-ben megkötött osztrák-magyar kiegyezés bizo
nyos politikai nyugalmat, jelentős gazdasági fellendülést, tehát a szó teljes értelmé
ben vett ideiglenes konszolidációt teremtett ( .. .)” 3°, és ez a szituáció általában meg
felelt mind a magyar mind a szláv, vagy az egyéb nemzetiségű zomboi i polgárság
nak is. Ezt tapasztalhatjuk egészen az 1900-as évekig. A kevés számú magyar vezető 
réteg kénytelen volt szövetkezni, különösen a politikai pártok harcának idején, 
a nemzetiségekkel, ha bizonyítani akarta létjogosultságát a városban. A nemzeti
ségi polgárságnak szintén megfelelt ez a szövetség, és mivel „a nemzetiségi elégedet
lenség forrása nem egyszerűen és kizárólag gazdasági okokra vezethető vissza (.. .)” 31, 
náluk az öntudatosodás az anyagi érdekeltség alárendeltjeként jelentkezett kifeje
zettebben, de legtöbbször a kompromisszum volt a legmegfelelőbb megoldás. Szinte 
hallgatólagos megegyezésnek tűnik mind a magyarok, mind a szlávok szervezke
dése a valamit tenni jegyében, de úgy, hogy abból semmilyen kár ne származzék.

Úgy hiszem Erdélyi János felfogását, hogy „nekünk magyaroknak a mai fejlő
dési fokozat szerint oda kellene dolgoznunk, hogy a velünk egy sorban élő nép
szakadékok szellemirányait mind inkább szőnők be míveltségünkbe” 32, nagyon 
alaposan alátámasztják azok a nemcsak irodalmi, de a művelődés terén tett külön
álló sikertelen kísérletek Zomborban, amelyek a valószínűleg eredményesebb kulturális 
fejlődés lehetőségét rejtették magukban, ha azokkal nem külön-külön, hanem közös 
erővel próbálkoznak. Ilyennemű, pozitív egyesség feltételei ebben a korszakban 
még maguktól ajánlkoztak. Sajnos, a megadott fejlődési lehetőségek közül éppen 
azt a téves irányvonalat követte a magyar politikai és szellemi vezető réteg, amely 
pillanatnyilag ugyan megfelelt érdekeinek, de amely irodalmi téren „idővel a be
zárkózás, a világirodalomnak hátatfordítás álláspontját igazolja, s az egész magyar 
irodalom beszűkülését idézi elő” 33 a politikában pedig a dualizmus válságához, 
majd az Osztrák—Magyar Monarchia bukásához vezetett.

Mint a továbbiakban látni fogjuk, azok a szervezkedések Zomborban, ame
lyek a két nép közös anyagi és erkölcsi támogatásával történtek, mindig meghozták 
a várt eredményeket. A korszak tanulmányozása közben sokszor tapasztaltam, 
hogy a szerb polgárság, minden kompromisszumra hajlás ellenére is, igyekezett biz
tosítani saját nemzeti kultúrájának sérthetetlenségét. A XX. században elhatalmaso
dott magyar nacionalizmus ellen elzárkózással felelt, mindennemű szövetséget el
kerülve, anyagi helyzeténél és számbeli fölényénél fogva képes volt erre, mert a 
magyar polgárság és a vezető réteg, ha továbbra is a kezében akarta összpontosí
tani a hatalmat, csak a konzervatív szerb polgársággal egyezségre lépve tehette azt, 
tehát a nacionalizmus agresszívebb formájával ezért nem találkozunk a városban.

„A magyarosító egyesületek, az iskolaügyi törvények és más elnyomó intézkedé

30 H orváth  Zoltán  ism ertetett műve, 27. oldal
31 U. o. 488. oldal
32 Sőtér István: „N em zet és ha ladás” , A kadém ia K iadó , Budapest, 1963, 124. o ldal
33 U. o. 146 .oldal



sek” folytán „nemzeti öntudatuk megerősödött és megacélozódott’*34, de élesebb 
ellentétekre nem került sory mert habár a zombori főgimnáziumban 1903-tól meg
szűnt a szeib nyelvű oktatás, ott volt a majd százéves múltú szerb tanítóképző, 
amelynek diákjai között ebben a korban ott találjuk Jovan Ducicot, a neves köl
tőt, Isidora Sekulicot, az ismert írót és irodalomtörténészt, sőt egyikét a későbbi 
szarajevói merénylőknek, az Ifjú Boszna tagját, Veljko Cubrilovicot is.35

A város művelődéstörténetének elkövetkező időszaka tehát az ismertetett poli
tikai, gazdasági, és a szellemi életben tett kezdeti lépések függvényeként jelentkezik 
majd, magán viselve e kezdeti periódus hibáinak jellegét. A kimutatható eredmé
nyek, kevés kivétellel, éppen ezért a vidékiesség átlagos színvonalát nem halad
ják túl. Minősítéskor mégis figyelembe kell venni, azt, hogy a két nép kulturális 
kapcsolattörténetének sokszor e helyi próbálkozások voltak az egyedüli megnyil
vánulásai.

3* H orváth  Z oltán  ism ertetett müve, 483— 484. oldal
35 K ata log: „Skolstvo u Som boru  do 1919. godine” , izdanje Istorijskog arhiva u S om boru , 22— 23. oldal



A SAJTÓ

Az 1867-ben megkötött Osztrák-Magyar kiegyezés következtében a vármegyék, 
szabad királyi városok végleg visszanyerték önkormányzati jogaikat. Időbe tellett 
amíg az új politikai szituációnak megfelelően a törvényhatóságok szervezete ki
alakult. Az 1870-ben meghozott 43. t.c. értelmében az újjászervezés négy-öt évig is 
eltartott, legalábbis erre utalnak az ezzel kapcsolatos levéltári dokumentumok.

A város életében az elkövetkező tíz évben alakultak ki azok a viszonyok, ame
lyek a továbbiakban jellemzőek lesznek a szerb és magyar polgárság egymásközti 
magatartására. A kulturális életben egyelőre nagyobb változások nem történtek. 
A helybeli szerb burzsoázia szervezkedéseinek gócpontja továbbra is a Citaonica 
volt, ugyanakkor ezekben az években következett be annak politikai széttagoló
dása is. A nagybecskereki gyűlés 1869. január 16-(28)-án, amelyen Vajdaság külön
böző részeiről 170 kiküldött vett részt, a Szerb Nemzeti Szabadelvű Párt megalaku
lását eredményezte. Ennek a pártnak kellett volna sikeres ellenállást tanúsítania 
az 1868-ban hozott nemzetiségi törvény által előkészített magyar szupremációs 
törekvésekkel szemben. „Azonban a kapitalizmus relatíve csendes fejlődése 1870 
után, a mind agresszívebb elmagyarosítás politikája, a munkásmozgalom jelent
kezése és kialakulása Magyarországon, a földművesek tömeges elszegényesedése 
és más körülmények hatással voltak a szerb burzsoázia kifejezettebb széttagoló
dására, és ezzel egyetemben politikai hovatartozására is. Egészben véve megszű
nik haladó szellemű jellege. Soraiban felüti fejét a jobboldaliság, a megegyezésre 
való hajlam, az opportunizmus és az ellenzékiség,. Ilyen feltételek következtében 
jön létre a Szerb Nemzeti Szabadelvű Párt felbomlása(...)”.36

Zomborban még határozottabban jutott kifejezésre ez a szétdaraboltság a 
gazdasági érdekek fokozottabb előtérbe helyezése, és a helybeli szerb burzsoázia 
kifejezettebb konzervativizmusa folytán. A Citaonica idővel teljesen elvesztette a 
város politikai életében eddig betöltött központi szerepét, amely a kulturális élet
ben való tevékenykedés minimális voltát is eredményezte. A magyar bruzsoázia szám

36 Radivoj PlavSic ism ertetett műve, 84. oldal
A z idézett szöveg eredetije: „M edutim  relativno m iran  razvoj kapitalizm a posle 1870. godine, sve agre- 

sivnija politika m adarizacije, po java i razvoi radniőkog poketa u U garskoj, pojaőana pauperizacija zem ljoradnika 
i druge okolnosti uticale su na izrazitije raslojavanje srpske bu riu az ije  a tim e i na n jeno politiőko opredelji- 
vanje. O na u celini prestaje biti napredna. U njenim redovim a preovlada sklonost ka  desniőarstvu, sporazu- 
maStvu, opurtunizm u i reakcionarstvu . U takvim  uslovim a S rpska narodna slobodoum na stranka se njie m ogla 
o d ría ti i dolazi do njenog cepan ja (...)”



beli felszaporodása is erre a korszakra esik, és a nyolcvanas években, ha nem is 
volt fölényben, jelenléte döntő tényezőként hatott mind a politika, mind a művelő
dés terén.

A viszonyok kialakulásának ebben az átmeneti periódusában, 1872. szeptem
ber 9-én nyílt meg a Zombori Állami Főgimnázium37, amelyben kezdetben magyarul 
és szerbül folyt az oktatás.38

A főgimnázium megnyitásával és a törvényhatósági rendszer megszilárdulásá
val párhuzamosan megszaporodott az értelmiségiek száma is a városban, feltétele
ket teremtve az egységesebb, aktívabb kulturális élet fejlődéséhez. Ebben a kor
szakban költözött Zomborba Mita Popovic39, Pavlovits Jenő40, Dömötör Pál41, 
Margalits Ede dr. 42 és Radics György.43

Az ő nevükhöz fűződik elsősorban a szervezettebb irodalmi élet, és a műve
lődés egyéb területeinek kialakulása Zomborban. Az említettek mindegyike hiva
tali elfoglaltsága mellett irodalommal, irodalomtörténettel is foglalkozott. A megye- 
székhely sajtóorgánuma híján műveiket a budapesti lapokban (Fővárosi Lapok, 
Magyarország és a Nagyvilág, stb. Mita Popovic és Pavlovits Jenő esetében pedig 
az újvidéki Jávorban) tették közzé. E téren való működésük közös nevezőjeként a 
két nép (különösen irodalmi síkon való) egymásfeié orientálódásának szorgalma
zását tekinthetjük alapul. Míg az elmúlt évek során a megyei magyar és nemzeti
ségi művelődés megoszlott egyrészt Baja és Szabadka, másrészt Újvidék között, 
az 1870-es évektől kezdődően mindinkább észlelhető a zomboriak azon törekvése, 
hogy ezen a téren is átvegyék a vezető szerepet.44 Hogy ez mennyiben sikerült, en
nek meghatározása és elemzése lesz a tanulmányban feldolgozandó, rendelkéze- 
sünkre álló anyag egyik célja.

A BÁCSKÁt, mely Muhi János szerint „Zombor első sajtóorgánuma volt, 
(...)haladó szellemével, kiváló szerkesztőgárdájával és a fejlődés harcos szolgálatá
val magasan kiemelkedett az akkori vidéki lapok közül ( ...)”45, 1878. július 7-én 
indította meg Radics György, akkor már a Zombori Állami Főgymnázium igazga
tója. Muhi János megállapítása nem mindenben felel meg a valóságnak, mert a lap 
„amely jelentős szerepet játszott az egykori Bács-Bodrog vármegye területén élt 
magyarság és szlávság életében jelentős hatással volt az olvasóközönség ízlésének

37 K ata log : „Skolstvo u Som boru  do 1919, godine” , izdanje Istorijskog arh iva u Som boru , 17. oldal
38 Tanerő  h iányában m ár 1874-ben különösen a III. és IV. osztályokban csak m agyarul folyt az okta tás. 

A z 1881/82-es iskolaévben a szerb nyelv a nem kötelező tan tárgyak  közé ta rtozo tt, m ig 1903-ban véglég m egszün
te tték .

39 M ita Popovic (Popovics D öm e) 1878-ban kerü lt Z om borba  m int ügyvéd. (R adivo Plavsié ism ertetett 
m űve, 107. oldal)

40 Pavlovics Jenő (D ena Pavlovié) 1875-ben lépett Bács-Bodrog megye szolgálatába m int megyei al
jegyző. Valószínű ez időtől kezdve lett a  város lakója is.

41 D öm ötö r Pál első verseskötete 1876-ban jelent m eg Zom borban . A városba való költözése idejének 
m eghatározásához e kö te t megjelenésének időpontja  szolgálhat csak ú tm utatóu l, mivel ezzel kapcsolatban még 
nem  sikerült konkrét ad a to t találni.

42 D r. M argalits Ede az 1878/79-es tanévben kö ltö zö tt Z om borba, am ikor is a helybeli Á llam i Főgim 
názium  tanára  lett. (A zom bori M agyar Állami Főgim názium  története 1872— 1895-ig, írta  Jeszenszky Dezső, 
Z om bor, 1896.)

43 R adics G yörgy 1873. szeptem ber 27-én kelt 22.791 sz. kultuszm iniszteri rendelet a lap ján  került á t 
a szabadkai főgim názium ból Z om borba. U gyancsak e rendelet alapján bízták meg a gim názium  vezetésével 
(Jeszenszky ism ertetett műve. 48. oldal)

44 Szabadkán 1844-ben ny ito tta  meg id. B itterm ann K áro ly  a nyom dát. Az első, többek közö tt irodalm i 
jellegű nyom tatvány 1847-ben jelent meg Szabadkai N ap tá r cím en. U gyancsak e városban épült fel „az első ál
landó  m úzsacsarnok” , a m agyar színészet első o tthona a várm egyében, m elyet 1854. decem ber 16-án avattak  fel. 
A z elnyom atás éveiben „a  megye irodalm i súlypontja m ajdnem  egészen” Baján koncen trálódo tt, melyet a M eder- 
schitzky-féle könyvnyom da létesítése (1853) te tt lehetővé. E bben  a városban jelent meg az első megyei hírlap 
is, az  A L D U N A I LA P O K , 1859-ben.

Újvidék központi vo ltának  igazolásául csak néhány ad a to t em lítünk: az első szerb nyom da 1769-ben ala
ku lt, a  M atica srpska 1864-ben kö ltözö tt a városba, az első szerb o lvasókört 1842-ben a lak íto tták  meg, s végül 
a  Szerb N emzeti Színház m egalakulása az 1860-as évekre esik. (B ács-B odrogh várm egye m onográfiája , az ezred
éves fennálllás akalm ából k iad ta  B ács-B odrogh megye közönsége, Zom bor, 1896. I. és II. kö te t)

45 M uhi János: Z om bor, m onográfia , megj. Z om borban  1943-ban



kialakítására” 46, politikai téren a város konzervatív magatartású polgárságának 
hangadója, a maradiasság szellemének türközője volt inkább, mint a haladó erők 
szolgálója. Az indulás éveiben tagadhatatlan, hogy a megadott keretek között sok
szor állott a közjó szolgálatában, idővel azonban cikkei között helyet kapott „a 
tudatos sovinizmus, a magyarkodás igénye és hetvenkedése” ( ...)  „a köznemesi 
hatalom-gyakorlás három évtizede” által uralkodóvá vált, nagyrészt korrumpált 
életforma igenlése is.47 Ilyen körülmények között sokban elfogadhatjuk a kolozs
vári egyetemi kör véleményét e leghosszabb életkort megért megyei hetilapról, ame
lyet az ÚJ BÁCSKA közölt (igaz a politikai nézeteltérések által fűtött gyűlölettől 
áthatva) 1905-ben: „Kapjuk a BÁCSKA és a ZOMBOR és VIDÉKE című heti
lapokat is, de azoknak belső tartalma, szégyenteljes és piszok talpnyaló politikája, 
egyesek és nem a közért való működése bennünk csak ezen újságok iránti gyűlö
letet és nem azok iránti érdeklődésünket és becsülésünket fejleszti” .48

Elfogadhatjuk Andelic Magdolna megállapítását, hogy: „A BÁCSKÁt Radics 
teljesen a budapesti FŐVÁROSI LAPOK mintájára szerkesztette. (...) A követ
kező számok is Radics azon igyekezetéről beszélnek, hogy lapját a múlt század 
nyolcvanas éveinek budapesti folyóiratai színvonalán tartja. A cikkek és a rovat
beosztások is azonosak a FŐVÁROSI LAPOK, a BUDAPESTI HÍRLAP és a 
KOSZORÚ című lapokéval” .49

A szerkesztő a lap első számának bevezetőjében kihangsúlyozta ugyan a „min
den párt s felekezet nélküli, s illetőleg azokat figyelembe vevő de zsinórmértékül 
nem használó józan szabadelvűség” 50 elvét, de azt hiszem, már a „józan szabadelvű- 
ség”-et hangsúlyozva tuljadonképpen eleve elkötelezte magát a Szabadelvű Párt 
érdekeinek szolgálatára, mint ahogy ez néhány év múlva meg is történt, nyilváno
san. A megyeszékhely társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életének javí
tása szempontjából végső ideje volt elindítani e lapot. „Meggyőződésem,”- írja a
továbbiakban Radics”- hogy a helyzet kiismerése alapján lehet csak üdvösen és 
áldást hintőleg működni, meggyőződésem, hogy társadalmi életünk ferde kinövé
seit csinyán nyesegetve, s a tényleges, meglevő viszonyokkal helyesen számolva le
het javításokat kívánni, majd sürgetni” 51. A célkitűzéseket tekintve hangsúlyozta: 
„Szellőztetni fogom közgazdászati, pénz, kereskedelmi és iparviszonyainkat. Szük
ségesnek tartom ezen okból, hogy minden, mi megyei címet visel, annak székhelye 
Zomborban, a megye székhelyén legyen.” 52 Ezzel a kijelentéssel már el is érkez
tünk annak az óhajnak nyitányához, amely ezentúl állandó vágya lesz egyrészt a 
város magyar értelmiségének amely e valamikor szerb községnek hangozta
tott várost a hivatalos útmutatások és intézkedések segítségével magyarrá akarták 
átformálni, másrészt egy ideig ez az eszme vezérli majd a szerb értelmiség tevékeny
ségét is annak igazolásául, hogy a már említett örökség méltó viselői lehessenek. 
E két szempontnak voltak azután sikeres találkozásai, de ugyanakkor éppen ezek 
az indítékok voltak a gátlói annak, hogy Zombor valóban minden megyei jellegű 
szervezkedésnek központja legyen.

Hogy a város kulturális életének felelevenítése céljából e hetilap megjelenése 
mennyire volt szükséges, azt rövidesen tapasztalni lehetett. Már az első számban 
felhívták a figyelmet a különböző társulatok létesítésének szükségességére abból

46 Andelic M agdolna: R adics G yörgy, a H IT K , II. évfolyam , 1970. július, 3. füzet, 62. oldal
47 H orváth  Zoltán ism ertetett müve, 35. és 41. oldal
48 Ú J BÁ CSK A  1905., 11. évfolyam, 11. szám a
49 Andelic M agdolna ism ertetett tanulm ánya, 62. oldal
50 BÁ CSK A , 1878. jú lius 7., I. évfolyam  1. szám a: R adics G yörgy szerkesztői vezércikke
51 U. a.
52 U. a.



a tényből kiindulva, hogy más, hasonló feltételekkel rendelkező megyeszékhelyek, 
vagy szabad királyi városok már rég túlléptek a közművelődést elősegítő, külön
böző intézmények alapításának kezdeti fázisán. Elsők között egy Bács Bodrog 
Megyei Gazdasági Egyesület, egy Történelmi Társulat, egy Bács Bodrog Megyei 
írók Egyesülete és egy állandó színügyi-egylet megalakítását tartotta fontosnak 
Radics György. Jogosan feltételezhetjük, hogy ez volt az elképzelése még néhány 
társának, akik Zombor e területen való lemaradását tapasztalták. így a BÁCSKA 
ebben a korszakban valóban nagy szolgálatot tett a kulturális élet kialakítására 
való törekvések létrehozásában. Úttörő jellegét akkor kezdte fokozatosan elveszí
teni, amikor újabb hírlapok megjelenését tette lehetővé első sorban a különböző 
politikai pártok megalakulása, amikor is érvényesült az a megállapítás, hogy „1867 
után a pártok agitációjának alátámasztása” volt „a vidéki sajtó fő célja.” 53

A BÁCSKA, hogy úgy mondjam, elkötelezettsége 1884-re esik. Valószínű ez 
okozta Radics visszavonulását is. A lap szerkesztője ezentúl Molnár István Lajos, 
szintén a főgimnázium tanára lett. Előszavából világosan kitűnik, mi késztette az 
eddig pártoskodás szempontjából semlegesnek nevezhető hetilapot arra, hogy ere
deti szándékától eltérően állást foglaljon a megye politikai mezsgyéjén:„(...) mi 
meghajolva a megye vagyonos és értelmes osztályainak általunk különben is osztott 
ezen politikai hitvallása előtt, minden habozás nélkül kitűzzük a magyar szabadelvű 
párt zászlaját, ennek lobogása alatt fogunk megyénk szebb jövőjéért küzdeni, mun
kálkodni.”54 A lap politikaivá válását tehát bizonyos anyagi érdekeltség, „a megye” 
elsősorban „vagyonos” osztálya igényeinek kielégítése is indokolttá tette.

A továbbiakban az új szerkesztő kihangsúlyozza:,, A mindenáron való politi
zálódástól, valamint a világigazgató kérdések bolygatásától tartózkodni kívánunk, 
megtartván az új, kényelmesebb keretben is azon eddigi főelvünket, hogy a vidéki 
lap legyen az, aminek indult lenni: a címében foglalt vidék érdekeinek és megbeszélni
valóinak tárháza. (...)  Ezen megszorítás dacára ki fogunk különösen terjeszkedni 
a velünk együtt lakó népek és nemzetiségek netalán nyilatkozó politikai életmozza
nataira, mindig tiszteletben tartjuk indokolt és tisztességes hangon szóló ellennéze
teiket, de csak addig, míg az egységes Magyarország fogalmából folyó következ
ményeket nem tagadják vagy fitymálják ( ,..)” 55

Ez utóbbi követelménynek, mint látni fogjuk, valóban eleget tettek a lap 
munkatársai, ismételten a hivatalos szempontok figyelembevételével, ami az „indo
kolt és tisztességes hangon szóló ellennézeteket” illeti, tehát már eleve bírálták és 
támadták a nemzetiségek megmozdulásait, melyek önkormányzati jogaik elnyeré
sére irányultak, valamint azokat a lépéseket, melyeket nemzetiségük megtartása 
érdekében tettek.

Emellett az irodalom és művelődés terén kiépített kacsolatok tovább bőví
tése jelentős helyet kapott a lap hasábjain. Radics György kötetben megjelenő mű
fordításai, szerb irodalomtörténeti szemelvényei például először itt láttak napvilá
got a „Tárca” rovatban, ízelítőt adva az olvasóközönségnek a készülő munkából, 
vagy az előfizetésre való felhívás mellékleteként. Ugyancsak helyet kapott itt Mar- 
galits Ede dr. és Dömötör Pál hasonló irányú munkásságának ismertetése, vala
mint Mita Popovic kritikái a megjelenő műfordításokkal kapcsolatban.

Többé-kevésbé rendszeres volt a tudósítás a Szerb Nemzeti Színház vendég- 
szerepléséről is. A városban működő szerb egyletek, dalárdák rendezvényeiről is

53 A ^magyar sajtó  250 éve, M űvelt N ép, Budapest, 1945: „A  vidéki sajtó” 176— 178 oldal
54 BÁ CSK A , 1884. m árcius 4., IV. évfolyam, 19. szám a, M olnár István Lajos vezércikke
55 U. a.



megtaláljuk a jelentéseket, akár felhívás formájában, akár a rendezvények elbírá
lása céljából. Amennyiben e rendezvényeken magyar családok is képviseltették 
magukat, a lap nem győzte hangsúlyozni ezen jelenség pozitív, üdvös voltát, mint 
a két nép testvéri egymás mellett élésének bizonyítékát.

A szerbek politikai magatartásának elemzésekor természetesen a konzervatív 
magatartású, kompromisszumra hajló polgárság érdekeit pártfogolta a lap, elítélve 
minden olyan lépést, mely nem a már kihangsúlyozott „egységes Magyarország 
fogalmából” indult ki. Elismerőleg nyilatkozott minden olyan jelenségről, amely
ben a szerb polgárság fokozottabb lojalitását, esetleg a hivatalos politikai 
irányelvek szellemében történő közeledését vélte felfedezni, nem beszélve azok
ról az esetekről, melyek a névmagyarosítással kapcsolatosak (ez utóbbi a 
szerbek részéről ritkábban történt meg). Követendő példának szánták annak a 
szerb polgárnak eljárását, aki 1881-ben 50 forinnttal segítette a magyar dalárdát. 
Ebből azután parázs vita keletkezett, mely a RODOLJUB című szerb hetilap és 
a BÁCSKA hasábjain látott napvilágot. Felszínre kerültek a korábbi sérelmek is, 
történetesen a BÁCSKÁban a pártharcok idején írott cikkek egyik idézett mon
data: „aki nálunk nincs a szerbek ellen, az a magyarok ellensége”, valamint a vá
ros szerb feliratai ellen folytatott hajdárat idején megjelent írások, melyeknek kö
zös mottója lehet a következő idézet is:,,A nemzetiségi kérdés megvitatásának kor
szaka lejárt. Ebben az országban, ebben a városban nem laknak mások, csak 
magyarok ( ...)”.56

A megoldatlanul hagyott nemzetiségi kérdés nagyon sokszor adott alkalmat 
elkeseredett hangú kifakadásokra a nemzetiségi sajtó hasábjain. Gyakran éppen 
a BÁCSKÁban megjelenő, a nemzetiségieket sértő cikkek voltak a kiindulópont
jai, forrásai e toliharcoknak. Ugyanakkor ez a hetilap volt az, amely a ZOMBOR 
ÉS VIDÉKE mellett, rendszeresen közölte nemcsak a városban, de a megye terüle
tén élő műfordítók munkáit, melyek ugyan a hivatalos magyar irodalom követel
ményeinek megfelelően, elsősorban a szerb népköltészet gyöngyszemeit próbálták 
hozzáférhetővé tenni a magyar olvasóközönség számára. Ez a kettősség részben 
visszatükrözi az egyesek harcát azért, hogy a művelődésbeni közeledés által vala
mennyire enyhítsék az uralkodóosztály által kierőszakolt politikai élet negatív ferde- 
ségeit (Margalits Ede dr. e területen kifejtett munkássága a legjobb példa erre). 
Ebből a szemszögből megítélve tekinhetjük a BÁCSKÁt valamint a ZOMBOR 
és VIDÉKÉt is jelentősnek a két nép kapcsolatainak tovább fejlesztése szempontjá
ból, ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni azokat a káros hatásokat sem, 
amelyeknek forrása „a társadalmi tartalomtól megfosztott, ( ...)  kétarcúvá vált 
nemzeti ideológiádban57 gyökerédzett, és amely állandóan ott kisértett különböző 
formában a helyi sajtó hasábjain is, sokban hozzájárulva ahhoz, hogy az egyesek 
nagy igyekezete ellenére sem sikérült e központi kérdést elfogadhatóbb feltételek
kel, ha nem is teljes mértékben megoldani, de egységesebb alapokra helyezni. Ez 
mind észlelhetőbbé válik a dualista állam egyre gyorsabb ütemű bomlásával pár
huzamosan. így a XX. század elejére mindinkább elveszíti e két hetilap említett 
kapcsolattörténeti jelentőségét, amely a közreműködő egyének fokozottabb el- 
fásulásával, és annak a hivatalos irodalmi irányzatnak elsatnyulásával azonos, 
amelynek hitvallói maguk e műfordítók, akiknek e téren tett erőfeszítései, jobbak

56 R O D O L JU B  üst za narodnu  prosvetu i privredu i zabavu, 11. évfolyam, 1881. 34. szám a: O dgovor 
Baőki cím ű cikk

57 Sőtér István ism ertetett müve, 732. oldal



híján, irodalomtörténeti szempontból figyelemreméltóbb szerepet töltenek be, mint 
amilyen hely művészi elbíráláskor megilleti őket.

Ami a megyeszékhely sajtóorgánumainak születését illeti, csak az úttörő munka 
volt viszontagságos és hosszadalmas. A BÁCSKÁt egymásután követték az első
sorban tiszavirág életű magyar és szerb, valamint német nyelvű hetilapok. Majd 
mindegyikük szülője a pártharcok forgataga volt. Életüknek elég rövid időn belül 
véget vetett a pártharcok lelohadása és az anyagi lehetőségek korlátozttsága.

A BÁCSKA mellett megjelenő, leghosszabb élettartamú magyar hetilap a 
ZOMBOR ÉS VIDÉKE volt, mely a Monarchia összeomlásáig állt ellent a külön
böző, esetleges megszüntetését is fenyegető veszélyeknek. Müller Gyula felelős szer
kesztő 1881. december 17-én indította meg „társadalmi, közművelődési és szép- 
irodalmi közlöny” alcímmel. Vasárnap és csütörtökön jelent meg, beosztása ha
sonló volt a BÁCSKÁéhoz. Indulása pillanatában az el nem kötelezettséget tartotta 
szem előtt a szerkesztő: „Egyébbiránt annyit előre is Ígérhetek, hogy pártoskodásnak, 
előítéletekből kifolyó vívódásnak, meddő polémiáknak, egyszóval egyéni érdekek
nek e lapnak hasábjain tért nem nyitok ( ...)”.58 Sajnos e fogadkozást is hamarosan 
megmásították az anyagi érdekekből fakadó gondok, amelyek hatással voltak e 
lap elkötelezettségére is.59

A szerkesztői vezércikk elmaradhatatlan tétele volt a nemzetiségiekkel való 
viszony meghatározása is. Mindamellett, hogy a cikk kihangsúlyozta: ügyelni fog
nak arra, hogy a szerbek elleni agitáció ne kapjon helyet a lap hasábjain. A követ
kező mondat: „Ünnepnap lesz az a számunkra, ha a szerb polgárok bebizonyítják, 
hogy testtel és lélekkel magyarok” - 60, már feltételeket szab e kijelentést illetően. 
A testtel, lélekkel való bizonyíték abból áll a cikk írója szerint, hogy a megye gyűlé
seken való magyar nyelvű felszólalásaikkal mutassák ki a szerb polgárok hazafias
ságukat, ugyanis az 1880-as években jelentkező nézeteltérések forrása Zomborban, 
a nemzetiségek azon követelésén alapult, hogy létszámukat tekintve, az anyanyel
vükön való felszólalás jogát akarták kivívni. Mivel ez ellentétben állott a hivatalos 
magatartással e kérdést illetően, ismét felszínre törtek a különböző sérelmek, me
lyeknek elrendezése továbbra is megoldatlan maradt, részben a szerb konzervatív 
polgárság megalkuvó magatartása folytán. Mindenesetre a RODOLJUB című 
szerb nyelvű hetilap gúnyolódva jegyezte meg az idézett vezércikket illetően, hogy 
jaj annak a nemzetnek, melynek képviselői nyelvükkel, nem pedig tettekkel bizo
nyíthatják jó hazafi voltukat. A válaszíró többek között megjegyezte: a szerbek 
tettekkel, nem pedig a nyelvvel igyekeznek majd bizonyítani e hazához való tartozá
sukat. Számukra anyanyelvűk használata szent, annak elhagyása méltatlanná tenné 
őket nevük viselésére, megcsorbítaná emberi méltóságukat.61

A ZOMBOR ÉS VIDÉKÉnek magatartása tehát lényegében semmiben sem
különbözött a BÁCSKÁétól, ami a nemzetiségi kérdést illeti. A névmagyarosí
tással, a város szerb nyelvű felirataival kapcsolatban nézetei semmivel sem voltak 
liberálisabbak. Egyik döntő jelentőségét abban látom, hogy munkatársainak leg- 
aktívabbika, Mita Popovic (Popovics Döme) volt, a magyarországi szerb irodalom 
akkor egyik számottevő alakja. Műfordításai, tanulmányai jelentősen hozzájárul
tak a két nép irodalmi síkon való közeledéséhez. Irodalomtörténeti szempontból 
különösen jelentős, hogy éppen a ZOMBOR és VIDÉKE közölte Popovicnak ifjú

58 ZO M B O R  ÉS V ID É K E , I. évfolyam, 1881. decem ber 17. 1. szám a, A főszerkesztő vezércikke.
59 ZO M B O R  ÉS V ID É K E , 1886. 20. szám ától kezdődően a Bács B odrogh megyei Egyesült Ellenzék 

h ivatalos politikai közlönyeként szerepel.
60 ZO M B O R  ÉS V ID É K E , I. évfolyam, 1881. decem ber 17. 1. szám a, a főszerkesztő vezércikke
61 R O D O L JU B , II. évfolyam , 1881. 52. szám a



kori, magyar nyelven írt költeményeit, melyeket eredetileg a bajai gimnázium Vörös
marty albuma tartalmazott.

Valószínűleg a lap megindításakor hangsúlyozott, és a lap munkatársai által 
pozitívnak minősített nemzetiségiekhez való viszony következtében ez az újság 
lényegesebben többet foglalkozott a szerbek problémáival, gyakrabban ismertette a 
helybeli kulturális törekvéseket, részletesebbek voltak a Szerb Nemzeti Színház 
vendégszerepléséről szóló tájékoztatói, és sokkal több helyet biztosított a fordítá
soknak, valamint a fordításokkal kapcsolatos tanulmányoknak. Mita Popovic ha
lála után azonban, nem akadt többé munkatársai között olyan egyéniség, aki az 
ezirányú üdvös munkát tovább folytatta volna. Ettől az időtől kezdődően veszített 
is a lap értékéből, ami a szerbhorvát-magyar irodalmi kapcsolatok történetét illeti.

Az 1918-ig Zomborban megjelenő hetilapok politikai jellegűek voltak.62 Ter
mészetesen mindegyikőjük foglalkozott a nemzetiségiekkel, elsősorban azokkal 
a kérdésekkel, amelyek a szerb és a bunyevác lakosságot érintették. Hangnemük, 
viszonyuk a különböző aktuális problémákhoz, annak a politikai pártnak szem
szögével egyezett, amelynek tulajdonképpen megjelenésüket köszönhették. Tekintve, 
hogy nézeteik semmiben sem tértek el a hivatalos irányvonaltól, legtöbbjük pedig 
egy-két év után meg is szűnt, nem tartom szükségesnek bővebb ismertetésüket.

Kapcsolattörténet szempontjából az említett hetilapok mellett a legjelentő
sebb, az ugyancsak Zomborban szerb nyelven megjelenő GOLUB című ifjúsági 
folyóirat.63 A helybeli munkatársak nevei mellett ott találhatjuk Branislav Nusic, 
Zmaj Jovanovic, Aleksa Santic és Vojislav Ilic neveit is. A Bács Bodrog megyei 
szerb ifjúság iskolai tanulmányai mellett e folyóirat hasábjain találkozhatott újra 
Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór műveinek szerb nyelvű tolmácsolásaival. 
Ugyanakkor a GOLUB előfizetői Szerbiában, Bosznia és Hercegovinában, sőt 
Szlovéniában valószínűleg e lap közvetítésével szereztek tudomást az említett magyar 
klasszikusokról csakúgy, mint az akkor divatos Pósa Lajosról, Beniczkyné Bajza 
Lenkéről, Zempléni Gyuláról, Herczeg Ferencről stb. Ezt a közvetítő szerepet 
tartom az említett folyóirat legjelentősebbikének.

Külsőleg a GOLUB az Újvidéken megjelenő JÁVOR című lapra emlékezte
tett. A különböző elbeszélések, mesék, versek mellett helyet kaptak a népszerű 
tudományos olvasmányok, rejtvények, fejtörők, rövid útleírások, a nagyvilágban 
történtek rövid ismertetése, megemlékezések különböző évfordulók alkalmából stb.

Jellemző, hogy nemcsak a műfordításokban támaszkodtak a lap munkatár
sai magyar forrásokra, de az egyéb témakörökben is fellelhetjük a magyar erede- 
tűséget. (Zichy útleírásai, megemlékezések a magyar történelmi évfordulók alkalmá
ból : Mátyás királyról például.)

A gimnáziumban tanuló szerb ifjúság első irodalmi szárnypróbálgatásai szin
tén e folyóiratban láttak napvilágot. Tudjuk azt, hogy a szerb nyelv és irodalom 
az 1881/82-es iskolaévben már a nem kötelező tantárgyak közé tartozott, tehát a 
szerb (és a bunyevác) gimnáziumi diákság is elsősorban magyar irodalomból szer
zett ismeretei alapján igyekezett első irodalmi kísérleteit megalkotni. Ezért találko
zunk gyakran a III. és IV-es tanulók költeményeivel, melyekben Petőfi és Arany 
János egyes alkotásainak gondolatait véljük felfedezni.

62 Jelentősebb hetilapok a tárgyalt korszakban: Z O M B O R I H ÍR L A P  (1893— 1897), BÁ CSK A I FRISS 
Ú JSÁ G  (1901--?), B Á C SM E G Y E  (1902— ?), BÁ C SM EG Y EI F Ü G G E T L E N S É G  (1905— 1916?), Ú J BÁCSKA 
-  politikai közlöny, (1904— 1905),< Z O M B O R I H ÍR L A P  (1907— 1912), stb. K ata log  izloZbe: „100 godina 
som borske stam pe” izdanje D rzavnog arhiva, Som bor, 1964, 13— 17 oldal; és az O SZK  H írlap tá rán ak  katalógusa

63 G O L U B  -  üst za srbsku  m ladeí. M egjelent 1879 és 1914 között havonta egyszer. Főszerkesztője Jo- 
van Blagojevic szerb néptanító  volt, 1907-től pedig K osta Stojaőié tanár.



A GOLUB munkatársai tanulók, tanárok voltak, akik részben szintén a ma
gyar szellemi élet nedveiből táplákoztak, a nagyvilágban történtekről is legtöbb 
esetben ebből a forrásból értesültek. így természetes, hogy önálló kísérleteik gyöke
rei is ide vezethetők vissza. Értesüléseik jelentős részét innen származtathatjuk. A 
magyar nyelvet szinte anyanyelvűkkel egyidejűleg sajátították el. Nem jelentett 
különösebb megterhelést számukra ezeknek a lehetőségeknek kiaknázása.

Míg a BÁCSKÁban és a ZOMBOR ÉS VIDÉKÉben megjelent műfordí
tásokkal később külön kötetekben is találkozhatunk, nem vonatkoztathatjuk ezt 
a megállapítást a GOLUBban megjelent fordításokra, Mita Popovicot kivéve. 
Ezért ezekkel az átültetéssekkel bővebben tanulmányom e fejezetében szeretnék 
foglalkozni. Műfajuktól eltekintve két csoportba oszthatók ezek az írások. Az első 
kategóriát azok a műfordítások képezik, melyeknél a fordító feltüntette a magyar 
szerző nevét, míg a második csoportbelieknél a ,,s madarskog preveo”, vagy a „po- 
srbio” 64 megjegyzés található. Ez utóbbit valószínűleg azoknál a szerzőknél alkal
mazták, kiknek nevei különben is ismeretlenek voltak a szerb olvasóközönség előtt, 
vagy pedig már az eredeti forrásnál sem voltak feltüntetve, és a fordító sem ismerte 
fel írójukat. Ismerve a helyi körülményeket, tudjuk azt, hogy a Szerb Olvasókör, 
de a vagyonosabb szerb és bunyevác polgárok nagy része nemcsak a helybeli BÁCS
KA és a ZOMBOR ÉS VIDÉKE előfizetői, hanem a Budapesten megjelenő napi
lapok és folyóiratok is olvasmányaik közé tartoztak. A nyelv ismeretében, irodalmi 
becsvágyaik műfordítói formában való kiélése számára elsőrendű források voltak 
tehát a magyar sajtó termékei. Megközelítőleg hasonló mértékben használták fel 
a német forrásokat is. Feltételezem, hogy az angolból vagy olaszból való fordí
tásoknál is magyar vagy német közvetítéssel kell számolnunk.

Az legtermékenyebb átültetők között elsősorban Teodóra Pavlovicot 
említhetjük, az általunk ismert Pavlovics Jenő (Dena Pavlovié) testvérbátyjának 
lányát. Átültetései 1895-től jelentek meg a GOLUBban. Zempléni Gyula, Be- 
niczkyné Bajza Lenke, Zichy Jenő gróf írásainak tolmácsolásával igyekezett jó mű
fordítói hírnevet szerezni.65

Ugyancsak a GOLUB agilis műfordítói közé tartozott Iván M. Popovic, szent
tamási néptanító. Már 1884-ben, mint IV. osztályos gimnazista, versfordításokkal 
igyekezett irodalmi elismerést szerezni, Feltehető, hogy az önképzőkörökön, 
különösen a szerb és bunyevác származású diákok, a magyar irodalom termé
keinek átültetésével is foglalkoztak, és a legjobb fordításokat leközölte a folyóirat. 
Feltételezésem arra alapozom, hogy ez a jelenség végigkísérhető az említett lap év
folyamaiban, viszont egy fennmaradt gimnáziumi önképzőkör töredékes jegyző
könyvében is találkoztam néhány fordítással. Ugyanakkor a Szerb Tanítóképző 
diákjai között kevésbé terjedt el a magyarból való fordítás. Inkább önálló írások 
jelentek meg. Ez megintcsak azzal magyarázható, hogy a kötelező magyar nyelv 
oktatása gyengébb hatással volt a jövő szerb néptanítóira, és ennek következtében 
a szellemi kapcsolatok is leszűkültek a mind fokozottabb politikai elidegenedés 
folyamatának korszakában.

A gimnáziumban tanuló szerb nemzetiségű diákok verfordításai elsősorban

64 „m agyarból fo rd íto tta” ; „szerbesítette”
6 5 Teodóra Pavlovié a G O L U B ban  megjelent m űford ításai:
1895. 5. szám : M aksa Márkus»: „Zvezde padavice” ; 8. szám : „Perzijsko deőko i razbojn ici” íz zbirke 

Ju lija  P. Zem plenija; 12. szám : „S edm a” Lenka Bajzina Beniczky; 23. szám : „Véé je dockan” a szerző neve nincs 
feltünte tve; 1896. 7 szám : „M ali radozna lko” -  Julija P. Zem pléni; 12. szám : „C rtice iz zarke A friké -  U d íid í i” 
a szerző neve nincsen feltüntetve; 13. szám : „Japanc i” -  po  opisu putn ika grofa A vgusta Z iéija; 23. szám : 
„G ad n o  je lagati” -  iz zbirke Ju lija P. Zem plenija; 1897. 13. és 14. szám : „D o b ro  srce” -  vesela igra u jednom  
éinu -  M ileva Leéejieva.



Petőfi Sándor és Arany János műveiből kerültek ki. Érdeklődéseik határai tehát 
nem távolodtak el Jovan Jovanovic Zmaj és a helybeli Mita Popovic fordítói mun
kásságának irányvonalától. Tekintve, hogy a századfordulóig a magyarországi 
szerb irodalom művelői elsősorban még mindig a magyar szellemi élethez kap
csolódtak legszorosabban, nem csoda, hogy különösen a provinciában működő 
irodalmárok is e két ismert és elismert, biztos útirányt jelentő klasszikus felé 
fordultak.

Iván M. Popovic: „Zimnje veceri” című Petőfi fordítása (A puszta télen), 
1884. januárjában látott napvilágot.66 A fordító inkább tartalmi hitelességre töre
kedett, stilisztikai megoldásai nem mindig sikerültek. Sokszor nem is tudott megbir
kózni Petőfi hasonlataival és megszemélyesítéseivel, helyettük megelégedett a puszta 
leírással:

Magla se spustila i oblaci gusti 
Ve tar piri, besni, suvo lisce susti.

Zemlja je sa snegom sada pokrivena, 
A ledom je negde kao iskrpljena,
Ka’prosijak stari, bas izgleda tuzno 
Od ukrasa svoga ostavljena kuzno!

szemben az eredeti:

Egyebet nem látni hónál és fellegnél, 
Koldussá lett a föld, kirabolta a tél.

Olyan a föld mint egy vén koldus, valóban,
Vállain fejér, de foltos takaró van,
Jéggel van foltozva, itt-ott foltos is még,
Sok helyen kilátszik mezítelen teste.

A fordítás a maga nemében nem rossz, de viszonyítva az eredetihez értékben 
nem versenyezhet vele.

Petőfi hasonlata:

( . . . )  csak az emlékezet által 
Idéztetnek föl, mint halvány síri árnyak.

fordítatlan marad, s a hideg, puszta tél jelenlétének megállapításával helyettesíti 
be a fordító:

Sav ukras proleca dole tuzno pade,
Sve je golo pusto, sve je hladno sade.

66 G O L U B , 1884, 1. szám a: Petefi Sándor: „Z im nje veéeri” , prev. Iván M. Popovic, u t. IV. ráz. gimn.



A költemény kérdés formájában megírt nyitánya kijelentő mondatokká, a 
természetben lezajlott változások megállapításává alakul á t :

Hová lett a tarka szivárvány az égről?
Hová lett a tarka virág a mezőkről?
Hol van a patakzaj, hol van a madárdal,
S  minden éke ' kincse a tavasznak s nyárnak?

a fordításban:

Nestade vecem duge, mile, sarne,
Pa i cveca s polja i gorice cár ne,
Smrznut je potocié, vise ne zubori 
N it’ se pesma ptica po sumici őre.

Míg Petőfi versében a háziasszony szinte testetlen, csak a párbeszéden keresz
tül jelenik meg előttünk, a fordítónál konkrétummá válik jelenléte:

Ott sürög, ott forog, s mondja minduntalan:
,, Tessék, szomszéd uram, tessék, komám, uram

azaz:

Oko stola dobra domacica sluzi 
Samo sluzi goste, sve da bude, gleda,
Pa kad je gotova, por ed dece seda.

A fordító számára nem jelentett mindig könnyű feladatot Petőfi gondolatmeneté
nek követése sem. Sokszor elvesztette annak fonalát, s ennek következtében az egyes 
részek egysége megbomlott, vagy éppenséggel fordítatlan maradt, mint a követ
kező sorok esetében, melyeknek nyomát sem találjuk a fordításban:

Akitől nincs messze az élet határa,
Nem előre szeret nézni, hanem hátra

Itt van egy szobában múlt, jelen és jövő!

Az ismertetett hiányosságok ellenére is, ha a vers eredetijét mellőzve olvassuk 
a fordítást, fellelhetők benne bizonyos értékek. Szinte teljesen az eredeti hasonlat 
szépségét adják vissza a következő sorok:

Pa kao sto se dim po vazduhu plete 
Tako im i misli, po proslosti le te.

vagyis:

S  mint a pipafüst csavarog a légben,
Akkép csavarognak szanaszét elméik.



Ugyancsak Iván M. Popovic fordításában olvashatjuk tizenegy évvel később 
a „Füstbe ment terv” című Petőfi verset.67 A fordítás valószínűleg későbbi munkássá
gának egyik terméke, ugyanis tanítóskodása idején is folytatta a gimnáziumi évek
ben megkezdett műfordítói tevékenységet. A verssorok ritmusa mindvégig meg
egyezik az eredetivel (4+4  és 4+2).

Míg állni látszék az idő,
Bár a szekér haladt.

Popovicnál:

Konji isii, a vreme je  
Rekao bih stalo.

Az utolsó versszak hasonlatát :

S  én csüngtem ajkán szótlanul...
Mint gyümölcs a fán.

a szerb nyelvben használatos, magyarral azonos értékű:

O vratu joj cutke visih 
Ka’ voce na grani.

szólásmondással adta vissza a megindultságból eredő szótlanság hangulatát.
Érdekes megfigyelni, hogy a későbbi fordításaiban Popovic M. Iván az egy

szerűbb megoldást igénylő műveket választotta, ami nézetem szerint arra en;ed 
következtetni, hogy az iskolaévek fordításai tulajdonképpen a feladott és jólsikerült 
gyakorlatokból válogatódtak ki, és ily módon láttak napvilágot a GOLUBban. 
Később az egyéni ambíciónak is jelentős szerepe volt abban, hogy az ifjúkori kez
deményezések továbbra is serkentőleg hatottak a műfordítói tevékenységére, s ek
kor az önálló választás látszólag könnyebben megoldható feladatok irányába te
relte a fordító figyelmét, tekintve, hogy tehetségéből, fordításai színvonalát ismerve 
továbbra sem futotta értékesebb, figyelemreméltóbb munkára.

Popovic kísérletei között Arany János verseinek fordításával is találkozunk. 
1893-ban jelent meg a „Reg és est” című költemény fordítása.68 Az eddig ismer
tetett fordítások közül ezt tartom a leggyengébbnek. Arany időmértékesnek minő
síthető költeményét hangsúlyos, 4+ 4  ütemű sorokkal cserélte fel, igaz mindvégig 
következetesen69. Mint az eddigiek során tapasztaltuk, Popovic M. Iván megmarad

67 G O L U B , 1895. 12. szám a: „O sujeceni sm er”
68 G O L U B , 1893. 8. szám a: „Ju tro  i veőe”
69 összehasonlításként idézünk néhány sort az eredetiből és a ford ításból:

Szeretem  a reggelt.
M ikor a jegenyék sudarára 
Legelébb esik a 
Születő  nap arany sugára.

Alá volim ¡purpur zoruf 
Kad sunasce ¡zrake ospef 
Te ozari ¡cvetnu goruj 
Kada na njem ¡zlato prospe/.

(A rany János összes versei, B udapest, Szépirodalm i K iadó, 1961., 324. oldal)



a fordítandó vers felületes értelmezésénél, a művek gondolatiságáig nem jut el. Vég
képp elveszítve az alapvető, filozófiai mondanivaló fonalát, elérkezve a költemény 
kifejezetten bölcseleti részeihez, azokat fordítatlanul hagyja, behelyettesíti és le
egyszerűsíti őket puszta leírással, vagy az eredeti szöveg leíró elemeit variálja.70

Ebből következik, hogy mind Petőfi, mind Arany esetében az akkor elterjedt 
népnemzeti epigon költészet szemgszögéből közelíti meg az általa fordításra kije
lölt verseket, és ezen a szinten oldja meg azok átültetését. Amiért mégis foglalko
zunk ezekkel a műfordításokkal, azt a GOLUB című folyóirat elterjedtsége (Szerbia, 
Bosznia-Hercegovina, Crna Gora és Szlovénia) indokolja, ahol a szélesebb körökben, 
felehető, hogy éppen e közvetítéssel szereztek tudomást, jobb híján, ha töredéke
sen is, a magyar irodalomról.

Időnként megtörténik, hogy egy és ugyanazon költeménynek két fordítója 
is akad, ami alkalmat ad nekünk az összehasonlításra. Petőfi „Temetésre szól az 
ének” című versének fordításával 1887-ben találkozunk először a GOLUBban 
egy magát Milenkonak nevező, szintén gimnáziumi tanuló kísérleteként.71 Az eredeti 
4 + 4  ütemű vers a fordításban 3+3-ra redukálódott. A költemény utolsó két sorát 
teljesen tévesen értelmezte a fordító:

Mért nem visznek engemet ki,
Legalább nem sírna senki!

helyett:
Vol’o bi umreti samo 
Da ne piacé niko.

azaz, nyers fordításban: Szeretnék úgy meghalni, hogy ne sírjon senki.
Lényegesen jobb az 1912-ben megjelent Vei. R. Spasic fordítása72, mely az ősi 

nyolcas mellett a mondanivaló hívebb tolmácsolását sem tévesztette szem elől, 
tehát a második versszak már előbb idézett sorait helyesen fordítja:

Zast ’ ne umrem i ja  tako,
Zamnom ne bi niko plak’o.

Petőfi hatása az egyéni próbálkozások terén is kimutatható. Legtipikusabb 
példája a Crnko fedőnév alatt íródott „Pesme moje” (Dalaim) című költemény73, 
melynek ihletője az azonos című, t.i.: „Dalaim”, Petőfi veis. A kezdő sorokban 
különösen kimutathatók a nagy magyar költő versének refrénjei:

70 M it hozál ma vándor szellem,
H ogy holnapra fölem eljen? . . .
Boldog, ha visszanéz a mára,
Öntudatod nyájas sugarára.

fordítás:

Tama padne, -  gust jo j veo 
Strasno granju sen poveca . . .
Ko je  svesno dán proveo  
Plasljivim se ne oseca.

(Az eredeti A rany János  m ár előbb idézett m űvéből)

71 G O L U B , 1887. 12. szám a: ,,U k o p ” -  preveo M ilenko
72 G O L U B , 1912. 9— 10 szám a: „Z vona zvone” -  prev. Vei R . Spasié
73 G O L U B , 1899. 8. szám a: „Pesm e m oje” -  C rnko  (U gyanezt az átvételt m egtaláljuk Zm aj 

Jovanoviénál is).



Pesme moje, moje neven -  cvece,

Pesme moje, ciste golubice (. . . )

E hatások szinte természetszerűleg következnek az adott viszonyokból, hi
szen a nagy szerb lírikus, Zmaj is sokszor átvette Petőfi egy-egy koncepcióját egy-egy 
költeménye írásakor.

A fordításban megjelenő költemények, elbeszélések, és egyéb rövidebb írások74 
mellett, gyakoriak voltak a GOLUBban a különböző évfordulók, jublieumok alkal
mából írt rövid ismertetések, melyek a magyar irodalomhoz és történelemhez fű
ződtek. Jókai Mór 50 éves jubileumáról egy hosszabb életrajzzal és két elbeszélés 
fordításával emlékezett meg a lap.75

Mátyás király halálának 400-ik évfordulója szintén alkalmat adott a magyar 
történelem egyik hősi korszakának ismertetésére „Ebben az országban, az ő 
idejében, a szerbek is fontos szerepet játszottak; ezért akarjuk ezt a korszakot 
ismertetni, és ezzel egyidőben (Mátyás király) 403 éves évfordulóját megünne
pelni.” 76

Az ismertetettek alapján elmondhatjuk, hogy a GOLUBnak, annak ellenére hogy 
színvonalban nem haladta meg a helyi, provinciális jelleget, irodalomtörténeti szem
pontból tagadhatatlan értékei vannak. Egyrészt megismerjük általa, milyen mérték
ben hatott a magyar irodalom a helybeli szerbek irodalmi megmozdulásaira, milyen 
irányban alakította az irodalmi és kulturális ízléseket, másrészt viszont, és ezt tar
tom a legfontosabbnak, közvetítő, ismeretterjesztő jellegű volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia határain túl, a szerblakta területek felé, amelyeknek kulturális kapcso
lata nem volt olyan egyértelműen folyamatos a Monarchia magyarországi részével.

A legjelentősebb és leghosszabb életű, Zomborban szerb nyelven megjelenő 
hetilapok egyike az 1905-ben megindult SLOGA (Egyetértés) volt. E politikai or
gánum „Podlistak” elnevezésű rovatában különböző szépirodalmi művek láttak 
napvilágot, melyek között gyakoriak voltak a magyar írók és költők írásai. Annak 
ellenére, hogy már többször kihangsúlyoztuk, ebben a korban Zomborban is mind 
nagyobb tért hódított a két nép egymástól való elidegenedése, a már kialakított 
kapcsolatok meglazulása, amely abból állott elsősorban, hogy a szerbek mindjobban 
elzárkóztak, önmagukba fordultak, és mind kevesebb kísérlet történt az őszinte 
közeledés érdekében (ami pedig jellemző volt az 1880-as évekre), a hetilap nem szorít
kozott csak a legszükségesebb információkra a magyar szellemi és politikai élet te
rén. Az irodalmi anyagot az akkor hivatalosan elismert alkotók munkáiból válo
gatták. E válogatást az e szellemben való neveltetés és annak folytán kialakított 
ízlés jellemzi, amelynek felülmúlására nem voltak meg a feltételek.

74 A G O L U B  útleírás so rozata iban  pl. gyakran találkozunk  m agyar u tazók leírásaival, vagy az e rovat 
szám ára m agyar közvetítéssel m ás nem zetek u tazóinak írásaival. A z 1896. év 12. szám ában ,,C rtice íz ia rke  
A friké -  U díid2 i” címen jelent m eg Zem pléni, m ajd a következő szám ában „Japanc i” cím en Zichi g ró f útijegy
zeteinek alapján  készült egy ismertetés.

75 G O L U B , 1894.
1. szám ában Jókai M ór életrajza
2. szám ában: ,,Kako je  mene moja dobra m ati ucila ljubiti b liín je?”
3. szám ában: ,,Koji cu od devetoro?"
76 G O L U B , Í890. 4. szám ában az eredeti idézet: „U  ovoj d ría v i u njegovo vreme i Srbi su igrali vaínu  

u logu: za to  hocem o da to  dóba opisem o i time 400 godiSnjicu njegovu proslavim o.”



A magyar irodalomból való fordítások Herczeg Ferenc, Tormai Cecil művei
ből válogatódtak ki, de Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán és Biró Lajos egy-egy 
elbeszélése is helyet kapott a ,,Podlistak”-ban. A fordítók nagy része az „Ucitelj” , 
„Uciteljica” (Tanító, Tanítónő) álnevet használta, vagy pedig nevük kezdőbetűit. 
Az előbbi arra enged következtetni, hogy elsősorban az irodalomban jártas tanügyi 
munkások körében kell keresnünk a fordítókat, akiket szintén a nyelv ismerete 
ösztönözhetett arra, hogy ebben a formában elégítsék ki irodalmi becsvágyaikat.

A SLOGÁban felvetett problémák között központi helyet foglalnak el a 
nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó cikkek. Különös figyelemmel kisérték pl. Jászi 
Oszkár tevékenykedését. Lazarevic Milán foidításában közölték a nemzetiségiek 
jogaiért küzdő politikus és szociológus „Nemzetiségi politikánk irányelve” (Pravac 
nase narodnosne politike)77 című művét. A zombori Szabad Lyceumban 1911-ben 
tartott előadásait is jelentős elismerésben részesítették a lap munkatársai.

Míg a GOLUB jelentőségét elsősorban a közvetítő szerepet betöltő jellegében lát
tam, a SLOGA esetében a korabeli politikai helyzetből, a fennálló mind élesebb ellen
tétek szemszögéből kiindulva arra a megállapításra jutottam, hogy a kialakult, első
sorban politikai viszonyok hatással voltak ugyan a szerb, horvát és magyar szellemi 
kapcsolatok meglazulására, de az örökölt tradíciók, az évszázadok alatt lerakott 
alapok mégis elég erőseknek bizonyultak ahhoz, hogy az ellentmondásokkal teli kor
szakban sem következett be az irodalmi és kulturális életben a teljes szakadás. 
Ez gyakorlatilag nemcsak az egyesek érdeklődésköréve), a magyar művelt
ség felé való orientálódással magyarázható, de esetleg a könnyebb út választásá
nak lehetősége is benne rejlik, amennyiben egy relatíve felszínes művelődésigény 
kielégítéséről van szó, mert annak ellenére, hogy Magyarországon egy Ady Endre 
tartotta magasra a haladás zászlaját, Zombor nem jutott messzebb Kiss Józsefnél, 
vagy Fenyő Miksánál. A valódi központ, Újvidék esetében, legalábbis eddigi isme
reteink alapján, az említett igény kielégítése céljából a nyugat-európai központok 
felé való tájékozódás sokkal szélesebbkörű.

Végül még egy magyar nyelvű folyóirat rövid ismertetését tartom fontosnak, 
éspedig az 1904 októberében megindult IGAZSÁG című politikai haviszemlét, 
melynek szerkesztője és kiadója dr. Pataj Sándor, zombori ügyvéd volt. A SLOGA 
1906. 26. száma így ír e lapról: „Különösen első abban, hogy magyar lap létére, 
szemére veti a magyaroknak helytelen viszonyukat a nemzetiségiekhez, és egyben 
megmutatja, milyen úton kell haladni, hogy a nemzetiségiek követeléseinek eleget 
tegyenek. ( ...)78

A nemzetiségi kérdésekkel egy külön fejezetben foglalkozunk majd, így az 
IGAZSÁGnak ezzel kapcsolatos fejtegetéseit most nem elemezzük részletesen.

Pataj többek között Gozsdu Elek, Papp Dániel, Csáth Géza, Bródy Sándor, 
Kosztolányi Dezső, Mocsári Lajos stb. írásait közölte lapjában. A haviszemle át
tanulmányozása során arra a megállapításra lehet jutni, hogy a Zomborban élő 
Laza Kostictyal közelebbi ismeretségben volt Pataj. Ezt a tényt nemcsak az 1908- 
ban megjelent „Angyalkám” című Laza Kostic vers fordítása indokolja, hanem az 
ez év novemberében közölt „A költő gyásza” cí nű verje is, melyben megpróbálja meg
vigasztalni őt felesége halálakor.7̂

77 SLO G A , 1901. 31. szám a
78 SLO G A , 1906. 26. szám a: Az eredeti szöveg: , ,( ...)  naroéito  je prvim a da se u m adarskom  listu doba- 

cuje M adarim a, da im je ponasanje prem a narodnosti nekorektno , i da im se ukazuje pú t, kojim  im valja poci 
i da  bi narodnosti jzadovoljiti rnogli ( . . . ) ”

79 IG A Z SÁ G , 1908. február, 2. szám a



Laza Kostic 1910 decemberében halt meg, s az IGAZSÁG 1911 januári számá
ban a szerkesztő felhívást intézett a zombori szerbekhez: építsenek szobrot a Szent 
György térre, így állítva emléket a körükben élt és alkotott költőnek, ugyanakkor 
megrótta a magyar lapokat, hogy „sovén tudatlansággal tértek napirendre afelett: 
kit vesztett el a világirodalom Kosztics Lázárban”, a szerb nép legműveltebb „poly- 
historának” nevezve őt.80

Valóban, ha áttanulmányozzuk az akkori Bács Bodrog vármegye központjá
ban megjelenő magyar nyelvű újságokat, megállapíthatjuk, hogy Patajnak igaza 
volt. Az említett költő halála nagy veszteség volt az akkor egyre jobban izmosodó 
szerb irodalom számára, és Laza Kostic majd tizenöt évet töltött Zomborban, 
barátai, közeli ismerősei voltak nemcsak Dömötör Pál vagy Gozsdu Elek, de a vá
ros más ismert, vezető állást betöltő személyei is, tehát ebből a szemszögből meg
ítélve, kissé érthetetlennek tűnnek a zombori magyar lapokban megjelenő kurta 
tudósítások, amelyeknek magyarázatát csakis a politikai szituációk által történt 
elhidegülés adhatja meg, és az a tény, hogy a hivatalos irodalmi közvélemény 
mindenképpen tagadta a nemzetiségi kultúra létezését.

E rövid sajtótörténeti ismertetésnek tulajdonképpeni célja az volt, hogy a megye- 
székhelyen megjelenő hetilapok és folyóiratok közül megpróbáljuk kiválogatni 
azokat, melyek a magyar-szerbhorvát irodalmi és kulturális kapcsolatok kialakí
tása terén jelentősebb eredményeket értek el a fordítások publikálása, valamint 
a művelődés egyéb területeinek ismertetése, propagálása által, amennyiben azok 
a kapcsolattörténet rekonstruálásául szolgálnak. Míg a magyar lapokban megje
lenő fordítások nagy része később a műfordítók köteteiben is napvilágot látott, 
a szerb fordítások (Mita Popovic kivételével) csak az ismertetett hetilapok, folyó
iratok segítségével jutottak el a szerb olvasóközönséghez, e lapok elterjedésétől, 
népszerűségétől függően, esetleg a Monarchia határain is túl.

Az intenzívebb közeledés korszakában, az 1880/90-es években a szerbről való 
fordítások száma azonos volt a magyar átültetésekével. Ez nemcsak az egyéni érdek
lődésnek köszönhető, de beleiktatható a Kisfaludy Társaság által szorgalmazott 
műfordítói tevékenységbe, amely országos jellegű volt, és amely a nyugati irodalom 
mellett a kelet-európai népek irodalmának, valamint a Monarchiát környező más 
népek irodalmi kincseinek fordítását is programul tűzte ki. Igaz, hogyha magát a 
korszakot tekintjük, a Zomborban kifejtett tevékenység majd tíz év késéssel érke
zett el a teljesnek mondható kibontakozáshoz, amely az adott, egyre élesedő poli
tikai viszonyokat ellensúlyozta. Amikor teljesen csődöt mondott a jószándék, 
ami a nemzetiségi problémák megoldásának helyes mederbe való terelését illeti, 
mindinkább csökkent a kulturális téren való közeledés intenzitása is. Az irodalom
ban uralkodó népnemzeti irányzat, mely megszabta e műfordítások jellegét is, mind
inkább elvesztette létjogosultságát a hivatalos támogatás ellenére is, és ez is hatás
sal lehetett arra, hogy 1890-től kezdődően mind kevesebb a szerb népköltészeti 
termékek magyar fordítása már Zomborban is. Egyre inkább e kísérletek asztalfiók
ban maradnak, mint ez Dömötör Pál esetében történt, akinek késői fordításai soha
sem láttak napvilágot, és valószínűleg el is vesztek. Pedig lehet, hogy éppen ezek kö
zött voltak azok az értékek, amelyeknek csirái ott rejtőzködtek egy-egy jólsikerült, 
korábban megjelent alkotásban. Ebben a későbbi korszakban még mindig meg
jelenő szerb fordítások, azt hiszem a nyelvismeret következményei, mintsem a közele
désnek egyfajta megnyilvánulásai.

IG A Z SÁ G , 1911. január, 7. szám a



A sajtó hatását a kultúrintézmények létesítésével kapcsolatban mindkét rész
ről a megfelelő fejezetben ismertetem, kitérve természetesen azokra az akciókra, 
melyek a közelebbi intézményes kapcsolatok kialakítását előbbre vitték, vagy éppen
séggel gátolták. Mindenesetre, annyit előre megállpíthatunk hogy ebben a vonatko
zásban a sajtóorgánumoknak kivételes szerep jutott, mégpedig pozitív értelemben.



A SZÍNÜGY, IRODALMI ÉS EGYÉB 
TÁRSULATOK, EGYLETEK

A zombori színügy történetének biztos nyomon való követése 1825-ig vezethető 
vissza.81 A bennünket jelenleg érintő korszak 1874-gyel kezdődik, mikor is Czedler 
János „egy állandó magyar színház létrehozásán fárad”-ozott.82 £  kísérletről 
bővebbet nem is tudunk, de feltételezzük, hogy kivitelezése megbukott abban a 
pillanatban, amikor csak magyar színházról volt szó, kirekesztve a nemzetiségie
ket, elsősorban a még mindig túlsúlyban lévő szerb polgárságot. Az intézmények 
létrehozásának ebben a relatíve aktív korszakában, ennek az óhajnak megvalósí
tása meghaladta a helybeli magyar erők képességeit (mind a szellemieket, mind az 
anyagiakat tekintve), mint ahogyan ezt tapasztalni fogjuk a későbbiek során is, 
hacsak az indulás pillanatában az összetalálkozott érdekek szükségszerűen az egy
másra való támaszkodás lehetőségét nem aknázták ki. A kisebb dalárdák, egyesüle
tek megalakítása nem jelentett különösebb anyagi megterhelést, ilyen körülmények 
között legtöbbjük a lelkesedés első fázisát túlélte. A komolyabb anyagiakat igénylő 
intézmények megszületését függővé tette a város belső szerkezeti felépítésének vég
leges kialakulása, az értelmiségiek számának felszaporodása, valamint ezzel kapcso
latban a kulturális igények megnövekedése. Ezek a feltételek még csak kialakuló
ban voltak Czedler János próbálkozásainak idején, ezért volt koraszülött, ezért 
maradt eredménytelen az elképzelése. Majd csak a rendszeresen meginduló sajtó 
biztosította a szélesebbkörű, tömegesebb agitációt egy-egy rangosabb elképzelés 
megvalósítására. Innen ered a már Muhi János által is megállapított pozitívum 
a helybeli lapok indulási pillanatát illetően, melyet az előző fejezetben mi is hang
súlyoztunk.

Az 1878. július 7-én megindított BÁCSKA című hetilap már előzőleg is idézett 
vezércikkében többek között egy „állandó színügyegylet” megalakításának gondo
latával is foglalkozott Radics György, „mely általánosítaná megyénkben a színé
szetet s a színházat, melyről mindenki tudja, hogy míg legnemesebb élvezetet nyújt, 
addig hazafiúi felkészültséget ápol, míg művelődésre serkent, s erkölcsre tanít, 
addig a nemzeti nyelvet és a költészetet terjeszti.”83 Konkrét javaslatot ebben az 
ügyben nem tesz a szerkesztő, de soraiból elsősorban a magyar színügy rendezésére
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irányuló megoldás keresésének törekvése fejeződik ki, mellőzve a szerb színügy 
kérdését. Ez annál inkább szembeötlő, mivel ami a szerb és a horvát irodalmat illeti, 
Radics előszeretettel fordult e nép költészetének forrásához ismertetéseiben és 
fordításaiban, aminek őszinteségét elfogadhatóbbá tehette volna, ha például a szín
ügyet is e szemszögből közelíti meg. A „hazafiúi felkészültség”, a „nemzeti nyelv 
és költészet” kategóriák az ún. „asszimilációs mozgalom ’’eszméinek szellemében 
való megfogalmazást jelentik. Nagyon valószínű, ha a színügy kérdése e meghatá
rozások közepette próbált volna utat törni a megvalósulás felé, ismét csak egy meddő 
kísérlet maradt volna, akárcsak az 1874-es, vagy a még előbbi 1849/50-es, a pusztán 
csak egy szerb nemzeti színház felállításával kapcsolatos elgondolás.84

Ennek a ténynek időbeli felismerése a Magyar Olvasókör 1879. április 6-i köz
gyűlésén már konkrét indítvány formájában jutott kifejezésre. Martonffy Károly 
nemcsak hogy e kört tartotta hivatottnak a színház felépítésének ügyét illetően, de 
megállapította: ,,(...)ha csupán a magyar olvasókör veszi kezébe az ügyet, akkor 
a Zomborban fennforgó nemzetiségi viszonyoknál fogva az ügy kivihetetlen lesz, 
mert a többi olvasókörök fájlalván mellőztetésöket, nem fogják azt pártolni ( ...)85 
Martonffy ajánlatát dr. Sztojkovics Péter is alátámasztotta. Hozzászólásának 
eredményeként megszületett az a határozat, melynek alapján a többi olvasókörök 
tagjait is bevonták a megbeszélésekbe. Az alakítandó választmány tagjai valamennyi 
olvasókör képviselőiből tevődtek össze, egyenlő arányban. Thália múzsája otthoná
nak felépítése a legjobb úton haladt a megvalósulás felé. Az anyagiakat biztosító 
Részvénytársaság 1879. május 4-én alakult meg.86 Három év leforgása alatt a kö
zös erőfeszítések gyümölcseként, 1882. november 15-én vette át a Részvénytársa
ság az épületet.87

Ugyancsak a Részvénytársaság megalakulását követte az Alapszabályok meg
hozatala, melynek egyik legfontosabb, 6-ik paragrafusa értelmében: „A színház 
épület a részvénytársaság igazgatósága által évenként (...) egy-egy jó színtársulat
nak bérbe fog adatni, és pedig akként: hogy évenként október hó 1-től a jövő évi 
március végéig terjedő téli idényre az igazgatóság a színházat és tartozékait csakis 
egy magyar, a következő ily téli idényre pedig csakis egy szerb társulatnak adhatja 
bérbe; ha azonban bérbevevőül nem jelentkeznék oly nyelvű színtársulat, melynek 
sorrendje következik, az esetben más nyelvű színtársulatnak adandó a helység 
bérbe.88

A valóban célt érni akarás háttérbe szorította a lappangó nemzetiségi ellen
téteket, legalábbis pillanatnyilag (mert mint később látni fogjuk, a viszonyok ren
deződésével, azok ismét központi helyet kaptak), így biztosítva a sikeres kivitele- 
zást. Ennek a ténynek megállapítása nyilvánosan is megtörtént. Pártos Gyula 
cikkét is ebből a szemszögből fogalmazta meg, igazolva azon mai álláspontunkat,
miszerint sokkal eredményesebb lett volna a város kulturális életének kialaku
lása, ha minden kezdeményezés, de különösen a megvalósulás útja a kölcsönös 
megértés, a kölcsönös engedmények jegyében történik. „A társadalmi élet egységes 
fejlődését tapasztaljuk ott hol (...) a közcélok eléiése a felébredt közszellem szülte 
áldozatkészség által biztosítatik (...) Zombor város derék polgársága vallás és nem
zetiség különbség nélkül már többször fényes jelét adta ez áldozatkészségnek (.. .).”89
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Ennek a felismerésnek folyamatossága nagyobb mértékben hozzájárulhatott volna 
„a fölébredt szellem”, a pillanatnyi lekesedéstől áthatott elképzelések oly mérték- 
beni véghezviteléhez, melynek folytán az eredmények értékelése ma meghaladhatta 
volna az irodalomtörténeti szempont állandó ki hangsúlyozását az erre a korra vo
natkozó kapcsolattörténetet illetően. Egybehangol hatóbb lenne ma az a paradoxon 
is, hogy míg Zombor a vármegyék egyik leggazdagabbikának központja volt, állandó 
anyagi problémákkal küzdött, különösen ha valamilyen művelődés igényelte lénye
gesebb materiális befektetéseket kellett vállalnia, amelynek okairól, t.i. a tőkebe
fektetéssel kapcsolatban, már beszéltünk. Ezen a ponton mind a magyar mind a 
szerb burzsoázia érdekeinek találkozása a legmesszebbmenőkig azonos volt.

Időbeni felmérése annak, hogy csakis a szerb és a magyar, elsősorban anyagi 
összefogás biztosíthat reális alapokat a színház felépítését illetően, tette lehetővé, 
hogy mindkettő kulturális igényeinek megfelelően meg is valósíthassák a tervet.

Hogy elsősorban anyagi összefogásról volt szó, az hamarosan ki is derült. Az 
eredeti terv szerint a színház megnyitására vonatkozóan az a megegyezés született, 
hogy a megnyitót egy szerb és egy magyar egyfelvonásos darab bemutatásával, 
egy szerb és egy magyar dalárda körzeműködésével, valamint szerb-magyar fel
iratú plakátokkal ünnepük meg. Aztán egyszerre megjelentek a megnyitást beje
lentő hirdetések, amelyek Sághy Zsigmond társulatának ünnepi műsorát tartalmaz
ták, természetesen csak magyarul. A RODOLJUB szerint a szerbek az egészről 
mit sem tudtak. Az incidensért elsősorban Barthal Józsefet okolták (aki eredetileg 
már a Magyar Olvasókör ülésén is magyar koncepcióból indult ki), ugyanakkor ki
hangsúlyozva Dömötör Pál ez alkalomra írt Prologjával kapcsolatban, hogy „itt mind
járt elismerésünket fejezzük ki a költőnek, Dömötör úrnak, aki szellemével fennköl- 
tebb világokat járva nem annyira szűkkeblű, hogy ne tekintse a szerbeket nyelv és 
írás nélküli nemzetnek, és aki büszkén kimondta, hogy a Tháliában a múzsát két 
nyelven fogják ünnepelni.”90

Dömötör munkásságát tekintve, nem véletlen, hogy éppen ő volt az, aki ez 
alkalommal is tettel bizonyította be a szerbekhez való őszinte vonzalmát. Nem hiszem, 
hogy ezt a tényt abból a szemszögből kellene megvilágítani, miszerint Dömötör Pál 
ódája esetleg az előzetes megegyezés (a közös szerb-magyar megnyitóval kapcso
latban) alapján készült, programszerűen, amikor figyelembe kellett venni mindkét 
nép érdekeltségét, annál is inkább, mert ódájának utolsó versszakában beszél a 
szerb-magyar testvériségről, amit el is hagyhatott volna, ha nem saját meggyőző
déséről lenne szó.

De Múzsa! tudd meg: e szent helyet itten 
Két társnép lelke alkotá te néked!
Oh, hát élszed az idők végeiglen,
Éleszd közöttük -  a testvériséget!
Hogy az a két jobb, mely kezet fogott,
Mindig megosszon terhet és jogot!
Hogy az a két erő, mely egybe állt,
Mindig emelje a közös hazát!

90 S. K áich K ata lin  ism ertetett műve
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Két nyelv -  egy érzés; két nép de egy szellem,
Zendüljön itt, lángoljon, lelkesítse 
A szívek s lelkek szent érzelmeit 
S  neveljen sok -  minél több honfiút,
Ki a hazáért élni és halni tud!91

A költemény idézett versszaka mégcsak nem is az „asszimilációs mozgalom” 
kétes szellemében foggant. Dömötör nem akarja nyelvileg is összeolvasztani a két 
népet. Egyedüli követleménye, ami természetes is, azon haza iránti hűség, melynek 
kötelékébe tartozik mind a szerb, mind a magyar az adott történelmi szituációban. 
Ebben a korban, legalábbis Zomborban, egy, már a RODOLJUBban megjelent 
cikk a haza iránti, tehát Magyarország iránti hűséggel kapcsolatban, szintén a szerb 
polgárság e hangulatát tükrözi. A szerb polgárság zöme még nem kívánna ki
válni, és egy új, nagy Szerbia kötelékébe tartozni, ha biztosítva látná a szabad anya
nyel vgyakorlást, ha nem kellene állandóan résen állnia, ha nem kellene kételked
nie a magyarok közeledéseinek őszinteségében. A színház megnyitásával kapcsola
tos keserű tapasztalat tulajdonképpen újabb figyelmeztetés volt a szerbek részére, 
hogy ezentúl óvatosabban kezeljék a magyarok bizonyos célok elérése érdekében 
tett közeledését különösen ott, ahol az anyagi érdekeltség nagy szerepet játszik, mivel 
nagyon könnyen megtörténhet, hogy a kitűzött feladatok közös erővel való végre
hajtása után, a magyarok megfeledkeznek az ígéretekről, a baráti, sőt testvéri egyet
értésről, és a továbbiakban nemcsak mellőzik, de adott pillanatban teljesen kirekesz
tik a nemzetiségieket azoknak a jogoknak gyakorlásából, amelyek őket a közös 
erőfeszítések és közreműködések alapján megilletik.

Tulajdonképpen, véleményem szerint, ez volt az első és az utolsó olyan nagy
mértékű közös kulturális akció a városban, amely pillanatnyilag ugyan összehozta 
a két nemzetet, de amelynek folytatása sajnos nem volt, valószínűleg a magyarok 
előbb említett magatartása miatt. Hogy ezzel a valódi célkitűzést gondosan álcázó, és 
félrevezető tevékenységgel mit vesztett Zombor kulturális élete színvonalban a to
vábbiak során, azt ma utólagosan nehéz megállapítani. Egy azonban bizonyos: 
sok elkövetkező, sikertelen kiséilet szülőanyja éppen ez a magyarok által tanúsí
tott, igazságtalan magatartás volt. Pedig mindössze három évvel ez előtt, ilyen ki
jelentéseket olvashattunk a helyi magyar sajtóban: „Örömmel vettük a cikkíró 
soraiból, hogy a helyi szerb testvéreink a színház kéidésben nem foglalnak el nemzeti 
álláspontot, és hogy az építendő színháznak internacionális jellege lesz.”92

Míg az 1878/79-es évek során gyakran jelentek meg a hasonló szellemű cikkek, 
a színház építése idején gyérült a számuk, mígnem bekövetkezett a teljes pálfordu- 
lás. Szerepe volt ebben az országban elharapódzó általános hangulatnak, a mind 
agresszívebben kihangsúlyozott nemzetállamiságnak, az egységes Magyarország fogal
mával való kérkedésének. Az ország soknemzetűségével tulajdonképpen nagyon 
távol állott a nemzetállam kategóriájától, de e tévhit mellett makacsul kitartott az 
uralkodó osztály, és mint amilyen tekervényes félmegoldásokkal rendeződtek az 
osztrák-magyar viszonyok, ugyanolyan jellegű volt például a szerb konzervatív 
burzsoázia kapcsolata az ugyancsak tettekben mindig a megalkuvást, kompro
misszumot választó magyar uralkodó osztályhoz. Ennek következtében alakult ki 
az a felemás, hamis valóságot takaró, az ellentéteket a kirobbanás pillanatában
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gondosan álcázó magatartás, amelynek szenvedő alanyai voltak mind a magyar 
mind pedig a nemzetiségi zsellérek, béresek, napszámosok és a kialakuló munkás- 
osztály, míg a nemzetiségi vezetők által hangsúlyozott sérelmek abban a pillanat
ban eltompultak, mihelyt azok r.z anyagi érdekek megvédését, azok gyarapítását 
veszélyeztették.

Mindannak ellenére, hogy a Részvénytársaság 50 évre alakult, már az első 
években kitűnt, hogy az anyagi megterhelés sokkal nagyobb követelmények elé 
állítja a társaságot, semhogy az megbirkózhatna velük. Élénk vita indult meg 
a minisztérium és a Részvénytársaság, valamint a Városi Tanács között: milyen 
körülmények között kerülhetne át a színház a Városi Tanács hatáskörébe, mígnem 
1887. május 1-től kezdődően megszületett a Minisztérium engedélye ezzel kapcso
latban.93

Az említett átirat értelmében megszűnt a Részvénytársaság,94 a Városi Tanács
nál pedig megalakult az ún. Színügyi Bizottság, mégpedig külön bizottság alakult 
a magyar és külön a szerb színügy megszervezése céljából. Ezzel végképp megszűnt 
kettőjük között az anyagi kapcsolat. Az alapszabályok legfontosabb, 6-ik pontját 
mindvégig tiszteletben tartották, akörül sohasem támadt nézeteltérés. Ebben szerepe 
lehetett a zombori, mind a magyar mind a szerb polgárság anyagi helyzetének is, 
amely képtelen volt ez oknál fogva, külön-külön hat hónapon keresztül eltartani 
egy-egy társulatot. Alkalom nyílott volna még az együttműködésre, amikor az ugyan
csak materiális jellegű gondok miatt megindított hadjárat a színikerületek létesíté
se érdekében az összeegyezhetetlenség folytán (a helyi beosztásokkal kapcsolatban) 
sokban gátolta a vidéki magyar színügy nívójának megjavítását, de az adott poli
tikai szituációban mégcsak kísérlet sem történt arra, hogy a sok nemzetiségtől la
kott területen a probléma megoldását éppen a nemzetiségi és a magyar összefogás
ban keressék. A magyar kultúrmissziós célkitűzés, hogy „a magyar színészet nem 
csupán szórakoztató komédia, hanem közművelődési és nemzeti nyelvünket terjesztve 
ápoló testület, s mint ilyen, ezen annyi idegen elem által lakott országnak igen fon
tos és nagy szolgálatot tevő állami közege”95, homlokegyenest szemben állottak egy 
esetleges ilyen elképzeléssel. Ugyanakkor, éppen a repertoárt tekintve, a szórakoz
tató énekes komédiázás révén akarták elérni ezt a feladatot.

A további kapcsolatnak két alapvető jellemzője van. Az első kategóriát képe
zik az újvidéki Szerb Nemzeti Színház által bemutatott magyar színművek, vala
mint a magyar társulatok által esetleg színrehozott szerb szerzők művei, a máso
dik kategoróiába tartoznak azok a kísérletek, melyek a helybeli irodalmárok által 
írt darabok bemutatására vonatkoznak, és amelyek hivatva voltak a szerb-magyar 
barátság, testvériség időnkénti demonstrálására.

Mérleget állítva megállapíthatjuk, hogy a Zomborban szerb nyelven bemuta
tott magyar színművek száma messze meghaladta a magyarok által bemutatott 
szerb művekét. Ennek egyik oka abban rejlik, hogy a szerbek még mindig gyakran 
fordultak a magyar közvetítéshez segítségért (melyek ismételten a nyelv ismeretére 
is visszavezethetők), a szerb drámairodalom viszont magyar szempontból nem volt 
azon a fejlettségi fokon, hogy a nyugat kínálta lehetőségekkel versenyezzen. Meg
magyarázhatatlan mind e mai napig számomra, hogyan történhetett az, hogy a kö
rünkben élt Laza Kostic drámáinak fordítására nem történt kísérlet. Ennél nagy

93 Z om bori Történelm i Levéltár: Fond M agistrata, K özigazgatási Iratok  3516/1887; M inisztérium i 
á tira t: 21166 szám /IV a és K özgyűlési Ira to k : 62 sz. 1887; G azdasági Iratok  23/ 1887

94 A zom bori színház Részvénytársaságot 1887. decem ber 22-én törö lték  a cégjegyzékből, és a K özponti 
É rtesítő  1889. évi 58. szám ában megjelent a feloszlására vonatkozó jelentés.

93 SZÍN ÉSZEK  LA PJA , 1895. X III. évfolyam ának 2. szám a: „Színészetünkről” (S. K . K ata lin  kiemelése)



szerűbb alkalom nem is nyílhatott volna az annyiszor hangoztatott testvéri együtt
élés tettekben való megnyilatkozására magyar részről. E ténynek megállapítása egy 
sajátos következtetés levonását igazolja, mely szerint e kapcsolatok mélysége sok
szor csak a felszíni megtévesztés lehetőségét rejtette magában. Egy másik oldalról 
való megközelítése a problémának azt a megállapítást is létjogosulttá teszi ebben 
az esetben, hogy a helyi irodalmi erők minőségi felkészültsége jóval az ezzel a fel
adattal való megbirkózás lehetőségének mérlege alatt volt, tehát meg sem próbálko- 
tak az említett feladattal. Elmulasztott alkalom volt a ,,Pero Segedinac” című tra
gédia fordítása például, amelyben Laza Kostic ,,az 1735. évi ismeretes Pero-láza- 
dást vitte színpadra, erősen egyház- és osztrák ellenes éUel, s egy olyan korszakot 
örökített meg benne, amikor a magyar és a szerb parasztok egymásra találtak és 
közösen keltek fel a gyűlölt úri elnyomás ellen.”9<5 A harmadik ok, mellyel egy Kos
tic dráma fordításának mellőzése magyarázható, az akkori vidéki magyar színészet 
repertoárjának silányságában, felszínességében rejlik, amely a magyar nemzeti 
eszme táplálását, izmossá nevelését tűzte ki ugyan zászlajára, de megrekedt a nép
színmű, majd később az operett iszapjában, és teljesen céltévesztetten az anyagia
kat ugyan legtöbbször biztosító, de a könnyed szórakoztatás útján haladt. Tulaj
donképpen ezen a ponton vált szét a mélyebb gyökerű kapcsolat, mert így a szerb 
színművészet annak a harcnak a szolgálatában állót, melyet a nemzeti lét szabad 
gyakorlása érdekében vívtak az azt tiltó, egyre sokasodó különböző törvénycikkek, 
kormányrendeletek ellen, a vidéki magyar színművészet pedig egy fiktív, nem lé
tező, téves eszméből (az egységes Magyarország megteremtésének eszméjéből) ki
indulva próbálta kijelölni azt az irányt, amelyet különben sem tudott követni.

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház megalakulásától kezdődően majd min
den évben Zomborban is vendégszerepeit. A bemutatásra kerülő magyar szerzők 
közül Szigligeti színművei bizonyultak a legnépszerűbbeknek. Ezt igazolja a RODO- 
LJUBban megjelent kritika is az 1881. január 6-án bemutatott „A mama” (Mamica) 
című vígjátékról, idézem: „Szigligeti műveinek sikere biztosítva van a mi színpa
dunkon.”97

A színház épületének átvétele után e vendégszereplések, akárcsak a magyar 
társulatok jelenléte a városban, állandó jellegűvé váltak, és elmaradhatatlan tarto
zékai lettek a város kulturális életének. A helybeli lapok tudósításaiból 
rekonstruálni tudjuk az e téren kifejtett munkásságot, bizonyos mértékben 
fel tudjuk mérni az elért eredményeket, megállapíthatjuk azokat a hiányosságo
kat, amelyek a szubjektív és objektív okok folytán keletkeztek, körvonalazhatjuk 
azokat a lehetőségeket, melyek az adott helyzetben egy közelebbi kapcsolat létre
hozását rejtették magukban. A helybeli szerb és magyar sajtóban közzétett tudósí
tások alapján, amelyek sokszor a politikai helyzettől függően, hol részletesek, hol 
pedig töredékesek voltak, meg tudjuk szerkeszteni a Szerb Nemzeti Színház 
által bemutatott magyar szerzők műveinek töredékes kimutatását. A legtöbbet 
játszott szerzők közé tartozik (különösen a XIX. század utolsó két évtizedében) a 
már említett Szigligetin kivül Lukácsi Sándor, Tóth Ede, Csiky Geigely és Ober- 
nyik Károly a „Brankovics György”-gyel (Durad Brankovic).98

96 Csuka ZoUán: „A  jugoszláv népek irodalm ának tö rténete” , Budapest, G ondo la t K iadó , 1963, 249. oldal
97 R O D O L JU B , 1881. 3. szám a. Az eredeti szöveg: „Sigligetijevim kom adim a je uspeh u na§oj pozornici 

osiguran  ( . . . ) ”
98 Az eddig rendelkezésünkre álló adatok  alapján  a  következő m agyar színm üveket m u ta tták  be Z om 

b o rb an  szerb nyelven 1882 és 1914 közö tt:

1882-ben: Csengeri S ándo r: „A  k o sár” (K otarica)
Berregi S ándo r: „K risztus születése” (H ristovo rodenje)
D óczi L a jos: „C só k ” (M ita Popovic fo rd ításában)



Az összeállított kimutatás alapján megállapíthatjuk, hogy elsősorban a népszín
művek voltak azok a művek, melyeken keresztül a szerb színjátszás kialakította 
a magyar drámairodalommal való kapcsolatot, és ez nem is feltűnő, ha figyelembe 
vesszük a XIX. század második felében kialakult népszínmű kultuszt Magyarorszá
gon. Ez nem zárta ki a magyar drámairodalommal való kapcsolat kialakításának 
más irányvonalát sem. Elég például Bródy Sándor „Tanítónő” című drámájára 
utalnunk. Valószínű tehát, hogy a népszínműveknél értékesebb művek is helyet 
kaptak volna a kapcsolattörténetnek ezen a síkján, ha azok fellelhetők lennének a 
korabeli magyar drámairodalomban.

Az 1900-as években elterjedt operett-világ szele is megérintette a szerb szín
játszást, de a tiltakozás, az ellenállás minden téren meggátolta, ennek a műfajnak 
elharapódzását. Más problémák voltak azok, amelyek a szerb polgárság közvéle
ményét izgatták. A nemzetiségi ellenállás letompított formában, különböző kultúr- 
tevékenységek örve alatt próbált érvényesüléshez jutni, és ilyen körülmények kö
zött kevés létjogosultsága volt az operetteknek.

Bennünket konkrétan azok a jelenségek érintenek közelebbről, melyeknek 
eredői a helybeli kapcsolatok voltak. Kéziratok híján ismét elsősorban csak a saj
tóra támaszkodhatunk.

Még a színház felépítése előtti korszakból való Mita Popovic99 első dráma
irodalmi kísérlete ezen a téren, a magyarul megírt „Róma vésznapjai” c. műve. 
Nem első magyarul írt munkája volt ez a szerzőnek. A bajai gimnázium diákjaként 
kezdte el irodalmi tevékenykedését magyar nyelven írt költeményeivel. Később 
anyanyelvén írt műveivel szerezte meg az irodalmi elismerést a magyarországi szerb 
irodalmat illetően, de kapcsolata sohasem szűnt meg a magyarral. Fordításai folya-

1885-ben Szigeti József: „A  vén bakancsos és f ia  a huszár”
Szigligeti Ede: „A  szökött ka to n a” (Vojniéki begunac)

1888-ban Csiky G ergely: „B uborékok”
1891-ben Szigligeti Ede: „A  cigány”  (Ciganin)

Szigligeti Ede: „A z anyós”
O bernyik K áro ly : „B rankovics G yörgy” (D urad  Brankovic)

1892-ben Lukácsi S ándor: „A  vereshajú” (R idokosa)
1893-ban Szigligeti Ede: „A  strike” (Radniőka pobuna)
1900-ban Lukácsi S ándor: „A  vereshajú”

Szigligeti Ede: „A  cigány”
T óth  Ede: „A  falu rossza” (Seoska lola)

1904-ben M olnár Ferenc: „A  d o k to r ú r”
Szigligeti Ede: „A  cigány”
Lukácsi S ándor: „A  vereshajú”

1906-ban Csiky G ergely: „A  nagym am a” (M ajka)
Szigligeti Ede: „A  szökött katona ”
G éczy István: „A  gyimesi vadvirág” (DivljuSa)

1908-ban G árdonyi G éza: „A  b o r” (Rakija)
T óth  Ede: „A  falu rossza”

1901-ben M olnár F erenc: „A z ö rdög” (Davo)
Bródy S ándor: „A  tan ító n ő ” (Uőiteljica)
Lukácsi S ándor: „A  vereshajú”
Drégely S ándor: „A  szerencse fia ” (D obrosre tn ik)

1912-ben Léhár Ferenc: „A  d ró to s tó t” (D rotar)
K álm án Im re: „A z őszi m anőver” (Jesenji m anevar)
Lehár Ferenc: „L uxem burg  g rófja” (LuksenburSki gróf)
M olnár Ferenc: „A z ö rdög”

A H IT K , III. évfolyam, 1971. feb ruár— április, 5— 6. szám a: Stojanovié—K áich K ata lin : „A z újvidéki 
Szerb N em zeti Színház által b em u tato tt m agyar színm űvek visszahangja a zom bori sajtóban  (1880— 1914)” . 
80. oldal

99 M ita Popovic (Popovícs D öm e) Baja, 1841. VII. 3. -  Budapest, 1888. VI. 6-án. Az á ltalános iskolát 
és a  gim názium ot Baján, a jogo t Budapesten végezte el. Baján volt városi jegyző, m ajd 1878-tól Z om borban  ügy
véd. E lső verseit m agyarul írta , melyek közül 21-et a bajai gim názium  V örösm arty-album ában is lejegyeztek. 
Első elbeszéléskötete 1869-ben lá to tt napvilágot „V aterlom ejska n o c” címen. Négy verseskötete ismeretes, 1874, 
1877, 1878 és 1884-ből. M unkatá rsa  volt a korabeli szerb és m agyar lapoknak, a  Jávornak, a G olubnak, a M agyar  
ország és a Nagyvilágnak, a Fővárosi L apoknak , stb.

„M ennyiségileg is im pozáns életm űve ellenére a szerb irodalom történeti tuda t a „poe tas m inores” között 
jelölte ki a helyét. -  T agadhata tlan  verselési ügyessége” mégis Szeli István m egállapításával élve „E gy Lisznyai 
K á lm án ” -szerű verselő volt. (Szeli István: „U tak  egym ás felé”, N övi Sad, F órum , 1969, 55— 57. o lda l; Jugoslo- 
venski knjiievni leksikon, N övi Sad, M atica srpska, 1971. 421. oldal)



matosan napvilágot látlak kezdetben a Budapesten megjelenő irodalmi folyóiratok
ban, sőt napilapokban, majd a helyi sajtó hasábjain. Emellett rendszeresek voltak 
magyar nyelvű ismertetései is a Zomborban kialakuló fordítói munkásságról.

Mita Popovic drámáját 1880-ban mutatta be az akkor itt vendégszereplő ma
gyar színtársulat. Mind a BÁCSKA, mind a RODOLJUB megemlékezett a be
mutatóról. Az ezzel kapcsolatos eset érdekesen illusztrálja a helyi nemzetiségi viszo
nyokat. Míg a BÁCSKA csodálkozását fejezte ki afelett, hogy az elismert szerb 
író darabjának bemutatóját kevés szerb tekintette meg, ugyanakkor nem szólt egy 
másik jelenségről, amit viszont a RODOLJUB közölt, hogy a magyarok sem igen 
tüntették ki a jóviszony kialakítására törekvő szerb írót figyelmességükkel. A be
mutató tulajdonképpen, a közönség létszámát tekintve, megbukott. Nincs módunk
ban megállapítani a dráma fogyatékosságait vagy értékeit, mert a kéziratot nem si
került megtalálni. Ismét csak egy, eggyel több irodalomtörténeti adat lehetőségé
vel számolhatunk. A jószándék a visszájára fordult ebben az esetben is (mint majd 
annyiszor később is). A RODOLJUB felelve a BÁCSKA „csodálkozására” meg
jegyzi: „ (...) de mi nem (csodálkozunk) a szerbeken, mert ők (...)  eddig sem tün
tették ki jelenlétükkel a magyar színjátszást ( .. .)”10°, hanem a magyarok viselke
dése ejtette őket gondolkodóba, akik a nagy hangoskodás ellenére is gyakran nem 
áldoznak még a magyar színészet érdekében sem. A szerbeknek a STARMALI- 
tól való félelmét ebben az ügyben elismeri, de ezt a félelmet ,,( ...)  mi a szebbik 
oldaláról közelítjük meg, nevezetesen: minden szerbnek valóban érdeke, hogy 
»tiszta szerb tekintetéhez« ne férjen semmilyen kétség, még a pajkos, játékos STAR- 
MALI esetében sem.” 101

A kialakított kapcsolatoknak ebben a relatíve aktív korszakában, sokszor ta
lálkozunk majd hasonló, zavaró esetekkel amelyek az egyéni, józan gondolkodásból 
eredő kísérleteket beárnyékolják, és nem engedik a megadott lehetőségeken belül 
kialakítani a megfelelő, valóban nemcsak hangoztatott, de reálisan létező baráti 
légkört. Ezek a felemás, egészségtelen szituációk a felülről irányított helytelen nem
zetiségi politika eredményei voltak.

Mita Popovic irodalmi munkásságát a sokoldalúság jellemzi. Saját költeményei, 
irodalmi ismertetései, drámái mellett műfordításai bán drámaátültetéssel is kísérlete
zett. A legnagyobb visszhangot Dóczi Lajos „A csók” című verses vígjátékának 
fordítása és bemutatása keltette, 1882-ben.

A ZOMBOR ÉS VIDÉKE meleg hangon üdvözölte munkatársa eme újabb 
kísérletét, amellyel továbbra is kitartott azon szándéka mellett, hogy irodalmi mun
kásságát többek között egy olyan ügy szolgálatába állítsa, mint a két egymás mel
lett élő nép jó viszonyának elmélyítése, érdekeinek közös nevezőre hozása.

A vígjáték bemutatása kapcsán a következőket írta a ZOMBOR ÉS VIDÉKE: 
„Fogadja tőlünk nemzeti irodalmunk nevében a jeles költő őszinte köszönetünket 
és elismerésünket, a szerb irodalomnak pedig szívünkből gratulálunk, mely azon 
vígjáték átültetése által olyan remek műfordítással gazdagodott, mely minden ily 
neművel bizonyára bátran kiállhatja a versenyt.”102

Az 1880-as években a vidéki magyar színtársulatok műsorának központjában 
a népszínművek állottak. Ez a műfaj biztosította legmaximálisabban a telt házat, és

íoo R O D O L JU B , 1880. 26. szám a. Az eredeti szöveg: „n o  ne Srbim a Sto,- ( . . . )  -  ni donde nisu u m adar- 
skom  pozoristu  svetlili prisustvom  svojim  ( . . . ) ”

101 U. o .: , A onaj bo jazan  od  S T A R M A L O G A  uzim am o mi s lepSe strane naim e: da je svakom e Sr 
b inu zbilja do tóga stalo, da m u -  svetao obraz srpski -  ne pom raéi nikad ni nestaSni Saljivac, STA RM A L1”

102 Z O M B O R  ÉS V ID É K E , II. évfolyam, 1882. 4. szám a; Stojanovic— K áich K ata lin  ism ertetett tanu l
m ánya a H IT K  5— 6. szám ában



ennek megfelelően a bevételt is. A színdarabírással foglalkozók kevés kivétellel e 
műfajban is próbára tették alkotói erejüket. A szerbre fordított népszínműveknek még 
ebben az időben is nagy sikere volt, és nem egyszer egy-egy jólsikerült, magyar tár
sulat által színrehozott népszínmű bemutatóját a szerb polgárok is kitüntették jelen
létükkel. Nem csoda tehát, ha a drámairodalomban is jártas Mita Popovic egyéb 
próbálkozásai mellett ott találjuk az első szerbül írt népszínművet, a NASI SELJA- 
N lf (A mi falusiaink), melynek énekbetétjeit dr. Pacu Jovan írta, „aki már több 
alkalommal dolgozta át a bemutatott magyar színművek zenéjét, és tette a szerb 
közönséghez közelállóvá azokat.”103

A darab tehát általános vonatkozásban is említésre méltó, amennyiben az első 
szerb nyelvű népszínműről van szó, másrészt helyi vonatkozásban még egy kísérlet 
arra, hogy a két nép szellemi kapcsolatát erősbítse. A mű meséjét az író Bács megyé
ből vette: ,,S mi Bácskában élünk, s tudjuk, hogy e mű fő célja a tanítás, nemesítés, 
hasson e mű oda, hogy a benne tolmácsolt testvéri szeretet és a szükségben való 
segélynyújtás nemes érzelme felvirágozzék.” 104

A népszínmű bemutatása sikerrel járt. Egyrészt a szerb közönség végre saját, 
eredeti, szerb nyelven írt népszínművet láthatott (a magyarból fordított népszín
művek bemutatóival kapcsolatosan megjelent kritikák tanúsága alapján sohasem 
volt idegen számára ez a műfaj), amelynek meseszövése mindennapi életének vélt 
problémáival foglalkozott, másrészt a magyar részről megírt meleghangú tudósítások 
e műfaj meghonosítóját, továbbítóját is üdvözölték, azon megjegyzés mellett, hogy 
,,a darab maga egyedüli a maga nemében, amennyiben a szerző e terméke nemcsak 
egyedüli mű mint szerb népszínmű, hanem könnyű nyelvezete, ügyes bonyodalma és 
a színpad minden előnyének felhasználása oly érdeme a darabnak, amely azt a szín
pad részére már a szerző tollábán is, de különösen most a közönség előtt bemutatva, 
teljesen biztosítottak.” 105

A bemutatásra 1885. november 15-én került sor. A darabbal kapcsolatosan a 
ZOMBOR ÉS VIDÉKE ,,-r.-a.” aláírású kritikusa a következőket írta: „A magyar 
és a szerb csaknem testvéri nép, s amint Popovics Döme népszínművében festi -  vajmi 
kevés különbséget is fedezünk fel közte. A viselet sok tekintetben egy s ugyanaz, a 
szokások kölcsönösen eltanultak, ugyanaz a falusi üde lég, ugyanaz ajellem, ugyanaz 
a szenvedély, csupán a nyelv s a dal különböző. (...)  mind magukon viselik magyar
ságuk bélyegét -  minthogy tényleg a darab nem is játszódik Szerbiában, hanem Ma
gyarországon. Hozzá a szerb nyelv bír olyan népszínműi dallamossággal, s eléggé 
erőteljes, hogy e műfajnak a szerb irodalomban létjogosultságot adjon.” 106

Az azonos életkörülmények tehát megteremtették azokat a feltételeket, amelyek 
reális alapokat biztosíthattak volna egy békés egymás mellett élésre, a művelődésnek 
párhuzamos fejlődésére, egymás által való megtermékenyítésére, egy olyan szoros 
kapcsolat kiépítésére minden téren, amely egy sajátságos fejlődési irányvonal kialakí
tására lehetett volna alkalmas, ha a felemás politikai szituáció hatására nem követ
kezik be az egymástól való elidegenedésnek egy olyan foka, amely a már kialakult 
kapcsolatok meglazulását is eredményezte. Az idézett cikkben különösen zavaró 
a ,,(...) mind magukon viselik magyarságuk bélyegét”, amely tulajdonképpen ismét 
visszavezethető a felülről hangoztatott „egységes magyar nemzet” koncepciójára, de 
a „csupán nyelv és dal különböző” elismerése így kontraszként hat. Negációja annak 
az elméletnek, mely teljesen légbőlkapott.
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Az eddigiek alapján egyirányú kapcsolat kiépítésének próbálkozásairól beszél
hetünk csupán, amely elsősorban az egyes ember törekvéseinek köszönhető. Azt 
hiszem nyugodtan elfogadhatjuk azt a véleményt, hogy e kísérlet jellemzője legtöbb
ször éppen ez a egyediség, amellyel szemben ott áll az indiferens közösség, legtöbb 
esetben a tartós el nem kötelezettség magatartásával, amely ha pillanatnyilag enged 
is a közönbösségből, nem válik tartós támogatójává az egyéni erőfeszítéseknek.

A tárgyalt korszak magyar-szerbhorvát színházkapcsolat-történetének egyetlen 
magyar állomása Zomborban, 1901. Az állandóan hangoztatott kultúrmissziós feladat 
betöltésére irányuló törekvések bölcsőjében fogant Szilágyi Lajos és Weidinger 
Dezső ,,Milán, a szerb legény” című ugyancsak népszínműve, melyet az akkor itt 
működő magyar színtársulat mutatott be. A darab témáját a szerzők a bácskai szer- 
bek életéből merítették. A bemutatóval kapcsolatos ismertetés szintén a ZOMBOR 
ÉS VIDÉKÉben jelent meg, mely szerint: Meglehetősen lapos történet, sok magyará
zattal, kevés cselekménnyel. A meseszövés, ha nem is emelkedik fel a közepes ilynemű 
műveken, mégis sok szépet és újat láttunk (...), és ez reánk, bácskaiakra kétszeres 
vonzóerőt gyakorol. Megismerjük azokat, kik itt élnek velünk évszázadok óta, 
úgyszólván közös kenyéren. Egy pillantást vethetünk lelkűk világába, megismerjük 
a bácskai szerbeket. Elénk tárulnak szokásaik, erkölcseik, zenéjük, daluk, táncuk. 
Tudjuk, hogy ez a dolgos, józan nép nem ellensége a magyarnak, és a szerzők mindezt 
meglepő szépséggel, juttatják kifejezésre (...) A beolvadás munkája lassan és nehezen 
halad, de mint Milán egész fajának nevében mondja: »Szeretném én úgy ezt a ha
zát, mint bárki közületek!«107

A színművet, kézirat híján, csak az idézett ismertetés alapján tudjuk elemezni. 
Az első, hogy úgy mondjam rendellenesség, ami különösen szembetűnő, a kritikusnak 
azon nézete, hogy e darab megtekintése által ismerheti meg a magyarság az évszáza
dokon át körükben élő szerbeket. Ez ismét egy paradox hivatalos álláspont megdön
tője, mert ha igaz az állandóan hangsúlyozott baráti, sőt testvéri egymás mellett élés 
tézise, akkor lehetetlen ennek az álláspontnak igazsága, amennyiben „a baráti, sőt 
testvéri egymás mellett élés” függvénye az egymás ismerésének is. Ugyancsak ellentét 
mutatható ki az előbbi idézet és az ugyancsak ZOMBOR ÉS VIDÉKÉben másfél 
évtizeddel ezelőtt megjelent (szintén már előzőleg idézett) hasonló tárgyú népszín
művel (Mita Popovíc: Na§i seljani) kapcsolatos állítás között, ahol éppen a két nép 
testvériségének igazolásául a közös erkölcsre, szokásokra hivatkozik a cikkíró, egye
düli különbséget a nyelvben és dalban látva. A sorok mögül egy fiktív, nem létező 
alapokra támaszkodó hivatalos álláspont megdöntése olvasható ki. Milán idézett 
állítása elfogadható ugyan, csak éppen nem a „beolvadás munkájá”-nak következ
ményeként. A szülőföld iránti természetes érzés diktáltatja vele esetleg ezt a 
kijelentést, melynek őszinteségében akkor nem kételkedhetnénk, ha azt szerb szerző 
mondatja főhősével.
I Ami pedig a népszínműi formát illeti, eljárt már afölött is az idő, és hogy a be
mutatót mégis érdeklődéssel várták a magyarok és a szerbek egyaránt, az a helyi szer
zők iránti tiszteletből fakadt csupán. Ha maga a mű jelentősebb, színvonalasabb 
alkotás lett volna, a Délvidéktől távolabb élő magyarság számára nyújthatott volna 
lehetőséget a szerbek megismerését illetően. így csupán a kultúrmissziós feladat be
töltésére való, gyenge kisérletként tarthatjuk nyilván.

E fejezethez tartozik még Tópits Zoltánnak a BÁCSKÁban megjelent 
cikksorozatáról szóló rövid ismertetésünk, amely tulajdonképpen magába fog
lalja a Szerb Nemzeti Színház társulati tagjainak erkölcsi, előadásainak minőségi
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összehasonlítását a Zomborban járt magyar vándorszíntársulatokéval. A cikkíró köve
tendő példaként állítja a nemzetiségi társulatot a magyarok elé, amelynek példás maga
viselettel, kitartó munkával, lelkesedéssel, önfeláldozással sikerült elérnie azt a célkitű
zést, amit a vidéki magyar társulatok nem tudtak még csak meg sem közelíteni, ami a he
lyesen megfogalmazott kultúrmissziót illeti; a műveltség terjesztését, a közönség ízlésé
nek kifinomítását, megnevelését. „Ez a nép templomnak tekinti a színházat. (...) Tessék 
sovinisztának maradni akkor, ha az ember azt látja, mint hódolnak más nemzetiség
beliek a nagy kultúreszmének, s midőn a sajátjukat támogatják, közvetve az általános
nak is mily nagy szolgálatot tesznek. Keserűség és irigység fogja el az ember lelkét. 
Keserűség, mert tapasztalni kénytelen, hogy az igaz, hazafias érzés mennyire fölösle
gessé teszi a nagyhangú frázisokat a kultúráról, művészetről, patriotizmusról, viszont 
irigység azon íiók irányában, akik ily embereknek írhatnak. ( . . . ) Őnáluk a dráma az, 
amely lelkesít, tanít, és mind szorosabbra fűzi azt a kapcsolatot, amely nemzeti lé
telüknek legerősebb alapja, és amelyen megtörik minden külső áramlat.” 108

Ha figyelemmel kísérjük a magyar vándorszíntársulatok repertoárját csak az 
1900-as évektől kezdődően, láthatjuk, hogy nem ok nélküli Tópits keserű kifakadása. 
Az operettek, melyeknek egyedüli célja a könnyű szórakoztatás, semmi esetre sem 
feleltek meg a kultúrmissziós célkitűzéseknek, amelyet olyan nagy, öblös hangon 
hirdettek azok, akik a hazafias szellem ébresztését a nemzetiségekben messzemenően 
azok beolvasztásával, teljes elmagyarosításával azonosították, minden megfelelő 
alap nélkül. Ebben a korszakban a Délvidéken élő szerbek rendelkeztek már olyan 
kulturális és egyéb hagyományokkal, amelyeket nem figyelembe venni, sőt tagadni 
oktalanság volt, és az ebből keletkező különböző tiltó törvénycikkek, kormányren
deletek, a különböző üldöztetések, ál sajtó- és egyéb perek célt tévesztettek voltak. 
Az anyagi érdekeltségből fakadó, különböző formában jelentkező kompromisszumok 
a helybeli szerb polgárság részéről például nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy 
tulajdonképpen elszigetelődjenek, a lehetőségek legmaximálisabb korlátai között 
mégis izolálódjanak, elkülönüljenek, és egy meghatározott célkitűzés irányában fej
lesszék tovább nemzeti kultúrájukat. Ennek a fokozatos, egyre inkább minden téren 
jelentkező elszigetelődésnek egyik legjobb példáját éppen a színházi kapcsolatok 
meglazulása szolgáltatja. Nemcsak a közönség ízlésváltozásának, igényesebbé 
válásának tulajdonítható, hogy a XX. század első évtizedében mind gyakoribb a helyi 
szerb színikritikusok elégedetlensége azoknak a magyar eredetű daraboknak bemuta
tásával kapcsolatban, melyeket még műsorra tűzött az újvidéki Szerb Nemzeti Színház 
társulata. Különösen fokozott az elégedetlenség Molnár Ferenc műveinek műsorra 
tűzésekor. „Frivol, trágár” daraboknak minősítették őket, amelyek semmi „szé
pet és nemeset” nem nyújtottak a közönségnek.

A legviharosabb hangú heh i kritika „Az ördög” (Davo) című művének bemuta
tását követte: „(...) csúnya, alacsony téma, perverz darab, dekadens és cinikus. (...) A 
legérdekesebb az, hogy íróink, ott a népszínház körül, amikor modern, időszerű és 
szellemes darabot akarnak a közönségnek bemutatni, nem keresik azt a haladó szel
lemű Európában, hanem a pesti piac zsidó íróinak rossz műveit karolják fel.” 109 

A felháborodás hangja elsősorban egy olyan tudatos, vagy tudat alatti ellenállás
ból fakad, amely ellenszegül mindennek, ami a nemzetiségi jogok szabad gyakorlásá
nak gátolójától, a magyaroktól ered. Egy állandó résen állást figyelhetünk meg min-
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dennel kapcsolatban, ami elsősorban Budapestről jön az újszerűség, modernség kön
tösében. Még az általánosan terjedő antiszemitizmus fegyverével is támadnak, ha arra 
alkalom nyílik, mint Molnár Ferenc esetében. Nem valószínű, hogy az akkor meg
jelent helyi kritika, bizonyos éles előrelátásból fakadt, és azonosítható a polgári dráma
író életművének mai elbírálásával. Indokoltnak és nem elítélendőnek tartom a nép
színház szemére vetett „pesti piac” felé fordulást, ha ezt a jelenséget Hegedűs Géza 
megállapításait nyomon követve közelítem meg, mely szerint: „ Molnárnál (megta
lálható) mindaz, amit a magyar múlttól kapott mindazzal, ami a nyugati, polgári 
irodalomtól származott. Vegyületté vált, de mégis megmaradt egy olyanféle kettős 
profilja, hogy a hazai néző elsősorban a külföldi jellegüt, a kozmopolitát látta a kül
földi pedig a számára merőben ismeretlent, a magyart. Némiképpen itt rejlett annak 
a szenzációélménynek a titka, amely az ördöngős technikai bravúrok mellett a zajos 
sikerek magyarázata lehet.”110

A helybeli idegenkedés azokból a rossz tapasztalatokból eredt valójában, melyek 
állandó kísérői voltak a beolvasztást célzó közeledési módszernek, magyar Tészről.

Zombor művelődéstörténetének egyik jelentős bázisa egy irodalmi társulat meg
alakítása lett volna. Feltételes módban beszélünk erről a problémáról, mert az erőtel
jesebb kulturális élet kialakítása folyamán, egy ilyen társulat hiánya állandóan érez
hető volt. Ennek alapvető okait nemcsak az irodalmat művelő egyének tehetségtelen- 
ségében, rá nem termettségében kell keresni, hanem a már sokszor elemzett, kettős
arculatú politikai háttér által kialakított szituáció nagymértékben lehet a magyarázója 
ennek a jelenségnek.

Ha időnként felmerült egy irodalmi társulat létesítésének gondolata, magyar rész
ről a célkitűzéseket mindig elsősorban az asszimilációs tervnek megfelelően fogal
mazták meg, amely semmi esetre sem felelt meg az itt élő szerbek elképzeléseinek. 
A provinciális, szűk korlátok között megrekedt helyi magyar nyelvű irodalom, túl 
erőtlen volt ahhoz, hogy akár egy kisebb méretekben működő, de mégis aktív társula
tot foglalkoztasson. Ezt bizonyítja a Tóth Kálmán-kör esete, majd később a Bács- 
Bodrogh Megyei Irodalmi Társulat, melynek tevékenysége néhány jubileum megün
neplésében, és néhány szobor létrehozásában kimerült.

A szerbek kis tizedrangú írói és költői Laza Kostic árnyékában szorgoskodtak, 
meghajolva a nagy géniusz előtt, s valószínűleg nem is igen gondoltak egy szerbirodalmi 
kör létesítésére, mert alkotásaik mércéje összemérhetetlen volt a már életében klasszi
kussá vált, utolsó, nagy szerb romantikus életművével.

Maradt tehát az egyedüli lehetőség, amely állandó visszatérője a város szellemi 
életének kialakítása folyamán, ismételten a szerb -  magyar összefogás, gondolok itt 
elsősorban azokra a műfordítókra, akiknek munkásságával egy külön fejezet foglal
kozik majd, de akiknek tevékenysége eredményesebb lehetett volna, egy ilyen meg
oldás lehetőségének figyelembevétele mellett.

A két, valóban nagy részéről (Laza Kostic, Gozsdu Elek) nem is történt kísérlet 
egy irodalmi társulat megszervezését illetően, mert azok annak feladatát, színvonala
sabb, jelentősebb tevékenykedésben látták, mintsem a vidéki önképzőköri minőségű 
alkotások létrehozásának támogatásában, ápolásában. Gozsdu esetében konkrétan 
tudjuk, hogy idejövetelekor (1897) nagy reményeket fűztek személyéhez, egy irodalmi 
társulat megalakításával kapcsolatban. Erről alkotott véleménye is ismeretes. A Tör
ténelmi Társulat 1903-ban megtartott közgyűlésén egy tagtárs az említett, sikeresen 
működő intézmény kibővítését indítványozta, szépirodalmi, néprajzi, természettudo
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mányi, művészeti, stb, osztályokkal. Az indítványt leszavazok között ott volt Gozsdu 
Elek is, aki többek között a következőkkel indokolta ellenvéleményét:” ( ...)  a társu
lat eddig szépen működött hát csak folytassa működését. A társulatnak a rendelké- 
zésére álló jövedelmére szüksége van, abból más célra nem juttathat. Végül nem aka
runk önképzőköri működésre emlékeztető szépirodalmat.”n l Ezt a megállapítást iga
zolta különben a már említett mindkét irodalmi kör esete.

Egy 1871-es kimutatás alapján 17 iró volt Bács-Bodrog vármegyében.112 E szám 
és az egyesek országos hírneve feltétele lehetett volna ugyan egy írói egylet létrehozásá
nak, melynek feladatát a BÁCSKA című hetilap 1878. évi 1. számának vezércikkében 
Radics,, a megyében a szellemi műveltség” magasabb színvonalra való emelésé
ben határozta meg, többek között. Amikor azonban figyelembe vesszük a BÁCSKÁ- 
ban megjelent cikkírók további elképzeléseit a majdan megalakítandó körről, ki
tűnik, hogy inkább egy általános közművelődési kör megalakítása foglalkoztatta őket, 
ami arra enged következtetni, hogy tulajdonképpen sem a 17 író jelenléte, sem pedig 
az egyesek országos hírneve nem volt elegendő komolyabb elképzelések megvalósítá
sára. A közművelődési kör megszervezése viszont a vidéki társas élet kialakítására, 
felfrissítésére, színesebbé, dinamikusabbá tételére irányult, aminek hiányát különösen 
az a szellemi réteg érezte, mely a nagyvárosokban elvégzett egyetemi tanulmányok 
után, visszatérve a kisvárosba, kezdetben hiányát érezte annak a pezsgő, telített, moz
galmas életformának, melynek maga is sokszor aktív résztvevője volt tanulmányai 
végzése során.

Az epigonizmus korszakában el sem képzelhető egy önképzőköri szintet meg
haladó irodalmi egylet jelenléte, amely kielégítette volna az egyesek egyéni szereplésre 
való vágyát, de ugyanakkor jelentős műalkotások születését is biztosíthatta volna.

A szellemi élet fellendülésének korszaka tulajdonképpen a rendszeresen meg
induló sajtó időszakával kezdődik, akkor válik lehetővé a különböző elgondolások 
közzététele, akkor nyílik az érdekeltek számára alkalom arra, hogy konkrétabb lépé
seket foganatosítsanak elképzeléseik megvalósítására, propagandát fejtsenek ki a cél
kitűzések mielőbbi elérése érdekében, és megpróbálják kielégíteni azokat a szellemi 
igényeket, melyek a gazdasági élet fellendülése, megerősödése folytán mind sürgetőb
bé váltak.

Az irodalmi egylet megalakítása körüli erőfeszítések tehát 1878-ra vezethetők 
vissza Zomborban. Városy Tivadar „az irodalom ápolása, nevezetesen irodalmi mű
vek teremtése” mellett, a majdan alakítandó kör feladatának tekinti ,,a megye múltjá
nak felderítését és a megye természeti viszonyainak megismerését” is.113 Dekker Gyu
la konkrétabban fogalmazta meg az irodalmi célkitűzést: „Nevezetesen (...)  a társas 
szellemet felébreszteni és ezáltal odahatni, hogy a közönségben a szép, a nemes iránti 
érzéket vezesse, és azt kalauzolja, megismertetvén a szépet és jót, kiküszöbölje az iro
dalom ferde kinövéseit. Ez a célja és feladata minden vidéki irodalmi és művelődési 
körnek (...). Ezt pedig csak társadalmi úton lehet elérni, a társadalmi életnek kell 
nagyobb lendületet adni, mely a vidéken, fájdalom, nagyon, de nagyon gyenge lábon 
áll.”114

Érdekes megfigyelni, hogy az ajánlatok, az elképzelések, az indítványok, nem 
annyira az irodalommal is foglalkozók körében születtek meg, akiknek erre hivatott- 
ságához az adott helyzetben nem férne kétség. Ebből arra is lehetne következtetni,
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hogy ők intimé érezhették: a vállalkozás felelősségteljes terhének nem tudnának eleget 
tenni. Egy ilyen kör létesítése sokkal nagyobb erőfeszítések kifejtését igényelné, sem
hogy azokkal ők megbirkózhattak volna. A hivatalos és egyéb elfoglaltságok szinte 
lehetetlenné tették számukra, hogy egy eredményeket is felmutatható, rendszeresen 
működő egylet létrehozását vállalják. Megelégedtek azzal, hogy az ihlet perceiben 
megalkotott műveik napvilágot láthattak a helyi sajtóban. Részt vettek különböző 
pályázatokon, s mivel pályázati műveik a hivatalosan elismert irodalom szellemében 
fogantak, gyakran dicséretben részesítették, esetleg meg is jutalmazták alkotóikat, 
akiknek iiodaírni ambícióit ez teljesen ki is elégítette. Alkalmi ódák fennköltségével 
közelítették meg a „valóságot”, azaz, ezzel a műfajjal kerülték meg a, nézetük szerint 
hétköznapit, a közönségeset, egyre inkább távolodva a reálistól.

A műfordítások jellemzője viszont, Halász Gábor megállapításával élve: „kísér
let, szabadulni a provincializmusból, ahová saját alkotásaik lehúzzák”, részben a 
zombori műfordítókra is vonatkoztatható, mert mint majd tapasztalni fogjuk, ahelyett 
hogy közös erővel egy rendszer, vagy terv alapján közeledtek volna ehhez a kérdéshez, 
az egyéni érvényesülést választották, ami oda vezetett, hogy sokszor egyazon művet 
fordítottak, nem kísérték figyelemmel egymás munkásságát, meg nem jelent fordításaik 
kézirata pedig elveszett, egyedül kellett megvívniuk a csekély elismerésért, ha egyálta
lán képesek voltak rá. Az ami igazolta volna, egységbe tömörítette volna ezeket a sok
szor legjobbszándékú próbálkozásokat, fel sem merült sem magyar, sem pedig szerb 
részről, tehát egy közös erővel megalakított irodalmi kör, melynek központjában a 
mindkét részről már előzőleg, egyénileg kifejtett munkásság állott volna, a fordítás. 
Ennek feltétele megvolt Zomborban. Ma csak sajnálhatjuk, hogy egy ilyen egyesülésre 
nem került sor. Mita Popovic, Dömötör Pál, Radics György, Pavlovics Jenő, dr. 
Margalits Ede ez irányú tevékenysége valószínűleg „még gyümölcsözőbb lett volna, ha 
erőiket egyesítve, és mellőzve az esetleges politikai nézeteltéréseket, egy feltételezett 
írói egylet keretén belül igyekeztek volna az annyira hangoztatott szerb -  magyar 
testvériséget még szilárdabb alapokra helyezni.”115

Mivel az elképzelések mögött „a nemzeti szellemű műveltség terjesztése” 116 
volt a döntő tényező, „tizenöt évnek kellett elmúlnia, hogy az annyira áhított irodal
mi kör végre megkezdje munkáját.” 117 Ekkor is inkább egy „művészeti társaságról” 
beszélhetünk, melynek egyik szakosztálya az irodalommal foglalkozókat úgy -  ahogy 
maga köré csoportosította” 118. Azomboii Tóth Kálmán-kör 1894. június 10-én 
lépett először a nyilvánosság elé. Tiszavirág életének okait a tisztán magyar művelő
dés, művészet, irodalom kultiválásának köszönhette (az utolsó hír a hetilapok adatai 
alapján 1896. november 15-éről származik), egy olyan környezetben mint Zombor, 
ahol az elmagyarosítás legaktívabb korszakában is, a korabeli statisztikai adatok 
alapján a lakosság 65%-át a szerbek képezték, a nemzeti műveltség terjesztése pedig 
nem terjedt tovább hangoskodó frázisoknál, sáros, poros utakon döcögő epigoniz- 
musnál, minden éltető erő nélküli, gyökértelen, a valóságtól távol álló elképzeléseken.

Egy közös, szerb -  magyar társulat hiányérzetének talán öntudatlan megnyilvá
nulása a kb. 1893. őszén megalakult BARÁTSÁG elnevezésű asztaltársaság, mely
nek székhelye a RATARhoz címzett vendéglő volt. Működéséről a legtöbb adatot az 
1899 .január 3-án tartott estélyen felolvasott ismertetés adja, melyet Mallesevits Mik
lós tanár állított össze. „Bennünket is kedves asztaltársak, az az emberi természetben
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levő, társaság utáni vágy hozott össze már évekkel ezelőtt, hogy hál istennek mindnyá
jan még mint munkaképes és tettekre mindig kész férfiak, ha napközben hivatásunk
nak élve kifáradtunk, néhány pihenésünkre szolgáló percet, távolabb a komoly mun
kától, üdülésünkre felhasználjunk, testi és lelki erőnk felfrissítésének szentelhessük.119

Valójában nem egy komoly irodalmi igényű kör megalkulásával állunk szemben. 
Irodalmi mivoltát, ha egyáltalán szabad ebben az esetben ezt a meghatározást alkal
mazni, az adta a társaságnak, hogy tagjai között volt Pavlovits Jenő, Vértesi Károly, 
később Baloghy Ernő dr., sőt Dömötör Pál is többször megfordult körükben. Az 
„üdülésre” a „lelki erő felfrissítésére” egyéb megvitatásra kerülő problémák mellett, 
az irodalommal kapcsolatos egyes kérdések boncolgatására is sor került, természete
sen önképzőköri szinten. Rövidebb lélegzetű elmefuttatások színhelye lehetett a ven
déglő, jóminőségű borok, kiadós vacsorák mellékleteként, valóban távolabb „a ko
moly munkától”, ahogyan Mallesevits jellemezte a megalakult asztaltársaságot. 
Konkrét jellemzését a társaságnak, a kortárs, Milkó Izidor vidéki kultúráról mondott 
véleményével támasztanám alá 120: „Tudjátok, a kultúra valami egészen különös 
palánta -  öntözni kell folyton. A jó vidék azzal öntözi, hogy állandóan emlegeti, s 
ahogy odalent tapasztalom, már ez a locsolgatás is kultúra, -  nem olyan amelyen 
felépül a nemzet jövője, de amellyel elvurstliz egy város u.n. intelligenciája. (...)  Ha 
egy ilyen vidéki társas egyesületben valaki újságot olvas, vagy könyvet vesz a könyv
tárból kölcsön, már kultúrát művel. Ott még a toasztok is kultúrcselekedetek, ame
lyeket banketteken zengenek egymásnak a jó vidékiek.”

Ha később netalán egy igényesebb működés lehetőségének óhaja fel is merült 
egyes tagok részéről, ami nézetem szerint az egyéni szereplés vágyából fakadt, sem erő, 
sem kitartás nem párosult ezzel az elhatározással, és a nívó megmaradt a névnapok, 
születésnapok, évfordulók alkalmából rendezett, kiadós nagy lakmározások szintjén, 
„Trndó bandájának” (a zombori levéltárban őrzött néhány felvétel alapján az ún. 
„staregradske pesme” : a régi városi énekeknek) valóban magas színvonalú inter
pretálásáról van szó közreműködésével, amelyeknek kísérője az egyesek által felvetett 
„társadalmi, tudományos, jogi, bölcseleti kérdés” volt121. A visszaemlékező ismerteté
se alapján tudjuk: „Átnéztünk sok jó könyvet, újabb díszművet, melyet társaságunk 
egyik-másik tagja bemutatott” Itt született meg az az elgondolás, hogy a zombori 
vasútállomást lóvonattal kötik össze a Ferencz József csatornái fürdővel, valamint 
a sikarai erdővel. Egy modern főzfürdő építését is eltervezték, s hogy ez meghiúsult, 
„nem a társaságon múlott”.122

Az asztaltársaság aktivitása a nyári hónapok elteltével megélénkült. Vezetősége 
egy kormányzóból, egy elnökből, igazgatóból és egy háznagyból tevődött össze. 
Alapszabályai is elkészültek, azonban a kormányzó hanyagsága folytán nem került 
sor a hitelesítésre. 1897-ben megváltozott az elnevezés is „miután az ilynemű asztal- 
társaságokat egyes, akár az irodalom, akár a társaséletben kitűnt, és az asztaltársa
sághoz közelálló személy után szokás elnevezni” 123, egyhangúlag a „Vértesi asztal- 
társaság” elnevezés mellett döntöttek.

Tulajdonképpen ezzel a rövid ismertetéssel ki is merültek a társaságra vonatkozó 
adatok. Hogy egyáltalán tanulmányomban említésre méltónak ítéltem néhány sorban 
ismertetni létezését, ezt a következőkkel indokolom: bizonyos, hogy az esténkénti 
„szolid, kedélyes elbeszélgetések, adomozgatások” és nem utolsó sorban a szórakozás
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a jellemzője ennek a gyülekezetnek, de részükről a célok megfogalmazásában az iro
dalmi működés is helyet kapott, igaz csak a Milkó-féle jellemzés keretein belül. 
Véleményem szerint ez a kör lehetett volna a melegágya egy olyan egyesületnek, amely 
egy közös, szerb -  magyar irodalmi társulat megalakításának lehetőségét rejtette ma
gában. „Valóságos melegágya a hazaszeretet és a barátság érzelmeinek” 124, s mint 
ilyen, olyan emberekből tevődött össze, akikben megvolt a közeledésnek, az egymás 
megértésének vágya, az egymáshoz tartozás érzete, hiszen tulajdonképpen nem is volt 
közöttük lényegesebb különbség. Az anyanyelvet kivéve, szokásban, magatartásban, 
viselkedésben az idők folyamán egymáshoz hasonlókká lettek. Azonosak voltak min
dennapi gondjaik, törekvéseik, kívánságaik, érdekeik, a nyelv közötti különbség is 
csak akkor tudatosodott bennük, ha azt valamilyen politikai kampány, felülről irá
nyított elidegenítési hadjárat szinte kikényszerítette belőlük. Ilyenkor alapjában vé
ve, majdnem azt mondhatnám, természetellenesen viselkedtek egymással szemben, 
így bizonygatva a magyarok magyar hazafiságukat, a szerbek viszont nemzeti öntuda
tuk ébrenlétét. A viharok elcsitulásával minden ment tovább a maga megszokott 
útján, annak ellenére hogy a gyakori összetűzések mind mélyebb éket vágtak a két 
nép között. A felülről irányított, valójában teljesen céltalan, értelmetlen ellenséges
kedést szító politikának az elvakultságig, az esztelenségig túlfeszített méretei okozták 
közvetlenül az első világháború kitörése előtt Zomborban is a szerbek és magyarok 
egymástóli teljes elidegenedését. Többek között ezért sem fejlődhetett a BARÁTSÁG, 
majd később a VÉRTESI ASZTALTÁRSASÁG is egy olyan irodalmi körré, amely 
a helybeli fordítókat egy csokorba gyűjtötte volna, és munkásságuknak egy tervsze
rűbb, gyümölcsözőbb, eredményekben gazdagabb, minőségben és mennyiségben egy
aránt színvonalasabb feltételeket biztosított volna. így tulajdonképpen már a fogam
zás pillanatában korcsszülöttségre lett ítélve a társaság, tevékenysége egy rövid vissza
emlékező cikkre szűkült, a mindennapi, átlagos szellemi képességgel rendelkező kishi- 
vatalnokok, tanárok, jogászok szép reményekkel kecsegtető egyesülete lett. A neme
sebb célok eléréséhez nem tudtak felnőni, s így megrekedtek a nyáron poros, télen 
sáros, kátyús, alapjában véve gazdag, zsíros és súlyos bácskai földben. Akik többre 
vágytak, akiket tudatosabban feszített a „többet tenni” akarása, vagy elkerültek a 
városból, és esetleg Budapesten próbáltak eleget tenni ennek a belső kényszernek 
(Margalits Ede), vagy helyben maradtak, önmaguk lelkiismeretével küzdve, az íróasz
talnak dolgoztak (Dömötör Pál) még egy ideig a megértőbb jövő reményében, mígnem 
teljesen elfásultak, s végleg elnyelte, magával sodorta őket a tehetetlenség tudata, ami
kor már világossá vált előttük, hogy a többség közönyével mérkőzni nem futja 
erejükből.

Az évtizedeken át felgyülemlett őszinte, belső szükségletből fakadó valamit tenni 
akarás, amely egyesekből kikényszerítette a cselekvést az 1880-as években, fokozato
san lelohadt, elcsenevészedett abban a környezetben, amelyet a dualista rendszer ala
kított ki. Leküzdésére olyan szellemi erőkre lett volna szükség, amelyet egy vidék so
hasem tudott kitermelni a maga számára, ennek következtében a társadalmi élettel 
kapcsolatos követelmények városunkban semmiben sem különböztek az ország 
egyéb provinciális elképzeléseitől. Az új század tiszteletet, fennköltséget parancsoló 
kopogtatása, valami nagyot, rendkívülit, valami egészen mást magával hozó ismeret
lensége nálunk Zomborban, távol a nagyvilág zajától, mozdulatlanul, minden rejteL 
mességet kizárva vonult be, észrevétlenül, pezsgéstől, buzgóságtól mentesen, ígéretek 
nélkül a jövőt illetően. Mind erőtlenebb kézzel és hittel írták azokat a cikkeket, me-
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lyek, ha másból nem, hát a becsület megmentése érdekében, egy irodalmi társulat meg
születését szinte könyörögték, most ettől, most attól a személytől, mintha annak meg
születése egy embertől függne. A természettől gazdagon megáldott Bács-Bodrog 
vármegye központjában pedig egyre késett a megvalósulás. A mindenáron az érdex- 
lődés központjában lenni szerető Vértesi Károly 1905. szeptemberében összetoborozott 
69 megyei írót, és megalakult a Bács-Bodrogh Megyei Irodalmi Társulat, szabadKai, 
bajai, újvidéki ,,góczpontokkal”, melynek célja: bekapcsolódni a magyarországi 
kultúrtörekvésekbe, „a megyei szellemi életet emelni, a nemzeti közművelődést elő
mozdítani, a közönséget az irodalom pártolásának minél jobban megnyerni. Külö
nösen a Bácskában élő, vagy a Bácskából származó írókat akarja egyesíteni.”125

Ez a bekapcsolódás elvérzett néhány felolvasó ülés, a Rákóczi ünnepségek, a 
Rákóczi és Erzsébet királyné szobrok felállítása közben. Vértesi Károly ambíciója 
nem ismert határokat. Megpróbált versenyre kelni az akkor már eredményes Szabad 
Lyceumi előadásokkal, a magyar kultúra szolgálójaként tüntetve fel a munkásságot, 
de már 1912-ben az egyik közgyűlésen Buday Gerő tanár a feloszlást indítványozta, 
mert „annyi bizonyos, hogy ez az irodalmi társaság az irodalom minden kára nélkül 
már régen feloszolhatott volna, az irodalomtörténet legkisebb kárára”126. Az indít
ványt természetesen elvetették, pedig ez lett volna az észszerű megoldás, mert a kör 
létjogosultságát semmi sem igazolta. Az 1914. január 27-én megismételt feloszlatási 
indítványra feleletként a ZOMBOR ÉS VIDÉKE 14-ik számában megjelent egy lelkes 
tudósítás, miszerint „A Bács-Bodrogh Megyei Irodalmi Társulat fellendül, mert 
Budapesten lakó rendes tagjai felolvasnivalót adtak át Vértesi Károlynak (a kör 
elnökének), névszerinti dr. Ágai Adolf, Unger Ilka (Álba Nevis), dr. Ferenczi Zoltán, 
Móra István, Kis József és Heltai Jenő.”

A kívülről jött segítség azonban inkább igazolta Buday Gerő álláspontját, sem
hogy megmenthette volna a társulatot a csendes kimúlástól, amely tulajdonképpen 
logikus következménye volt annak a sok sikertelen kísérletnek, próbálkozásnak, a- 
mellyel a megyeszékhely évtizedeken keresztül bizonygatni akarta: igenis központja 
tud lenni egy olyan irodalmi tevékenykedésnek, amely maradandót jelenthetne a ma
gyar irodalomtörténet számára.

A Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulat (1883), és a Szabad Lyceumi Egye
sület (1899) volt a városnak az a két intézménye, amely ellenállt a korszak terméketlen, 
csak szavakban megnyilatkozó tettrekészségének, és a cselekvésben állta meg a helyét, 
igazolta létjogosultságát. A Történelmi Társulat olyan szellemi öröksége lett a vá
rosnak, hogy a Jugoszláv Királyság megalakulása után, a belső viszonyok rendező
dése során, tovább folytathatta munkáját a Zomborba visszatért, már idős dr. Mar- 
galits Ede útmutatásai alapján, kinek fáradhatatlan kitartása sokban hozzájárult e 
társulat megalakításához. (Herceg János közlése szerint az 1936-ban újjászervezett 
Történelmi Társulat elsősorban Dorde Antic érdemeként tartható számon.)

A Történelmi Társulat Évkönyvei, a zombori levéltárban őrzött rengeteg kézirat, 
jegyzetek egy valóban aktív munkáról tesznek tanúságot. A „Bács-Bodrogh vármegye 
egyetemes monográfiája” (1896) méltó hozzájárulás volt az 1000 éves jubileum meg
ünnepléséhez. Ugyanakkor ez a mű szolgált teljes egészében alapjául a Borovszky 
Sámuel által szerkesztett ugyancsak „Bács-Bodrogh vármegye monográfiá”-jának. 
A társulat munkatársainak figyelme nemcsak egy magyar múlt felderítésére terjedt 
ki, hanem a Bácskában élő összes népek történelmi hagyományainak kiásására
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vállalkoztak. Tevékenységükkel sokkal inkább hozzájárultak az e területen élő népek 
testvéri együttélésének ápolásához, mint azok a hangoskodó, frázisos toasztoktól 
hamisan csengő, felköszöntésektől lármás lakomák, melyeket talán öntudatlanul is a 
közvélemény megtévesztésére, a valódi helyzet ezek által való eltussolására rendeztek 
meg ugyanazok, akik néhány nap múlva már az üresszólamú magyar hazafiság mel
lett kardoskodtak.

A Történelmi Társulat úgy vált igazi kulturális örökségünkké, hogy annak em
lékét nemcsak a korabeli újságok tudósításai tartották meg számunkra, hanem a ma
radandó, vaskos kötetek, részben pedig azok a kéziratok, melyeknek rendezése, kon
zerválása a zombori Történelmi Levéltár feladatai közé tartozik, ezzel is biztosítva 
a nagy anyagi és erkölcsi áldozatok árán fenntartott valamikori társulat által ránk
hagyott örökség további megőrzését, sőt kibővítésének lehetőségét.

Gozsdu Elek Zomborba jöveteléhez nagy reményeket fűztek az itt működő iro
dalmárok. Talán ő lesz az, aki a botladozó szellemi élet vezetését avatott kezébe véve, 
megvalósíthatja évtizedes álmukat egy végre sikeresen működő irodalmi társulat 
megalakítására vonatkozóan. Alapvető hiba volt állandóan egy embertől, egy személy
től elvárni a közösség megnevelését, bizonyos kulturális célok megvalósítását, 
a nemtörődömségből, az el fásultságból, a tunyaságból való kizökkentést, mégis 
Gozsdu Elek esetében, majdnem ezt tapasztalhatjuk. A város pangó szellemi életének 
megelevenítését más formában hajtotta végre a valamikor sokat igérő író, mint aho
gyan azt elvárták tőle. Ebben a korszakban már vajmi keveset írt, a vidéki irodalmi 
társaságokról alkotott véleményét már ismertettük a Történelmi Társulat 1903-as 
közgyűlésén elhangzott felszólalása alapján. Egyéniségénél fogva nem temetkezhe
tett el a hivatalos akták között. Másféléves zombori tartózkodása után megtalálta 
a társadalmi életbeni működésnek azt a formáját, amely legközelebbb állt elképzelé
seihez, és amely a város polgárságának is teljes mértékben megfelelt, a nemzetiségi 
hovatartozás figyelembevétele nélkül.

A zombori Szabad Lyceumot, a nyugati államokban és a Budapesten működő 
líceum mintájára 1899 második felében alakította meg néhány lelkes társa segítsé
gével. „A nagy haladás, melyet az emberi szellem a kultúra terén tesz, napról napra 
gyarapítja a hasznos, és ennél fogva értékes ismereteket. Az egyes ember, akit már 
saját életköre is úgyszólván egészen leköt, csak fáradsággal képes a tudományos élet 
újabb vívmányaival megismerkedni. Nyugat-Európa nagy társadalmai már régebben 
átlátták ezt és az ismeretek terjesztése érdekében megalapították Angliában az Uni
versity Extension-t, Németországban a Ferien-Curse-kat és nálunk Budapesten a 
a szabad lyeumi előadásokat.”127 Az ingyenes előadásokat minden vasárnap délután 
4 órai kezdettel a városháza nagytermében szervezték meg, az őszi-téli évadban, kez
detben minden jelentősebb anyagi támogatás igénybevétele nélkül. Az első előadást 
maga Gozsdu Elek tartotta november 12-én „Művészi ízlésirányok” címmel.128 
A terem zsúfolásig megtelt, jelen volt „a város színe-java”, magyarok, szerbek egy
aránt. Az ez alkalomból, az eddigi keserves tapasztalatok alapján megírt tudósítás 
a ZOMBOR ÉS VIDÉKE 92-ik számában epésen jegyzi meg: „A zombori közönség 
lelkesedéssel karol fel minden új dolgot, hogy aztán annál hamarabb adja a fáradtat, 
a blazírt.”

A jóslat szerencsére nem vált be. A líceum már 1901-ben egyesületté fejlődött, 
melynek tagja lehetett mindenki csekély évi díj lefizetése ellenében, alapszabályait

127 Z O M B O R  ÉS V ID É K E , X V III. évfolyam , 1899. 89. szám a (Szabad Lyceum  Z om borban), 3. oldal
128 S to janov ic-K áich  K ata lin : „G ozsdu Elek és a Szabad Lyceum ” , a  H IT K , II. évfolyam , 1970. m árcius,

2. szám , 14. oldal



a Belügyminisztérium hagyta jóvá, s „ki eddig is fáradságot nem ismerő, hatalmas 
szellemi vezére volt a Szabad Lyceumnak”129, Gozsdu Elek lett az elnök.

A következő lépés a különböző tanfolyamok megszervezése volt. „Városunk 
ezen egyesülete az elsők közé tartozik az országban, mely tanfolyamainak hallgatói 
részére a megtartott vizsgához képest bizonyítványokat állít ki.”130

Az egyesület vidékre is kiterjesztette munkáját. „ (...) a zombori törvényszék jeles 
literatus elnöke, Gozsdu Elek, látogatásokat tesz Bácska községeiben, ahol felolva
sásokat, hol pedig szabad előadásokat tart az ő ismert szellemes modorában.”131

A líceumi előadások közönségének száma egyre növekedett. Része lehetett 
ebben Gozsdu fáradhatatlan, önfeláldozó, lankadást nem ismerő, kifogyhatatlan 
energiájának, amellyel képes volt legyőzni azokat a nehézségeket, megdönteni azokat 
az akadályokat, melyek az ezirányú tevékenység kibontakozását meggátolták volna. 
Széleskörű ismeretsége, előzőleg kiépített baráti kapcsolatai révén biztosítani tudta 
az egyesület előadásainak változatosságát, amellyel így állandóan ébren tartotta a kö
zönség figyelmét. Szokássá vált, szükségérzetté nevelődött bizonyos körökben az el ő- 
adások látogatása. A kispénzű polgárok majdnem minden anyagi megterhelés nélkül 
juthattak a szellemi élvezetekhez. Az egyesület semlegessége a nemzetiségi kérdést 
illetően szintén hatással volt arra, hogy az a mindenkitől elismert, megbecsült szel
lemi vezér távozásával (1905 végén) sem szűnt meg létezni, tulajdonképpen ezzel há
lálva meg, nyugodtan állíthatjuk, megalapítójának azon küzdelmét, melyet a vidék 
majd minden haladást elfojtó légkörével folytatott, míg kialakította a közönségben azt 
a szellemi igényességet, amely megtartotta a Szabad Lyceumi Egyesületet az első 
világháború kitöréséig a Történelmi Társulat mellett a város egyetlen olyan intéz
ményének, melynek működéséről ma pozitív mérleget állíthatunk fel.

A tizenöt éves élettartamú egyesület programja kiterjedt a társadalmi és termé
szettudományok minden ágára, gyakorlati értékű és szellemi táplálékot nyújtó elő
adások, hangversenyek, művészeti tárlatok szervezése formájában, melyekre ma
gyarok, szerbek egyaránt eljártak, hogy új tudással bővítsék eddigi ismereteiket. A 
líceum filharmóniai osztályának megalakulása (1903) olyan előadások számára is 
helyet biztosított, melyek pl. a görögkeleti egyházi énekek történeti fejlődését ismer
tették132, amikor a „hallgatóság sok száz főre rúgott (...), ott volt városunknak csak
nem egész intelligenciája, vallási és nemzetiségi különbség nélkül” . „E jelenség nálunk 
igazán ritkaság számba megy, kiváló érdemét látjuk tehát a szabad lyceumnak és 
fáradhatatlan elnökének, Gozsdu Eleknek abban, hogy az arra való eszközök és 
tehetségek felkutatásával és munkára való serkentésével társadalmunkban a szellemi 
kapocs erősítését jelentékenyen előmozdítja.”133 Ez valóban nagy érdem abban a kor
szakban, amikor, mint a színháztörténeti viszonyok elemzésekor már rámutattunk, 
a két nép szellemi kapcsolata Zomborban is fokozatosan meglazult. „Feledhetetlen 
művészi est”-ben volt része a hallgatóságnak az 1902. január 5-i hangverseny alkal
mával is, amikor Gozsdu felolvasása Maksimovic Antónia zongoraművésznő és 
Konjovic Jovanka hangversenyével párosult.134

A Ruskinről szóló előadássorozatot 1903/904-ben szervezték meg „Az előadások 
évről évre emelkedő színvonala, igazán kiművelte a közönség szellemét, a szép, a ne
mes és magasztos eszmék, társadalmi kérdések, művészetek és tudományok alapos
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megismerésében. (...)  Zombor város dicsősége, hogy hazánkban itt elősször nyílik 
meg Ruszkin katedrája és a ruszkinizmus fenséges tanának terjesztése, amire a Sza
bad Lyceumi Egyesület két évet szándékozik fordítani.”135 A magyar nyelven elhang
zott előadássorozatot szerb nyelven dr. Lallosevits János (Lalosevic Jovan) ismertette.

A líceum által kifejtett munkásság pillanatnyilag számunkra talán legérdeke
sebb, legfontosabb állomását Jászi Oszkár „A nemzetiségi kérdés szociális szempont
ból” című előadása jelenti, melyet 1911. április 2-án tartott.136 Szerb és magyar kö
rökben egyaránt nagy visszhangot keltett az előadás, s mindkét részről elismeréssel 
adóztak „a modern szociológia képviselőjének” . „Ő a nemzetiségi kérdést a szociális 
kérdés egyik ágának tekinti, nem pedig néhány lelketlen, önző agitátor művének, 
mint ahogyan ezt a kérdést magyar részről nézik Magyarországon.” 137

A SLOGA tudósítója ebben látja Jászi érdemeit. Végre akadt egy magyar, aki 
a nemzetiségi kérdés problémáit reálisabb alapokon vetette fel, és megkísérelte meg
találni az égető kérdések orvoslásának módszereit. A tabuként megjelölt kérdés bon
colgatása ebben a korszakban nem csoda, hogy elismerést váltott ki a zombori szer- 
bek körében is, akik különben sem érezték ennek a problémának végletekig kiélezett, 
nyomasztó hátását, és amíg direkt támadás nem érte őket, az adott viszonyok között 
kialakították a maguk szellemi életének útvonalát, elzárkózva minden olyan hatástól, 
amely az általuk kijelölt irány követését veszélyeztette. Tulajdonképpen ők sem kö
veteltek többet pillanatnyilag, mint amennyit Jászi Oszkár ajánlott „a nemzetiségi 
torzsalkodás vészes harcának” megszüntetése érdekében. „A nemzetiségi kérdés nagy 
világtörténelmi mozgalom, nagy szociális, gazdasági, kulturális, történelmi áramlatnak 
jelentkezése, mely napról-napra, óráról-órára mindaddig erősödi fog, míg ezen ben- 
nen ható szociális, gazdasági és kulturális erőkét ugynem szervezzük, hogy a nagy 
nemzetiségi nép tömegek életérdekeinek megfeleljen.” Az erőszak politikájától eltérő
en, a nézeteltérések megszüntetése érdekében, a jobb megoldási lehetőséget abból 
a szemszögből jelöli ki, „hogy minden embernek joga van a maga kultúrájához és 
nyelvéhez*. „Ez a politika nem ismer semmi kényszert, semmi elnyomást.”138

Az ellentéteket valóban mindig az robbantotta ki, hogy a nemzetiségieket kul
túrájuk és nyelvük ápolásáért érte a támadás magyar részről, a meddő beolvasztási 
kísérlet eredményeként. Horváth Zoltán megállapítása: „de a vidék munkásságát, 
vagy szegény parasztságát külön, fokozott erőszak éppen nemzeti minőségben ritkán 
érte (.. .)”139, a nemzetiségi elégedetlenség forrása nem egyszerűen és kizárólag gazda
sági okokra vezethető vissza ( ...)”140 pontosan fedi a valóságot, mert a szociális ere
detű terhek éppúgy nehezedtek a kialakuló magyar munkásosztályra, a napszámo
sokra, béresekre, zsellérekre, mint a nemzetiségiek adekvát rétegeire. A kettő gazda
sági és szociális helyzete semmiben sem különbözött egymástól. Az 1904-ben lezajlott 
nagy aratósztrájk Bácskában például, nemzetiségi hovatartozás nélkül tömörítette 
egy csoportba az elégedetlenkedőket, a korrupt, a széles tömegek verejtékéből élő, 
léha, dorbézoló vármegyei urasággal szemben.

Jászi a probléma elevenére tapintott azokkal a tézisekkel, amelyeket az 1912-ben 
megjelent „A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés” című művében az 
adatok bőséges felsorolásával is igazolt. „Tényleg és valóban a kérdés nem az, hogy a
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nemzetiségiek megmaradnak-e tótnak, románnak stb. avagy magyarokká lesznek-e, 
hanem az, hogy megtanulják-e tótul azt a kultúrminimumot, mely nélkül európai köz- 
igazgatás és közgazdaság nem lehetséges, vagy megmaradnak-e abban a barbár tudat
lanságban és babonában, mely őket alkalmas anyagává teszi minden gazdasági korrup
ciónak és politikai önkényuralomnak.” (A szerző kiemelése141).” Ők csupán a magya
rul tanítás ama rendszere ellen küzdenek, melynek titkos vagy nyílt alapgondolata az, 
hogy a nemzetiségek anyanyelvét elrabolja, s mely csak oda vezethet, hogy néhány 
magyar szó vag^ mondat beszajkózását a nemzetiségi nép oly drágán fizesse meg: 
kulturális létminimuma elvesztésével”142 „Nekünk ezerszer inkább kell a demokra
tikus népparlament, mint a nemzetiségi gyerekek kényszermagyarosítása. Nekünk 
ezerszer inkább kell liberális egyesülési törvény mint magyar himnuszénekeltetés 
Balázsfalván. Nekünk ezerszer inkább kell a föld felszabadítása, mint csak magyarul 
beszélő szolgabíró Trencsénben. És a fejlődő magyar iparért röktön odaadnók a tót, 
és román vidék nyomorgó falvainak magyarnyelvű cégfeliratait.”143

A nemzetiségi kérdés megoldását Jászi a vármegyerendszer demokratizálásában, 
a nemzetiségi vidékeken a nemzetiségi kisebbség nyelvének és irodalmának a közép
iskolákban való tanításában látta, ami nagyjából megfelelt az azokat illetők vágyai
nak, elképzeléseinek is. így amikor megjelent a fent idézett mű, melynek koncepciója 
alapján a szerző a zombori Szabad Lyceumban előadását megtartotta, a helyi SLO- 
GA meleg hangon üdvözölte a művet, és olvasóinak megvásárlásra is ajánlotta, tü
zetesebb tanulmányozás céljából.144

Jászi elismerte ugyan „Marx elméletének örök érdemét” , azt ugyanis, hogy ki
dolgozta a történelmi materializmus módszertani elvét -  és ugyanakkor igen hatá
rozottan és élesen el is különíti magát a történelmi materializmustól145, „ám (...), 
hogy a legfájóbb sebekre -  különösen 1910 után -  nagyobb nyilvánosság előtt rá
mutatott, le nem becsülhető érdeme marad ( ,..)” 146.

Már Ady Endre is ennek a ténynek felfedezése kapcsán írta róla: „Megérezte, 
hogy a sok nevű, sok inségű, sok kábulású, sok rongyú, sok zsolozsmájú ország a leg
gazdagabb kultúr-variációk, lehetőségek, érdekességek országa. (...)  Megtalálta nem
zetiségi kérdésünkben, e valóban »legvéresebb« kérdésben »a demokrácia archimédesi 
pontját«, megtalálta, s káprázatos munkával, tudással és hittel meg merte itt mutat- 
ni.”147
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A NEMZETISÉGI VISZONYOK ZOMBORBAN

A megoldatlan nemzetiségi kérdés állandó jelenléte indokolttá teszi, hogy beha
tóbban foglalkozzam vele tanulmányomban, ami a helyi körülményeket illeti. Elő
ször is általánosságban kell beszélni erről a problémáról, hogy azután a helyi viszo
nyokat elemezve megpróbáljuk a lehető legreálisabban kialakítani nézeteinket ezzel 
kapcsolatban. A Zomborban kialakított, eredményekben is gazdag kulturális kap
csolatok, de a stagnáció is elsősorban a megoldatlan nemzetiségi kérdés függvénye
ként tárgyalható.

Köztudomású, hogy ,,a szláv mozgalmak növekedése során (...) 1867-ben az 
osztrák udvar Magyarország legerősebb nemzetiségével kötött szövetséget a többi 
feltörekvő nemzetiséggel szemben. E politika csírája azonban már a negyvenes évek
ben és 1848 május -  júniusában is jelentkezett a szláv összefogást fékező és akadályo
zó közös osztrák -  magyar lépésekben” 148

„Kelet-Európában merőben mások voltak a nemzetközi körülmények: itt sok- 
nemzetiségű államok alakultak ki uralkodó és elnyomott nemzetekkel, feudális és 
abszolutikus rendszerekkel, a területek, illetve nemzetek között nagy gazdasági, 
politikai és kulturális különbségekkel, olyanokkal, amelyeknek határait ma, a szo
cialista építés során is érezzük. S ha ezek a soknemzetiségű államok jórészt a feudaliz
mus korában jöttek létre, arról sem feledkezhetünk el, hogy Kelet Európában, 
eltérően Nyugat Európától, az etnikai viszonyok strukturálisan is egészen mások, 
összehasonlíthatatlanul tarkábbak voltak. Ezek a nyugateurópaihoz hasonló, kapi
talista irányú előrehaladás esetében annál kevésbé tűnhettek el, mert a tőkés fejlődés 
határozottabb nemzeti követelésekkel állott elő. (...) A nemzetiségi probléma kap
csán ( -  ... - )  egy sajátos kelet-európai vonásra kell még felhívnunk a figyelmet. 
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idején, amikor megindultak a nem
zeti mozgalmak, a soknemzetiségű államok elleni kemény harcban -  mely végső 
fokon a polgári nemzetállam megteremtésére irányult éppen e küzdelem nagy nehéz
ségei következtében -  a kor két követelménye: a polgári átalakulás és a nemzeti 
egyenjogúság, illetve önálló állam megteremtése közül az utóbbi, a másodlagos, az 
alárendelt jelentőségű kívánság került általában előtérbe.” 149

Arató Endre, összehasonlítva az „oroszítás” , a ,,poroszítás” eredményeit a ma-
148 A rató  Endre: „E gykorú  dem okratikus nézetek az 1848— 1849. évi m agyarországi ellenforradalom ról” . 
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gyanúsításéval, és annak következményeit, helyesen állapította meg, hogy a magyar 
uralkodó osztály -  mely elsősorban a magyarok és nem magyarok közötti nagy
mértékben elmérgesedett viszonyért volt felelős -  ebbéli tevékenysége „csak függő 
helyzete, gyengesége következtében nem lehetett olyan hatékony, mint amazoké.” 150

E függő helyzet következménye volt ugyancsak a dualista állam belső politiká
jában észlelhető állandó jellegű félmegoldásokra, kompromisszumokra való törekvés, 
melynek következtében huzamosabb ideig elhúzódott ugyan a végső leszámolás, 
de ugyanez a felemás helyzet kihatott arra, hogy a megrontott viszonyok javíthatat
lanul, elkerülhetetlenül az összeomláshoz vezettek, amely az első világháború befe
jeztével meg is történt.

Ugyanennek a néhány sorban jellemzett általános szituációnak gyengébb erős
ségű körvonalai felismerhetők Zomborban is. Az ellentétek kiéleződése, kibontako
zása a város vidéki jellegénél fogva lassúbb lefolyású volt, és nehezebben kisérhető 
figyelemmel. Az ellentétek kifejezettebb periodikus jelentkezése a szembenálló erők 
kiegyensúlyozottságából adódik, mert ugyanakkor, amikor a kisebb létszámú magyar 
polgárság háta mögött ott állt az egész hivatalos magyar közvélemény a maga tel
jes függőségében, a valóságban nem létező, ingadozó, bármely pillanatban összeomol
ható légváraival, a szerb polgárság számbeli fölénye, mely gazdasági helyzetének 
szilárdságával is párosult, mindenkor egyezkedésre kényszerítette a magyar polgár
ságot, ha valamilyen politikai pártok közötti csatározásokról volt szó. így végső 
soron a vezető réteg mindkét részről, az anyagi helyzetből származó szoros kapcsolat, 
és ezáltal az egymástól való függőség következtében, amely végső soron a hatalmi 
pozíció megtartását biztosította a széles néptömegekkel szemben, megtalálta számí
tását a kompromisszumadta lehetőségek kiaknázásában. Ezért vált Zomborban is 
a nemzetiségi kérdés másodlagos jellegűvé, és ez az „alárendeltség” végigkísérhető 
egészen 1918-ig, amikor is végérvényesen eldőlt a Monarchia sorsa.

Már említettük, hogy, különösen 1867 után, megnövekedett a magyar lakosság 
száma Zomborban. Mindamellett, hogy számuk sohasem haladta meg a szerbekét és 
a bunyevácokét, a koronként jelentkező nézeteltérések a sajtótermékek megjelenésé
vel egyidőben kerültek láthatóbban felszínre. A ZOMBOR ÉS VIDÉKE című hetilap 
első számának vezércikke leszögezte ugyan, hogy a nemzetiségek ellen sohasem fog 
áskálódni, sőt a baráti és testvéri viszony ápolásán fog fáradozni, de már az első 
évfolyam 30-ik számában a „Városunk magyarosodása érdekében” című cikk elége
detten jegyzi meg: „Számos magyar feliratú cégtáblát látunk, míg pár év előtt alig 
lehetett egyre akadni, és azon körülmény, hogy nemcsak az új üzleteken kivétel 
nélkül magyar ezéget találunk, hanem számos régi üzlettulajdonos azokat magyarra 
változtatja át, biztos reményt nyújt, hogy néhány év letelte után, mind magyarrá 
lesz.” 151

Ugyancsak e cikk foglalkozik a törvényhatóságon belül tapasztalt „üdvös jelen
ségről”, hogy mind több a magyar szó ott, ahol eddig csak szerbül beszéltek. Sőt 
szemtelenül ki is jelenti a cikkíró: aki nem akar magyarul beszélni, annak a törvény- 
hatóságban nincs is helye!

A cégfeliratok körüli csatározások már 1880-ban megkezdődtek a városban, 
hangosabban és nekidühödtebben (különösen magyar részről), mint az azt megelőző 
években. Megszületett a határozat is ezzel kapcsolatban, melyet a RODOLJUB 
szatirikus hangú cikkben „üdvözölt” : a magyaroknak ebből kifolyó pöffeszkedő,
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öntelt viselkedését a budapesti német színház lerombolásakor tapasztalt mámorhoz 
hasonlítva.152

Éles hangon felelt a RODOLJUB Molnár István Lajos gimnáziumi tanárnak 
a BÁCSKÁban megjelent cikkére is, melyet az a szerb és német feliratok ellen írt. 
,,Már huzamosabb idő óta észleljük az Önök lapjában megjelenő csipkelődést, 
ingerlést, melynek más célja nincs minthogy ezen város polgárait -  akik nemzeti
ségileg különböznek egymástól -  összeveszítse, egymás ellen uszítsa, erkölcsi és 
anyagi kárt okozva! Tanár úr és Szerkesztő úr! A jövőben hagyjon fel ezzel! Ön az 
iskolában szorgalmas és odaadó tanárként mindig kimutathatja jó hazafi voltát, de 
ily módon vetve el a gyűlölet, a viszály magvát e polgárság körében, mely évszáza
dokon át egységben és megértésben élt egymás mellett, a hazafiasság üdvös érzeté
nek ilymódoni kifejezésében, téved, mert az, aki egy állam polgárai között gyűlöletet 
és viszályt szít, nem hazafias!” 153

A feliratok miatt keletkezett viszály idővel lelohadt, és a város polgárai, lega
lábbis a felszínt tekintve, tovább ürítették telt poharaikat a barátságra, testvériségre. 
1884-ben már a szerb és a magyar középosztály vállvetve küzdött a Mérsékelt Ellenzék 
által kijelölt képviselő, Martonffy győzelméért. Az 1887-es pártviszonyokat elemezve, 
a ZOMBOR ÉS VIDÉKE vezércikkében a Tisza-párti főispán intrikáinak tulajdo
nítja a beállt szakadást, aminek az lett a következménye, hogy ,,a zombori szerbek 
elhatározták: az idei választások alkalmából egy nemzetiségi képviselő jelölttel 
lépni sorompóba s a megoszlott magyarságtól elragadni a babért”, aminek sikerétől 
természetesen tartott a magyar polgárság, mert a szerbek számbeli fölénye, párton- 
belüli egysége biztosíthatta számukra ezt a győzelmet. A beálló szakadásért a felelős
ség a kormánypártot terheli, hiszen „a szerbek nemzetellenes törekvéseiről (...) 
szó sem lehet. A zombori szerbek megmutatták a múltban, hogy ők a magyarság 
érdekeit saját érdekeikkel azonosaknak tartják, s csupán Tisza politikájának nem 
barátai.” 154

A Mérsékelt Ellenzék Nemzeti Párttá alakulása előtti képviselőválasztási had
járat idején, 1891-ben, e párt jelöltje egyhangúlag a szerb Drakulics Pál dr. lett. 
Emiatt a szerb ifjúság körében elégedetlenség ütötte fel fejét, a konzervatív,xmegalku- 
vásra, egyezkedésre mindig hajlandó szerb polgárság magatartása miatt, amely 
anyagi érdekei megvédése céljából feladta a következetes, kitartó küzdelmet a nem
zetiséget ért sérelmek orvoslását illetően. Ennek az elégedetlenségnek konkrét kife
jezésére 1892-ben került sor, amikor kb. 200 zombori szerb polgár fellebezést írt alá 
Kossuth Lajos díszpolgársága ellen. „Elhamarkodott és megfontolatlan ez az eljá
rás -  írja a ZOMBOR ÉS VIDÉKE tudósítója -  épp akkor midőn szerb polgár
társainkkal oly szép egyetértésben élünk, -  de nem is képzelhető másként ez a tény, 
mint néhány rendbontó törekvése, tüntetni a magyarság ellen, -  a mire okot nem 
szolgáltattunk.”155

A „szép egyetértésben élés” még mindig azoknak a közös érdekeknek össze
egyeztetéséből származott, melynek következményeként a Nemzeti Párt képviselő- 
jelöltje Drakulics Pál lett, amikor a zombori magyarok „a honpolgári jogok tekin
tetében” nem ismertek különbséget, „sem vallási, sem nemzetiségi szempontból
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a magyar nemzet hozzátartozói között” , és amikor a Nemzeti Párt még” hazafias 
kötelességének tartja azt, hogy jelöltje útján a szerb-magyar testvériség kötelékeit 
szorosabbra fűzze.” 156

Igaz, néhány évvel később „az egységes nemzetiségű Magyarország” fanatiz
musa ismét szárnyra kapott, a névmagyarosítás köntösében döngette a nemzetiségiek 
által felállított védőfalakat. A névmagyarosítás ügye a hazafias cselekedet megnyil
vánulásának döntő tényezője lett, óvatosan kerülve „még csak látszatát is (...), hogy 
e kérdésben erőszakot alkalmazzunk.” De „az egyenlően qualificáltak közül annak 
pártjára álljon, akinek magyar hangzású neve van.”157 Ennek a követelménynek 
képtelenségéhez, idiotizmusához felesleges további megjegyzést fűzni.

A fentiek ellenére, a millennium alkalmából rendezett ünnepségek során, 1896 
májusában „a szerb tanintézetek kitűzték épületeikre a magyar tricolort, s ünnepélyt 
rendeztek, melyen hazafias érzelmeiknek adtak kifejezést” 158, csak a szerb diákság 
tüntetése figyelmeztetett arra, hogy a „megnyilatkozó magyar érzelem” nem annyira 
egységes, mint ahogyan azt elvárták. Vannak árnyas oldalai is az 1000 éves fennállást 
ünneplő, valójában sekélyes, felszínes, látszatengedményeken alapuló oiszágnak.

A határozott, eredményekhez vezető fellépéseket mindkét részről óvatosan 
kerülték. így az egybeolvadás, az asszimiláció természetesnek és szükségszerűnek 
hangoztatott folyamata egyre késett, és a „szigorú határvonalak (...) a nemzetiségek 
között” tulajdonképpen mindvégig megmaradtak. Ez Zomborban is így történt, 
mindannak ellenére, hogy 1900-tól kezdve a magyar hetilapokban megjelenő cikkek 
mind türelmetlenebbül sürgették ennek a folyamatnak lebonyolítását. Egy bácskai 
közművelődési egylet lett volna hivatva (az EMKE példájára) e feladat végrehajtá
sára. Célkitűzései közé tartozott volna az, „hogy terjessze és megszerettese a szép 
magyar nyelvet hazánk e megyéjében lakó, idegen ajkú polgáraival -  hogy hirdesse 
a hazaszeretetet és államiság eszméit, -  hogy lerombolja azon válaszfalakat, melye
ket az egy haza polgárai közé a nyelv állított.” 159 Hogy az idézett cikk megállapítása 
ferde, téves nézeteken alapult, bizonyítja az a tény is, hogy a néhány év múlva meg
alakított DMKE (Dél-Magyarországi Közművelődési Egyesület) és annak zombori 
fókszervezete senniben sem járult hozzá az asszimilációs mozgalom ügyének 
előbibreviteléhez. A nyelv által felállított válaszfal mesterségesen kieszközölt fegyvere 
volt az uralkodó osztálynak, így akarva biztosítani a soknemzetiségű államban 
a hatalmat, nemcsak a nemzetiségek felett, hanem a jogtalanul kizsákmányolt széles 
néptömegek felett is.

A politikai helyzetből adódó kettőségnek és a józanabbul gondolkodók abbéli tevé
kenykedésének a meglátása, hogy a nézeteltérések ellenére is megtartsák az egyensúlyt, 
valamint annak felismerése, hogy a végnélküli terméketlen viszálykodás kihatással 
van a közérdekek elhanyagolására, az alapgondolata annak a cikknek, mely a ZOM- 
BOR ÉS VIDÉKÉben látott napvilágot „A zombori és újvidéki szerbek” címen: 
„(...) az említett két városra nézve nagyon elkelne, oly főispánt (kapni), aki a politikai 
tévelygések szintére helyett a közérdek gondozásának, s a város előrehaladásának 
munkáját tűzné ki céljául, nem pedig állandóan a szerbek ellen dolgozik ellenséget 
keresve bennük.”160

A magyarok és a szerbek közötti labilis őszinteségről, a csak a bajban való össze
fogásról (ha az a széles tömegek zavargásainak elfojtását szolgálja) tanúskodnak
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az 1905/906-os választási események Zomborban. Míg egy, 1905-ben megjelent 
cikk arról panaszkodik, hogy a „válságos időkben, mint amilyenek a mostaniak, 
súlyosan érezzük, hogy nekünk magyaroknak, a kik szeretjük és fenntartjuk ezt 
a hazát, idegenek a nemzetiségek”, 1906-ban már amellett kardoskodnak, hetykén, 
félvállról kezelve őket, „hogy az általános választási jogról szóló törvényjavaslat 
megalkotásakor a nemzetiségekre vonatkozó részben biztosítékot kell magunknak 
fenntartani arra, hogy a választási törvény nem fogja a magyarság nyakára növesz
teni a nemzetiségeket.” 161

Eme öntelt hangvétel egy konkrét lépéssel is párosult, mert az 1907/1908-as 
iskolaévre törölték a zombori főgimnázium tantárgyai közül a szerb nyelvet, azzal 
a hamis, megtévesztő indoklással, hogy csökkent a szerb diákok száma.162

Az elkövetkezőkben tovább folyt a nemzetiségiek elleni hadjárat, melynek 
egyik legdrasztikusabb példája az 1908-as évben volt. A ZOMBOR ÉS VIDÉKE, 
melynek eredeti koncepciója a nemzetiségek iránt tanúsított megértés, megbecsülés 
volt, Jankovich Alajos révén (Le a szerb demokrata álarccal!) tulajdonképpen önön 
álarcát tépte le, gőgös pökhendi hangú cikkben : „Honnét ered, és mióta szerepelnek 
önök a magyar nemzet kebelében-szerb honosokkal, lakosoknak? Mi úgy tudjuk, 
hogy a magyar nemzet törvényei egyenrangú polgáraivá emelték önöket, és abban 
a pillanatban önök az egységes magyar nemzetnek fiaivá lettek, tehát magyarok, 
magyar honosok, magyar állampolgárok és Szent István apostoli jogarának alattva
lóivá váltak. Tekintve, hogy a magyar nemzet a görög nem egyesült egyház híveit 
nem nemzetiségi egyedeknek, hanem magyaroknak ismerte el, ennélfogva fejetetejé- 
re állított okoskodásra vall az, hogy a görög nem egyesült vallású magyarok -  szerbek 
volnának.”163 Hogy a fejtetőre állított okoskodás tulajdonképpen az idézett állítások 
esztelenségére, értelmetlenségére vonatkozik, az egy percre sem ötlött fel a felfuvalko- 
dott hangú cikk írójának és a magyar közvéleménynek.

Mivel az előbb idézett cikk az utóbbi évek magyar hangulatát tükrözi, merő 
butaságnak tűnik az a szinte elkeseredettséget, megdöbbentő felismerést kifejező 
írás, amely ugyancsak a ZOMBOR ÉS VIDÉKÉben látott napvilágot: „A szerbek 
sohase voltak igazi hívei a magyar állameszmének. A liberálisok, valamint a radikális 
pártiak mindig csak akkor csatlakoztak a magyarsághoz, ha vagy önkormányzatuk, 
vagy egyházuk részéről előnyöket akartak a magyarokból, kicsikarni.” Hogy ennek 
a jelenségnek okait a félmegoldásokra, állandóan egyezkedésre hajló vezető 
réteg kétüléses politikájában nem kereste a cikkíró, az csak szűklátókörűségére, 
korlátoltságára, a probléma megközelítésének felszínességére vall. Egy megállapí
tásához azonban nem fér kétség: „ez a magyar-szerb színleges barátság (...) nagyon 
keveset lendít a magyarság hegemóniáján”.164

A sajtó-csatározások, véleménynyilvánítások, a különböző periódusokban jelent
kező ellenségeskedések vagy közeledések visszatükrözéséhez alapul a ZOMBOR ÉS 
VIDÉKÉt választottam, mivel ebben a hetilapban követhető a legfolytonosabban 
a város hangulatának dinamikus változása. Amilyen mélységet s egyszersmind fel
színességet tapasztalhatunk az itt megjelent írások, cikkek révén a helyi nemzetiségi 
viszonyok kimutatásakor, véleményem szerint úgy kell felfogni azok súlyát is, vi
szonyítva a már ismert, mások által sokat elemzett egyéb területek nemzetiségi prob
lematikájához.

161 Z O M B O R  ÉS V ID É K E , X XIV . évfolyam, 1905. 62. szám a (A  nem zetiségek); Z O M B O R  ÉS V ID É K E  
XXV. évfolyam, 1906,. 37. szám a ( A nemzetiségek)

162 Z O M B O R  ÉS V ID É K E , XXV. évfolyam, 1906. 20. szám a
163 ZO M B O R  ÉS V ID É K E , X X V II. évfolyam, 1908. 76. szám a
164 Z O M B O R  ÉS V ID É K E , XXV I. évfolyam, 1907. 37. szám a (Brankovits G yörgy szerb pá triá rka  

ügyével kapcsolatban).



Éppen ezt a, tulajdonképpen az Összeomlás pillanatáig kiismerhetetlen hangula
tot illusztrálja a vég előestéjén lezajlott lampionos felvonulása a helybeli szerb dalár
dának, elnöke, Lallosevits János dr. (Jovan Lalosevic) tiszteletére, amikor Konyo- 
vits Dávid dr. képviselő pohárköszöntőjében konstatálta: ,,A helybeli szerbség és 
magyarság között a legtestvéribb viszony uralkodik”. (...) ,,Ezen a kulturális szerb 
ünnepélyen, megjelent Zombor városának magyar közönsége is, ezzel is dokumentál
ni akarván azon szívélyes, intim, jó viszonyt, azon igazi testvéri együttérzést, mely 
kettőnk között (...) -  (...) szilárdan fennáll. (...) Természetes, hogy a szerbek a jö
vőben is hazafias kötelességüknek fogják ismerni ezen baráti, jó viszony, ezen test
véri szeretet és béke fenntartását, ápolását, fejlesztését.”165

E pohárköszöntő mélyről fakadó őszinteségének megtévesztő, hangzatos puffog
tatása, rövid idő alatt szertefoszlott, alig néhány hónap elteltével, végérvényesen 
pedig négy év elmúltával, a megpróbáltatások, a háború által keletkezett elképesztő, 
elembertelenedett világban, igazolva, hogy minden józan, belátó igyekezet ellenére 
is egy légvárakra épített társadalom csak ideig-óráig ringathatja andalító illúziókban 
építőit, mert a valóságot meghamisítani, eltussolni nem lehet.

Két műnek elemzése maradt még hátra, ami szorosan kapcsolódik a zombori 
nemzetiségek problémájához. Az egyik Dömötör Pál „A nemzetiségek” 
című tankölteménye 1890-ből, a másik Baloghy Ernő di. „A magyar kultúra és a nem
zetiségek” című munkája, melyet 1908-ban nyomtattak ki Budapesten.

A bajai születésű Dömötör Pál, aki hivatalánál fogva a zombori járásbíróság el
nöke volt, már ifjú korában költészettel is foglalkozott. Az irodalom iránti szeretetét 
a szülői házból hozta magával, hiszen édesapja, id. Dömötör Pál, irodalmi tevékeny
sége nem volt ismeretlen a XIX. század elejéről. Többek között Berzsenyi Dániellel, 
Virág Benedekkel, sőt Kazinczy Ferenccel is levelezett.

Dömötör Pál kezdetben lírai verseivel jelentkezik a Vasárnapi Újságban, majd 
később a Fővárosi Lapoknak, a Magyarország és a Nagyvilágnak lesz munkatársa. 
A helybeli lapok is figyelemmel kísérték irodalmi működését. Lírai verseire ,,a kedves, 
meleghangú, idillikus és családias” hangvétel jellemző, közepes tehetségű képviselője 
az epigonizmusnak. Műfordításaival a 80-as években jelentkezett, és irodalomtör
téneti szempontból ezirányú tevékenysége a fontosabb, a maradandóbb értékű. 
Fordítói munkássága során került még közelebb a nemzetiségiekhez, a szerbekhez 
és a horvátokhoz. Népköltészetük átültetésekor szükségszerű volt történelmi múltjuk 
megismerése csakúgy, mint szokásaik, gondolkodásmódjuk, erkölcsi magatartásuk, 
a különböző helyzetekben való viselkedésük, lelkiviláguk mélységeinek mind tüzetesebb 
feltárása, mert csak ily módon válhatott Dömötör Pál, a műfordító korában első
számú tolmácsolójává a szerb hősiénekeknek.

A nemzetiségekhez való viszonyulására a korrektség, a jóindulatúság, a legmaxi- 
málisabb engedékenység jellemző. A maga módján mindvégig kitartóan szolgálta 
a két nép közeledésének ügyét. E magatartásához a bírói hivatal betöltése is hozzá
járult, a józan, megfontolt, nem elhamarkodott itéletmondás, cselekvés minden 
lépésének kisérője volt. Magatartásából kitűnik, hogy költészete (különösen ami 
a műfordításokat illeti) értékeinek tudatában volt. Idegenkedett a mindenáron való 
közszerepléstől, feladatot csak akkor vállalt, ha az minőségileg is a maga által elfo
gadott mértéket megütötte (A Bács Bodrog Megyei Irodalmi Társulattól például 
távol tartotta magát).

A mindenáron való politizálástól tartózkodott. Az emberek közötti békességet

165 Z O M B O R  ÉS V ID É K E , X X X III. évfolyam , 1914. 26. szám a (A  testvériség Z o m borban ; dr. K onyo- 
vits D ávid pohárköszöntője)



fontosabbnak tartotta, mint az erőszakkal megvalósított célkitűzéseket. Ennek 
jegyében született meg említett tankölteménye, melynek teljes címe is magában 
foglalta eme óhaját: ,,A nemzetiségek, vagy horvát, oláh, tót, szerb és németség! 
Legyen velünk áldás és békesség.”

Költeménye foglalkozik a több nemzetiségű Magyarország keletkezésével, 
,,beszél a honfoglalástól kezdve egészen koráig és elvezet a történelem fonalán, megis
merkedve egyes itt lakott vagy betelepített nemzetiségekkel, s megtanítva arra, mily 
haszon árad a hazára mindezen nemzetiségek munkálkodásából”166. Amit pillanat
nyilag a nemzetiségektől és a magyaroktól kér, az csak annyi, hogy eltekintve az 
évszázados nézeteltérésektől, most:

,,hagyjuk abba, ne politizáljunk,
Okuljunk a múlton s a jövőn munkálkodjunk.
Legyünk jó barátok, s hazafiak váltig,
Mind e hon fiai, életünk fogytáig. ”167

A nemzetiségektől a hon tiszteletben tartását kéri, s rávilágít arra a tényre, hogy 
a magyar nem lehet olyan úr mint az angol, francia, már létszámát tekintve sem, 
tehát azon kell inkább fáradozni, hogy a nemzetiségekkel karöltve:

,, Támogassuk egymást, ki ezzel, ki azzal,
S  megleszünk erőben, erős akarattal. . .168

Csak ennyivel megelégedve, és ezen munkálkodva biztosítható az ország tovább
fejlődése, felvirágoztatása.

Nézeteiben ő sem mentesült az egységes magyar nemzet fogalmának csábító 
gondolatától, de tapasztalatai során rádöbbent, hogy ennek megvalósítása a béke 
elvesztésének árán történhetne meg. Ezzel kapcsolatos elragadtatásán felülkerekedik 
a józan ész. Nosztalgiával beszél ,,az édes álom”-ról, a „magyar ember álmáról” , 
bár az megvalósulhatna „teljesen, egészen”, de ugyanakkor mértékletességre int 
az édes álommal kapcsolatban: „ha nem is egy nyelvben, de egy szent érzésben, 
(a honszeretetben...)” szeretné egyesíteni a nemzetiségieket és magyarokat.169

Míg Dömötör türelmességre int, megértéssel közeledik az ország nemzetiségei
hez, merőben más a koncepciója Baloghy Ernő dr.170 művének, amelynek intonáció
ja a kor pöffeszkedő öntelt hangvételével azonos, és ez a hangvétel adja meg mindvé
gig a mű alaphangulatát. „Magyarország új, kulturális evolúció előtt áll”, s ha bele 
akar illeszkedni a nagy európai kultúrák egységébe „kötelessége a Magyarország 
területén élő összes népfajokat a maga nemzeti kultúrájába bevonni, hogy így a nem
zettest néhány millió emberrel gazdagodva, a nagy nemzeti és ezzel egyszerre a nagy 
emberi kultúrfeladatokért itt sikeresen küzdhessen.” 171

Egy nagy, harmincmilliós Magyarország létrehozásának lehetőségeit latolgatja,
A ndelic M agdolna: „D ö m ö tö r Pál, költő  és m űford ító” , A  H IT K  II. évfolyam, 1970. novem ber, 4. 

szám a, 49. oldal
167 BÁ CSK A , 1890, 7. szám a: D öm ötö r Pál: „A  nem zetiségek ...”
168 U .O .
169 U .O .
170 B A LO G H Y  E R N Ő  dr. 1867. novem ber 8-án született Bécsben. Egyetemi tanu lm ányait Budapes

ten, G rácban , Berlinben, P árizsban végezte. 1890-ben lett ügyvéd Z om borban. 1905-ben lett a BÁ CSK A  
szerkesztője, Í906-ban az újverbászi kerület országgyűlési képviselője, valam int a D M K E  elnöke. Bács-Bod- 
rog  várm egye és Z om bor főispánjává 1918 novem berében választo tták  meg, decem berben miniszterlenök- 
ségi állam titkár lett, 1919 ja nuárjában  tárcanélküli m iniszter és a közélelmezési hivatal vezetője. A M agyar 
Tanácsköztársaság  k ik iáltásakor lem ondott. (M agyar írók  élete és m unkái, írja és szerkeszti dr. G ulyás Pál, 
Budapest, 1940. II. kö tet, 163. oldal)

171 Baloghy E rnő : „A  m agyar ku ltú ra és a nem zetiségek” , Budapest, 1908, D eutsch  Zsigm ond és Társa,
3. oldal



egy megvalósíthatatlan, romlást, összeomlást magában rejtő ábrándot kerget a való
ság teljes kizárásával. Magyarország önálló állami létre való alkalmasságát a föld
rajzi helyzetben, ezeresztendős történelmi múltjában, intézményeiben, és a „magyar 
fajnak szinte csodás, konzerváló és fejlesztő őserejében” látja, mely „szilárdan és 
törhetetlenűl” áll, és melynek ,,eddig jóformán egész életműködése az önfenntartás 
keserves munkájában merült ki.” A Mohácsi vész után betelepült „kis népcsoportok” 
az író szerint „belső akadályai” voltak „a nemzeti fejlődésnek”. Ezekkel a belső 
akadályokkal kell elsősorban leszámolnia a magyarságnak, „és minden egyes embert, 
aki ebben az országban él, az egységes magyar nemzeti eszme, az egységes magyar 
nemzeti kultúra részesévé és munkatársává kell tennie, és meg kell akadályoznia 
azt, hogy a kis nemzetiségi érdekcentrumok a magyar primordium munkáját akadá
lyozó törekvéseikkel megbénítsák.”172

Hogy éppen a nemzetiségiekkel való szövetség, a kölcsönös tisztelet, 
megbecsülés és megértés jelentene többet egy egységes, szilárd alapú állam kia
lakításában, mely versenyképes lehetne gazdaságilag és kulturális szempontból 
egyaránt a Nyugattal szemben, mert magába felszívhatná a különböző örökségek 
éltető nedveit, ezek ötvözetéből felfrissültén újat adhatna a haladás terén, ennek 
lehetősége egy pillanatra sem merült fel Baloghy gondolatai között. E helyett azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy a honfoglalástól kezdődően „évszázadokon keresztül 
egyedül és kizárólag a magyar faj” 173 képviselte „ezen a földön az egységes politikai 
és kultúrális törekvéseket, (...) s egyedül és kizárólag a magyar faj volt itt minden 
politikai és kultúrális fejlődés letéteményese” .174 Egyedül a magyar fajnak „társa- 
dalom.-élettani, organikus fejlődésé”-t ismeri el ezen a területen, és hogy eddig 
mégsem sikerült neki al itt élő nemzeti kisebbségek beolvasztása, azt a magyar faj 
„arisztokratikus jellemvonásával” magyarázza, a nemtörődömségből, a nagy gőg
ből, „előkelőségi érzetből” eredő mulasztással, melynek folytán úgy kezelték az 
említett kisebbségeket, mint akiktől úgysem kell félni. E „hibának” kiküszöbölésére 
most elérkezettnek látja a pillanatot. E „hibának” következménye az is, hogy a „szlá- 
voknak megmaradt nyelve és megmaradtak szokásaik. Nem volt bántódásuk -  
a történelmi, politikai és kultúrális továbbfejlődésnek azonban egyszerűen passzív 
szemlélői maradtak, vagy legfeljebb a természeti ösztönnél fogva ellesték, utánozták 
azt, ami körülöttük történik, anélkül, hogy kultúrális akcióba léptek volna.”175

Baloghy a korában kialakult visszás helyzet okát abban látta, hogy míg Európa 
többi nemzeteinél megtörtént „a fajok etnikai egyesülése”, addig a Magyarországon 
élő tótok, románok, szerbek, stb. beolvasztása elmaradt. Ezt a mulasztást kell most 
pótolni nézete szerint, hogy Magyarország versenyképes lehessen a nyugati országok
kal szemben.

A nemzetiségeket faji, nyelvi érdekcsoportoknak nevezi, akik „önálló kultúr- 
feladatra képtelenek, (...) a magyar fajéhoz hasonlítva aránytalan intellektuális 
visszamaradásuk.” 176 Elismeri, de csak az egyesek kiválóságát, „csakis úgy, hogy 
magyarokká lettek.” Mivel véleménye szerint -  és ez volt akkor lényegében a hiva
talos magyar álláspont is -  a „nemzetiségi érdekcsoportok külön kultúréletre, külön 
nemzeti öntudat kifejtésére képtelenek, (...) hipokrizis nélkül való megoldás ily 
körülmények között pedig csak egy le h e t-a  nemzetiségeknek a kultúra útján való 
beolvasztása.”177

172 u .o . 4. oldal
173 u .o .  10. oldal
174 U .o. 19. o.dal
175 u .o .  22. és 23. oldal
176 u .o . 37. oldal
177 u .o .  42. oldal



Baloghy külön foglalkozik a Bácskában, Torontál és Temes vármegyékben élő 
szerbekkel. Örömmel állapítja meg, hogy azok nem gravitálnak különösebb módon 
Szerbia felé. „Privilégiumok alapján jöttek be az országba, ezen privilégiumokhoz, 
amelyeknek már formája az egyházi és iskolai autonómia, görcsösen ragaszkodnak.”178 
Világosan rámutat a szerbek egyedüli kívánságára, hogy „hagyjuk őket békében 
az ő vallási, nyelvi és iskolai világukban, s akkor hű fiai maradnak az országnak” 179, 
ugyanakkor éppen ebben látja a közöttük és az egységes magyar állam közötti 
elválasztó vonalat, ez a tény jelenti számára azokat az akadályokat, melyeknek 
eltiprása, megdöntése nézete szerint, biztosíthatná a megfontolatlanságból, elvakult- 
ságból, önhittségből, a magyar faj felsőbbrendűségének hangsúlyozásából származó 
hiú ábránd megvalósulását: megteremteni az egységes, harmincmilliós, önálló, 
nagy Magyarországot.

Művének következő fejezeteiben jellemzi a Magyarország területén élő nemzeti 
kisebbségeket, mindenkor ügyelve arra, hogy jellemzése igazolja azokat a téziseket, 
melyeket az előzőek során kifejtett. Ugyanakkor az utolsó fejezetben, a magyar 
faj jellemzése során, mindent alávet annak az alapgondolatnak a bebizonyítására, 
hogy „a nemzeti és kulturális evolúcióra Magyarországon csak a magyar nemzet 
van jogosítva.” 180 A nemzetiségek elégedetlenségeit államellenesnek minősíti, amely 
Magyarország feldarabolására irányul. Ennek a kérdésnek, állandó jellegű, nyomasztó, 
bajt okozó voltát, idült problémává fejlődését, Deák („Nem szabad mindenáron 
magyarosítani!”) téves koncepciójának követésében látta. A kialakult helyzeten, 
véleménye szerint, csak úgy lehet javítani, hogy: „Magyarországot tehát egységessé 
kell tenni nem faji elnyomással, vagy a fajok elleni támadással, hanem a magyar 
nyelvvel és megalkuvást nem tűrő, következetes, becsületes, őszinte, nyílt magyar 
politikával, amely nem szoroz és nem oszt, hanem összead”.181

Elgondolásának ellentéte, egymást keresztező állításai abból származnak, 
hogy azoknak szálai egy, az igazságot nem fedő, feltételezett valóságszemléletből, 
egy utópisztikus vágy elérésének célkitűzéseiből erednek. Az erőszak, elnyomás 
mellőzésének hangoztatása tartalmatlan szólam. A cél elérésében alkalmazott 
következetes, nyílt politika pedig nem egyeztethető össze a becsületességgel, az őszinte
séggel ebben az esetben.

Baloghy könyvét, természetesen, nagy elismeréssel fogadta az akkori hivatalos, 
és az egész magyar közvélemény. Méltatói között olyan egyéniségekkel is találko
zunk, mint Ignotus, akinek rövid ismertetése 1910-ben látott napvilágot a KÍSÉR- 
LETEKben. Véleménye szerint: „Nemzetiségeink kezelésének egyik legfőbb kínos
sága az, hogy a műveltség, a kultúra nevében szokás ellene tiltakozni. Baloghy vissza
fordítja a fegyvert; a magyarság számára éppen a magasabb kultúra s a történelem 
rendjén egyetlennek bebizonyult kultúrképesség jogán követeli ez országban a vezér
letet, s ezt a lehetőséget, hogy az egyéb fajú és nyelvű lakosságot magához formálja. 
(...) pozitívumnak igaz az egyik feltevése, az, hogy a magyarság volt ezer év óta 
egy ország alkotója, és negatívumnak igaz a másik tétele, az, hogy papírjogokra 
nem lehet életet építeni. Jelszóból gyakorlattá pontosítva, a Baloghy tétele körül
belül azt jelenti, hogy a munka, a fejlődés, a boldogulás feltételeit az országban csak, 
vagy legfőbbképp a magyarság képviseli, csakis az ő vezérlete tudja azokat, minde
nek számára biztosítani. S ha akarná sem tudná ezeket másképp közkincsé tenni,

178 u .o . 71. oldal
179 u .o . 72. oldal
iso u .o .  204. oldal
isi U .o. 250. oldal



mint minden ittlakónak, a maga egyéniségébe való átolvasztásával. (...) Baloghy- 
nak az ő gondolata velejében igaza van.” 182

Ignotusnak, ugyancsak tévedését a következőkben látom: közvetlenül 1867 után 
talán még biztosítható lehetett volna a magyarság számára a vezető szerep 
kialakítása a nemzetiségek körében (de itt nem a beolvasztást értem), amennyiben 
azok fokozottabb mértékben vehették volna igénybe egyrészt közvetítő voltát (amire 
számtalan példa van ebből a korból), másrészt saját nemzeti kultúrájuk irányvona
lának, fejlődési útjának kialakítását, mivel az itt élő nemzetiségek akkor még nem 
támaszkodhattak saját nemzetükre ebből a szempontból. (Szerbia pl. még csak ebben 
az időben lett teljesen független állam, felszabadulva az évszázados török rabság 
alól. Kulturális életének kialakításában pedig éppen a Monarchia területén élő 
szerbek segédkeztek.)

Jászi Oszkár a HUSZADIK SZÁZADban tette közzé bírálatát Baloghy köny
véről.183 A dolgok lényeges ismeretében közelről sem olyan elnéző a művel szemben 
mint Ignotus. A legnagyobb fogyatékosságok egyikének azt tartja, hogy az ,,az 
olcsó soviniszta pamfletek, a Barthy-féle u rak  a k a ru n k  lenn i hangon” íródott, 
habár nem hallgatja el azt sem, hogy ,,a szerzőt komolyabb célok és szempontok 
(is) lelkesítik”, s ezért is foglalkozik könyvével bővebben.

Elmarasztalja Baloghyt abban, hogy az kinevezi Kossuthot az erőszakosan 
magyarizáló politika atyjának, míg a korában kialakult visszás helyzet okozójának 
„Deák Ferenc kényelmes, szemethúnyó, bátortalan, a nemzetiségeket simogató 
belpolitiká”-ját tekinti. Jászi szerint az, amiben Baloghy könyve különbözik a kora
beli „sovén frazeológiától” abban nyilvánul meg, „hogy az erőszakos magyarosítást 
első sorban egy m ag y ar k u l tú rp o l i t ik á ra  akarja alapítani.”

Jászi Oszkár részleteiben is kimutatja Baloghy tételeinek tarthatatlanságát, 
a szerző ismeretbeli hiányosságaival egyetemben. így véleménye szerint Baloghynak 
„fogalma sincs arról, hogy a nemzetiségi öntudat teljesen modern termék; hogy 
mai szellemi kultúránk (...), alig több, mint száz éves; hogy nemzetiségeink elmara
dottsága nem jelenti kulturképtelenségüket, hanem a politikai elnyomatás és egyéb 
történelmi jelenségek által előidézett, mostoha társadalmi állapot szükségszerű 
velejáróját.”

A könyvismertetés végén Jászi kijelöli Baloghy művének helyét is az akkor írt 
hasonló tendenciájú könyvek között, megállapítva, hogy sem új szempont, sem új 
adat nincs a könyvben, amelynek alapján azt „az európaibb levegőtől áthatott 
könyvek közé sorolhatnánk.” Akétkulacsos magyar politika következtében a gazda
ságilag megerősödött szerb polgárság, anyagi helyzeténél fogva megengedhette 
magának Baloghy korában már azt, hogy kultúrájának művelése, finomítása, fej
lesztése során nem szorult okvetlenül magyar közvetítésre (ami a nyugati irodalmat 
illeti, az orosz irodalomról nem is beszélve). A magyarországi szerbek, tekintetbe vé
ve létszámukat, igenis alkalmasak voltak saját műveltségük kialakítására, ugyanúgy, 
mint most például a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nemzetiségei, 
történetesen a magyarok. A dualista állam korszakában az őszinte, becsületes, 
megértő és valóban humanista magyar politika megteremthette volna a nemzetisé
gek számára azokat a feltételeket, melyek biztosíthatták volna egy sajátos szerb kultúra 
kialakulását, mely főbb irányvonal libán támaszkodhatott volna egy ésszerűbb, hogy úgy

182 IG N O T U S  válogato tt írásai, Budapest, 1969. Szépirodalm i K önyvkiadó, (A m agyar ku ltú ra és a 
nem zetiségek) 615—618 oldal

183 Jászi O szkár: ,,A  m agyar kultúra és a nem zetiségek” (ír ta  Baloghy Ernő. 1908. D eutsch Zsigm ond 
és Társa könyvkereskedése), megj. a H U S Z A D IK  SZ Á Z A D  című társadalom tudom ányi és szociálpolitikai 
szemle XVII. kötetében, 1908. január-június szám ában, 193— 198. oldal



mondjam magyar irányításra, anélkül azonban, hogy eredeti jellegét elvesztette 
volna. Ennek a feltételnek meg nem adása, a nemzetiségek nyelvének, műveltségének 
elutasítása viszont, bármilyen megértő formában tüntették is fel, végeredményben 
azonos volt az elnyomással, ami meggátolhatatlanul vezetett az 1918-as események 
felé.





MŰFORDÍTÓK ÉS MŰFORDÍTÁSOK

Zombor művelődéstörténetének egyik alapkövét a századforduló színes tarka
ságában a műfordítások képezik. Ezeknek létrejötte adja meg a város két népe szel
lemi kapcsolatának igazi magvát, ezen a téren kerültek legközelebb egymáshoz 
a politikai helyzet következtében egymástól egyre inkább távolodó magyarok és 
szerbek. Ezek a műfordítások időtálló bizonyítékai annak, hogy a barátság, testvé
riség sokszor természetellenesen kirívó hangoztatása, ott, ahol az őszinteségből, 
a közeledésnek hátsó gondolatok nélküli vágyából fakad, konkrét formát is tudott 
ölteni, nem enyészve el a megtévesztésül elhangzott pohárköszöntők, az elbódí- 
tásul ki ivott, hamisan csillogó kristálypoharak forgatagában.

„A kor általában a jó pozícióban levő és tevékeny öregeké ( . . . ) ”-állapítja meg 
Halász Gábor.,,Nem gondolkodásbeli kényelemből, hiszen a legragyogóbb elmék 
vannak közöttük, és a szociális válságokról nálunk is bármikor kész az elméleti vita, 
csak éppen a rengés után megnyugodtak, ragaszkodnak a veszélytelenség érzéséhez, 
makacsul őrzik a megtalált békét. ( .. .)  Kevés a kiválasztott, aki az erőfeszítést 
önmagáért becsüli. A többség a kitaposott utat szereti, a már beváltat, a siker re
ceptjeit; innen az iskolák, a divatos műfajok, az epigonság járványa. ( .. .)  Eposz, 
verses dráma, ballada, óda, magasabbrendű műfajoknak számított, költő tollához 
méltónak, mint a könnyebb elbeszélő vers, líra és prózai darabok. ( ...)  Egy vél beli 
költőket nélkülöző korszak hamis elképzelése volt ez a költőkről, a fennségesről, 
amely kedvenc vita tárgya is a korabeli elméleteknek, a nem hétköznapiról (...). 
Igazságtalanok vagyunk, hacsak a népszerű provincializmust kritizáljuk, a sekélyes 
városiasságnak is megvoltak a maga sikerei (...)  A műfordítás számukra alibi, 
kísérlet szabadulni a provincializmusból, ahová saját alkotásaik lehúzzák, nem erő
fölösleg játéka, hanem erőgyűjtés.”184

Dömötör Pál, Radics György, Szülik József műfordításai esetében számolni 
kell az idézett megállapításokkal. A béke, a nyugalom megtartása iránti vágyat 
nemcsak az említett költők lírai verseiből, tankölteményeiből, Dömötör alkalmi 
prológjaiból olvashatjuk ki, de műfordítói tevékenységük egyik okát is megtalál
hatjuk ebben a békesség megtartása iránti vágyban. Lehet hogy így akarták orvosolni 
a nemzetiségekkel szemben hivatalosan elkövetett igazságtalanságok egy részét, 
háttérbe szorítva azt az oktalan, fanatikus ábrándot, amelyet a felfuvalkodott,

184 H alász G ábo r: „V álogato tt írá sa i” , M agvető, B udapest, 1959. (M agyar századvég, 354— 360 oldal)



szűklátókörű meg nem értés, félremagyarázás táplált. Józanabb gondolkodásmódjuk, 
a reális helyzet felmérése és tulajdonképpen az az alapvető emberi érzés, melyet 
a keresztény hitvallás ,,a szeresd felebarátodat, mint önmagadat” alapján fogalma
zott meg, késztette őket belső szükségből, hogy a velük, hogy úgy mondjam egy 
fedél alatt élő szerbeket, horvátokat, kulturális örökségük tanulmányozása, átül
tetése, ismertetése alapján közelebb hozzák a magyarsághoz. Tanulmányozás közben 
önmaguk is öntudatlanul még közelebb kerültek e néphez. így váltak toleránsabbá, 
megértőbbé velük szemben, ilyen módon álltak melléjük (Margalits Ede dr. példája) 
azokban a pillanatokban, amnkor saját igazságérzetüket is bántotta a nemzetiségeket 
ért sérelem egyes formája. Ugyanakkor ezek a tanulmányok győzték meg őket 
a hivatalos álláspont valótlanságáról, bármennyire csábító volt annak ígérete.

A nyelv ismerete csak még jobban serkentette őket munkájukban, mely az egyé
ni, személyes érvényesülés lehetőségeit is magában rejtette, amit viszont az 1870/80-as 
években a Kisfaludy Társaság által képviselt, hivatalos irodalom is elismeréssel 
fogadott.

Dömötör Pál esete tipikus példája annak, hogyan találta meg egy középszerű, 
az epigonizmus korlátaiból kitörni nem képes, de azért mégis költői egyéniség 
éppen a műfordításban azt a formát, lehetőséget, útirányt, amelyen haladva költői 
középszerűsége nem veszett el teljesen az irodalomtörténet számára. A század 
végére lehet, hogy önmaga is felismerte saját költeményeinek sekélyes, provinciális, 
sokszor semmitmondó voltát, és elsősorban ekkor fordul teljesen a szerb népköltészet 
felé. Ha a műfordítás kezdetben bizonyos politikai színezetű, kibékítésre, 
elégtételadásra irányuló tevékenység volt is nála, későbbi átültetéseiben a költői 
dicsvágy átformálódott s párosult azzal az érzéssel, azzal a szeretettel, ami a fordí
tói munkásság során kialakult, megerősödött benne a szerb nép és költészete iiánt. 
Radics Györgynél nem kisérhető végig ez a folyamat, mert fiatalon halt meg. Annál 
inkább kikristályosodott Margalits Edében az a tudat, hogy tudományos munkás
ságában tág kereteket biztosítva a szerb és horvát irodalom tanulmányozásának, 
ismertetésének, tulajdonképpen egy üdvös feladatot teljesít. Ha időközben nem is 
talált mindig megértésre, az idő mégis őt igazolta.

A Bács megyében 1875 körül megindult aktív műfordítói munkásságnak előz
ményeként az egykori főispánnak, id. br. Rudics Józsefnek 1857-ben nyomtatott 
művét, a ,,Hervatag fűzér”-t tarthatjuk számon, mely állítólag műfordításokat is 
tartalmaz a szerb népköltészetből. Ennek folytatása a mű második kötete, mely 
1871-ben jelent meg.185

A Kisfaludy Társaság által szorgalmazott fordítói tevékenység hamarosan 
kiterjedt a szomszéd népek irodalmának figyelembevételére is, annál is inkább, 
mert az itt élő nemzeti kisebbségek épp e szomszédos népek Magyarországon élő 
testvérei voltak.

18 s Id. dr. R U D IC S  JÓ Z S E F  irodalm i tevékenységéről kevés ada t állt rendelkezésem re. Az A kadém ia 
kéz ira ttárának  leltári k im uta tásában  ta láltam  utalást arra , hogy az 1857-ben nyom tato tt ,,H ervatag  füzér” 
cím ű kö te tből egy tiszteletpéldányt ju ta to tt a szerző az akkori M agyar Tudós T ársu la tnak  (R A L  72/1857), 
m ajd  később a m ásik példányból is, 1871. február 20-i keltezéssel (R A L  148/1871), azonban  a két könyvet 
nem  sikerült tanulm ányozás céljából m egkapni, m ert állítólag nincsenek meg az A kadém ia könyvállom ányá
ban. A  Borovszky által szerkesztett „Bács-B odrogh várm egye m onográfiá” -jában a szerző 1871-ben meg
jelent művére egy rövid u ta lás ta lá lható  (a m ű megjelenési éve o tt 1870), melyben többek  közö tt arró l is 
szó van, hogy a kötet m űford ításokat tartalm az.

R udiccsal kapcsolatban  még egy ada t bizonyítható. A  M TA  1873-ban tiszteletbeli tag jává választói*a. 
Feltételezem , hogy irodalm i és m űfordító i m unkássága (?) elisméréséül. Ebből az alkalom ból írt az egykori 
fő ispán  köszönőlevelet, m elynek eltári szám a: R A L  671/1873), s amely 1873. július 15-én érkezett az A kadé
m iához.

U gyancsak ismeretes az A kadém ia 1880-ból szárm azó kérése a báró  fiá tó l, m elyben egy készülő al
m anach  szám ára apja életrajzának  összeállítását kérik  (R A L  810/1880), Budapest, 1880. szeptem ber 17-i 
dátum m al.



A PESTI NAPLÓ 1874 áprilisában ismertette a Különféle rovatban, Gáspár 
Imre és Moldván Gergely elhatározását egy tervezett antológiát illetően. Magyar- 
országon ,,a magyaron kívül még négy önnálló irodalom virágzik: a tót, horvát, 
szerb és a román, melyekből legfeljebb a népköltészet volt ismertetve; az érintett 
vállalkozás e négy irodalmat mutatja ki irodalomtörténeti vázlatokkal, jellemző 
kötött és kötetlen nyelvű művek fordításával, s életrajzokkal. A kész mű annak ide
jén a Kisfaludy társasághoz fog benyujtatni.” 186 Az antológia a ,,Hazai irodalmak” 
címet viselte volna. A szerb irodalomra vonatkozó rész fordításával és szerkesztésé
vel Pavlovits Jenőt bízták meg.187

A terv nem sikerült, mindössze a MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 
című képes hetilap közölt néhány műfordítást mutatványként, melyek között egy 
Zmaj Jovanovic, egy Mita Popovic vers fordítása szerepelt, valamint három hős
költemény és néhány rövid lírai népdal. Egy július 5-én közölt hír a készülő antoló
giáról Törs Kálmánt is munkatársként említi. Ugyancsak innen értesülünk arról, 
hogy a horvát rész elkészítését még senki sem vállalta el.188

Jovan Jovanovic-Zmaj 25 éves írói jubileuma alkalmából Pavlovits Jenő írt 
ismertetést a MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁGba. Részletesen foglalkozott 
Zmaj fordítói munkásságával, valamint JÁVOR című ifjúsági lapjával. Dulici (Ró
zsák) című, 1864-ben készült versciklusát külön is méltatja, saját fordításában be
mutatva néhányat közülük.189 Valószínű ezek a fordítások is a tervezett antológia 
anyagát képezték. Ennek köszönhető az is, hogy Pavlovits az egész versciklust 
lefordította a Kisfaludy Társaság részére, és a következő évben, az antológia tervé
nek végleges elejtésekor, e lefordított versciklus jelent meg.

Elsőnek a JURISITS JANK című szerb hőskölteményt közölte a MAGYAR- 
ORSZÁG ÉS A NAGYVILÁGban190 a készülő antológia egyik darabjaként. Pav- 
ovits népdalnak nevezi az elbeszélő hősi éneket. A műfaji meghatározásokban 
a későbbiek során is állandóan téved. A KIS RÁDÉ esetében szerb népballadát 
említ191, a CZÁR LÁZÁR ÉS MILICZA CZÁRNÉt pedig szintén népdalnak ne
vezi192, nem találva meg a magyarban a „junacke narodne pesme”-val adekvát 
kifejezést.

Fordításait magyarázatokkal is ellátta, különösen olyan esetekben, amikor az 
eredeti szót nem tudta lefordítani, a széljegyzetben körülírással utalt rá (vila=tün- 
dérféle lány stb.).

Az úgynevezett ,,deseterac”-ban írt (tízszótagos verssor, a szerb hősiénekek 
klasszikus formája) rímnélküli hősköltemények formáját igyekezett megtartani. 
Legtöbb esetben mégis a verssorok rímelését nem tudta elkerülni:

186 PESTI N A PLÓ , estik  kiadás, Budapest, 1874. jún ius 11-én, 25. évfolyam, 132. szám a és április 
25-én, reggeli kiadás, 95. szám

18 7 PAVLOVITS JE N Ő  (D ena Pavlovié) 1850. június 30-án született a H ódságon. K özépiskolai tanu l
m ányait Baján, Szabadkán, Szegeden végezte el, a jogi egyetemet Bécsben, Pozsonyban és B udapesten. A Thö- 
köliánum ba került, m int tehetséges tanuló . Bácsmegye szolgálatába 1875-ben lépett először m int megyei 
jegyző, m ajd árvaszéki ülnök, 1884-től pedig ügyvédeskedett. Z om borban , 1901. február 6-án halt meg.

Irodalm i m unkásságát 1867-ben kezdte, szerb nyelven írt dalaival, elbeszéléseivel. M űford ítókén t a M A- 
G Y A R O R O S Z Á G  ÉS A N A G Y V IL Á G , a V A SÁ R N A PI Ú JS Á G  m unkatársa volt.

G áspár Imrével kö tö tt ism eretségéről közelebbi ada tok  nyom ára egyenlőre nem sikerült rábukkanni. (Pallas 
nagy lexikona, X V III. kötet, 421 o ldal; V A SÁ R N A PI Ú JS Á G , 1901. 6. száma 

Z O M B O R  ÉS V ID É K E , 1901. 11. szám a
188 M A G Y A R O R S Z Á G  ÉS A N A G Y V IL Á G , X I. évfolyam , 1874. 327. szám a
189 U .a. X I. évfolyam, 1874. 44. szám a novem ber 1. keltezéssel (D r. Jovánovits János  -  írta Pavlovits

Jenő)
190 U .a. XI. évfolyam, 1874. 14. szám a április 5-én, 174. oldal Jurisits Jank  ( Jurisic Jankó )
191 U.a. X II. évfolyam, 1874. 20. szám a, május 17-én, 252— 253. oldal (M ali Radojica)
192 U.a. XI. évfolyam, 1874. 35. szám a 478. oldal (C zár L ázár és Milicza czárné)



Ám, Szulejmán, ha hiszen az égben,
Adjad vissza szabadságom nékem,
Ha kívánod megveszem nagy kincsen,
Csak vetesd le átkozott bilincsem.
(a,b,a,b)

vagy:

A harmadik, s legutolsó vajda,
Kinek eltört csata közben kardja,
S  k i gerellyel rohant seregedre,
Annak színét virágát szétverve,
Láb s Szitnicza folyamokba üzé,
Ez a vajda, ki ellened harcolt,
Nagy Szulejmán, ez Jurisits Jank volt.

( a,a,b,b,c,a,a)

A következő sorok formai megoldása viszont megegyezik az eredetiével:

Nem éhezem, s nem szomjazom nálad 
Szép lány után rég elhalt már vágyam,
Három éve, hogy foglyoddá tettél,
S  most a börtönt nem nézhetem tö b b é i

A szerb hősiénekre jellemző ismétlődő motívumok sem kerülték el Pavlovits 
figyelmét:

Adj kezembe rozsdamarta szablyát,
Melyet idő jobban meg nem ronthat 
S  hüvelyéből bajnok ki nem vonhat,
És így bocsáss a szabad mezőre.
Kétszáz jancsárt ez egy árva főre.

Adott neki rozsdamarta szablyát,
Melyet idő jobban meg nem ronthat,
S  hüvelyéből bajnok ki nem vonhat, 
így bocsátá a szabad mezőre 
S  kétszáz jancsárt az egy gyaur főre.

Valószínűleg a tíz szótag miatt hagyta meg a KNÉZ LÁZÁR vokativuszát 
alanyeset helyett a következő sorokban:

Czár Lázáré asztalhoz leüle

193 U .a. X I. évfolyam  1874. 14. szám a (Jurisits Jan k  -  fo rd íto tta  Pavlovits Jenő)



De beszéle nagyhírű Lazare:

Hol elesett vitéz Knéz -  Lázáré? 

másutt viszont, ahol anélkül is megvolt a tíz szótag:

Ekkor jőve Knéz -  Lázár vágtatva

Fejedelmét, daliás Knéz -  Lázárt,
Lázáré-t helyeit.194

Ugyancsak ebben a költeményben az ismertebb Koszovo, azaz Rigómező 
helyett a „Hoszovo mező” elnevezést kreálta.

A KIS RÁDÉ (Mali Radojica) című hősköltemény fordítása a leggyengébb. 
Nemcsak a rímes fordítás hat zavarólag a vers hangulatának visszaadásakor, de az 
e költeményre oly jellemző ismétlések is kimaradtak a fordításból, s ezáltal Pavlo- 
vits lerövidítette és megcsonkította a művet. A kezdő sorok kérdő alakja, melyet 
a felelet követ a motívum ismétlésével egybekötve, a fordításban elmaradt:

Mili boze, cuda golemoga!
Jali grmi, jaV se zemlja trese?
Ja se bije more u mramorje ?
Ja se biju na Popina vile ?
Niti grmi, nit’ se zemlja trese, 
ni’ se bije more u mramorje, 
ni’ se biju na Popina vile 
vec pucaju na Zadru topovi, 
senluk cini aga Becir — aga — 
uvatio Ma lóg Radojicu 
Pa ga meée na dno u tavnicu.

Istenem, teremtőm, csodáknak csodája,
Mintha rengés kelne a földnek gyomrába,
Mikor felzudul habja a tengernek,
Vagy a tündérlények háborút viselnek;
Úgy dörögnek ágyuk Zára városában,
Bősz Betyir -  agának fényes udvarában,
Bősz Betyir -  agának van ma fényes napja,
Hogy csak valahára Rádét elfoghatta.

194 U .a. XI. évfolyam, 1874. 35. szám a (Czár L ázár és M ilicza czárné -  szerb népdal -  fo rd íto tta : Pavlo- 
vits Jm ő )



A kedvezőbb, kényelmesebb megoldás érdekében több helyen átköltötte a művet. 
Ezzel nemcsak a szöveghűség ellen vétett, hanem a költemény légkörének megterem
tése ellen is.

S  elvitték a szolgát, a tengerbe dobták -  
Tenger hullámai gyorsan elkapdosták -  
Hej! ha tudták volna, dehogy dobták volna!
Isten csodájára, dehogy tették volna.
Rádé úszott, úszott, s tengerpartra úszva, 
ott leült a fűbe, s az éjét elhúzta.
S  hogy körme alól a szeget kihúzná -  
A bosszú esküjét százszor is elzúgná -  
Nemcsak hogy elzúgta, hanem meg is tette: (stb.)

Uze njega aga Beéir -  aga, 
pa ga baci u debelo more.
AV je Rade cudan plivac bio,
Daleko je Rade otplivao, 
pa izade na brijegu mora, 
pa povika iz gr la bijela:
,,Jao moji bjeli sitni zubi, 
povad'te klince mi iz nokata!”
I  on sjede i noge prekrsti, 
i povadi dvadeset klinaca, 
pa ih metnu sebi u njedarca,195

Jovanovic-Zmaj „A három hajdú” (Tri hajduka) 196 című balladájának 
fordításában vannak sikeres megoldások. A költeményt az ősi nyolcas formájában 
ültette át, sorai eléggé gördülékenyek.

Tömlöc alján, pokol alján,
Ártatlanok kínzópadján,
Undok féreg bús lakában 
Három csontváz ül magában.

Az eredetileg 99 soros balladát Pavlovits 131 sorban adta vissza, amely a költe
mény műfajának felhígulását eredményezte a fordításban. Az egyes részek túlmagya- 
rázása végigkísérhető az egész átültetésben a tömörség rovására:

U po burne eme noci 
Feruz -  pasa iz sna skoci,
Zizak drkée, ko da cita 
Stravu senka s bleda lica,
Feruz -  pasa kadu pita:

195 U .a. XI. évfolyam , 1874. 20. szám a, 252. és 253. o ldal: K is R ádé, szerb népballada , ford : Pavlovits 
J en ő ; JU N A C K E  N A R O D N E  P ESM E , Beograd, 1967, izdanje Reő i m isao, 110— 113 oldal

196 M A G Y A R O R S Z Á G  ÉS A N A G Y V IL Á G , X I. évfolyam , 1874. 17. szám a, 210. oldal (Jovanovits 
Ján o s : A három  hajdú -  ballada -  fo rd .: Pavlovits Jenő)



Pavlovitsnál:

Késő éjben, zord szélvészben 
Feruz basa felkel bőszen,
Mécs után nyúl -  mécsnek lángja 
Mintha arczán rémet látna,
Nem is ég -  csak fel-fellobban 
Aztán egyet bámul rája,
Feruz basa szól nejéhez:

Az ötödik és hatodik sor teljesen felesleges.
Erőltetett a következő sorok átültetése is :

Három évi étel -  pénz ez.
Hol kel olcsón a jó falat?
Fiad hős volt s hogyha evett 
Tömlöcömben földet, követ 
Meg is hízott jól ezen rajt ’. "

,,To je bakó, tek za hranu;
Tvoj je sinak junak bio,
Ako j ’umo kamen gr isti 
Móra da se ugojio!”191

Zmaj 25 éves írói jubileumának megünneplése 1975-re esett. A Kisfaludy Tár
saság is hozzájárult a közkedvelt szerb író és egyben tagtárs számára ez 
alkalomból rendezett ünnepségekhez. Hogy éppen Pavlovits Jenő fordította le 
a RÓZSÁK (Djulici) ciklust, azt hiszem, ez annak tulajdonítható, hogy már előzőleg 
a Társaság a tervezett tanológia révén érdemesnek ítélte őt arra, hogy megbízza 
a versek fordításával.

A Társaság január 27-iki ülését elhalasztották,198 így Greguss Ágost a feb
ruár 24-én megtartott ülésen mutatta be a fordítást, ezzel járulva hozzá a Zmaj év
fordulóhoz.,, (...) a nemrég 25 éves jubileumát ünnepelt szerb költőnek Pavlovits 
Jenő által magyarra fordított RÓZSÁK ez. dalgyűjteménye 60 szerelmi dalt foglal 
magába, ebből 23 felolvasva. (...) legtöbbjében igen élénk nemzeti érzület járul 
a hangulatteljes szerelmi ömlengésekhez, a szép gondolatok, a mély érzelmek merész, 
költői nyelvezetben, a szerb népköltészet hangján vannak kifejezve; a fordítás gyak
ran vét a magyar szórend ellen, mindazonáltal igen élvezetes, zamatos olvasmánnyal 
gyarapítja szépirodalmunkat.” 199

A Kisfaludy Társaság 1875. junius 2-án megtartott 4. ülésén elhatározták a for
dítás közlését az Évlapokban. Ugyanakkor ismertették Pavlovits azon óhaját, hogy 
a RÓZSÁKat külön füzetben is szeretné kinyomtatni. Ebből a célból mégegyszeri 
elbírálásra „hűség tekintetéből” Hadzsics Antal külső tagot bízták meg.200

A szeptembei 29-i 6. ülésen jóváhagyták Pavlovits kérelmét, és megengedték, hogy 
a megjelenő kötet címlapjára ráírja: ,,A Kisfaludy -  Társaság pártfogása mellett.” 201

197 U .o. és Jovan Jovanov ic -Z m aj: ,,M ala pevanija” , Beograd, 1956. 82—85 oldal
198 PESTI N A PLÓ , 26. évfolyam , 1875. január 23. 18. szám a, reggeli kiadás, ja n u á r  28-án, 22. szám
199 U .a. február 25-én, 45. szám , reggeli kiadás
200 A K isfaludy T ársaság  1875. június 2-i 4. ülésének jegyzőkönyve, 127. oldal
201 U .a. 1875. szeptem ber 29-i ülésének jegyzőkönyve, 128. oldal PESTI N A P L Ó , 26. évfolyam, 1875. 

szeptem ber 30. 223. szám a, reggeli kiadás



A netedik ülésen ismertették a fordító némi segélyben való részesítésével kap
csolatos folyamodványát, melyet nem szavaztak meg, mivel a könyv nem volt a Tár
saság kiadása.202 A november 24-i, 8. ülésen bemutatták a könyvtár számára 
elküldött, Zomborban könyvalakban megjelent RÓZSÁKat.203

A könyv alakjában megjelent fordítást Pavlovits Toldy Ferencznek „megkülön
böztetett tisztelet jeléül”, és „a magyar -  szerb testvériség eszméjének” ajánlotta.204 
Bevezetőjében ismertette nemcsak Zmaj életrajzát, de különösen hangsúlyozta 
a fordítás megszületésének indokait. „E munka terjedelme felette csekély azon ma
gasztos végczélhoz képest, melyet vele, a magyar -  szerb közeledés eszméjének ajánlva 
azt, elérni óhajtanék, s így csekély talán arra is, hogy e czél szóbahozásának indokául 
szolgálhasson: mindazon által, midőn a kedvelt szerb költő eme dalait a magyar 
közönségnek bemutatnám, nem mulaszthatom el az alkalmat (...), azon indokokat 
felemlíteni, mely kizárólag e fordítás létrejöttét eredményezé, azon czélt, melyet 
e füzettel, ha nem is elérni, de legalább megközelíteni óhajtok, érezvén igen jól, 
mennyire szükséges hazánkban az ily iránybani irodalmi működés megkezdése (...): 
ez úton a magyar-szerb közeledés kivívása” .205

Az ország nemzetiségi viszonyait elemezve Bodenstadt nézeteit vallja magáénak, 
melyek szerint: „(...) a különböző fajú és nyelvű népek ha szellemi kincseik köl
csönös megismertetését vennék munkálatba, átérezvén egymás szellemi életét, meg
ismervén egymás jó és rossz tulajdonait, sokkal több okot fognának találni arra, hogy 
egymást szeressék, mint hogy egymást gyűlöljék”. 206

Az ez irányú munkásság van hivatva („biztos siker reményében”) arra, hogy az 
évszázadokra visszavezethető nézeteltérések göröngyös útjait egyengesse a békés 
egymás mellett élés felé. Biztos sikert remél a szellemi kapcsolatok kiépítése során, 
mert „a gyakorlati, sociális élet mutatván legjobban, hogy a közeledéshez megkíván- 
tató szellemi és széptulajdoni rokonság e két népben -  egymással szemben állítván 
őket -  nemcsak hogy nem hiányzik, de határozott nyomait mutatja annak, hogy 
a történelem sok nehéz százada, a közös szenvedés egy szellemet, egy érzést oltott 
be e két nép vérébe.”207

Pavlovits ismételten hangsúlyozza: nemcsak azért fordított, hogy ezáltal gyara
pítsa a magyar irodalomban a fordítások számát, nemcsak a bemutatást, az isméi tetést 
szolgálja kötete, hanem „a közeledés eszméjének valósítása ily mód, ily út, ilyen 
eszköz által kisértessék meg, ha már azt -  mi sajnos ugyan, de igaz, a politikai szen
vedély annyira nehezíti.”208

A „politikai szenvedélyét elképzelése szerint mellőzni lehet ebben a tevékeny
ségben. Bizonyítékul Zmaj esetét hozza fel, aki „a politikában legalább látszólag, 
a magyarság ellenzékét képező szerb népeszme legkedveltebb költője” , de mindazon 
által közvetítésével számos magyar dal „honosuk meg a szerb nép ajkán”, Petőfit, 
Aranyt, Tompát, Garayt fordítja. Ezért is ítélte őt „fent jelzett irányú munkálko
dása” megkezdésekor a legméltóbbnak arra, hogy a magyar közönségnek bemutassa 
„ismervén benne oly erőt, mely, mint a magyar irodalom, a magyar szellem jeles 
ismerője, saját nemzeténél, reményiem, egyik tényező leend arra nézve, hogy a magyar

202 a  K isfaludy T ársaság  1875. ok tóber 27-i 7. ülésének jegyzőkönyve, 63. pon t
203 u .a .  1875. novem ber 24-i 8. ülés jegyzőkönyve, 70. pon t, 131. oldal
PESTI N A PLÓ , 26. évfolyam , 1875. novem ber 13-án, 260. szám a, reggeli kiadás
204 RÓ ZSÁ K  -  Jovánovits Jován  dalai, szerbből fo rd íto tta  Pavlovits Jenő, Z om bor, 1875. N yom tato tt 

B itterm ann N ándornál
205 u .o .  5. és 6. oldal
206 u .o .  6. oldal
207 u .o .  7. oldal
208 u .o .  8. oldal



és a szerb nép közt a múltak viszályiból eredt félreértések mentül teljesebben kiirtas
sanak.” 209

Pavlovits nem váltotta be Ígéretét. Ennek okát pontosan kikutatni nem sikerült. 
Része lehetett ebben, nézetei ellenére is, a politikai szituációnak, hivatali vlfoglaltsá- 
gának, az ifjúkori költői parázs lassú el hamvadásának a hétköznapok mindennapos 
szürkeségében, a költői magatartás gyengeségének, melyet magával sodort a nyugo
dalmasnak látszó, csak szavakban, pohárköszöntőkben hangoskodó megyei élet. 
Még a 80-as években körülötte kibontakozó fordítói aktivitás sem tudta felrázni 
a mélybetemetett, szunnyadó valamikori ígéret szikráját.

Zmaj Jovanovic a RÓZSÁKat majdani feleségéhez írta. A ciklus megismertet 
bennünket találkozásuk körülményeivel, a kibontakozó szerelemmel, melynek során 
kétségek és boldogság váltogatták egymást, majd a beteljesülés és az örömteljes 
családi élet felejthetetlen pillanatait örökíti meg, melybe a Petőfi-féle szabadság, 
szerelem koncepció vegyül. Pavlovits a hivatalosan elismert népnemzeti irányzat 
eszközeivel ültette át a verseket (tudjuk, hogy az akkori hivatalos irodalom közked
velt témái közé tartozott a boldog családi tűzhely megéneklése is), és ebből a szem
szögből ítélve, a magyaros szórend elleni vétség mellett210, csak az egyes költe
mények folyamszerűségének, gördülékenységének megoldásai botladoznak211, ame
lyeknek kiküszöbölésére maximálisan megvolt benne az igyekezet.

A költemények mondanivalójának hű visszaadása nem okozhatott nagyobb 
gondot, mivel azok a kor hivatalos szellemi követelményeinek jegyében fogantak. 
Legjobban sikerült a „Szomorú őszi n a p ...”, „Olyan az én életem ...” , „Hadd száll
jak e l . . .” kezdetű versek fordítása, melyeknél az előbb említett formai hibák a leg- 
minimálisabbak.212

Az említett versek különben a legsikerültebbek Zmajnál is, taitalmasságuk, 
mondanivalójuk komolysága eleve kiemeli őket a könnyed, a súlytalanság lehetőségét

209 u .o .  9. oldal
210 U. o. 17. 42. és 96. o ldal

Szivem, árva szivem,
A zt fe le li erre :
„ Itt az idő menni 
Egy másik kebelbe.”

De nekem kellene 
Egy egész öröklét 
H a olyan szép nevet 
Találni akarnék: ( . . . )

Dehát még undok féreg  
Legszebb lombban rá g . . .
És én látok álmaimban 
Gyakran vért, csatát.

211 U .o. 44—45 oldal

Illatja sóhajommal 
H ogy ekképp eg ybekelt:
Pirulva jö t t  a kisvirág  
öle ln i engemet.

S  most nekem  ő igézőbb,
Drágább, m int ké t szem em  
És kedvesebb és közelebb  
M int zajgó kebelem.

212 u. o. 27.o ldal; Jovanov ic -Z m aj: M ala pevanija, Beograd, 1956. 17. oldal

Olyan az én életem, m int egy erőd romja 
Csüggedt keblem  annak elpusztult templomja 
Tem ető a tája -  elhervadt virága,
M intha mérges kigyó lehelt volna rája,
Elriadt a madár, otthagyva virágit -  
A templomban még csak egy k is  m écs világit.



magukban rejtő költemények közül, melyeknek fordítása az elsekélyesedett nép 
nemzeti irányzat eszközeivel szinte költészetnek nem nevezhető karikatúrává sülyesz- 
ti a verseket, mint például:

Bezzeg talpra!
Ne adludjék 
Szemenszedett fattya:
Lássa bárki:
Márk királyfi
Most az édes atyja! (LVIU  106—107. oldal)

ahol a „Szemenszedett fattya” alatt saját fiát érti a költő.
A Kisfaludy Társaság műfordítói tevékenységet pártoló aktivitásához tartozik 

Mita Popovic bemutatása Tóth Kálmán által, 1874. szeptember 30-án.213 A jegyző
könyv cím szerint nem említi a bemutatott költeményeket. Mindössze annyit jegyez 
meg a szerb költő munkásságát ismertetve, mely az 1860-as évekre vezethető vissza, 
hogy fordítói tevékenysége két irányú: magyar elbeszéléseket, költeményeket fordít 
szerbre (közöttük Vörösmarty Mihály: „Keserű pohár” című bordalát említi), „vi
szont szerb novellákat ültetett át magyarra, s nép bal ládák és népdalok magyar for
dításából egész gyűjteménye van.”214

A felolvasó ülésen a „Lázár fejedelem és Milicza királyné ”című hősköltemény 
mellett hat szerb népdal fordítása szerepelt „s a költőnek két saját lantos költeménye, 
melyet Popovics maga fordított le, még pedig olyan jó magyarsággal, hogy a tagok 
megéljenezték’ ’215

Tóth Kálmán Mita Popovic ismertetésének szövege teljes egészében nem ismere
tes előttem. Az Akadémia kézirattárában nincsen nyilvántartva, lehet hogy odaveszett,

Hova, hova szép lány, e rideg pusztának?
Leány, virág, napfény, más utakon já rn a k . . .
Ez szerelem sírja, ez élet ijesztője -  
Fordulj, ifjú lányka, fordu lj vissza tőle;
H ova e templomhoz -  bedült az már régen,
M agával temetve hitet, reménységet.

De ha már eljöttél e rideg magányba :
L á tod  ezt a márványt a templom falában?
Vésd be ismeretlen nevedet a kőbe,
M ég ég az a mécs o tt -  hadd égjen előtte.
Te pedig m enekülj, távozz innen gyorsan  
Felejts, hogy valaha csak voltál itten.

M o j je  zivot pustolina grdna,
M oje lomne grudi, pórusé na crkva,
Uvenulo cvece po grobu se njija —
Ko da ga je  ljut a obrovala zm ija ;
Pobegle su ptice od suva ra stin ja ...
Sam o jó s  u crkvi mali z i ía k  tinja.

K ud ces, momo, ku d  ces u pustinju ovu?
Ptice, sunce, cvece drugamo te zovu;
K ud ces ovom grobu sahranjena nada,
Tu je  hladno, grozno, kud  ces tamo m lada!
K ud ces ovoj crkvi, stubovi su pali -  
Veru su i ljubav sobom zatrpali.

A T  vec kad  si dosla u ovu samocu,
Vidis onu hladnu, od mramora plocu,
Tu urezi tvoje nepoznato ime,
Pa dók zizak gori — n e k ’ gori pred njime,
A ti bezi, leti ako imas krila,
Zaboravi da si ikad  ovde bila.

213 PESTI N A PLÓ , 1875. feb ruár 2., 26. évfolyam , 31. szám a; A K isfaludy T ársaság  ÉV LA PJA I, X .kö- 
tet, 1874/75, 6. oldal, M A G Y A R O R S Z Á G  ÉS A N A G Y V IL Á G , XVI. évfolyam, 1874. ok tóber 11-én, 41. szám

214 és 215 M A G Y A R O R S Z Á G  ÉS A N A G Y V IL Á G  előbbi szám a



vagy a még feldolgozatlan anyag kozott lappang. A szöveg kivonatos ismertetése 
a MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁGban a legteljesebb. Különösebben 
azért érdekelne ez az ismertetés, mert esetleg konkrétabb adatokkal szolgálhatna 
Madách „Az ember tragédiájáénak fordításával kapcsolatban, melyet az egykorú 
adatok szerint Popovic 1866-ban fejezett be.216

E dráma fordítása olyan jelentős feladat, hogy feltétlen szerepelnie kellett volna 
Tóth Kálmán ismertetőjében, sőt az említett iiodaírni folyóirat rövidlélegzetű kivo
natában is. Hogy ez nem történt meg, igazolja dr. Szeli István azon nézetét, mely 
szerint,, „(...) talán egyszerűen Popovic munkájának gyengesége voltak az okok, 
(...) hogy az első szerb tragédia nem talált sem kiadóra, sem olvasóra: elveszett 
a szerb költő sok más drámakísérletével, foidításával és kéziratban maradt egyéb 
alkotásaival együtt (...)” 217 Ellenkező esetben, a hat évvel későbbi megemlékezés 
bizonyosan Popovic e fordítását hangsúlyozta volna, esetleg módot találva a konkré
tabb elismerésre, értékelésre.

A zombori műfordítók szorosabb kapcsolata a Kisfaludy Társasággal 1975-től 
kezdődően fokozatosan megszűnik. Kivonatosan szerepel még egynéhány műfordí
tásuk a Táisaság ülésein, jelentősebb évfordulók alkalmából, de olyan komplett 
bemutatások, mint Pavlovits Jenő vagy Mita Popovic esetében, nem szerepelnek 
többé felolvasó üléseiken.

A továbbiak során ismertetésre kerülő műfordítók munkásságával részletesen 
Andelic Magdolna foglalkozott. Tanulmányai a Növi Sad-i Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményeiben jelentek msg.218 Ezért kimerítőbben 
csak azokkal a jelenségekkel foglalkozom, melyek Andelic Magdolna ismerte
téseiből kimaradtak, különös fegyelmet szentelve azoknak a helyi lapokban közzé
tett cikkeknek, melyek a könyvalakban megjelent műfordítások értékelésével foglal
koztak. Összehasonlítás céljából elsősorban azokkal a művekkel foglalkozom, me
lyeknek több korabeli fordítása ismeretes, ugyanis fölöslegesnek tartom megismételni 
még egyszer a már elmondottakat ezzel a témakörrel kapcsolatban.

A három műfordító közül Radics Györgyöt a korai halál gátolta meg abban, 
hogy a magyarok és szerbek kulturális közeledésén való tevékenysége költői tehetségé
nek megfelelő szintjén, bontakozzék ki. Dömötör Pálnál megtörtént ez a folyamat, 
de a XX. század elejére eltompult érdeklődés következtében éppen azok a műfordí
tások maradtak aszta1 fiókban (s valószínűleg el is vesztek az utókor számára), 
melyek nemcsak mennyiségileg, de minőségileg is megállták volna helyüket a magyarra 
fordított művek sokaságában. Margalits Ede dr. esetében viszont inkább egy iroda
lomtörténész munkásságával állunk szemben, akinek fordításaiban a legmesszebb
menőkig nyomon követhetjük a tartalmi és formai hűséget, míg a költőiesség számára 
alárendelt szerep jutott. Mindannak ellenére, hogy kezdetben egy időre esik fordí
tói tevékenységük kibontakozása, kevés nyomát találjük szorosabb együttműködé
süknek. Radics az általa megindított BÁCSKÁbanésa ZOMBORI ÁLLAMI FŐ
GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJÉben közölte ismertetéseit a szerb -horvát népkölté
szetről, valamint fordításgyűjteményének egy-egy darabját mutatványként, míg 
Dömötör a ZOM BOR ÉS VIDÉKE munkatársa volt, s csak később (Radics György 
halála előtt a BÁCSKÁban eredeti költeményeivel jelentkezett elsősorban) jelen
tetett meg átültetéseiből is.

216 Szeli István: „U tak  egym ás felé” , Fórum , N övi Sad, 1969. 56., 57. és 156. oldal
217 Szeli István ism ertetett műve, 57. oldal
218 A H IT K , 1969. I. évfolyam  szeptem ber, 1. szám ában M agdalena Andelic-Veselinovic: „M argalits 

Ede, a szerb és horvát irodalom  to lm ácsoló ja” 63— 89 o ldal; II. évfolyam, 1970. július, 3. szám ában Andelic 
M agdolna „R adics G yörgy” , 61— 77 oldal; II. évfolyam , 1970. novem ber, 4. szám ában Andelic M agdolna 
.D ö m ö tö r Pál, a költő  és m ű fo rd ító ” , 49— 63 oldal



Margalits zombori aktivitása a Történelmi Társulat megszervezésére, munkájá
nak beütemezésére irányult. Budapestre kerülve mélyült el jobban a műfordítói 
tevékenységben. Már Andelic Magdolna is megállapította: „Különös, hogy Marga
lits, aki Radics után lépett fel mint műfordító, és aki Radics halála után (...) a zom
bori gimnáizum igazgatója lett, s Radicsot személyesen is ismerte, ugyanúgy fordítói 
munkásságát is, egyetlen alkalommal sem tesz említést Radicsról, pedig fontos 
feladatnak tekintette a fordítói munkásságot, és felrótta a magyaroknak, hogy azt 
nem értékelték kellőképpen.”219 Még különösebb, hogy ugyanez a Margalits maga 
is még egyszer lefordította a Rigómezei dalokat, annak ellenére, hogy azokat volt 
kollegája még 1882-ben megjelentette nyomtatásban.

Margalits kevésbé költői voltát igazolja az a tény is, hogy fordításai tárgyának 
megválogatásában az epikai költészetre és a prózára támaszkodott, míg pályatársai, 
maguk is költők lévén (Szülik Józsefet, Mita Popovicot is ide értve), nem idegen
kedtek a műköltészettől sem.

Radics ismertetői a szerb-horvát népköltészetről220 előzetes tanulmányként is 
felfoghatók az 1881-ben megjelent TARKASÁGOK című gyűjteményében található 
fordításokat, és az 1882-ben megjelent Rigómezei Dalokat illetően. Mindkét könyvet 
részletesen bemutatta Andelic Magdolna a szerzőről szóló, már említett és idézett 
tanulmányában, így elsősorban a helyi kritikák ismertetésére szorítkozom.

A TARKASÁGOKról (Zombor, 1881, Bittermann Nándor nyomdája) Berg
mann Ákos írt a BÁCSKA 1881. 4. számában. Ismertette a kötet tartalmát, kimerí
tőbben csak Radics saját költeményeivel foglalkozott, míg a műfordításokat éppen 
csak hogy megemlítette, elemzésükre nem vállalkozott. Ez a magataitás a fordításokkal 
kapcsolatban az ismertetők legnagyobb részére vonatkoztatható, Pavlovitsot, 
Popovicot és Dömötört kivéve. Ugyancsak ebből a magatartásból következtethetünk 
az általános közvéleményre is, melynek nem volt mindig annyiia szívügye a műfor
dítás, mint amennyire az azt művelők számára volt. Bergmann figyelme nem terjedt odáig 
sem, hogy „A vak dalnok” című balladában felismerje a szerb hatást, nemcsak formai
lag (tizszótagú verssorban, azaz deseteracban írta), de tematika szempontjából sem. 
E figyelmetlenség inkább a kritikus tájékozatlanságát bizonyítja.

Andehc Magdolna „A vak da1nok”-ot Zmaj „Guslareva smrt” (A guszlicás 
halála) című versére vezeti vissza. Mindkét epikai mű főhőse „népi guszlicás”, de 
míg Zmajnál „egy kegyetlen, eltörökösödött személy (...) azt akarja, hogy a guszlás 
őt dalban örökítse meg”, addig Radics Gyoigyáját a nép szeretete, megbecsülése

219 Andelic M agdolna ism ertetett műve a H IT K  II. évfolyam ában, 1970. július, 3. szám ában, 760 oldal
220 R A D IC S G Y Ö R G Y  (1846, Szabadka -  1886, Z om bor) Budapesten szerzett tanári oklevelet. Szabad

kán  ta nárkodo tt (1868— 1873) m ajd Z om borban, ahol a főgim názium  igazgatója lett. Irodalom m al 1869-től 
kezdődően foglalkozott. M űvei a helyi lapokon kívül a FŐ V Á R O SI L A PO K ban, a H A Z Á N K  ÉS A K Ü L - 
F Ö L D ben, a M A G Y A R O R S Z Á G  ÉS A N A G Y V IL Á G ban  jelentek meg. Ezek közé ta rtoznak  :„A szerb nép- 
költészetrő l” , „B ranko Radicsevics dalairó l” , „H unyad i János Kacsics A ndrás könyvében” , „A  rigómezei da 
lok” , „H unyadi János a szerb népköltészetben” , „H unyad i M átyás a délszláv népköltészetben” című tanu lm á
nyai, majd em lített két könyve, mely a fo rd ításokat tartalm azza. (Andelic M agdolna ism ertetett tanulm ánya 
R adics Györgyről)

A Z O M B O R I Á L L A M I F Ő G IM N Á Z IU M  É R T E S ÍT Ő JE  1885/86-os évkönyvében a következő jellem 
zés található  R adicsról: „E gy élete delén levő, fá radha ta tlan  m unkás férfiú ( . . . )  a vezetésére bízott tanintézetnek 
tap in ta to s korm ányzója, tanártársa inak  szerető és szeretett barátja, az ifjúságnak kom oly, de gyengéd őre és 
gondviselője, a tudom ánynak  több  oldalú m űvelője, a közügyeknek minden jó t párto ló  előharcosa, a nevelés -  
o k ta tás  sokat tapasztalt vezérm unkása ( . . .) .  Izgékony szelleme pihenéstől irtózó szorgalm a, minden célszerű 
ú jításért rajongó idealizm usa, az em beriség nagy eszméi és a jogosult helyi pa trio tizm us között összhangosan 
m egoszlott lelke, tranzakciókra hajlandó szelíd kedélye, fehér és zöld asztalnál egyaránt, békülékeny önállósága, 
jeles tu lajdonnak vagy helyes szem pontnak m élta tására készséges m odora, oly keresetlen befolyást, föl nem tűnő 
mégis sokszor döntő  szerepet b iz tosíto ttak  neki m inden szerepkörben ( . . . )

„A  m agyar történelem  alakjai a délszláv költészetben” cím ű m űvéről a következőket találjuk a nekrológ
b an : „Ezen m unkája bizonyára a legtartósabb sikert b iztosíto tta  vei iá nevének, ha a fo lytatásban egészsége 
nem  gátolja meg. M ondani sem kell, hogy ezen vállalatának k itűzött célja volt összeszedegetni a két nép m últjá
ból am a történelm i szálakat, melyek alkalm asak az új nem zedéket apáik tó l ö rökö lt testvéries érzelmekkel össze
fűzni, s a közös haza szeretetében egyesíteni.”

(Az ism ertetett É V K Ö N Y V  14— 19. oldala)



és tisztelete övezi.221 Zmajnál én Arany János „Szondi két apródjá”-ig vezetném 
vissza a fonalat, hiszen ott is, Ali, a győztes dicsőítő dalt követel a két apródtó1.

A „Rigómezei dalok” megjelenését két rövidebb tanulmány követte. Ez alkalom
mal avatott kezű kritikusokról beszélhetünk. Pavlovits Jenő dr. a BÁCSKA 1882. 
43—46., Mita Popovic viszont a ZOMBOR ÉS VIDÉKE 1882. 83—86. számaiban 
ismertette a kötetet.

Pavlovits véleménye szerint: „(...) -  érintetlenül hagyva helyenkénti oldalait 
(a fordításnak) -  egészében, s a dalok összbenyomását véve, s figyelemmel a munka 
különös nehézségére, s a műfordítónak csak helyeselhető abbéli törekvésére, hogy hű 
ragaszkodás által az eredetihez, ennek sajátszerűségét adja vissza, mindezeket egybe 
foglalva, nézetünk szerint a fordításból az elismerést megvonni nem lehet.” Üdvözli 
a fordítót azért is, mert eddig „parlagon heverő talajon dolgozik” , igyekszik be
tölteni az űrt, mely munkájának eredménye a két nép egymást könnyebben megismer- 
hetése lehet.222

Maga is műfordító lévén (valamikoi), ismerte a fordításkor jelentkező problé
mákat, és annak a kérdésnek eldöntetlen voltát: vajon az egyébként rímtelen szerb 
hősi énekek átültetésekor szabad-e a magyar fül számára esetleg a zeneibb hatású 
rímes verssorokat alkalmazni. Míg az általa fordított három hősiéneknél ő is ezt 
a könnyebb megoldást választotta (tehát a rímes fordítást), Radicsnál helyeseli 
a rímek alkalmazást ott, ahol azok a fordítás esztétikai szépségét szolgálják, az ötös 
trocheusok megtartását, külön dicséretre méltónak ítéli a fordítás legnagyobbrészt 
rímtelen sorait, mert ,,(...) a szerb népdaloknak tömegesen, mint egy összefüggő 
egésznek a népdalok összességének eredetiségét, sajátszerűségét magán hordó, egy 
nemzet összes népköltészetének egész lényegét jellemző, maradandó irodalmi jelen
ségként történő visszaadásánál a rímes sorok használatáról abszolúte szó sem lehet.” 223 

Elemzésében Pavlovits az egyes, Radics által fordított kifejezések értelmezését, 
adekvát voltát is nagyítóüvege alá veszi. Kifogásolja pl. a következő verssorok 
fordítását, mellékelve az elképzelése szerint legmegfelelőbbekkel:

da sabljama zemlju delimo,
Radicsnál: Kardjainkkal mérkőzzünk meg érte
Pavlovits: Szablyáinkkal osszuk meg a földet

A ti sakroj na Kosovu crkvu 
Radicsnál: méress te Koszovón templomot
Pavlovits: Készíts te Koszovón templomot

mivel a „sakrojiti” jelentése =készíteni, kiszabni, esetleg építeni.

Bojna koplja kao cár na gora 
Radicsnál: Hadi koplyák mint a Crna Gora

A „carna gora” fordítását Crna Gorá-val nemcsak Pavlovits kifogásolja, de Mita 
Popovic is. Pavlovits magyarázatát nem fogadhatjuk el az idézett verssor előtti 
és az utána következő sorokat figyelembe véve:

221 Andelic M agdolna ism ertetett tanulm ánya R adics G yörgyről, 64. oldal
222 BÁ CSK A , 1882, 43. és 46. szám a
223 U .a.



Konj do honja, junak do junaka, 
bojna koplja kao carna gora, 
sve barjaci kao i oblaci, 
a cadori kao i snjegovi, 
da iz neba plaha kisa padne 
nide ne bi na zemljicu pala 
vec na dobre konje i junake, (stb.)

A kritikus kifogása helyénvaló, de ajánlata még helytelenebb a Radics által alkal
mazott kifejezésnél, mert ő a „carni,-a,-o” jelzőt a ,,car” =bűbáj főnévből képzettnek 
tekinti, tehát a „bűbájosára való fordítást tartja helyesnek, ami sem a hadikopja 
jellemzésének nem felel meg, sem pedig az eredetiben hiperbolikusán feltüntetett 
török had sokaságának, mely eső esetében meggátolná a cseppeknek földrehullását is.

Átvitt értelemben Rádiósnál a „Crna Gora” nem volt teljes melléfogás, mert 
ennek a területnek elnevezése az ott levő sötét, sűrű erdők sokaságának névbeni visz- 
szatükröződését rejti magában. A „bojna koplja, kao carna gora” egyszerre fejezi 
ki a török had fenyegető sokaságát, áttörhetetlennek látszó sűrűségét, és a hadikopják 
megszámlálhatatlan, félelmes mennyiségét.

A már idézett verssorok leghívebb tolmácsolását Margalitsnál találhatjuk meg:

Ló ló mellett, ember, ember hátán,
A sok sátor mint a hattyúk raja,
A sok zászló annyi mint a felhő,
Harci kopja mint a sűrű erdői

Nála az eső motívum módosul Bogoljub Petronavic hercegovinai gyűjtése szelle
mében :

Ha az égből alma lehullana,
Az a földre bizony le nem hullna,
Hanem lovat, avagy vitézt érve 
Vagy kopjára, vagy zászlóra esne.

Da Bog pusti iz neba jabuku,
Ne bi mogla na zemlju pásti 
Vec na honja, jali na junaka 
AV na bojno koplje, ja ’ barjaka!224

Pavlovits ismertetőjéből mégsem érezhető ki annyira a szőrszálhasogató, ok
vetlen hibát kereső rosszindulatúság, ami Popovicnál nyilvánvalóbb, de amelyet 
nála a saját nemzeti öröksége iránti szeretetből fakadó igényességgel is megmagya
rázhatunk esetleg, melynek mértéke szigorúbb, amikor arról van szó, hogy e kincset 
értéke méltó tolmácsolásának párosításával mutassa be a magyar olvasóközönség
nek.

Pavlovits a legsikerültebb átültetésnek a ciklus első hőskölteményét és a KO
SZOVÓI LÁNY címűt tartja.

Popovic véleménye szerint: „(...) ezen műfordításoknak a szerb népdalokat 
úgy kellene visszaadnia, hogy azok zománczuk fényéből mit sem veszítsenek, s hogy

224 A rigóm ezei ü tközet, Szerb népdal a X IV. századból, fo rd íto tta  M argalits Ede, Budapest, 1898



ne legyen róluk letépve azon egyszerű, de annál bájolóbb mez, melybe őket az isme
retlen dalnokok teremtő géniusza öltöztette.”225 Éppen egyszerűségüknél fogva 
nehéz ezeket a dalokat lefordítani, és „még egy magyar fordítónak sem sikerűit az 
teljesen.” Nem tartom elfogadhatónak Popovic követekező megállapítását (Rádiós
nak a szerb népköltészetről írt tanulmányai ismeretében) sem: „Radics György úr 
kevésbé elégíti ki a követelményeket, nem ismeri eléggé a nyelvet, és annak sajátos 
szólamait, minden árnyalatát (...), a nép szokásait, s legbensőbb életét is.”226 Állí
tásait példákkal igyekszik igazolni, melyek lehet, sok esetben helyénvalóak, de azok 
alapján kimondott ítélete mégsem felel meg a valóságnak.

Érvelései alátámasztásául idézett példákból mi is idézünk néhányat:

Rádiósnál: 
helyette Popovic:

Valjan budi, care, na besedi 
Vedd kegyesen, cárom, szavaimat 

Teljék kedved az ilyen beszédben

másik kél ajánlata:

vagy:
Beszélj uram, amint kedved tartja 
Beszéli szived érzeménve szerint

Koji ce mi sjesti uz koleno 
Rádiósnál: aki közel ülhet trónusomhoz
Popovic: Ki legközelebb fog állani hozzám
vagy: Ki legközelebbi közvetlenségemben lesz.

Véleményem szerint éppen Popovic javításaira vonatkoztatható a Rádiósnak 
felrótt tévedés: „Radics György úr megtartotta ugyan az eredeti verslábakat (tro- 
cheusokat), de az ő verssorai nem lévén méretesek, azok nemcsak hogy nem gördü
lékenyek, hanem számos helyen valóságos prózává lapulnak (...) ezzel a szerb nép
dalok eredeti szépségükből felette sokat vesztettek.”227

Popovic éppen az egyszerűség ellen vét, amikor Radicsot javítja: „Ki legköze
lebbi közvetlenségemben lesz.”

A Pavlovits által dicsért, jól fordított VIII. költemény soraiban

Zdrav Milosu, vjero i nevjero,
Prva vjero, potonja nevjero 

Radicsnál: Isten tartson, hu majd áruló, te
Hü először, azután meg csalfa

kifogásolja a második sorban „a csalfa” kifejezést. Az ,,áruló”-t ajánlja helyette. 
A szóismétlés megmaradása azonban, a tízszótagos verssor bővülését vonta volna 
maga után, mely ellen Radics valószínűleg tudatosan nem akart véteni.

A magyarosság szemszögéből elfogadhatók a kritkus kifogásai:

225  ZO M B O R  ÉS V ID É K E , 1882. 83. szám a
2 26  U .O .
227 u . a . 84. szám a



Hogyha nézek ősi származásra

Hol a vér érclovaknak térdéig

Milyen vagyok s örökzöldhöz nyúlnék,
Az örökzöld elhervadna rája.

Ez utóbbinak teljes szerkezete, felépítése magyartalan.

Radics maga is megérezhette Popovic kritikájának sok esetben rosszhiszemű
ségét, támadásainak ellentmondásosságát, ezért szükségesnek tartotta a válaszadást, 
mert ugyanakkor, amikor a kritikus a tolmácsoló felkészületlenségéről beszélt, 
a tanulmány végén enyhíteni akarva annak élét, így írt a fordító előszaváról: ,,(...) 
nagy olvasottságra, készültségre, mély búvárkodásra és a szerb nemzeti történelem 
ide vonatkozó részének alapos ismeretére mutató műgonddal írt előszó szerzőjének 
minden tekintetben dicséretére válik.”228

Popovicnaka ,,Rigómezei dalok”címelleni kifogására így válaszolt Radics: „Ám de 
én Karadzic 309. lapján azt találom: Komadi od razlicnijeh Kosovskijeh pjesama. 
Ez gondolom rigómezei dalokat jelent.”229

AU ti j ’ malo golijema blaga 

verssor fordítása Radicsnál:

Vagy a pénzed van -  e fogyatékán ?
Popovic a: Vagy kevés -  a rengeteg kincsed?

sort tartja helyesebbnek, melyre a fordító a német fordítást is idézi önmaga igazolásául: 
,,Oder hast des Geldes Du zu wenig?”. A műfordító ismeretei alaposságának bizo
nyítéka az is, hogy minden vitatott kérdésre válaszolt.

A Popovic által mintának szánt ,,Murát na Kosovu” (Murát szultán levelet 
küld Lázár cárnak) című költemény fordításáról Radics mindenek előtt megjegyzi: 
,,hogy a legjobb akarat mellett sem osztozom azon felfogásban, mely szerint az 
eredeti rímtelen verseket magyar rímes sorokban kellett volna átültetni.” Ezen állí
tása azonos Pavlovits követelményével is.,, „Trocheusok helyett a jambusok alkalmazá
sakor meg éppenséggel a szerb népköltészet legeredetibb jellemvonása veszett el.”230

Mindenesetre a közzétett versnek gördülékenysége, és egyes, a magyar költészet 
szellemének is megfelelő stílusmegoldások nem vonhatók kétségbe:

228 u .  a. 1882. 86. szám a
229 u .  o.
230 U .a. 1882. 91. szám a (Válaszul t. Popovits D öm e ú rnak  -  R adics G yörgy)



Hallod-e te szerbek koronája 
Az nem lehet, de hát nem is járja,
Hogy e földön két úr parancsoljon, 
hogy e rajah két úrnak adózzon. -  
Egymás mellett ketten meg nem férünk 
Egymás elől pedig ki nem térünk:
Add tehát fe l legott minden várad,
S  küld az adót, ami befolyt nálad.
Ha nem teszed, pattanj fe l a lóra, 
Seregeddel jöjj k i Koszovóra,
Kettőnk között hogy a kard Ítéljen 
Kettőnk közül ki haljon, ki éljen

A ki szerb és szerbek sarjadéka,
Szerbek vére, s szerbek ivadéka 
S  nem jelen meg Koszovó mezőjén 
Ne teremjen zöld fii legelőjén,
Keze után a búza ne keljen,
Magzatokat sohasem neveljen,
Szőlőgerezd ne ékítse hegyét,
Rozsda egye minden nemzetségét /231

Margalits Ede munkásságának kimerítő isméi tetését Andelic Magdolna készítette 
el róla szóló doktori disszertációjában, melyet kivonatosan közölt magyar nyelven 
a Növi Sad-i Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek 1. száma. A zom- 
bori Történelmi Levéltár dolgozójaként sikerült rábukkanom egy eredeti Margalits 
kéziratra, mely ábécérendben kiemelkedő délszláv történészek, teológusok, írók 
és költők stb. rövid életrajzát és a munkásságukra vonatkozó adatokat tartalmazza, 
külön kihangsúlyozva a magyar—délszláv kapcsolatokat ott, ahol ez kifejezettebben 
nyomon követhető. A kézirat kb. 750 egységet tartalmaz különálló lapok formájában, 
melyek mérete 24x17 cm. Az adatok közlésében a századfordulóig jutott el. Ezéit 
merném megkockáztatni azt a feltevést, hogy ennek a kéziratnak az anyaga a Szerb 
Történelmi Rapertórium 3. kötetével azonos, melyről bővebben egy dr. Thim Jó
zsefhez írt levelezőlap is beszél. Margalits értesíti őt, hogy 1919. január 24-én kel
tezett sorait megkapta, a bécsi levéltárban találtakat ne küldje el, mert azok a postán 
elkallódhatnak ,,és én már befejeztem munkámat; a Szerb Történelmi Repertórium 
II. és III. kötetének kézirata majdnem teljesen kész, és én új munkába többé nem 
kezdek, mert már 70 éves vagyok, csak ezeket rendezem sajtó alá, és nem tudom 
mikor lesz kész, mert a viszonyok, különösen a nyomdaiak nagyon súlyosak. Lehet 
hogy még egy pár könnyebb dolgot írok, de ez sem bizonyos (. ..)” 232

A kételyt bennem ezzel a kérdéssel kapcsolatban az kelti, hogy nemcsak szerbekre 
vonatkozó adatokat tartalmaz a kézirat. A horvát, a szlovén kultúra művelői is 
benne foglaltatnak, s ez általános délszláv jelleget ad az adatokban bővelkedő mun
kának, tehát nem pusztán szerb repertórium. Még egy érdekessége az, hogy míg 
pl. az ugyancsak zombori származású Ambrozovics Iván (1789—1868) életét és

231 U .a.
232 M TA  K ézira ttá ra : M S 4848/637, dr. M argalits Ede levele dr Thim József orvos úrnak , 1919. II. 14-én



munkásságát ismerteti Margalits (aki buzgó volt a magyar nyelv terjesztésében, 
bunyevác származása ellenére), Mita Popovicot még csak meg sem említi.

A Szerb Történelmi Repertórium második kötetének kézirata az Akadémián 
található (MTA, Kézirattár: Tört. 2. rét. 332), s habár a feldolgozott anyagot te
kintve jelentős adattárul, kiindulópontként szolgálhatna a további kutatások során, 
valószínűleg a bekövetkezett politikai szituáció az anyagi nehézségekkel párosulva 
meggátolta a mű kinyomtatását.

Az Andelic Magdolna által ismertetett prózai fordítások bibliográfiáját még egy 
utólag felfedezett adattal szeretném bővíteni, melynek keletkezési idejét pontosan 
nem sikerült kikutatni. Kovacsevics György „A vándor” című ,,16.-ik századbóli 
rajzá”-ról van szó, mely a ,,Zlatarevo zlato” című regény fordításához hasonlóan, 
34x21 cm-es fehér miniszteri papíron, Margalits kézírásával szintén a zombori 
Történelmi Levéltár birtokában van, és Margalits Ede dr. egyelőre rendezésre váró, 
személyes fonójának tartozéka.

Az előzőek során már utaltunk arra, hogy a zombori fordítógárda legsikeresebb 
képviselője Dömötör Pál volt.233

Nemcsak tartalmilag, de stilisztikai megoldásaiban is az ő tolmácsolása áll 
a legközelebb a szerb népköltészeti termékek szelleméhez, légköréhez, ugyanakkor 
az ő fordításai is a legmagyarosabbak, tehát kevésbé keltik az idegenség érzetét. 
Magyarosan ható verstani megoldásai, kifejezései az eredeti pontos megfelelői is 
egyben:

Svekrvice, majko Damjanova...
azaz: Édes napam, Demjénnek szüléje!

Oj starice, moja mila majko! 
azaz: Öreg szülém, édes anyám, lelkem!

Konja jasu do dva pobratima: 
azaz: Lovagol a két kenyeres pajtás:

Sikeresnek érzem a következő megszemélyesítést is:

233 D Ö M Ö T Ö R  P Á L  (1844. július 15, Baja -  1920, Z om bor), ügyvéd, költő  és m űfordító . A jogo t a 
budapesti egyetemen végezte el, u tána  egy évig Baján ügyvédeskedett. Z om borban  királyi aljárásbíró, m ajd 
1887-ben a járásb íróság  elnöke lett. 1898-ban m egkapta a „királyi itélő táblai bíró cím et.” Tagja volt a kü lön
böző egyeleteknek (Ifjúsági D alkör, Bács-Bodrogh Megyei Történelm i T ársulat, M agyar O lvasókör stb.), s 
egy ideig a T óth  K álm án-kör elnöki tisztségét is ő tö ltö tte  be. M űvei a FŐ V Á RO SI LA P O K ban , a M A G Y Á R - 
O R SZ Á G  ÉS A N A G Y V IL Á G ban , a C SA L Á D I K Ö R ben , a M A G Y A R  S Z A L O N ban, a V A SÁ R N A PI Ú J- 
SÁ G ban, az O R SZ Á G -V IL Á G ban, a BÁ CSK Á ban, a ZO M B O R  ÉS V ID É K É ben, stb  lá ttak  napvilágot. A da
to k a t közölt róla a Bécsben megjelent U N S E R E  K U N S T  IN  W O R T  U N D  BILD  cím ű antológia is. Jovan 
Jovanovic-Zm ajt, B ranko Radicevicet, Laza K osticot, a szerb népdalokat és hősi énekeket ford íto tta . K ötetben  
m egjelent művei: 1873-ban „V ersek, szerb nyelvből m űford ítások” , 1876-ban „K öltem ények” , 1883-ban „Ú jabb  
költem ények” , 1885-ben „A  perlekedeő a ty a fiak ” , 1886-ban „Bácskai nó ták ” , 1888-ban „K öltem ények” , G yőr 
Egyetem es K önyvtár so rozat, 1890-ben „A  n em zetiségek ...” , G yőr, 1895-ben „ ő s z i rózsák” , Z om bor, 1914- 
ben „T ó th  K álm án é letrajza” , B udapest, F ranklin  T ársu lat.

M űfordításai gyakran  szerepeltek a K isfaludy T ársaság  felolvasó ülésein. A „ D a l” cím ű költem énye díjat 
is nyert, ő t  ta rto tták  B ács-Bodrog megye koszorús költőjének. Egy drám akísérletéről is tudunk. 1908-ban (jú 
nius 28-án) a zom bori K ato likus Legényegylet székháza felavatása ünnepén „A z á ld o tt ház” cím ű színm üvét 
m u ta tták  be.



Menj el innen járvány szörnyű réme!
Kilenc fiam csontkezed elvitte,
Most az öreg anyáért vagy itt te /234

Id ’ odatle, od Boga morijo,
Devet si mi sina umorila,
I  mén ’ hoces ostarilu majku ?

Dömötör maga is tudatában volt fordításai értékének. A századforduló végére 
összegyűlt műfordításait a Kisfaludy Társaságnak küldte el bírálatra, abban a re
ményben, hogy hamarosan kinyomtatják „a mintegy 40 ívnyi kéziratot.” Vargha 
Gyulához írt 1899. április 14-i keltezésű leveléből tud juk :,,Mélyen tisztelt Nagyságos 
Uram!

Bocsánat, hogy újból terhelni vagyok bátor Nagyságodat.
Hadzsics Antaltól azt az értesítést kaptam, hogy műfordításaim gyűjteményét 

a Kisfaludy Társaság még nem küldötte el neki megbírálás végett.
Azon föltevésemből kiindulva, hogy gyűjteményem hátha elveszett a postán, 

bátorkodom Hadzsics értesítését Nagyságod szíves tudomására hozni, felkérve 
nagyságodat, hogy a megfelelő intézkedést megtenni és erről engem pár szóval 
értesíteni ne terheltessék.

Eddig megjelent fordításaim a szerb sajtóban élénk visszahangot keltettek.
Legutóbb is a Karloviczon, f. évi március hó 30.-án megjelent BRANKOVO 

KOLO czímű szépirodalmi lapban ilyen sorok állanak rólam és fordításaimról 
a „Szerb népköltemények a magyarban” czímű czikkben: »Ezek közt (a fordítások 
között) legjobb fordító Dömötör Pál, talán mert ő is költő. Az ő fordításai felül
múlhatatlanok. Azok igazán valódi gazdagodására szolgálnak a magyar irodalom
nak.«

A czikk írójától, Jovanovits V. Milántól azóta Budapestről (nem tudván ő, 
hogy hol lakom) Szabadkán át levelet is kaptam, amelyben fölkér életrajzom megírá
sára, arczképem elküldésére egy szépirodalmi lap számára, -  ezen kérésének már 
eleget is tettem. És éppen... kaptam Hadzsics értesítését is.

Ily körülmények közt talán nem fogja rossz néven venni tőlem Nagyságod 
fenti kérésemnek...

Kiváló tisztelettel alázatos szolgája: Dömötör Pál” 235
Veljko Petrovic 1906-ban, a BRANKOVO KOLO 42. számában közzétett 

emlékezéseiben Dömötör fordításait Margalits, Radics, sőt Székács fordításai 
fölé helyezi, „mert végtére is (...) nem ragaszkodik vakon a szöveghez, hanem igyek
szik, hogy amennyire lehetséges, a magyar népköltészet szellemében fordítani -  rímek 
segítségével, melyekkel a magyar a tizszótagos verssorban pótolja a szerb deseterac 
csengését -  (...)”. Fordításainak terjedelme „a legősibb daloktól a felszabadulásról 
szóló versekig” magába foglajla „a legmarkánsabb és legerőteljesebb műveket.” 
„Korszakokra osztva” jegyzetekkel látta el a költeményket, „és műve elé bevezetőül 
tanulmányt írt a szerb népköltészetről általában. (...) S ez a teljességében rendezett 
alkotás már harmadik esztendeje érintetlenül hever (...)” -  jegyzi meg emlékezésében 
Veljko Petrovic.

E nemtörődömség, hanyagság még a Kisfaludy Társaság részéről is, a korszakban 
elhatalmasodott „egységes magyar nemzeti kultúra” megteremtésére irányuló poli
tika eredménye volt, amikor már nyíltan tagadták a nemztiségek kulturális öröksé-

234 BÁ CSK A , 1897. 82. szám a (A  fivér és a nővér)
233 D öm ötö r Pál V argha G yulának , M TA K ézira ttára, M S 1016/274



gének létezéséi. Egy ilyen tradícióval rendelkező nemzettől megtagadni az önálló 
fejlődésre való képességet annyit jelentett volna mint méginkább bebizonyítani 
a hivatalos álláspont értelmetlenségét, alaptalanságát. Dömötör esetleg nyomtatás
ban is megjelenő műfordításai, ennek a fennhangon hirdetett tagadásnak megcáfolói 
is lehettek volna, s vita tárgyává tehették volna a nemzetiségek ,,kulturális evolúcióra” 
való állítólagos alkalmatlanságát, képtelenséget.

A számunkra ismert Dömötör-féle műfordítások közül a legsikerültebbnek 
„Omér és Merima” (Smrt Omera i Merime) és a ,,Jugovicsok anyja” (Smrt majke 
Jugovica) című költeményeket tartom.

Bog te ubio, Fatima devojko,
Ti si mi ga umorila mlada

sorokat a költői szabadság igénybevétele foytán így fordítja:

Hogy az Isten verjen meg Fatima!
Mit tettél te az én Oméremmel!
Oméremmel, egyetlen fiammal!
M it tettél az isten szerelméért,
Mért fojtád meg, hogy szűnjél meg élni!

A fordított sorokban található ismétlések, melyek Dömötör önálló betétjei nem 
hatnak zavarólag, sőt a szerb népköltészet szellemét tükrözik.236

A vers egyik legmeggyőzőbb része tolmácsolás szempontjából, mely a műfordító 
magas felkészültségéről, valóban művészi készségéről tanúskodik, Omernek halála 
előtt mondott szavai :

Öltsétek rám azt a könnyed inget 
Melyet drága Merimámtól kaptam;
Kössétek rám azt a hímzett kendőt,
Melyet édes, szép Merimám hímzett.
Díszítsétek fe l szegfű virággal,
Aminővel Merimám díszített,
S  vigyetek a Szepteli utcán át,
Háza mellett édes Mer imámnak,
Hogy Merima megláthasson engem,
Hogy meglásson és hogy megcsókoljon 
Az ki engem élve meg nem csókolt.

Az előbbiek során, a fordításokkal foglalkozva, sohasem éreztem közelebbinek 
az eredeti költemények hangulatának ennyire tökéletes átadását, mint az idézett 
sorok olvasásakor.237

Ugyancsak ez a minőség mutatható ki „A Jugovicsok anyja” (Smrt majke 
Jugovica) című „szerb népballada” tolmácsolásával kapcsolatban, nem csoda, hogy 
Veljko Petrovic is leközölte a CROATIA című, Budapesten megjelenő „horvát 
-szerb szociálpolitikai, gazdasági és szépirodalmi haviszemléjé”-ben238, mely 
„azoknak a horvát -  szlavón-dalmát képviselőknek és politikusoknak ez idő sze
rinti első és magyar nyelven megjelenő egyedüli lapja” volt, „kik bár különböző

236 K áich K atalin  D ö m ö tö r Pálról írt egyetemi szakdolgozata, 1965.
237 Tanulm ányában Andelic M agdolna is e so rokban  lá tja a legsikeresebbnek az eredeti hangulatának 

átm entését.
23» C R O A T IA , 1906, 209— 212. oldal



pártokhoz tartoznak, egy szívvel-lélekkel a magyar nemzetnek jelenlegi küzdelmében 
baráti jobbot nyújtottak”239.

A fordított költemény, úgy érzem, megérdemli szövegének teljes ismertetését, 
mert nézetem szerint csak ily módon bizonyíthatók mindazok a pozitívumok, ame
lyekre Dömötör fordítói munkájának elemzésekor hivatkoztam.

A JUGO VICSOK ANYJA  
szerb népballada

Uram, isten, micsoda történet!
... Rigómezőn hogy harcra kelének,
Mind a kilenc Jugovics ott volt ám!
S  tizedik, az öreg Jug Bogdán.
Kéri Istent Jugovicsok anyja:
Ha őneki sólyom szemet adna,
S  lenne neki fehér hattyú-szárnya,
Rigó mező síkjára hogy szállna,
Hogy a kilenc Jugovicsot látná, —
S  tizediknek az öreg Bogdánt rá !
A jó Istent addig-addig kérte:
Sólyomé lett mindkét szeme éle,
S  lett néki fehér hattyú-szárnya 
S  Rigó mező síkságára szállá.
Jaj, a kilenc Jugovics halott ám!
S  tizediknek az öreg Jug Bogdán !
Kilenc kopja ott áll fejfa módon,
A koplyákon ott ül kilenc sólyom,
Koplyák körül kilenc jó lovat lát,
Ezek körül kilenc bősz oroszlánt.
És kilenc ló nyerít fe l egyszerre,
Bősz oroszlán kilenc jajdul erre —
S  kilenc sólyom száll sikoltva fel-le.

De az anya a szívén erőt vett,
Nem törtek fö l szívéből a könnyek.
A lovakat fogja a kilencet,
Az oroszlánt fogja a kilencet,
A sólymot is fogja a kilencet -  
És visszatér fehér kastélyába.
A menyeit ott amint meglátja,
Hozzájuk megy — s lesz csodák — csodája:
Összecsuklik kilenc özvegy jaja,
Kilenc árva könnye foly patakba,
Kilenc jó ló nyerít fe l egyszerre,
Bősz oroszlán jajdul erre -  kilenc 
S  kilenc sólyom száll sikoltva fel-le.
De az anya a szívén erőt vett,
Nem törtek fe l szeméből a könnyek.

239 U. a. 1. szám a, A lap célkitűzései közé ta rto zo tt az előítéleteknek és félreértéseknek eloszlatása „am e
lyek m indkét, az élet érdekek kapcsán egym ásra u ta lt nem zet lelkére lidércnyom ásként nehezedtek.”



Órájában a sötét éjfélnek 
Deres lova nyerítez Demjénnek.
Szól az anya Demjénnéhez kérdve: 
,,Mond csak menyem, Demjén felesége, 
Mért nyerít úgy Demjén paripája?
Talán éhes a tiszta búzára ?
Talán szomjas Zvencsa forrására?”
Felel néki Demjén felesége:
,,Édes napam, Demjénnek szüléje!
Nem éhes az a tiszta búzára,
Nem szomjas az a Zvencsa forrására, 
Nyerít, mivel Demjén rászoktatta 
Éjfélenként őt az apró zabra -  
S  országúti éjeli járatra,
Kesereg ő mostan a gazdáján,
Hogy azt mért nem viheti a hátán. ”

De az anya a szívén erőt vett,
Nem törtek fö l a szívéből könnyek.
Hogy megvirradt, hogy a nap felszállott, 
Két fekete holló arra szállott,
Véres szárnnyal jőve mindkettőjük. 
Elfáradtak tajtékzott a csőrük.
Elesett hős kezét hozták ők el,
Ujján arany karikagyűrűvel.

Lehull a kéz, anyaölbe hulla.
Fogja azt a Jugovicsok anyja,
Fogja, nézi, forgatja, forgatja.
Majd szólítja Demjén nőjét, kérdve: 
,,Édes menyem, Demjén felesége!
Ezt a kezet fe l nem ismernéd-e ?
Demjén neje im e választ adja:
,,Édes napam, Demjénnek anyja!
Ez a kéz itt Demjén keze fője,
Mert a gyűrűt jól ismerem rajta,
Vélem ezzel ment az esküvőre.”

Fogja ismét Jugovicsok anyja;
Fogja, nézi, forgatja, forgatja -  
És hozzája így suttog az ajka:
,,Oh én kezem, oh én zöld almácskám! 
Hol nőttél fel, -  merre, hol téptek le?
Itt nőttél fe l az én lágy ölembe,
Ott téptek le Koszovó síkságán.”
S  fájdalomtól szíve úgy megtelteit,
Úgy megtelteit: nyomban ott repedt meg. 
Az ö kilenc hős Jugovicsáért,
S  tizedikért: öreg Jug Bogdánért.



A népköltészeti termékek mellett szívesen fordította Dömötör szerb kortársait 
is, elsősorban Jovanovic-Zmajt, Branko Radicevicet, Laza Kostic „A minadir” 
című művét, Vladimír Kacanskit, sőt Mita Popovic „Egy a szívünk” című költeménye 
is helyet kapott az ŐSZIRÓZSÁK gyűjteményében.

Zmaj költeményeinek fordítása 1890-ben látott napvilágot először a FŐVÁRO
SI LAPOKban, majd később a BÁCSKÁban is.

A „Hervadt rózsák”-ból a Il-al Szülik József is lefordította, ősi nyolcas formájá
ban, míg Dömötörnél az 5+ 4  és 4+4-es felosztású verssorok váltják egymást.

Szuliknál: Mikor a sírodnál voltam,
Virágillat lebbent hozzám,
S  benne ilyen szózat hangzott:
Mit csinál fönn kis leánykám ?

Dömötörnél: Hogy leborultam a sírodra
Egy hang csendült át telkemen;
A bazsalik illatja szólott:
,,Hogy van Szmilykám, gyermekem?”

Zmajnál: Kad sam bio na ívom grobu
Zamirisa mi bosiljka,
A meni se pricu glasak:
„Sta mi radi moja Smiljka?”

Véleményem szerint mindkét fordítás gyenge, csak tartalmilag adja vissza a költe
mény mondanivalóját a költőiesség hiányával, ami a mondanivaló rovására is tör
ténik.

Dömötör fordításában a „Nem szabad hát énnekem m ár...” kezdetű vers tol
mácsolása a legsikerültebb. A verssorok gördülékenyek, az elvesztett kedves után 
érzett fájdalom átmentése mentes a pátosztól, egyszerűségével hat:

„Nem szabad hát énnekem már 
Nem szabad többé szeretni,
Kedvesemet, kedvesemnek 
Nem szabad többé nevezni?
De szerelmemet k i tiltja ?
Mely örök, mely végtelen...
-  Én szeretlek édes gyermek,
Eltemetett kedvesem!

Szülik József240 nem tartozik a Zomborban élt műfordítók közé. Mun
kásságának rövid ismertetését azzal indokolom, hogy a BÁCSKA, valamint

240 S Z Ü L IK  JÓ Z SE F  (1841. feb ruár 28. Baja -  1890. m ájus 31. Ó-Becse). Jó m ódú  polgári szülők gyer
meke. A pja korán  m eghalt, m ostoha apja, Petes M ihály jogvégzett em ber volt, gazdatiszt az O rczyak janko- 
váci b irtokán . A  gim názium i tanu lm ányait Baján végezte, első irodalm i kísérleteit a m ár em lített V örösm arty-al- 
bum  tartalm azza. T anára K o lm ár József, Petőfi k o rtá rsa  -  ennek szellemében nevelte az ifjúságot. Első költe- 
tem énye a K A L A U Z ban lá to tt napvilágot 1857-ben. M unkatá rsa  volt a  N A P K E L E T nek, SZ E G E D I N A PLÓ - 
nak, S Z É P IR O D A L M I K Ö Z L Ö N Y nek , M A G Y A R  N É P L A P nak , m ajd később a  K A T O L IK U S  N É P L A P- 
nak, B Á C SK Á nak, Z O M B O R  ÉS V ID É K É nek stb.

„V odica” cím ű legendája arannyal díjazott pályam ű volt 1858-ban.
A nyja kívánságára lesz kalocsai növendék pap . P appá 1864-ben szentelték. Á llom áshelyei: K ollu th , 

K unbaja , Bezdán. H aynald  Lajos költségén 1872-ben tanu lm ányú tra  indul N ém et- m ajd  O laszországba. 1876- 
tó l p lébános lett Ó-Becsén, p répost (1881), esperes, m ajd  cím zetes püsDÖk lett és négy kerület iskolaigazgatója.



a ZOMBOR ÉS VIDÉKE kötetben megjelenő műfordításaiból mutatványként 
közölte elsősorban Zmaj és Branko Radicevic átültetéseit.

Míg az eddigiek során elsősorban a szerb népköltészet tolmácsolásával talál
koztunk, Szülik a műköltészetben talált rá azokra a művekre, melyeknek fordítása, 
nézete szerint, üdvös feladatnak bizonyult. Zmaj és részben Radicevic kortársai is 
voltak. Műveik fordításával Szülik tulajdonképpen hozzájárult ahhoz, hogy a Ma
gyarországon élő szerb nemzetiségi kisebbség irodalmát propagálva, tudatosítsa 
a magyar irodalmi közvéleményben annak létezését, ellentétben azzal a hivatalos 
koncepcióval, mely igyekezett minél ritkábban tudomást szerezni egy kialakuló, 
fejlődő nemzetiségi irodalomról.

VISSZHANGOK című gyűjteménye 1890-ben jelent meg Győrött, Gross 
Gusztáv és Testvére kiadásában. Előszavából megtudjuk, hogy előző kötete 22 
évvel azelőtt jelent meg. A VISSZHANGOK címet a műfordításokra is vonatkoztat
va (a kötet eredeti verseket is tartalmaz) megjegyzi: „műfordításaimban pedig magam 
törekedtem az idegen költők hű visszhanga lenni.” A szerb költők mellett Heinet, 
Tennysont, Lenaut is fordította.

Egyik kritikusa írta róla: „Szülik nem volt valami kiváló szellem, sem eredetibb 
költői egyéniség, de egyike költészetünkben a Longfellow által emlegetett kisebb 
énekeseknek, akik dalán elandalog a lélek, fölmelegszik a szív.”241 E jellemzést 
elfogadhatjuk műfordításait illetően is.

A könnyebb fajsúlyú Zmaj és Radicevic-versek mellett 242, megpróbálkozott 
ez utóbbi „Kad mlidijah umreti” című elégiájának fordításával is, ami olyan feladat 
megoldását jelentette számára, mely meghaladta költői teljesítőképességének lehető
ségeit. A vers alapvető mondanivalója a halálra felkészült költő mélységes fájdalma, 
mely a csonka életmű hátrahagyásából, a be nem teljesült vágyakból, álmok
ból ered. Nem annyira az elkerülhetetlen elmúlást siratja Radicevic, hanem 
a befejezetlenség nyomasztó érzéséből fakadó, a teljességre való törekvés megvalósít- 
hatatlanságát.

Ennek a mondanivalónak átmentése az epigonizmus stilisztikai felszínességével, 
korlátoltságával, pongyolaságával történik. Bármennyire is átérezte Szülik a vers 
mélységét és szépségét, egy Vajda János költői eszközeinek hiányában nem állt 
a feladat megoldásának magaslatán.

Fejem lecsügg, bús arcom haló vány,
Reszket a kezem, ing térdem, testem bágyadt,
Szemem fényét a kór emészti fel,
Itt az idő, hogy mély sírba szálljak.

Ezek a sorok zavarólag hatnak, sőt a második sorban szinte komikus a betegség leírása, 
mely egy fiatal élet megsemmisülését jelenti. Radicevic leírásának stilisztikai eszkö-

Lírai verseinek tárgyköre: a  család, a term észet, a haza, a  vallás. Versei m ind a népnem zeti epigonizm us 
jegyében születtek. A ngolból, ném etből, franciából, olaszból, m ajd  a szerb irodalom ból fo rd íto tt. Radics, M ar- 
galits m űfordításainak m agvát a  népköltészet képezi. Szülik a m űköltészet, a ko rtá rsak  felé fo rdu lt elsősorban. 
M űford ításoka t is ta rtalm azó  köte tei: „V isszhangok” (Az Egyetem es K önyvtár 36. körete 1890-ben és a post- 
hum us köte te: Szülik József K öltem ényei és m űfordításai Lévay M ihály szerkesztésében, B udapest, 1896. IR O 
D A L O M : BÁ CSK A , 1890. 23. 36. és 43. szám ai; B ács-Bodrogh vármegye m onográfiája , szerk. Borovszky 
Sám uel, Budapest, 1909, II. köte t, 484. oldal. P intér Jenő M agyar irodalom  története, Budapest, 1931

241 Szülik József posthum us kötetének  m éltatásából, m elyet Lévay M ihály írt.
242 Az 1890-ben m egjelent „V isszhangok -  újabb költem ények, m űford ítások” Szülik Józseftől a követ

kező fo rd ításokat ta rta lm azza: B ranko Radiőevié: „D ala im ” (K ad  m lidijah um reti), „A  vándorlás vége ” (Putu  
k ra j), „A  vízhordó lányka” (D evojka na studencu), „ Im a ” (M olitva), „A  ha lász fiú ” (R ibarceta  san) 
Jovanovié-Zm ajtó l: „Szerb dalok  ., (I, II, III), „S ó lyom ,,” , „ H áz  nélkül”



zeit az egyszerűség, a tömörség jellemzi. A fordítónál ez az egyszerűség elsekélye- 
sedett, eligénytelenedett :

Glava klonu, lice potavnilo,
Bolovanje oko mi pcpilo,
Ruka lomna, telő izmozdeno,
A kleca mi slabacko koleno,
Dode dóba da idem u groba.

Egy Vajda Jánosnak sem sikerült mindig a filozófiai mondanivalót oly mérték
ben hajlékonnyá tenni a népies forma eszközeivel, hogy mindenkor elkerülhette 
volna az Arany János által is már maximálisan kiaknázott népies forma korlátait. 
A lét, nemlét, beteljesülés és a be nem teljesülés, az evilági tartózkodás értelmének 
keresése, a túlvilág fenyegető árnyéka, a világmindenség, a kozmosz, az öröklét 
körkörös, idegeket feszítő kérdései, mind olyan mondanivalók voltak, melyek 
kifejezésére a megszokott és egyben elhasznált, kimerített formai lehetőségek újra 
csak Vajda kései költészetében nyertek méltó alkalmazást, létjogosultságot, de a le
hetőségek így is korlátozottak voltak. Nem csoda, hogy éppen nála találkozunk 
néhány Radicevic vers fordításával, átköltésével, hiszen mondanivalóban és a nép- 
költészetre visszavezethető formai megoldásokban fellelhető közöttük némi hason
latosság.243

A délszláv népek irodalmára, melyet elsősorban a romantizmus jellemez egé
szen Vojislav Ilic és Silvije Strahimir Kranjcevicig, a ,,népies-folklor hangok” 
messzemenően jelentkeznek, mondanivalóban pedig „újra az ember létezése, fátuma” 
kap központi helyet. A nemzeti mozgalom kérdései a tradicionális népi epikának 
folytatásaként bontakoznak ki (Njegos, Mazuranic), melyekkel párhuzamosan je
lentkezik az egyes ember filozófiai-reflexív és egzisztenciális értelemben.

„Két ellentét simul egymáshoz, melyek néha gyönyörűen egyesülnek. Az egy
szerűség, a világos, tömör kifejezésmód, és a túloldalon az éjféli fantázia, amely 
látja és elhiszi azt, amit fényes nappal nem láthatna, nem hihetne el egyetlen 
élő lélek sem”244, így jellemzi Iván Cankar a XIX. század második felében kialakuló 
délszláv költészetet.

Ez a kihangsúlyozott egyszerűség lehetett Szülik megtévesztője is, amikor 
arra a feladatra vállalkozott, hogy a népköltészet által megtermékenyített Radice- 
vicnek (ki ezeknek a formai eszközöknek virtuóza volt) említett elégiáját továbbítsa, 
megismertesse a magyar olvasóközönséggel.

Radicevic búcsúja az élettől a szerb népköltészetből jólismert megszemélyesí
tések, hasonlatok itt egybegyűjtött csokrában nyert kifejezést. Éppen egyszerűségé
ben, tömörségében rejlik az az ősi népi erő, mely az elmúlás feletti fájdalmat nem 
sekélyesíti el, és megvédi a közhelyszerű szentimentalizmustól, mely viszont a for
dításban nagyon is jelen van.

243 Radiéevicnél a  V ajda János-i m ondanivaló töredékesen 1850-től tuda to sod ik  m ind intenzívebben, 
m ikor betegsége folytán m ind roham osabban  közeledik a halál felé, és a nagy elhatározások, a  nagy ígéretek 
jelöltje, abban  a p illanatban  kényszerült az elm úlásra, am ikor m inden tudása , felkészültsége lehetővé tette volna 
egy teljes, nagy, hatékony életm ű k ibontakozását.

2 44  N ovija jugoslovenska poezija -  antologija -  N aprijed  Zagreb, 1962. P redgovor Sime Vuéetiéa, 11. 
o ldal: ,,D va kon trasta  stoje tu  priljubljena jedan uz drugi, a ponekad  se na krasan nácin zd ru íu ju  u jedno. P ro- 
sto ta  i jednostavnost, jasno , jezgrovito izraíavanje, a na drugoj strani ponocna fantazija koja vidi i vjeruje §to po  
bijelom  danu ne bi vidjela ni verovala íiva. du§a.”



Isten veled élet, szép tündérálom,
Piros hajnal, napfény, isten veled!
Isten veled világ, volt édenkertem,
Búcsút kell vennem immár tőletek!
Világ! ha téged úgy nem kedveli szívem,
Tovább is látnám fénylő napodat,
S  folyóid tükrét, hallanám orkánod,
S  élvezném a szép madárhangokat.

Zbogom, zitku, moj prelepi sance,
Zbogom, zoro, zbogom beli dance!
Zbogom svete, nekadasnji raju, -  
Ja sad moram drugom iái kraju!
O, da te tako ja ne ljubljah zarko,
Jós bi gled’o tvoje sunce jarko, -  
Slus’o groma, slusao oluju,
Cudio se tvojemu slavuju,
Tvojoj reci, i tvojem izvoru, -  
Mog zivota vir je na uviru!

A „zitku” (zivot), „sance” (san), „dance” (dán) kicsinyítő képzős alakjai az „élet” 
„álom”, „nap” szavaknak, melyekkel a haldokló költő egyre elerőtlenedő kezével 
szinte cirógatja, simogatja az életet, a világot, mely számára a mérhetetlen szenvedé
sek közepette is a valóságban gyökeredző édenkert volt, napfényével, viharaival, 
énekes madaraival, halkan csörgedező patakjaival, éltető forrásaival, az életnek, 
létezésnek eme mindennapos kicsiny örömeivel, mindez éppen egyszerűségénél fogva, 
a halál közelében válik óriássá, predimenzionálttá, a létezésnek eszenciájává, melyet 
gyakran csak a közeli elmúlás tudatosít, kristályosít ki az emberben.

Az árván hagyott költemények a költő egyedüli életbentartói a fizikai megsemmi
sülés után, még akkor is, ha a befejezetlenség bélyegét viselik magukon. Szülik 
a költemény e részének fordításakor mintha kissé felszabadult volna, verssorai 
kevésbé akadozók, kifejezéseinek megválogatásában megérezhetjük a pongyolaság 
elkerülése céljából tett erőfeszítéseit:

Szegény árváim, zengő dalaim,
Ifjú korom kedves szülöttei!
Az ég azúr kékjével vágytalak 
Titeket is felékesíteni.
Rátok kívántam adni köntösül 
A lángoló nap fényes sugarát,
A szivárvány mosolygó színeit,
Az ég hold fényét, csillagfáty ólát.

Szülik nyolc sorban fordította azt, amit Radicevic hat erőteljes verssorban fejezett ki :

O, pesme, moje, jadna sirocadi,
Deco mila, mojih leta mladi!
Htedoh dugu da sa neba svucem,
Dugom sár nőm da sve vas obucem,
Da nakitim sjajnijem zvezdama,
Da obasjam suncanim lucama. ..



Ugyancsak ez tapasztalható az utolsó versszak fordításánál, mely antitézise 
az őt megelőzőnek:

De ah, az égnek kékje odavan,
A csillagok elveszték fényüket,
A szivárvány nem mosolyog nekem,
S  a napfény nem melenget engemet.

Mit nektek adni vágytam, veszve mind;
Szétszórta a szél lelkem álmait;
Dalaim, árva, kedves gyermekeim,
Rongyban, szegényen hagylak hátra itt.

Duga bila, pa se izgubila,
Zvezde sjale pa su i presjale,
A sunasce ono ogrejalo,
I  ono je sa neba mi palo.
Sve nestade sto vám dati spravlja -  
U traljama otac vas ostavija,245

Szülik József alapos ismerője lehetett Branko Radicevic költészetének, amire 
az általa fordításra kiválasztott költemények utalnak. „A vizhordó lányka” és ,,A ha
lászfiú” például egy-egy gyöngyszeme a költő románcainak. Pavle Popovic medá
liáknak nevezi őket, melyeknek egyszerűsége, naivitása a költő nagyszerű lélek- 
ismeretéről nyújt bizonyítékot, ugyanis a költeményekben kifejezésre jutó érzések, 
a rövid történet elbeszélése nem a költő saját érzelmeinek, vele megtörtént események
nek tolmácsolása, hanem az első esetben egy ifjú, bájos lánykáé, a második esetben 
a halászlegényé, aki ha már a valóságban nem tudott egy picinyke halacskát sem 
kifogni, legalább álmában ez megtörténhet vele, még akkor is, ha a beteljesülés 
pillanatában:

S  illeszti a sült halat 
Szájához vidoran...
A sajka billen... álma fu t . ..
-5* a jó  hal oda van.

Pa je uze, pa njom brze 
Da primakne k  usti...
Cun se ljuljnu... On se trze ...
Ode sanak pusti!

A műfordítások aktív korszaka Zomborban tulajdonképpen a XX. század ele
jén fokozatosan megszűnt. Meghalt Radics, majd Mita Popovic, Szülik József, végül 
1901-ben Pavlovits Jenő is. Margalits Budapesten egyengette a két nép közeledésének 
útjait. Dömötör Pál egyedül maradt a kortársak zajos, hetvenkedő magatartású 
forgatagában, serényen dolgozva, de egyre kevésbé hitt munkájának hasznosságá
ban, termékeny hatásában, A már előbb idézett Vargha Gyulához írott levél azt bizo-

245 Pesme B ranka R adiőevica sa pism im a njegovim  i jednom  spisom u prozi, Beograd, 1924. 215—216. 
o lda l; Visszhangok -  újabb költem ények, m űfordítások Szülik Józseftői, G yőr, 1890. 69. oldal



nyitja, hogy a költő tudatában volt kései műfordításai értékének. Valószínűleg ezért 
dolgozott olyan kitartóan rajtuk. Ismételten csak sajnálni lehet, hogy közülük pilla
natnyilag nagyon kevés ismeretes. E kézirat megtalálása, lehet, hozzájárulhatna 
ahhoz, hogy a korszakban kifejtett munkásság eme töredéke meghaladja az iroda
lomtörténeti kereteket, s szépirodalmi elismerés, elbírálás tárgyává váljon,



ÖSSZEGEZÉS

Az egykori Bács-Bodrog vármegye központjának, Zombornak, a szerb-horvát- 
magyar kulturális és irodalmi kapcsolatok egyik központjának története szervesen 
épül bele a századforduló Monarchiájának irodalomtörténetébe, magán viselve 
annak, provinciális keretei között is, sokszínűségét, ellentmondásokkal, megalku
vásokkal telített légkörét, magas és mély pontjait, amely egyszerre párhuzamosan 
szolgálta időnként a haladást. Legtöbbször azonban a megtorpanás, a mozdulatlan
ság, a lassú változások, s ezzel egyidőben a fejlődései lenesség jegyében jöttek létre, 
vagy semmisültek meg határozatok, döntések, fulladtak kudarcba egyéni kísérle
tek, törekvések a látszólag megtalált béke megőrzése érdekében.

A kulturális életben létrejött kapcsolatokat a szervezettebbség jellemzi, míg az 
irodalomban elsősorban az egyéni kezdeményezések, tevékenykedések dominálnak, 
kezdetben a Kisfaludy Társaság védőszárnyai alatt, idők folyamán azonban, az 
egységes magyar nemzeti kultúra elméletének elharapódzása következtében, ezek 
az egyének elvesztették ezt a látszólagos hovatartozást is, önmaguk útján haladtak, 
s mind erőtlenebbül szolgálták a közeledés ügyét. Részben dilettáns, amatőr voltu
kat igazolja az a sajnálatos tény, hogy nem gondoltak időben közös célú munkássá
guk összehangolására, erőik egyesítésére, előnyben részesítették az egyéni érvényesü
lést. Az egység létre nem jötte nemcsak a szubjektív idegenkedésnek, de annak az 
objektív ténynek is a következménye, hogy a városban relatíve későn születtek meg 
azok a gazdasági feltételek, melyek a rohamosabb ütemű kulturális fejlődés igényét 
támasztották volna a polgárság körében, mire pedig a kibontakozó aktivitás a szer- 
vezettebbséget igényelte volna, a külső, politikai tényezők és a gazdasági élet föld- 
hözkötöttsége (mely egyfajta röghözkötött, elparlagiasodott szellemi életet alakí
tott ki) gátolták, megbénították a kapcsolatok erősbítésére irányuló törekvéseket. 
A haladás új formában való jelenkezése, megértése, megkísérlése meghaladta Zombor 
szellemi rétegének erejét, Az elszigetelődés nemcsak a szerbek és a magyarok egymástóli 
fokozott eltávolodásában észlelhető, de a valamikor sokat ígérő egyének is mindin
kább önmagukra utalódtak, önmagukba zárkóztak környezetük közönyössége elől, 
mellyel párosulhatott a meg nem értett felsőbbrendűség-érzel is, mint például Dömö
tör Pál esetében, aki a legtovább küzdött (részben a maga által létrehozott társta- 
lan költői magaslatról) környezetének mindinkább ellaposodó valóságával. Mire 
azonban fordításaiban megérlelődött, meggazdagodott, teljes egészében kibontako
zott valóságos költői egyénisége, sem szűkebb környezete, mégkevésbé a hivatalos



irodalom, melynek támogatására számított, nem vett tudomást e későn megérett 
életműről. E késői életmű hiányában pillanatnyilag még az utókor sem részesítheti 
Dömötört olyan elismerésben, amely esetleg megilletné őt az említett mű ismere
tében.

Zombor művelődéstörténete nem a századforduló korában elért kivételes ered
mények szemszögéből megközelítve lehet érdekes ma számunkra (néhány érdeme 
kultúrtörténeti szempontból vitathatatlan), hanem a specifikus történelmi, társadal
mi, földrajzi, gazdasági helyzetéből adódó, de a bénító korszak hatására elsikkadt 
lehetőségek (a szerbhorvát-magyar kapcsolatokat illetően) teszik őt elsősorban ér
dekessé.

A teljességre való törekvés jegyében igyekeztem tanulmányomban éi inteni 
azokat a mozzanatokat, momentumokat, melyek nézetem szerint, a legkézzelfog
hatóbban érzékeltetik milyen formában, hol és mikor volt meg a lehetőség arra, hogy 
egy maradandóbb kulturális kapcsolat örökségének tulajdonosa legyen a város. 
Ebből adódik az egyes jelenségek (színházi kapcsolatok, Barátság Asztaltársaság, 
Szabad Lyceumi Egyesület, stb.) lészletesebb, komplettebb feldolgozása.

A hatások, az áthasonítás, az asszimiláció problémáját nem sikerült olyan mér
tékben megközelíteni, mint ahogyan azt jogosan elvárnánk. Mindkét részről olyan 
írói egyéniségekről lévén szó, akiket ma már csak esetleg névszerint ismer mind 
a szerbhorvát mind a magyar irodalomtörténet, feleslegesnek tartottam tüzetesebb 
analízis tárgyává tenni munkásságukat, melyben lényegesebb helyet kapott volna az 
áthasonítás. Ha volt is rá példa az említettek munkásságában, ez inkább temati
kus jellegű -  saját mondanivaló hiányában (Mita Popovic: Nasi seljani; Radics 
György: A vak dalnok), melyből az utókor számára korszakalkotó, követendő 
példa nem maradt fenn. Azt a puszta tényt kell elsősorban értékelni, amely az egyes 
személyek törekvéseként jött létre, mely arra irányult, hogy a két egymás mellett 
élő nép kapcsolata minél egységesebb legyen, anélkül, hogy bármelyikőjük elvesztené 
egyéni, sajátos jellegét. Ezeknek az egyéneknek életműve egyben megtanít bennünket 
arra, hogy a velünk együttélők szellemi örökségét is tiszteletben tartsuk. A létrejött 
eredmények pozitív voltának értékelése ebből a szempontból történt.

A kimondott bírálat a ránkhagyott örökség megbecsüléséből, szeretetéből fa
kadt, mely a legnagyobb megértéssel veszi figyelembe az objektív nehézségeket, de 
ugyanakkor egy kitartóbb magatartás követelményét igényli előremutató előjellel, 
amely nekünk szól, hogy a mi kapcsolattörténeti tevékenységünket mind kevésbé 
befolyásolják azok a szubjektív tényezők, melyek az elsikkadt lehetőségek veszélyét 
rejtik magukban.
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