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Gál István  

JUGOSZLAVIA  A MAGYAR 
T5RTËNETTUDOMANYBAN, 
1920-1940 

Magyarország 1920 után  valamnnyi  Új szomszédja közül az Újonnan 
alakult délszláv állam iránt viseltetett a legcsekélyebb ellenszenvvel és 
a legkevesebb nehezteléssel. A horvát és szerb nemzet sok nagy emberi 
erénye, szellemi értéke és a közös sors mindig eleven volt a magyar tör-
téneti tudatban. A tudományos érdekl ődés a délszláv népek iránt nem 
volt újkeletű : a magyar reformkortól megszakítatlan volt a magyar jog-, 
történet- és irodalomtudomány érdekl ődése dél felé. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának évtizedeken át külön Keleti-, Balkán-bizottsága m ű-
ködött; a délszláv történettel foglalkozó tudósokat az Akadémia tagjaivá 
választották; elég itt csak  Kállay  Béni,  Asbóth  János,  Thallóczy  Lajos,  
Margalits  Ede,  Szegedy  Rezső  forráskiadványaira, fordításaira és önálló 
munkáira emlékeztetni. 

A délszláv történelem és a Balkán-kérdés fontosságát a magyarság 
sorsa szempontjából a világháború után tudományos köreink ismerték 
föl először.  Előij  árt e téren a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Külügyi Társaság tudományos szakosztálya. 

Amikor az új Ausztria történeti helyzete és államformája lehet ővé 
tette, hogy a bécsi nagy levéltárak anyaga az addigi id őpont, 1847 után 
a történetkutatók rendelkezésére álljon, 1920 nyarán a Történelmi Tár-
sulat nyomban megszervezte  ún.  bécsi misszióját, amelyb ől aztán ké-
sőbb a Bécsi Magyar Történetkutató Intézet fejl ődött ki. Két nagy fel-
adatkörének egyikéül éppen a délszláv vonatkozású anyag átvizsgálását 
jelölték meg. Eszerint szükséges: „Rendszeres kikutatása és összeállítása 
annak a matériának, mely 1848-tó 1  fogva a román és  illyr-szerb-horvát 
nemzetiségi mozgalmakra a bécsi nagy levéltárakban található, hogy meg 
lehessen belőlük szerkeszteni e fontos kérdések okirattárát és földolgozni 
a bevezetésben történetüket." (Károlyi Árpád fogalmazása.) 

De nem csekélyebb fontosságú a Külügyi Társaság követelése sem. 
A Társaság hivatalos folyóiratában, a Külügyi Szemlében 1921-ben Bajza 
József a kívánalmak maximumát állítja föl: A balkáni népek iránti ér-
deklődés fölkeltését mindjárt a legalsó fokon kezdené meg: „Rendkívüli 
tárgyként, talán az illet ő  iskola földrajzi helyzete szerint, tanítandó  
vonla  szomszédaink nyelve... s megfontolandó volna, hogy a gimnáziu-
mok fakultatív görögjével, a reáliskolák kötelez ő  franciájával párhuza-
mosan ne volna-e  fakultatíve tanítandó  szomszédaink valamelyikének  



nyelve az illető  iskola földrajzi helyzete szerint... Alkalmat kell adni az 
ifjúságnak, ha egyébre nem, legalább a balkáni nyelvek elsajátítására. 
A budapesti közgazdasági karon a román, szerb, bolgár és török nyelv 
tanári székét román,  ill.  délszláv történet-politikai katedrává kellene 
átszervezni... Csekély nézetem szerint mind a három vidéki egyetemen 
két-két balkáni katedra volna szervezend ő  a helyi viszonyok szerint 
balkán-történeti,  sziavisztikai,  román Vagy délszláv tanszék formájá-
ban". Bajza utal arra, hogy az els ő  világháború alatt Szegeden fölmerült 
egy Balkán-Akadémia terve, s ez arra vall, hogy az eszmének vidéken 
nemcsak történelmi múltja, de talaja is volna. Mindezek mellé  szüksé-
gesnek  látja a Külügyi Társaság kebelében egy Balkán-szabadiskola föl-
állítását. 

A szavakat tett is követi. A Külügyi Társaság egyik alapítója, a 
magyar  diplomáć ia-történet megteremt ője, Horváth Jenő, aki legtöbbet 
vizsgálta Magyarország történeti helyzetét az európai államrendszerben, 
jó példával és hasznos munkával igyekezett  elöljárni.  Öt olyan munkája 
jelent meg, amelyek ismerete és használata ma is nélkülözhetetlen  iliin-
den  Balkán-történet és annak magyar vonatkozásai iránt érdekl ődő  ma-
gyar előtt. 1921-ben jelent meg tőle „Magyarország államszerz ődéseinek 
jegyzéke 973-1526" és a Nemzetközi szerz ődések c. sorozata 3. részeként 
„A  középeurópai  kérdés rendezése 1848-1871." c. kiadványa. A követ-
kező  évben három még közelebbi fontos  össżeállítása  látott napvilágot. 
Az egyik: „A nemzetiségi kérdés  bibliográfiájá"-nak  első  része: „A nem -
zetiségikérdés  1918 előtt"; a másik: „A magyarországi nemzeti kisebb-
ségekre vonatkozó  programmok,  törvényjavaslatok, törvények és rende-
letek.. 1827-1920"; s végül a harmadik, a legátfogóbb és legmélyebbre 
szántó: „Bevezetés a Balkán-történet tanulmányozásához. 395-1920." 

A magyar tudománypolitika feladatain elmélked ő  magyar tudósok 
és nevelők előtt szüntelenül ott lebegett a délszláv—magyar tudományos 
kapcsolatok megoldatlanságának gondja.  Szekfű  Gyula szerint a legegy-
szerűbb megoldás az lenne, ha az egyetemeken az újkori világtörténeti 
katedrák tanárainak hallgatását elmell őzhetetlen kötelességévé tennék 
mindazok számára, akik politikai, magasabb közigazgatási, vagy külügyi 
pályára készülnek. „Az már magában véve is igen nagy, ma még alig 
remélhető  eredmény volna, ha a szláv, román, balkáni történeti problé-
mák iránt érdekl ődő  fiatalok akadnának." Rendkívül fontosnak tartja  
Szekfű  szakemberek kiképzését: külföldi tanulás, valamint az illet ő  te-.  
rületek  komoly megismerése kellene itt, s természetesen valamelyik szerb 
egyetemen több félév eltöltése. Két nagy éget ő  szüksége van a magyar 
történettudománynak: kellene egy általános szláv történeti szakember és 
egy balkáni történetkutató. Új nemzedéket csak így lehetne fölnevelni.  

Melich  János 1927-ben a szláv filológia hazai kötelességének jelenti 
ki a történelmi kapcsolatok hangsúlyozott kutatását: „A jelenben és a 
jövőben a hazai szláv filológiai  kutatáśoknak  ki kell  terjeszkedniök  
mindazon szláv és magyar nyelvi, valamint történelmi  kapcsolatokra,  
amelyek megvilágításánál a filológiai módszer vezet •a legeredménye-
sebben". 

De Horváth Jenő  új feladatkört és munkalehet őséget jelölt ki be-
felé is, a magyar tudományos közösségnek is. A Tenger 'c. folyóiratban  



megjelent több idevágó és jelent ős tanulmánya közül csak egyet eme-
lünk ki: „Visszatérés az Adriához. Az adriai történetkutatások prog-
rammjához" a címe ennek az 1927-ben megjelent cikkének. - 

Bármilyen szépek is voltak a csábító szavak, bármily magasztosak 
a kitűzött feladatok, még ha akadt volna is vállalkozó a fiatalabb nem-
zedék tagjai közül, szinte lehetetlen lett volna a teljes Balkán-történet 
vizsgálatára fölkészülnie. Šufflay Milán pesti egyetemi katedráját nem 
tudta ellátni, nem térhetett vissza ugyanis Magyarországra. Bajza pro-
fesszor, aki 1923-ban Szegedy Rezs őt követte, voltaképpen a horvát nyelv 
és irodalom tanszékét töltötte be. Őmaga sem ennek ellátására készült. 
Finom ítéletű  irodalomtörténész volt, konzervatív politikus, aki a szükség 
kényszerének engedelmeskedve dolgozta bele magát az egész délszláv, 
sőt Balkán-történetbe s vált ennek a bonyolult kérdés-kompiexumnak 
a magyar szellemi életben megbecsült alakjává. 

A középfokú el őtanulmányok híján, s őt az elemi alapismeretek el ő-
zetes elsajátításának teljes lehetetlensége folytán egyre súlyosabb hely-
zetbe került a magyar tudomány e tekintetben. Akik Bécsben levéltári 
kutatásokat folytattak ez irányban, egész természetszer űen nem vállal-
hatták magukra a magyarországi új kutató-nemzedék képzésének gond-
ját. 

Nemhiába döbbent meg egy f őként lengyel dolgok iránt érdekl ődő , 
de később általános szláv kérdésekkel foglalkozó fiatal tudós, aki Len-
gyelországban végignézhette a nagy szláv világ tudományos reneszán-
szát, hogy milyen súlyos következményekkel járhat a magyar történe-
lemre is az a kellemetlen körülmény, amit egyes ellenséges érzület ű  
szláv tudósok már olyasformán vetettek a.  magýar  tudósok szemére, hogy 
az cseppet sem volt hízelg ő : Slavica non leguntur... Kniezsa István „A 
szláv tudományos élet és a magyarság" viszonyát boncolgatva könyörte-
lenül levonta a konzekvenciákat a magyarság felé: „A tudomány terén 
ismerni kell azokat a nyelveket, amelyek az illet ő  nemzet érdekszférá-
jába esnek... Mi magyarok érthet ő , de már valósága1 b űnös antipá-
tiával, vagy legalábbis indolenciával viseltetünk a szláv nyelvekkel 
szemben. Igaz, hogy mind ez ideig a tudományban igen kevéssé volt 
szükségünk a szláv nyelvekre, ahol pedig volt, mint p1. a történelemben 
horvátul, lengyelül, mindig akadt néhány tudós, akik ezeknek eredmé-
nyeit a magyar tudománynak közvetítették. Különben is, a szláv tudó-
sok nemzetközi érdekű  munkásságukat a háború el őtt általunk is ismert 
nemzetközi nyelveken, franciául, angolul, németül publikálták". A há-
ború óta a szláv nyelveken ért ő  tudósok utánpótlásá is majdnem meg-
akadt. A szláv tudományos élet meg hihetetlen méretekben fölvirágzott. 
Kniezsa figyelmeztet a prágai Szláv Intézet példás tevékenységére, a 
szerb történettudomány húszas évekbéli nagy fejl ődésére, a szláv népek 
jogtörténetének, etnográfiájának, archeológiájának, antropológiájának és 
nyelvészetének nagy kibontakozására és magyar témáira is. „A külön-
böző  szláv nemzetek tudományos munkásságának fejl ődése és problema-
tikájuk erős magyar vonatkozásai miatt, elengedhetetlenül fontos volna 
a nemzeti tudományok minden ágában szláv nyelveken is ért ő  tudós-
generáció kinevelése... Nincs középiskola, ahol szláv nyelveket taníta-
nának s az egyetemeken is összesen egy szláv lektor van... A magyar 



tudomány nívójának érdekében okvetlenül gondoskodni kell ď  jövő  tu-
dós-generáció szláv nyelvi kiképzésér ől. Ehhez egyelőre elegendők vol-
nának az egyetemeken felállítandó cseh, orosz, lengyel és szerb-horvát 
lektorátusok; Ha nem is lehet elérni, hogy minden magyar tudós bírja 
az összes szláv nyelveket, legalább arra kellene törekedni, hogy minden 
tudományágnak legyen néhány szláv secialistája, akik a tudományukba 
vágó magyar vonatkozású szláv nyelv ű  irodalmat közvetítenék. Ki kel-
lene építeni a tudományos kapcsolatokat - hangsúlyozza Kniezsa - a 
szláv tudományos intézetekkel. Különösen a folyóiratok terén volna 
ajánlatos élénkebb csereviszony létesítése.. . A magyar folyóirtoknak 
rendszeres és kimerít ő  szláv folyóiratszemlét és bibliográfiát kellene 
adniok." 

A harmincas évek elejére megjelentek a bécsi levéltári kutatások 
első  nagy szintézisei, Miskolczy Gyula és Thim József munkái. A törté-
neti kapcsolatok legégetőbb kérdései föltárultak a magyar tudományos 
közvélemény előtt. A harmincas évek a részletmunkák korszakát jelen-
tették a magyar—délszláv történeti kutatások területén. 1932-ben a 
Budapesten megtartott nemzetközi irodalomtörténeti kongresszuson Eck-
hardt Sándor, a budapesti egyetemen a francia nyelv és irodalom tanára, 
az összehasonlító irodalomtörténet búvára egy fontos el őadásban hívta 
föl a figyelmet arra, hogy Közép-Európában és a Balkánon rendkívül 
sok rokon jelenség tapasztalható a szellemi élet megnyilatkozásáiban. 
Eckhardt tkp. a volt dunai monarchia XIX. századi korszakára értette 
ezt a jelenséget, de téziséb ől adódott, hogy csak a hiányzó el őmunkálatok 
hiányában nem bizonyíthatta ezt régebbi vagy újabb korokra is. „Ës 

miért ne vallanók be nyíltan, hogy bár a vagy tucatnyi dunai népfajt 
nyelvi, faji, etnikai és történeti különbségek választják el egymástól, 
mégis az együttélés Számos párhuzamos irodalmi jelenséget fejlesztett 
ki köztük? Középeurópa politikai színezet ű  romantikája Oly szellemi 
mozgalmat teremtett, mely a korábbi ideológiákkal ellentétben egy-
mással szembeállította .a nemzeteket teljesen hasonló irodalmi formák 
között." A kálvinista reformációtól a liberális demokráciáig magyar 
hatás sokhelyütt fölfedezhet ő . Az azonban máris állítható, hogy Bécsnek 
az az eltúlzott jelent ősége, amit a nyugati kultúrjavak keleti közvetítése 
terén neki tulajdonított a német és a németbarát tudomány, nehezen 
igazolható állítás, melynek a történeti tények ellentmondanak. Eckhardt 
a kultúrgeográfiai módszert ajánlja, mint kitűnő  eredményekkel kecseg-
tetőt Közép-Európában; az irodalmi élet társadalmi vonatkozásainak 
vizsgálatánál, irodalmi divatok megállapításánál, nagy szellemi mozgal-
mak útirányainak meghatározásánál, nagy könyvek európai vándorútján 
sok tanulságos eredmény fog elénk tárulni. Persze, a középeurópai ösz-
szehasonlító irodalomtörténet nagy gondja a nagy tudós hiánya: „Mindig 
is-nehéz lesz a dunai országokban olyan szakembereket nevelni, kiknek 
ismeretei Középeurópa összes irodalmait felölelik. Talán nem volna le-
hetetlen egy ilyen tudóst kinevelni... "  

Eckhardt  Sándor nyilván ennek a vázolt tudóstípusnak a megkísér-
lésére gondolhatott, mikor abban az/id őben már egy fiatal tanítványa 
foglalkozott a román nyelvészettel. Szinte természetesnek és szükségsze- 



rűnek  lehet mondani, hogy lassacskán el kellett érkeznie ennek a fiatal 
tudósnak valamennyi balkáni nyelv számbavételéhez. A harmincas évek-
ben megjelent összehasonlító szellemtudományi munkák között kevés 
olyan érett, lehiggadt és el őremutató munkálatot lehet találni, mint 
amilyenek  Gáldi  László munkái.  Gáldi  joggal mutathatott rá „A Balkán-
filológia mai állása és feladatai" c. tanulmányában  (Apollo,  IX., 1939.) 
az elvégzett  munk  komoly eredményeire és a kecsegtet ő  kilátásokra.  
Gáldi  filológiáról beszélve nemcsak a nyelvészetre gondol, hanem az  ösz-
szehasonlító  irodalomtörténetet is ideérti. „A balkáni filológia felöleli 
mindazon nyelveknek és nyelvi, tehát népköltészeti és irodalmi feltáru-
lásoknak múltját és jelenét, melyeknek állandó színhelye a földrajzilag 
is egységként ható s népeket, nyelveket egységgé kovácsoló Balkán-
félsziget." 

Ezek azok az elvi állásfoglalások, feladat-meghatározások és munka-
kör-kijelölések, amelyeket 1920-1940 tudományos irodalmából ismertetni 
kívántunk. Ebben az összefüggésrendszerben ez persze nemcsak a ma-
gyar közönség el őtt, de még a tudományos közvélemény el őtt is kevéssé 
ismeretes. Annál inkább meglep ő , valósággal elemi csodaként ható, de 
épp ezért a magyar életakaratot és a tájékozódási ösztön helyességét és 
romlatlanságot bizonyító,  hőgy  a szörnyű  nehézségek ellenére is, az el-
keserít ő  politikai körülmények közt is annyi valóban nagyarányú és igen 
súlyos tudományos értéket jelent ő  mű  jött létre. 

A háború előtt, mondjuk a kiegyezés és Szarajevó között a magyar 
tudomány délszláv vonatkozású munkái els ősorban dalmát földrajzi, 
szerb történeti és horvát jogi munkák  tömegéb ől  áll. Igy érthető , hogy 
•  háború után inkább az irodalomtörténeti jelleg ű  munkák (és persze 
•  történetpolitikaiak) foglalkoznak a szerbekkel, míg a történetiek els ő . 
sorban a dalmát-horvát kapcsolatokat tisztázzák. Arra való tekintettel ,  
hogy enemű  munkálataink nemegyszer túlmutatnak a sz űkebb  magyal  
érdekeken, és az  egésż  Kárpát—Duna-medencét meg a Balkán kapcsolt 
részeit világtörténelmi arányokba helyezik, szükségesnek látszik ezek 
bővebb ismertetése. 

Mikor a magyarság a IX. század végén elfoglalta azt a középs ő  
Duna-medencét, mely ezer éven át országlásának színtere volt, már bi-
zonyos szláv elemeket talált itt. Mi több, dél felé, szlávok közé szétszórva 
rokon finnugor elemekre is bukkanhatott. (Németh József: Kisebb ural-
altáji telepedések a Balkán-félszigeten. Budapesti Szemle, 1931. 646. 
szám: 397-412. o.)  Ugyaneż  a szerz ő  igyekezett  megvonni a szerb állam-
határok területi változásait. (Németh József: A szerb államterület és a 
szerb  ethnikum  történelmi változásai, Budapesti Szemle, 1926. 589.  sz.:  
365-392. o.) Magyarország határai a  XL  század végére  délfelé  is  Id  
alakultak. 

A Duna-medencét elfoglaló magyarság úgyszólván megtelepedése 
első  percétől fölvette a politikai érintkezést a déli szomszédokkal.  Deér  
József nagyjelent őségű  kutatásai közül mindjárt els ő  műve fontos adato-
kat szolgáltat erre vonatkozólag. (A magyar törzsszövetség és  patrimo-
niális  királyság külpolitikája, Kaposvár 1928.) A XI. század végére a 
Magyar Birodalom keretei nagyjából már készen álltak, a korán érkezett 
vendégek  kötőanyagával. (Kniezsa  István: Magyarország népei a XI.  szá- 



zadban,  Szent István-Emlékkönyv, 1938. II. k. Ugyanez németül: Ungarns 
Völker im XI. Jahrhundert, Archívum Europae Centro-Orientalis, 1938.) 

Szent István korai krónikások bizonysága szerint már a horvátok 
védelmében harcolt a tengerparton (Horváth Jén ő : Az Árpádok diplo-
máciája, 1001-1250. Tanulmány a magyar állam külpolitikai összekötte-
téseinek történelméhez. Bp. 1936.). Dalmát építészek csereviszonyban 
állnak magyar mesterekkel, még ma is álló bizonyítékaink • vannak a 
lombard-dalmát stlíus közös felhasználására. (Gerevich Tibor: Magyar-
ország románkori művészeti emlékei, Bp. 1938.) Szent László és Kálmán 
király meghódítják Horvátországot és Dalmáciát, kijutnak a szabad ten-
gerre; családi összeköttetéseik és érzékeny szellemi oriéntációjuk folytán 
világhatalmi rangra emelik a magyar királyságot. (Horváth Jen ő : Szerit 
László, Budapesti Szemle, 1940. január. - Deér József: A magyar—hor-
vát államközösség kezdetei, Jancsó Benedek-Emlékkönyv, 1931. Ugyanez 
németül és kib ővítve: Die Anfänge der ungarisch-kroatischen Staats-
gemeinschaft, Ostmitteleuropäische Bibliothek, Nr. 4. Bp. 1936.) A dalmát 
kereskedelem középkori magyar kapcsolatairól Fekete-Nagy Antal disz-
szertációja számolt be (A magyar—dalmát kereskedelem, 1926.), a dalmát 
városokról Deér József. (Die dalmatinische Munizipalverfassung, Ung. 
Jahrbücher, 1931.) 

A következő  három évszázad hatalmas külpolitikai irányairól Hóman 
Bálint több értekezése szól behatóan (Külpolitikai irányok a magyar tör-
ténelemben, többször magyarul, legutóbb a Magyar Középkor c. kötet-
ben; franciául megjelent: Entre l'orient et l'occident címmel a Nouvelle 
Revue de Hongrie-ban 1934. Kivonata: La politique étrangére du ro-
yaume de Hongrie au moyen áge. Résumés des commiinications présentés 
au VIle congrés international des sciences historiques. Warsaw, 1933, 
120-125. o. - 2. Hungary 1301-1490. The Cambridge Medieval History, 
Vol. VIII. Cambridge 1936. pp. 587-619. - 3. Podstawy Historyczne przy 
jazni polsko-wegierskiej. Magyarország és Lengyelország c. albumban, 
Bp.—Varsó, 1936.) Ezek rövid vázlata a következ ő : I. Béla már András 
király óta a külpölitika irányítója; a lengyel—magyar—horvát szövet-
ségben keresett támaszt a császári hatalommal szemben, háttérben a 
francia szövetséggel. A tatárjárásig ez a koncepció marad érvényben, 
azzal az eltéréssel, hogy kiegészül a császár-ellenes pápai párttal való 
szövetséggel. Mikor Lengyelország részekre töredezik, még jobban megn ő  
a horvát szövetség értéke. A Komnénoszok ellen létrejön a magyar-
horvát Unió; ehhez járul Dalmácia, Bosznia (Ráma). Igy magyar f őható-
ság alatt egyesítették az összes nyugati orientációjú római katolikus dél-
szlávokat és szövetkeznek a szerbekkel is a XII. század derekán. III. 
Konrád és Mánuel szövetsége próbaköve a dunai-balkáni birodalomnak: 
II. Géza a pápával, a francia királlyal és a szicíliai normann-francia ki-
rállyal lépett szövetségre: világpolitikai méret ű  táviatok! IV. Béla a ta-
tárjárás után a boszniai, macsói és bolgár tartományokat egyesítve, egy 
szlavón—horvát----dalmát komplexumnak megfelel ő  nagy tartomány - szer-
vezését tervezte. Károly Róbert és Nagy Lajos az Árpád-házi királyokat 
követik: ők már egy lengyel—magyar—horvát—bosnyák—olasz (nápolyi) 
szövetséget elevenítettek föl, francia háttérrel; A Habsburgok Hóman 
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szerint ezt a nagyvonalú magyar Balkán-politikát óhajtották volna föl-
Újítani. 

A magyar uralkodónak még a XV. században is gondja a Balkán. 
Zsigmond király 'honvédelmi politikájáról Deér József írt (Hadtörténelmi 
Közlemények, 1936.). A magyar birodalom balkáni érdekl ődésére a leg-
újszerűbb történelmi összefoglalást Horváth Jen ő  adta, aki világtávla-
tokba helyezte ezt: Magyarország útja az Adriához, Bp. 1932. Itt említ-
jük meg, hogy a középkori horvát oklevelek hihetetlenül gazdag kiadvá-
nyát rendezte rendkívül lelkiismeretesen sajtó alá Mályusz Elemér egy 
462 oldalas hatalmas munkálatában, mely csekély tizenegy évig készült 
és jelent meg folytatásokban. Levéltári Közlemények, 1925-1935.) Ebben 
a 80-as években Zágrábból Pestre az Országos Levéltárba került okle-
veleket dolgozta föl. 

A Délvidék emberei arra az id őre, mikor a török egyformán, fenye-
geti az egész dunai Európát, a magyar,  történelem intézésében vezet ő  
szerepre emelkedtek. Hunyadi Mátyástól Zápolya Jánosig a politikai és 
szellemi vezető  emberek hihetetlen b őségű  és változatú tömege kerül ki 
a Tengermellékr ől, Szlavóniából és Dalmáciából. A magyar renaissance 
kiváló alakjai között találjuk a következ ő  humanista államférfiakat, tu-
dósokat és írókat: Cervino, Tubero, Andreas Traquillus, Brodarics, Ve-
rancsics, Dudith, Martinuzzi. Ërdekes megemlíteni, hogy ezekben a régi, 
Árpád-házi—Anjou magyar külpolitikai koncepció támadt új életre: az 

olasz—dalmát—horvát—magyar—erdélyi—lengyel államszövetség több-
féle változatában. (Horváth János: A magyar irodalmi m űveltség meg-
oszlása. Magyar Humanizmus, Bp. 1935. - Kardos Tibor: Che cosa fu 
l'urnanesimo ungherese? Roma 1936. U ő .: Dalmácia a magyar m űvelő-
désben, Apollo X. 1939.) Ërdekes, hogy az els ő  magyar biblia-fordí-
tás, az ún. laikus biblia végeredményben szintén délvidéki eredet ű . 
Ëszak-olasz ferences-laikus és huszita-szlavón szëmélyi nyomok vezetnek 
a Biblia készülési helyér ől ide vissza. (Kardos Tibor: A laikus mozgalom 
magyar bibliája, Minerva, 1931.) 

Ahogy a humanizmus, úgy a reformáció, majd az ellenreformáció 
is érdekes magyar kapcsolatokat mutat. (Tarczay Erzsébet: A reformáció 
Horvát—Sziavónországban, Debrecen, 1935.) S őt, Kálvin első  magyar el-
lenzője is idevalósi. (Révész Imre: Kálvin els ő  magyar támadója: Dras-
kovich György, Debrecen, 1933.) Az ellenreformáció századában horvát 
és magyar diákok együtt tanulnak a bécsi egyetemen, s egymással ver-
sengenek Szent László magasztalásában. (Barta István: Ungarische Schü-
ler an der Wiener Universität des Jesuitenzeitalters, Wien—Bpest, 1937) 
Aszazadokg tartó torok hodoltsag sokhelyütt csak emlékét tartotta_fonn 
a délszláv—magyar együttélésnek. A XVI—XVII. század epikája és ál-
talában költészete dús anyagot mutat fül idevonatkozóan. (Haller Jen ő : 
AHunyadiak a horvát népköltészetben, IV Magyarság Évkönyve 1931. - 
Hadrovics László: A magyar sors a régi horvát költészetben, Apollo VIII. 
1938. - Bajza József:. Podmaniczkyné Magyar Benigna a horvát költé-
szetben, Bp. 1935. - Relkovi č  Davorka: Pécsi vonatkozású délszláv éne-
kek a török hódoltság korából, Pannonia, Pécs, 1936.) 

A török hódoltság fölszabadulása után a bécsi kormány délen ún. 
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határőrvidéket állított föl; ennek jogi állásáról Miskolczy Gyula írt. (Zur 
staatsrechtlichen Stellung der Militärgrenzen, Šišiéev Zbornik, Zagreb 
1929.) A XVIII. századi Magyarországon tanuló szerbek és horvátok kö 
rülményeir ől, az egri, pesti és más magyarországi szerb telepek m űvelt-
ségi állapotáról, viszonyukról a magyar művelődéshez és ezen át a nyu-
gati szellemi áramlatokhoz, szintén több újabb munka szól. (Heinrich 
Réz: Ungarn als Vermittier der westlichen geistigen Strömungen nach 
Silden und Südosten, Die Entstehung der neueren serbischen Literatur 
in Ungarn, Archivum Europae Centro-Orientalis 1939. - Horváth Jen ő : 
A magyar állam jogi személyisége, a külügyek vitele és a külpolitikai ne-
velés Magyarországon az utolsô két században. A Külpolitika és külügyi 
képzés c. emlékiratban, Bp. 1940.). A magyarországi szerb szellemi törek-
vésekről, a Matica Srpska alakulásáról és a pesti szerb nyomtatványok-
ról, valamint ezek irodalmi nyomairól a magyar szellemi életben szak-
szerű  munkák jelentek meg. (Horváth János az ún. „szerbus manier"-ról: 
A magyar irodalmi népiesség Faluditól Pet őfiig, M. Tud. Akad., Bp. 1927. 
- Balázs-Piri Aladár: Magyar----szerb irodalmi kapcsolatok, Pécs, 1927.) 

Az 1790-i országgyűlés egyik fő  problémája a horvát kérdés, s az is 
marad a magyar politikában 1848-ig, mikor a horvátság másfél évtizedes 
szellemi előkészítés után új utakon igyekszik megtalálni a maga útját. 
Erről a hatalmas történelmi mozgalomról jelent meg az egész délszláv— 

magyar történetirodalom legalaposabb, legrészletesebben dokumentált, 
páratlanul mintaszerű  1200 oldalas könyve; Miskolczy Gyula: A horvát 
kérdés története és irományai a rendi állam korában. 1790-188: I—II. 
k. Bp. 1927-28. (Az ún. Fontes-sorozatban.) A reformkori és f őleg a 
40-es évekbeli viszony s különösen ennek bécsi központi igazgatására és 
mesteri, de egyúttal pokoli színjátékára hívta f ől a figyelmet ugyancsak 
Miskolczy egy újabb művében, A kamarilla a reformkorszakban c. köny- 

vében (Franklin, Bp. 1939.). Miskolczy mint a római, majd bécsi Colle-
gium Hungaricum igazgatója a középeurópai—balkáni magyar történelmi 
kutatások összehasonlító módszerének legnagyobb tudósa; s mint ez in-
tézetek ösztöndíjasainak tanulmányi felügyel ője, egészen beláthatatlan 
hatással van a félnövekv ő  Új kutató- és tudósnemzedékre. 

A 48-49-es szerb—magyar ellentéteket legajánlatosabbnak látszott 
szintén a bécsi levéltárak anyagának fölhasználásával megvizsgálni. Ér-
dekes, hogy senki nem vehette annyira igénybe ehhez a munkájához a 
szerb tudományos körök jóindulatú támogatását, mint Thim József. (A 
magyarországi 1848-49-i szerb fölkelés története I—III. k. Bp. 1935-ig 
és folyt.) Már az 1849-i szerb—magyar tárgyalásokon megtaláljuk az 
egymásrautaltság fölismerésének nyomait; ezek. a következ ő  években a 
legmelegebb és néha már majdnem egészen konkréttá váló barátság, s őt 
szövetség méreteit mutatják. Kossuth szerb földre menekül a magyar 
szabadságharc bukása után. Az ötvenes években mindennaposak a ma-
gyar követek, futárok, megbízottak Belgrádban. (Hajnal István: A Kos-
suth-emigráció Törökországban, I. k. Szerkesztette és a történelmi ta-
nulmányt írta: - -‚ Bp. 1927. Fontes. - U ő .: Belgrádi diplomácia és 
magyar emigránsok a szabadságharc bukása után. Budapesti Szemle, 
1926. 589. szám, 393-446. o.) A nyugati magyar emigráció Magyarorszá- 
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goť  fölszabadító terveibe mindig belekalkulálta a szerb szövetséget. (Já-
nossy Dénes: Die Geheimpläne Kossuths für einen zweiten Befreiungs-
feidzug in Ungarn 1849-1854. Bp. 1938. - U ő .: Great Britain and 
Kossuth, Bp. 1937. - Uő .: Kossuth und der Krieg im Orient, Bp. 1939. 
- Lengyel Tamás: Die Ungarn und der Krimkrieg. Bp. 1938.) 

A magyar kormány világkereskedelmi méretű  terveit el őször Hor-
váth Jenő  adta ki. (A magyar kormány adriai politikája 1848-1849. 
Adatok Fiume, Dalmácia és a magyar tengerészet történetéhez. Bp. 1927.) 

Az ötvenes évek horvát ügyeivel Mályusz Elemér foglalkozott, aki 
elsőnek kapott megbízást még 1920-ban a bécsi levéltári anyag nemzeti-
ségi kérdésre vonatkozó részének kiadására. Mályusz háromévi munka 
és a nagy anyag összeszedése után kénytelen volt pesti állásába távozni; 
munkája így sajnálatos módon abbamaradt, jóllehet annak anyaga 
1861-igkészen állt. A magyar—horvát kiegyezéssel Juhász Lajos foglal-
kozott. (A horvát kérdés az 1868-i kiegyezés után, Wien—Bp., 1938.) A 
szerb politika alakulását a szerb királyság kikiáltásáig Jánossy Dénes 
vizsgálta. (A szerb politika útjai a berlini kongresszustól a szerb király-
ság kikiáltásáig, Károlyi Ärpád-Emlékkönyv, 1933. Vö.: Angyal Dávid: 
A boszniai válság története, 1932.) A századvégi Balkán-politika legalapo-
sabb vizsgálója a már többször említett Hoiváth Jen ő . (A Balkán-kérdés 
utolsó fázisa, 1895-1920. Bp. 1921.) Jánossy Dénes a századeleji szerb—
magyar ellentétek kereskedelmi okait is szemügyre vette (Der handels-
politische Konflikt zwischen d ęr Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
und Serbien in den Jahren von 1904-10. Bp. 1932.) Ugyan ő  a szaloniki 
per aktáit is megtekintette. (A szaloniki per, Budapesti Szemle, 1933.) 

Megvolt a magyar irodalmi közvélemény fokozott érdekl ődése a 
szerb szellem termékei iránt. (Bajza József: Szerb költ ők magyarul, Bu-
dapesti Szemle, 1929. 622. sz. és 1931. 639. sz.) A magyar—délszláv ellen-
tétek konfliktusát, annak egész kialakulását, változásait, majd végs ő  ki-
fejlését Horváth Jenő  dolgozta föl egy monumentális, kb. ezeroldalas 
munkában. (A magyar kérdés a XX. században. I—II. k. Bp., 1939.) Az 
elszakadást részletesen Bajza József vizsgálta meg. (A magyar—horvát 
unió felbomlása, Budapesti Szemle, 1926, és külön is.) Ő  volt az, aki ál-
landóan figyelemmel kísérte a délszláv politika minden mozzanatáriak 
alakulását egészen 1937-ben bekövetkezett haláláig. Fontosabb összefügg ő  
korszakairól nagyobb történelmi távlatokból &ttekintett tanulmányokban 
számolt be. (A délszláv diktatúra, A montenegrói kérdés stb. Mind a 
Budapesti Szemle hasábjain.) 

A délszláv. nyugati própaganda méreteir ől és módszeréről Baráth 
Tibor tanulmánya számolt be párizsi kutatások alapján. (A dunai táj a 
francia nyelvű  történetírás tükrében. 1871-1935. Bp. 1937.) 

R. EZ I M E  

JUGOSLAVIJA  U MADARSKOJ ISTORIOGRAFIJI 
(1920-1940) 

Autor ukazuje  na permanentno interesovanje ma đarskih pravnih, istorij-
skih i književnih nauka za Južne Siovene koje je ostalo veoma intenzivno i u 
razdoblju između dva svetska rata. Iz prošlosti dovoljno je pomenuti imena 
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Beni Kállay-ja, Jánosa Asbótha, Lajosa Thallóczia, Ede Margali ća, Rezső . Sze-
gedy-ja. Treba napomeriuti da su posle prvog svetskog rata Institut za istra-
živanje mađarske istorije u Be ču i DruštVo za veze sa inostraristvom (Kül-
ügyi Társaság) imali sli čne ciljeve. Ova istr.aživanja u tom periodu su bila 
veoma otžana zbog nedostatka madarskih kadrova - slavista, na što ukazuju 
mađarski naučnici (Gyula Szekfű , János Melich, István Kniezsa i drugi). Autor 
nadalje govori o zna čajnim publikacijama koje su štampane izmedu 1920. i 
1940. godine, uprkos nedostatku odgovaraju ćih naučnih kadrova. Naro čito je 
važno ista ći radove Gyule Miskolczya, Józsefa Thima, Sándora Eckhardta, 
Lászla Gáldia, Jen ő  Horvátha, Józsefa Deéra, Bálinta Hómana, Erzsébeta Tar-
czayja, Jen őa Hallera, Jánosa Horvátha, Józsefa Bajze, Istvária Hajnala, Ele-
méra Mályusza, Lajosa Juhásza, Dávida Angyala, Dénesa Jánossyja, Tibora 
Barátha M. 
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L őrinc Péter  

KÉT IOTTORO - 
KÉT HULLOCSILLAG  

Talán csak bánáti viszonylatban voltak azok, talán túlértékelem őket 
ilyen minőségükben, nagy bánáti lokálpatriotizmusomban. Mert ha utat 
is törtek (talán) és üstökösként t űntek föl és hanyatlottak is le id ő  előtt 
(egész biztosan), mégsem váltak egyúttal tartós útmutatókká, (valószín ű-
leg) bánáti viszonylatban sem. 

Várkonyi Ágnes maga is nő  a tudományos életben és mellette ott 
dolgozik Andrics Erzsébett ől, Léderer Emmától, Tömöry Mártától Zimá-
nyi Veráig egy figyelemre méltó magyar tudós n őcsoport, mégis Vár-
konyi  Ágnesl  sem említ cikkében ‚egyetlen n ői szociológust vagy törté-
nészt sem 1800 és 1914 között. Márpedig Poznán Jolán (Jolanda Pozna-
riova) első  komoly műve 1901-ben jelent meg. A haladó történetírókról, 
a társadalomtudomány művelőiről így emlékszik meg Várkonyi Ágnes: 
„Tagányit elismerés illeti: a nyolcvanas évek konzervatív feudális lég-
körében bátorság kellett szembeszállni az akkori tudomány-politika or-
szágos tekintélyeivel. .", ezért azután a perifériára is szorult. 2  Mert az 
akkori tekintélyek szerint Tagányinak, Acsádynak, Márkinak munkás-
sága részleteiben hasznos, „de hagyományok nélkül való és jöv ője sincs", 
„habár megkeresték múltunkban a demokratikus nemzeti hagyományo-
kat", mert „korparäncsolta felel ősségérzetük rákényszerítette őket vég-
re-valahára" erre. 3  Várkonyi az úttör ők között rámutat Bajza, Vasvári 
Pál, Horváth Mihály, Hunfalvy Pál, Zsilinszky j elent őségére és a század 
utolsó évtizedének két nagy történész könyvsikerére. Márki Dózsájára 
és a Flegler-féle Magyar történetírás történelmére, valamint arra, hogy 
a jobbágyság története elsikkadt és csupán az aratósztrájkok, munkás-
tüntetések idejében (egyid őben persze a készül ődésekkel a millenniumi 
ünnepségekre is, 1896, amelyek a történetírás feudalisztikus romantiká-
ját is élesztgették újra) került napirendre mint a haladó történészek 
témája, habár még akkor is elítélték Márki Dózsáját, mint amely m ű  
merte Dózsát Kossuth Lajos mellé helyezni. 4  Acsády könyve a magyar 
jobbágyságról, persze már a koalíció idejében, az 1905-6. évi mezei 
sztrájkok után került ki a sajtó alól (1908), holott a bánáti, azonos tár-
gyú és határozottan (talán még ellentmondásosan, de) antifeudális be-
állítottságú, tudományos és harcos m ű  ugyanerr ől a témáról már ponto-
san 17 évvel előbb jelent meg Nagybecskereken (Zrenjanin) Pleitz Fer. 
Pál már ismert, általam már ismertetett, tudományos könyvkiadónk 

15 



nyomdájából kerülve a közönség elé, de úgy, hogy máig is „sikerült" 
elkerülnie a tudományos élet és világ publicitását. 5  Bizonyos, hogy ez 

a 17 év előnyt is, de hátrányt is jelentett ëgyúttal, mert ez a 17 esztend ő  
természetesen kevesebb résztudást, adatismeretet, kevésbé haladó mód-
szereket és ideológiát is hozott magával. Mégis hozott egyúttal bizonyos 
fokú és nem alacsony szint ű  abszolút (ha volna ilyen) népbarátságot, 
jobbágybarátságot és antifeudális felfogást is. Még akkor is, ha a mai 
históriográfiai történelem megfeledkezett róla és els őbbségéről, meg 
Poznán Jolánról, s nem helyezte oda Nagy Sándor nevét és m űvét ‚a 
Marczaliak, Márkik, Tagányiak, Acsádyak sorába 6, az első  tudományos 
antifeudális harcosok sorába, amint Jolánt sem az els ő  komolyabb, tár-
sadalomtudománnyal foglalkozó n ők sorába, ahová pedig nagyon is oda-
kívánkozik mind Nagy Sándor, mind pedig. Poznári Jolán neve, ha ér-
tékben alatta is maradnak a Tagányiaknak. Sajnos így rákényszerülünk 
arra, hogy Újra felfedezzük a tudomány és históriográfia (meg a közön-
ség) számára - a többiek szinte végtelen sorában - Poznán Jolán és 
Nagy Sándor nevét és m űvét... Igen, nemcsupán a Márkik és Braun 
Róbertek, a bánáti Czirbuszok, Farkas Geizák, de a Poznán Jolánok és 
Nagy Sándorok is ellentmondásokkal voltak terhesek, hiszen kormegha-
tározottságukban egyénileg sem rázhatták le magukról a közös béklyó-
kat, amelyekkel kortársaikhoz, el ődjeikhez, de utódjaikhoz is oda voltak 
láncolva, bilincselve. Ez a nemzedék átka volt, s mi çsupán annyiban 
vagyunk jobb, előnyösebb helyzetben náluk, hogy más,-újabb, de szintén 
kormeghatározott ellentmondásosságunknak még nem jutottunk (ha nem 
jutottunk) tudatára! De hiszen csupán a halottak nem ellentmondásosak 
és kormeghatározottak, hacsak nem természettudományos értelemben 
„formabontottságukban", no meg a kései utódok értékítéleteiben... Erre 
a dicsőségre azonban egyel őre még nem pályázunk. 

Poznán  Jolán személyi adatait alig ismerjük, tekintve, hogy sem a 
paricsovai városi levéltárban, sem pedig az ugyanazon épületben elhelye-
zett városi könyvtárban nem akadunk róla szóló okmányokra, s őt még 
az egykori nyomtatott év'végi iskolai értesít őkre sem, amelyekben - ezt 
nagyon valószínűnek tartjuk pedig -‚ bizonyára a róla szóló adatokon 
kívül egyes általa írt értekezésekre, tanulmányokra is bukkanhatnánk. 
Egyes volt tanítványainak emlékezete szerint 7, a század elején, könyvei-
nek megjelenése idején, magyar nyelven, az 1920-as években viszont már 
szerb nyelven tanított, el őször tanítónői, majd középiskolai tanári min ő-
ségben. Műveit viszont magyar és német ńyelven írta, de ezekben sem 
rejtette soha véka alá szerb nyelvtudását, valószín ű  szerb származását, 
habár eléggé hangoztatta is magyar patriotizmusát, egyúttal, amennyire 
csak tehette, dicsérve a szerbeket; számos szerb népdalt pedig hol ma-
gyar, hol német nyelvre fordítva és publikálva, ismertetve azokat nagy-
1e1kesen. 8  Különben tanítón őként jelzi foglalkozását, nem felejtve el hoz-
zátenni, hogy a Pestalozzi-Társaság tagja is egyúttal°. 

Első , 1901-ben megjelent, társadalomtudományi munkálata még ke-
vésbé tudományos. Az akkor Bánátban is igen felkapott, divatos nép- 
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rajzi, etnográfiai, leíró tanulmányok közé tartozik, amely nem igen so-
rolható még sem az etnológia, sem pedig a szociográfia körébe, amely 
pedig igen közkedvelt volt itt a századforduló idején.'° Úgy érzem, mód-
szerem és szokásom, s őt igaz felfogásom ellenére is - hiszen egyenran-
gúnak tartom a n őt jóban-rosszban a férfival hosszú évtizedek óta -‚ rá 
kell itt mutatnom Poznán Jolán n ő  voltára: arra például, hogy Várkonyi 
Ágnes egy nőt sem említ histőriográfiai munkálatában, mint olyat, aki 
társadalomtudományokkal is foglalkozott volna és r9ár 1901-1904-ben 
is. Ha általában véve a magyár társadalomtudományok tudnak, tudnának 
is ilyen esetről, Bánátunkban, Torontálban ilyen tudós n ők akkoriban 
még tudtunkkal nem akadtak és így, ha általában véve a tudomány 
terén rég el is végezték már az úttör ő, útmutató munkálatokat, ez a 
nőkre még nem igen vonatkozott, és a n ők által képviselt bánáti társa-
dalomtudományban Poznán Jolán - úgy tudom - úttör ő  tevékenységet 
folytatott mind magyar, mind pedig német nyelven. Els ő  könyvét Ugyanis 
németül írta, talán hagyományszer űen, talán bizonyos meggondolásból 
indulva ki. Talán úgy gondolta: Bánátunkban - különösen egy fiatal-
asszony - inkább találhat közönségre a németek, mint a magyarok kö-
zött. Ez talán az oka annak is, hogy Pesten adta ki els ő  írását. Viszont 
ez a tény valószín űleg arra mutat, mutathat, hogy Poznán Jolán bánáti, 
határőrvidéki, katonatiszti családból származott, és így - a szerb anya-
nyelv mellett - hamarabb és tökéletesebben sajátította el a családi és 
„granicsár" hivatalos német nyelvet, mint a csupán az iskolában tanult, 
talán még kissé idegenszer ű, idegenül ható, hangzó magyar nyelvet, 
annak ellenére, hogy magyarnak tartotta magát az akkoriban divatos 
szójárás szerint, „szerbajkú", vagy „németajkú" magyarnak, esetleg kez-
detben talán Csupán magyar állampolgárnak. Bizonyos, hogy a magya-
rostás akkoriban, legalább ideiglenesen, bizonyos sikereket eredménye- i 

zett,  aminthogy bizonyos az is, hogy Jolánnak 1918 novembere után 
egyáltalán nem nagy fáradságába került, hogy gimná żiumi előadásait 
szerb nyelven tartsa. Hogy a szerb szót ilyen magas, el őadói szinten sem 
ejtette idegenszerűen, annak bizonyságát szolgáltatják azok a szerb ta-
nítványok, akik Poznanovát már akkor, diákkorukban egyszer űen szerb 
nőnek tartották és els ő , Poznán Jolán nemzetiségére vonatkozó, kérdé-
semre azzal válaszoltak, hogy „szerb volt és Poznanov a neve". S őt eset-
leg úgy emlékeztek rá, mint Jovankára, nem pedig Jolán, Jolandára. De 
hiszen Bánátban, különösen a déli Toro ńtálban, a volt határ őrvidéken 
ez sohasem volt jelentős kérdés, hiszen itt a legtöbb városi ember három-
négy, sőt öt nyelven is kifogástalanul beszélt és Szentkláray nem volt 
sem egyedüli, sem az els ő  vagy az utolsó, aki a legmagasabb értelmiségi 
alkotói szinten is többnyelvűnek mutatkozott. Elvégre ezen a területen 
él és működik ma is az „ötasztalú", száznyelv ű  műfordító, Franyó Zol-
tán is. 

Már említettem, hogy els ő , németnyelvű, tanulmánya: a  Frauenge-
schlecht bei den Balkanchristen  [A balkáni keresztényn ő , kultúrisme-
reti adalék.], ajánlva Molnár Viktor miniszteri tanácsosnak: inkább leíró, 
néprajzi írás és távol áll minden tudományos elemzést ől vagy szintézis-
től. Előszavában azért felhívja figyelmünket arra a tényre, hogy még 
mindig nem ismerjük a balkáni népeket, hogy err ől a kérdésről alig- 

17 



alig írt valaki mifelénk, hacsak nem - tanulmány helyett - kuriózu-
mokkal járula a közönség elé. Ha ő  maga nem is jutott még el ekkor 
egy magasabb, tudományosabb fokra, érzi ennek a tudományos módsze-
rességnek szükségességét akkor is, amikor így folytatja szavait: Hiányoz-
nak „Analysen jener gesetzmässigen Elemente, welche die Frauen-
Stellung bedingen1.  Ez az oka annak, menteget őzik, hogy kevés az 
anyaga és szegényes, mert telje śen a maga anyaggyűjtésére van utalva. 
A kérdés általános feltevése mégsem mutat valami tisztán leíró mód-
szerre; „Die Stellung welche das Frauengeschlecht bei einem Volke ein-
nimmt, die Folge vieler Prozesse, namentlich des geschichtlichen, etno-
graphischen und lokalen ist,,". Tehát els ő  feladatunk az, hogy ezeket a 
folyamatokat vázoljuk, s úgy térjünk rá azután azon szempontok ismer-
tetésére, amelyek szintén hatnak a n ő  társadalmi helyzetére, mint ami-
lyenek a n ő  jogi, műveltségi, háztartásbeli, társadalmi helyzete, valamint 
az általános erkölcsi, m űvészeti és vallási körülmények, amelyek szintén 
hatással vannak a n ő  helyzetére és megszabják azt 13 . A tudományos 
feladatokat tehát tisztán látja és így el kell fogadnunk az író álláspont-
ját, hogy az anyaghiány, az anyaggy űjtés kényszerűsége tartotta lekötve 
képzelétét és logikáját, hogy a gyűjtött anyag igézetében - kezd ő  létére 
nem tudva e hatás alól szabadulni -‚ az anyag rabja lett és csupán azt 
ismertette. 

Igy, a görög nőről szólva s a görög n őt, valamint a többi balkáni 
nőt is az ókortól mindmáig ismertetni óhajtván, nem tudott és nem is 
lehetett ura az anyagnak, hiszen mind az ókor és középkor, mind az 
újkor történelmi, néprajzi, jogi, m űveltségi, társadalmi, erkölcsi és m ű-
vészeti, vallási körülményeinek elemzését lett volna kénytelen nyújtani 
az összes balkáni népet felölelve, s ez valóban fölülmúlta és múlhatta 
minden kezdő  erejét, kü16ri5sen akkor, ha a szakma maga is kezd ő  fokon 
áll s csupán az els ő  lépéseket teszi még, akár az író maga is, e téren, 
híján minden előmunkálatnak. A kezdés, a nekivágás bátorsága „az 
aruvimi őserdőnek"4  itt már maga is dicsérend ő . Így lehetséges azután 
az, hogy „a nőt" elemezve, Justinian feleségére gondol els ősorban, Theo-
dorára, aki igazán kivételes helyzet ű, egyedülálló n ő  ez idő  tájt, úgyis 
mint „Buhlerin" (szerelmi vetélytárs, kéjn ő), és úgy is mint törvényhozó 
és akit istenként imádtak, holott a többi n ő   alávetett helyzetben leled-
żett. Azért így is meglátja, hogy a nép nyomorgott az udvar fény űzése 
közepette, hogy így került sor ä felkelésre, amelynek leverése során 
éppen Theodora parancsára végeztek ki harmincezer embert." Viszont, 
ha-  az egyszerű  nép és a népi nő  rabszolga is a törvény értelmében, 
Irne, a császárn ő , oly magasan trónolt, hógy az ikonh ărc idején is nyu-
galmat teremthetett. Mert, hiszi, va ń.nak jó és rossz császárok s ezek 
egymást váltogatják. Igy Vasilije Makedonski a jó császárok sorát kezdte 
meg Így Végig a bizánci és török középkoron, a történelmi és társadalmi 
analízis helyett, királylistát kapunk mint történelmet, Vagy - az anyagi 
és szellemi kultúra elég primitív leírását, majd egy nem teljesen való-
színű  és kielégítő  végkövetkeztetést: „An allen diesen culturellen Be-
strebungen beteiligen sich beide Geschlechter in gleichen -i Masse".. Majd 
egy olyäri ellentétes el őjelű  mondattal fejezi be e megállapítását, amely 
éppen az ellenkez őjét hiteti el velünk annak, amit bizonyítani, kívánt: 
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„Besonders aber in den' Volksmassen besorgt die Feldarbeiten zumeist 
das Weib."6  Hiszen a nő  nehéz földmunkája f őleg a patriárhális társa-
dalmi viszonyokra és kultúrfokra jeflem żő , ha szerz őnk adatai szerint 
azután egyként és együtt jár is a fiú és lány azelemi iskolába, ami még 
a XIX. századbán sem teljesen bizonyított. 

Ezután a szerbekre és románokra tér át Poznán Jolán. Ą  szerbek 
török hódoltságát érintve, itt is fontosnak tartja megemlíteni az egyetlen 
trónon ülő  nőnek, Laza Brankovi ć  özvegyének, Jelenának nevét, mintegy 
bizonyítékáulannak, hogy több n ő  itt nem került a trónra, mert „die 
Frau bei den Serben schon von früher her ...  eme sehr niedere, ja un-
würdige Stellung einnahm" 7. Igaz, az írónő  Milica Stojadinovi ć-Srpkinja 
kiemelkedett közülük, de a föld megművelése itt Is f őleg asszonyi munka. 
A bolgár történelmet. szintén az egykori krónikák nívóján ismerteti és 
hasonló színvonalú a román történelmi helyzet bemutatása is. A román 
föld művelését szintén a n ő  intézi, mert, mondja szerz őnk, mind a román, 
mind a balkáni általában véve is, passzív természet ű 18  és, a háztartáson 
és földművelésen kívül, más munkát nem igen ismer, de ez a kett ő  a nő  
feladata. A munka persze, ha velejár a munkaeszközök tulajdona is, jo-
gokat is jelenthet és aktivitást társadalmi és kulturális téren is, de err ől 
Poznán Jolán, sajnos, már nem szól és azt sem említi meg, kié is a föld, 
kié a munkaeszköz? Meglátja viszont, hogy egyedül a románoknak van 
šaját arisztokráciájuk'a Balkánon, de sajnos ennek történelmi-társadalmi 
oka már rejtve marad el ő tte és csak magát a tényt ismeri és ismerteti, 
azt, hogy a bojárn ő  előkelő  nevelésű , tehát nem dolgozik, hanem fény-
űző  életet folytat. Ha pedig tönkremegy és nincs mib ől élnie munka nél-
kül, akkor kolostorba vonul, apácává válik. Nem egészen hihet ő  és va-
lószínű  viszont, hogy a román nő  szaporább a többi balkáni n őnél, hogy 
egyedül ő  nem hajtja el magzatát, mert ezt az esetleges tényt semmivel 
sem indokolja, igazolja.'° 

A második „különleges részben” (,‚Spezieller Theil") - a kornak 
megfelel č en -‚ úgy tudja, hogy „megingathatatlan tény", hogy a n ő  
helyzete „a mindenkori kultúrfoktól és a faji sajátosságoktól függ". Ha-
bár Európa keleti vagy nyugati övezetében egyként keresztényi a fel-
fogás, a keleti n ő  mégis elnyomottabb; ennek oka pedig az alacsonyabb 
kultúrfok, valamint a népi-ethnikai körülmények, hiszen keleten er ős 
volt a zsidó-görög és ázsiai hatás, állítja, mitsem tudva a keleti patriar-
hális és feudális meg a nyugati polgári hatásokról 20. Ezután, egy tisztára 
leíró részben, felsorolja a nemi élet terén vagy más tereken jelentkez ő  
népszokásokat (menstruáció és közösülési tilalom, szüzesség és házasság-
törés, stb.) kiemelve mégis, hogy a görög nő  szabadabb a többi balkáni 
nőnél. Itt például a n ő  is örökölhet és a konkubinátust is elismerik 21 , 

míg a középkori szerb n ő  egyszerűen rabszolga volt, a román és bolgár 
nő  helyzete pedig ennél is szolgaibb (?). Végkövetkeztetése elég helyes 
mégis: „Je mehr Cultur bel einem Balkan-stamme ist, desto freiere Stel-
lung die Frau einnimmt. A társadalmi fejl ődés kultúrfokozatait, 
talán mégis, ha nem is ismeri, de meg-megsejti, például akkor, amikor 
felsejlik benne, hogy régebben Csupán házi - otthoni nevelésr ől lehetett 
szó; a nő  csakis eszköze, élvezeti tárgya volt a férfinak, f őleg a török 
időben. A felszabadulás azután változtat ezen a tényen (az én aláhúzá- 
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saim --  L. P.); ekkor kezd ődik el a nő  külön (iskolai) nevelése is. Ezután 
felsorolja a női nevelőintézeteket: Bitolában, Szerbiában stb., együtt az 
előadott tantárgyakkal stb., hozzátéve, hogy sokat tettek már e téren és 
hamarosan teljes virágjában lesz a n ők iskoláztatási rendszere 21. 

Igy  azután „a balkáni n ő  társadalmi helyzete (is) láthatóan emelke-
dett az újabb időben" - mondja, felcserélve az okot az okozattal: az 
iskolai nevelés és a társadalmi helyzet id őbeli, okozati sorrendjét. Igy 
került sor a „társadalmi nyomor szanálására" is, míg az iskolai és egyéb 
társas összejövetelek következtében finomodott az ízlés és sor került a 
nôegyletk szervezésére is. Falun (az én aláhúzásom: itt Újra társadalmi 
fejlődési fokról van szó - L. P.) ezért a n ő  végzi tovább mind a háztartás 
körüli munkát, mind pedig a földművelést, ő  gondoskodik a ruházatról, 
szövés-fonásról is, mert - f őleg a török területen - a férfi az úr, tehát 
nem is végez „alacsonyrendű" munkát. Itt a n őt még egyre kizsákmá-
nyolja (a férfi), az apa választja meg lánya leend ő  férjét is. Itt már a 
sejtés tudássá változik s elég helyes és komoly társadalomismereteknek ad 
helyet, ha utána Újra csupán leíró részek következnek is az egyes nép-
szokásokról, a „dodolá"-ról stb. Ërdekes, hogy e célra f őleg szerb szövę-
geket közöl a saját, német fordításában, a magyar polgáriban tanít ő  nő  24 .  

Hasonló módon jár el ott is, ahol az igen gazdag népköltészetet is-
merteti, kiemelve ezúttal is a szerb népdalokat, amelyeket 1) egyrészt 
legkülönbeknek tart, 2) másrészt természetesen, leginkább ismer is. Itt 
persze nem a népballadákról, h ősi énekekről („férfi"-dalokról) van szó, 
hanem a lírai (,‚n ői") dalokról, azokról, amelyek a n őt éneklik meg. Itt 
is közöl számos szerb népdalt a maga német fordításában. Ezeket, Vukkal 
tartva, hasonlíthatatlan szépség ű  versekként dicséri, kiemelve, hogy szer-
zői nők. Itt tehát, mondja, a n ő  oly művésżetet teremtett, mint talán sehol 
máshol a világon, éspedig mint a névtelen tömeg ismeretlen tagja' ,'. 
Szőttesei, hímzései is bizonyítják a szerb parasztn ő  művészi tehetségét, 
hiszen az egész család ruházatát ő  készíti s ez - a szövés, a hímzés, 
aranyhímzés - valódi m űvészi munka 26.  Csak vallási téren nem juthat 
kifejezésre, sőt el se járhat a templomba vagy le nem ülhet ott, kivéve, 
ha apácává válik. Nem teszi hozzá, hogy talán ez az oka annak, hogy oly 
sok a balkáni női szent, hiszen, mint már tudatosan mondja, a n ők le-
mondásának a világi életr ől mély gyökerei vannak 21. 

 

Igy szólal fel az els ő  tudománnyal foglalkozó n ő  - mindvégig a nő  
érdekében, a nő  oldalán állva, a n őről értekezve. Itt-ott tudományosabb, 
főleg azonban, leíró hangot ütve meg. Az els ő, az úttör ő  nő  többet bi-
zonyára nem is nyújthat még els ő  írásában, ott, ahol a történelem is 
sokszor inkább áll a legenda, monda, krónika színvonalán, mint tudo-
mányos fokon. De csodálatosan: a még egyre patriarchális környezetben 
Pancsován, a volt határ őrvidéken, tárgyai és mer tárgyalni - n ő  létére 
- a nők nemi életéről, menstruációról, közösülési tilalomról, apácasors-
rói akkor, amikor még a feministák és szüfrazsettek alig-alig jelentkez-
nék a nyugati rég-polgárosult társadalomban is. Meglátja a kultúra ha-
tását an őre és megsejteti a társadalom hatását, p1. a felszabadulás ha-
tását a kultúrára és a n őre. Mintha itt megérezné azt, hogy a népi 
szabadság magával hozza a n ő  felszabadulását is. Felsejlik benne a munka 
hatása is a n őre és egész könyvének célja, a n ők helyzetének ismertetésén 
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túl, a női emancipáció propagálása, mert megérdemli szabadságát az, aki 
művész és költő  és zeneszerz ő  egyúttal, s mint ilyen, dics őséget hoz a 
népre, ismertté teszi világszerte, habár még szinte rabszolga... 

Két év múlik el Csupán és Poznán Jolán már Pancsován meri meg-
jelentetni, és magyar nyelven, következ ő  munkáját28, amelyet főleg a 
szerb—magyar együttm űködésnek, közös harcoknak, egymásra tett ha-
tásoknak szentel: Szentkláray (Nedi ć) és Vlada meg Borislv Jankulov 29  
nyomdokaiba lépvé, de mint n ő  először nyúlva tudományos módszerekkel 
e kérdéshez is, az első  könyvével megnyitott ösvényen haladva most to-
vább. Ennek Poznán már maga is tudatában van: „Mint els ő  vállaltam 
itt a feladatot, hogy történelmi módon, tudományosan dolgozzam fel a 
szerbek és a magyarok közjogi, kulturális, földrajzi és egyéb kölcsönös 
viszonyait, mert ez a terület eddig alig ismert, holott a magyar fajra di-
csőséget hoz." Mert szerz őnk magyarnak tartja magát, talán szerbajkú 
magyarnak, talán olyan magyarnak, aki szerbül és németül is beszél. 

Persze még ebben a könyvében is keverednek a tudomány tényei 
a legendával, népmondával, kritikátlanul olvasott krónikával, habár e 
könyve feltétlenül magasabb színvonalon áll els ő , németnyelvű  könyvé-
nél. Igy például, úgy tudja, hogy már az urali finnugor faj elvegyült a 
szarmata szlávval s ezzel hozzá is járult az ottani nagy szláv világállam 
megalapításához. A Balkánon azután (már komoly tudományos alapról 
állapítja meg, hogy) a bolgár—szláv keveredés teremtette meg az els ő  
szláv államot. Maguk a szerbek is sokat köszönhetnek e tekintetben a 
magyaroknak, hiszen „oltalmi viszony" fejl ődött ki a magyar oltalmazó 
állam részéről a balkáni szerb államokkal szemben, és ennek a magyar 
oltalomnak köszönhetik a szlávok, hogy nem lettek sem a germanizmus, 
sem pedig a bizantizmus zsákmánya. Igaz, a török azután leigázta őket, 
viszont Hunyadi és mások is rajta voltak, hogy közös er ővel védekezzenek 
a magyarok és szerbek a török ellen 80 . 

rdekes Poznán  Jolánban a különös irányú és indokoltságú ellent-
mondásos eklekticizmus. Keverednek benne egyes tudományos, de ro-
mantikus, legendás elemek is, és ugyanakkor, amikor igen sok ebben az 
elemzésben az együttműködést szorgalmazó és propagáló pozitívum, jó 
adag magyar hegemonizmust is tartalmaz ez az okfejtés, ez a patriarchá-
lis apa—fiú (magyar—szerb) viszonyt éreztet ő , sőt kívánó értelmezése a 
múltnak, amely „oltalmi viszonyával" tulajdonképpen uralmi viszonyt, 
hegemóniát kíván megvalósítani a jelenben és a jöv őben egyaránt. Az 
„oltalmi viszony" maga is inkább jelent alárendeltséget, mint melléren-
deltséget, hiszen a szerz ő  nem látja és nem hirdeti meg a kölcsönös „ol-
talmat", a kölcsönös segítséget, az egyenrangúak együttm űködését. Igy 

,például fel sem említi, hogy a honfoglalás utáni id őkben, a már fennálló 
szláv osztálytársadalom és állam feltétlenül hatott a magyar osztálytár-
sadalom és állam kialakulására. S őt így folytatja: ha szerbnek, magyar-
nak (Hunyadinak) nem is sikerült a török visszavetése, mégis: a szerb 
államiság ma ŕadványait sikerült átmenteni Magyarországra ésamagyar 
nemzet soha el nem felejtette „tradicionális oltalmazottjait", a szerbeket. 
Kisebb viszályok persze akadtak hébe-korba, de ezeket az „oltalmazott" 
meggondolatlansága okozta és szomszédok, testvérek között ilyesmi egyéb-
ként is mindig el őfordul. Viszont Magyarország sohasem kívánt hódítani 
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a Balkánon [mondja egyebek között a Bosznia megszállása és bekebele-
zése (1878, 1908) közötti id őben, persze hozzátéve] mindaddig, míg magyar 
nemzeti királyok uralkodtak az országban.. Azután, sajnos, jöttek a Habs-
burgok s ezzel megváltozott a testvéri, oltalmazói viszony. A magyar 
nemzeti állam nem ismerte a türelmetlenséget, annál inkább a germa-
nizmus! gy a magyar—szerb együttm űködés elé határozott célt, a Habs-
burgok elleni harc célját, a közös szabadságharc célját t űzte ki, ha a 
magyar, úri hegemonizmus hatása alatt állva, ezt kissé negatív módon - 
‚;oltalmi", apa-fiúi, patriarchális, azaz hegemonisztikus viszonynak tün-
teti is fel. Sajnos, aligha ismerte az öreg Mocsáry vagy az ifjú Jászi 
Oszkár és Braun Róbert elgondolását a nemzeti kérdésben. Szerz őnk ez-
után így folytatja a már megkezdett útról le nem térve. A magyar állam 
1867-ben folytatta a régi magyar hagyományok útját; de a dualizmus 
káros hatásával, Ausztria befolyásával továbbra is számolni kellett. Mégis, 
múlhatatlan érdemeket szerzett még így is, például Oroszország ellené-
ben, de a germanizmus ellenében is, a szerbek oltalmazása terén, igye-
keżve megnyerni a szerbet, átcsalogatni őt a magyar síkra, az orosz és 
osztrák befolyás ellenében. Hiszi, hogy: „Jön id ő , midőn a Balkán-sziávók 
[szerbek; a bolgárokra ritkán gondol, a macedónt nem ismeri még Ilinden 
esztendejében!] ezt teljesen méltányolni fogják" 31 . És akkor „a magyar 
kultúra átfog teljesen törni a Balkánon", hiszen már a régi magyar ki-
rályok felismerték, hogy a Balkán életérdekét képezi Magyarországnak" 
- tér hirtelen le az „oltalmazási" viszony terér ől a külön (az osztráktól 
elvált, különvált) piros-fehér-zöld, magyar imperializmus terére, így 
folytatva: Ma pedig, inkább mint bármikor, életkérdése a Balkán Ma-
gyarországnak mind pólitikai, mind pedig kulturális okokból. Ezért Ma-
gyarország nem engedheti meg, hogy a Balkánon a nagy népek terjesz-
kedjenek a kis balkáni népek rovására, hiszen ezáltal Magyarország 
„politikailag minden oldalról nagy népek közé volna ékelve". Jellemz ő  
Poznán Jolán ellentmondásosságára, hogy ugyanakkor, amikor lecsúszik 
a külön magyar imperializmus síkjára, felcseréli egyúttal az „oltalmazási" 
visżonyt a szerb—magyar kölcsönös és testvéri, egyenrangú együttm űkö-
dést feltételező  viszonnyal, hiszen a magyar itt, szerinte, azért segíti a 
szerbet az imperialista nagy államok, nagyhatalmak ellenében, hogy 
azután viszont a szerb is megsegítse a magyarságot az imperialista 
nagyhatalmak és a Habsburgok elle ńében. E kiváltképpen érdekes, ér-
dekfeszítő  társadalmi-politikai bevezet ő  után, újból azzal menti magát 
szerzőnk, hogy e műhöz sem talált el őmunkálatokat, így elölről kellett 
kezdenie a kérdés tanulmányozását 32 . 

A honfoglalás előtti viszonyokkal kezdi értekezését „Porfirogenit 
Szilárd"-ot33  és sok más ókori, középkori írót is felhasználva, általában 
egyre nagyobb apparátussal dolgozva, de mondákat is fonva be el őadá-
sába, filológiai magyarázatai alapjául, s így bizonyítva azt a szimpatikus 
alaptételt - sokszor tudománytalan eszközökkel operálva -‚ hogy ma-
gyarnak, szerbnek együtt van a helye, hiszen már Lebédiában (Libadia, 
talán „Livada" is!) is együttm űködött e két nép, mert az ugor-magyar 
szavak  -gar -gor végződése mindkét nyelven  -gör  -kör alakjában - ta-
lájt, hegységet (,‚gora") jelent 34 . „Isten is János" következtettek akkoron 
más szimpatikus célú „filológusok" is a hasonló érték ű  premisszákból, 
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és Poznán is beállt ebbe a sorba, hogy az őskorral bizonyíthassa a jelen 
feladatának szükségszer űségét. Tálán érdekesebb ennél az az igyekezete, 
hogy a magyar—szláv kapcsolatok ősiségét bizonyítandó arra mutasson 
rá, hogy - habár számos magyar Szó pannóniai eredet ű , szláv átvételére 
irányítja is figyelmünket'—, számtalan szót mégis csak az orosz nyelvb ől 
vehettek át a magyarok, mert a magyar kiejtés és szóalak csak az orosz-
nak volt sajátja, sajátossága. Mindez pedig honfoglalás el őtti szóátvételt 
bizonyít [példái: kupec (?); kereszt, amely úgy érzi, inkább mutat áz 
orosz  krest-re, mint a szerbhorvát  krst-re, križre; por, amely csak a 
poroh-ból,  nem pedig a  prah-ból  származhatott; s őt arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy egy Kiev melletti hegyet ma is  Ugorska-nak  neveznek35 . 

Áttérve a Balkánra, úgy találja, hogy már az V. században is éltek 
ott szlávok, akik közül jöttek Justin és Justinian is; Sajnos a szláv tör-
zsek sohasem tudtak államot alapítani, ezért volt szükségük már akkor 
is a finnugor-urali bolgárokra és azok elszlávosítására, aminthogy kés őbb 
a pannóniai magyarok lettek tanítómestereik e téren; nem tudva arról, 
hogy az ellenkez ő  eset bizonyítottabb">. Így a magyar példa serkenti sze-
rinte és mutat utat a balkáni szlávoknak a felszabadulás felé Bizánc 
uralma alól is és Stevan Nemanji ć  is magyar példát követve kér koronát 
a pápától Bizánc ellenében 37 .  Az oltalmi viszonyt bizonyítandó, felemlíti 
Imre esetét, aki 1202-ben Csupán Vukán hívására szállja meg Szerbiát, 
oltalmi jogát gyakorolva, de hamarosan rendezve a trónviszályt, el is 
hagyja az országot. Majd utal a Nemanják—Árpád ők házassági, rokoni 
viszonyára, kapcsolataira, általában továbbra is a dinasztiák körében ma-
radva, Onnan szerezve bizonyítékait 38 . 

Talán ezen a téren érzi magát igazán otthon. Mert amikor társa-
dalmi-közjogi alapra helyezkedik, elveszti a talajt a talpa alól. Így pél-
dul amikor arról szól: mennyire hatott a magyar alkotmány a szerb 
alkotmányosságra; nem véve figyelembe a hasonló h űbéri viszonyokat itt 
és ott, s azt állítja, hogy a magyar rendi országgy űlés az egész nemzetet 
képviselte, azaz a f őpap és főúr mellett a köznemességet is, aminthogy 
ugyanez az eset Szerbiában is, ahol - akár Magyarországon - a városok 
szintén nem képviseltették magukat a Saborban. Nem veszi itt szerz őnk 
tekintetbe azt, hogy lehetett a két ország egyszer űen hasonló fejlődési 
fokon is; persze ezzel nem vonjuk kétségbe azt a tényt, hogy az egyik 
állam hathatott a másikra, valószín űleg azonban jóval Dušan vagy akár 
Milutin előtt, hiszen ekkoriban már er ősebb lehetett a bizánci hatás 59 . 

Ha eltekintünk a filologizálástól és inkább a szerz ő  szociologizálását 
vesszük tekintetbe, úgy amellett, hogy a nemzetet tisztára az egykori 
feudális szemével látja s az uralkodó osztállyal azonosítja, rá kell mutat-
nunk arra, 15, hogy szerinte a szlávban, a magyarral ellentétben, nincs 
államalapító hajlam, de nincs benne, és most már ugyanúgy, akár a ma-
gyarban, városalapító hajlam sem; ezért szerinte mind a szláv államokat, 
mind pedig a szerb-szláv és magyar városokat is idegen, állam- és város-
alapító hajlandósággal biró, fajták alapítják meg 40. A fejlődésről, a tár-
sadalom fejlődési fokairól szerz őnk e könyvében keveset tud még, habár 
tudni véli azt, hogy nagyon hasonló a szerb és magyar nép a jogi-bíró-
sági, de a társadalmi viszonyok terén is, mert itt sem volt, ott sem volt 
akkoron polgári középosztály, viszont volt itt is, ott is: jobbágy! Persze 
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itt sem látja meg mindenben az azonos társadalmi fejl ődési fokot, hanem 
ezt is inkább a faji sajátosságok következményének tartja. Igy is mél-
tányolnunk kell benne a tények észrevételét, megfigyelését és számon-
tartását, valamint azt a szempontot is, amely errefelé irányítja látását: 
a szerb—magyar barátság és baráti együttm űködés szempontját. Annál is 
inkább, mert itt, hirtelen nagyra n őtt, tágult szemmel, szembogárral 
nemcsak az uralkodókat, családjukat és az uralkodó osztályokat látja, de 
megpillantja magát a népet is, így például ott, ahol a magyarorzági 
szerb telepesekr ől beszél, akik Magyarországon kiváltságokban részesül-
tek, p1. Mátyás idején 41 , aki felmentette őket, egyebek között, a katolikus 
egyház számára nyújtandó tized fizetése alól is, azon-való örömében, hogy 
a szerb együtt fog harcolni a magyarral a török ellen. Itt, ezen a helyen, 
Újra meglátja (az oltalmazó viszony helyett) a szerb—magyar kölcsönös-
séget, sőt az erre irányuló, ezt szorgalmazó tudatos politikát is. Igy foly-
tatja Ugyanis: Azért adnak a szerbeknek szabadságjogokat, „hogy a többi 
Balkán-szlávok ezt látva, szintén bevándoroljanak Magyarországra", ha-
bár ezzel korlátozni voltak is kénytelenek a katolikus klérus privilégiu-
mait. Mindez - állítja a függetlenségi szerz ő  -‚ csak a Habsburgok 
jövetelével változott meg. Különben érdekes mozzanat e helyen, hogy 
Poznán Jolán jól ismeri Šzerémi - Sremac emlékiratait, hivatkozik is 
rájuk, Georgius Sirmiensi8 néven, akár Brodaricsra és Verancsicsra is. 
Tudja p1. Szerémiről, hogy szerb—magyar származású, hogy a latin szö-
vegbe szerb és magyar szavakat is szór el, mégsem használja fel e tényt 
a szerb—magyar baráti együttműködés szükségességének, lehet őségének 
bizonyítására42 ; viszoňt felhasználja a szerb—magyar együttm űködés pro-
pagálásának céljára azt a tényt, hogy Zápolya táborában együtt harcoltak 
mindezek Ferdinánd ellen. Persze, ez csak a népek egy részére vonatkozik; 
mégis á függetlenségért harcoló szerz ő  csak ezt a mozzanatot tartja fi-
gyelemre méltónak. Viszont az 1690-es szerb bevándorlással kapcsolatban, 
e szempont által vezéreltetve, szükségesnek tartja a megjegyzést, hogy ez 
esetben Habsburgok-adta kiváltságokról volt szó és így - tekintve, hogy 
a Habsburg-uralkodó nem tartotta szükségesnek az országgy űlés elé ter-
jeszteni a kérdést -‚ helyesen járt el a magyar (feudális) nemzet és jo-
gosan is, amikor kikelt ez ellen, nem ismerve el e kiváltságokat, sem pedig 
azt, hogy „állam képződjék az államban". Igy igyekszik a szerz ő  a Habs-
burgokra terelni át az esetleges szerb—magyar gy űlöletet, eltisztítva az 
utat az együttműködés 'számára a Habsburg uralom ellen! 43  Különben is 
- teszi még hozzá - Bécs csak addig tartja magát a privilégiumokhoz, 
amíg tart a veszély, azután maga szünteti meg őket; így némileg Sava 
Tekelij a (Tököli Sebestyén) magyar nemes álláspontjára helyezkedve. 
Becsapta a bécsi kamarilla a szerbeket 1848 után is - Írja -‚ viszont a 
kiegyezés után az 1868-as nemzetiségi törvény lehet ővé tette, szerinte, a 
szerb nyelv használatát, megalapozva azok önálló (szerb—román) egyházi 
szervezetét, amelyben a nép, a polgárság szava dönt ő  lehetett, holott addig 
a laikusoknak nem volt beleszólásuk az egyház ügyéibe; így hát ekkor, a 
magyar időben, megerősödött a szerb nemzet is és lehet ővé vált a nem-
zeti szellemű  szerb nevelés. Bizonyos, hogy Poznán ismerte a szerb pol-
gári pártok álláspontját e téren, hiszen Pancsova is hacolt az 1868-as 
törvény betartásáért és ekkoriban szólalt fel a „zsebkiadású Mileti ć", 
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azaz Ljuba Pavlovié is a képvisel őházban, és mint függetlenségi Habs-
burg-ellenes 48-as, bizonyára tudta Poznán azt is, hogy a függetlenségi 
párt kizárta vezérét, Mocsáry Lajost, mert azért harcolt, amiért maga 
szerzőnk is! Ezen a ponton tehát Poz ńán nem volt eléggé következetes: 
a hatalom helyettMocsáryt kellett volna el őtérbe helyeznie, a vele való 
együttműködésre alapozva elméletét is, éppen elgondolása érdekében. 
Ehelyett arról elmélkedett, hogy 1868 annyi mindent - túlsokat is - 
nyújtott a szerbségnek, hogy csak szerény kívánság a kormány részér ő l, 
ha ellenértékként azt várja el t őle, hogy alaposabban ismerkedjen meg 
• magyar kultúrával 44 . Annál is inkább, mert politikai irányelve az, hogy 
• Balkán a Balkán-népeké, hogy idegen nagyhatalom ott nem folytathat 
hódító politikát, de egy-egy balkáni állam sem terjeszkedhet ott a másik 
rovására. És ennek a helyes elvnek a garanciája, oltalmazója újból Ma-
gyarország. Igy San Stefano ellen, az orosz—bolgár hatalom terjeszke-
dése ellen, Magyarország hozta a berlini szerz ődést (1878), habár ugyan-
akkor a Habsburgok és Ausztria ellenében ellenezte a magyarság Bosznia 
megszállását is a Monarchia által. 

Itt Újra visszatér Poznán az eredeti álláspontra, Bécs felé irányítja 
a gyűlöletet, 48-at kívántatva meg, hiszén Kossuth valóban ellene volt 
Bosznia megszállásának 45 . 

Elhagyva a politika berkeit, arra tér rá a szerz ő , hogy a magyar és 
szerb jellemvonások is szinte azonosak, akár a két nép társadalmi szer-
kezete is, s őt nyelvükben is rengeteg az azonos kölcsönszó, és költésze-
tük is a múltbeli együttműködés kifejezője. A szerb népballada meg-
énekli „Kralj Lauš"-t, Hunyadit = „Janko Sibirijanin"-t, Mátyást - 
„Kraij Matiju od Budima grada" és Dóczyt - Doj čint is, ugyanúgy, mint 
a szerb hősöket. De itt van - mondja - az újabb id őben Vitkovics Mi-
hály, az író, Damjanics János, a h ős, vagy Sava Vukovié - Vukovics 
Sebő, a politikus is. Csak tartson ki továbbra is - tér vissza a politikára 
- a modern állam azon elve mellett, hogy: A Balkán a balkán-népeké, 
hogy biztosítani kell a balkán-népek szabad fejl ődési lehetőségét és „a 
balkáni népek mindenkivel szemben védeni fogják nemzeti egyéniségü-
ket, amit Magyarország érdeke is megkíván". Ez Magyarország történeti 
hivatása - múltban, jelenben és jöv őben és - „hová exportálja Magyar-
ország kultúrájának, azaz szellemének, kereskedelmének . . . eredmé-
nyeit?" Másfelé a nagy államok lehetetlenné teszik ezt, míg a balkáni 
népek nem vetélytársai a magyarnak. Persze nem szabad idegen konkur-
renciákba ütközni a Balkánon. A magyar kultúrát a magyarság saját 
balkáni szlávjai (jugoszlávjai) által terjesztette eddig is a Balkánon, Vaj-
dasági szerbek által például. Mindez megkívánja a magyar - a latifun-
dium által sújtott magyar földmunkás, cseléd - áttelepítését is a Vajda-
ság szerb falvaiba; nem kell Őt ott félteni, hiszen kultúráltabb a szerbné1 46 . 

Poznán  Jolánt még 1903-ban beválasztották a Magyar  Pestalozzi  
Társaságba, ahol aztán, Budapesten, 1903. december 29-én megtartotta 
szkfoglaló tudományos-pedagógiai el őadását a magyar történelem vezér-

eszmék szerinti tanításáról. Az el őadást nagy vita követte, amelynek fo-

lyamán szerz őnket olyan jobboldali támadások érték - annak ellenére 
is, hogy jómaga is „vezéreszmékről" adott elő , így tehát a szellemtörténet 
hatása alatt állott -‚ hogy azokra feltétlenül válaszolnia kellett, úgy 
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érezve, hogy a vitazáró beszéd nem elégséges komoly vita ellenében; 
talán nagyobb publicitásra is vágyott, ezért el őadását, most már a vita. 
anyagát is tekintetbe véve és polemikusabban megfogalmazva, Újra fel-
dolgozta és könyvalakba.n is megjelentette. 47  

„A modern konkurrencia, fejl ődés és haladás idejében az a nép er ő-
sebb, s a mai népek versenyharcában nemzeti létét az tartja fenn leg-
biztosabban, amelynek er ős nemzeti kultúrája van s miután a nemzeti 
történelem tanítása az iskolában a nemzeti kultúra fenntartására, fejl ő -
désére úgyszólván a főeszköz, különösen a magyar nemzetnél..., ezért a 
hazai iskolai történelem tanításának reformálását követeltük - ezt mond-
tuk székfoglalónkban." . 

És  mint aki feledte, mindenesetre túlhaladta az előző  években elfog-
lalt álláspontját a történelemről, amikor: még alig egy-két éve, s őt né-
hány hónappal előbb is, maga is uralkodók szerint osztotta be és tanította 
a történelmet, most éppen ez ellen veszi fel a harcot: egyének története, 
uralkodók listája helyett ä vezéreszmék szerint igyekezve eligazodni a 
történelem, a társadalom „aruvimi" őserdejében (amelyben, Molnár Fe-
renc szerint, csak fokozatosan, lépésr ől-lépésre, fától-fáig lehet haladni). 
Maga szerzőnk mondókáját körülbelül így fogalmazta meg: Eddig csak 
uralkodók életrajzát adta az iskolai történelemtanítás, és ha tekintetbe 
vesszük, hogy idege.n uralkodóink is voltak, szinte elsikkad a magunk 
történelme, mintha nemzetünknék nem is volna saját történelme. Az ural-
kodók története helyett a nemzet történelmét, éspedig vezéreszmék sze-
rint, kell ezentúl tanítanunk. 48  A vitában ellenemben tévesen azt szögez-
ték szembe, hogy 1) már eddig is ápolták iskoláink a pragmatikus törté-
nelmi tanítás egy bizonyos nemét és 2) az alsófokú iskolákban lehetetlen 
a történelem vezéreszmék szerinti tanítása. 49  

Nem veszik tekintetbe, hogy a királyok életrajzában nem juthat ki-
fejezésre a nemzet történelme. És éppen mert királyok életrajzait nyújtja 
az iskolai történelemtanítás, azért nem lehet szó arról, hogy pragmatikus 
történelmet tanítottunk volna már mindmáig is iskoláinkban, hiszen tu-
lajdonképpen - Horváth Mihály és Fessier m űvei is - uralkodók élet-
rajzain alapultak, ha érintették is egyúttal a társadalom berendezését, a 
társadalmi viszonyokat és körülményeket is, mert ezt is csupán egy-egy 
uralkodóra vonatkoztatva cselekedték. 50  Nem is. tanították a magyar nem-
zet történetét, mint külön tantárgyat, hanem csupán mint a világtörté-
nelemnek - abba beleillesztett - kicsiny részét. Balla Márton 1830-as 
háromkötetes műve nem juttat nemzetünknek több helyet, mint akár a 
perzsáknak vagy törököknek és bizony az uralkodók személyét, viselt 
háborúit és békekötéseit adta, nem pedig a magyar nemzet történelmi 
fejlődését, haladását, küzdelmeit. Persze akkoriban: el őször az abszolu-
tizmus követelte ezt meg, másodszor pedig nem is igen indult még meg 
a külön nemzeti történelmi kutatás 51 . Pedig a történelem nemcsupán 
királyok, csaták és trónviszályok tömkelege. Nem valamely király, de a 
nemzet alapította meg államát, ő  is tartotta azt fenn mindmáig. Nos, 
annyit még talán tanítanak az iskoláink, de ezt, ennyit . tulajdonképpen 
minden népről el lehet mondani. Viszont - visszatérve már ismert ked-
venc témájára, így folytatja a megkezdett gondolatot -: A magyar 
nemcsak saját államát alapította meg, de kihatott a szerb és bolgár állam 

26 



megalapítására is - Bizánc mellett - és e téren éppen a magyar állam 
volt a mérvadó, a hangadó .12  Különben magukat az uralkodókat is sablo-
nosan kezeli, tárgyalja az ilyfajtájú történelem, így a háborúkat csupán 
a dinasztikus érdekek szempontjából, meg sem említve az esetleges külön 
nemzeti érdekek milyenségét, különböz őségét, Vagy a csaták, háborúk 
egymásközti viszonyát. Vajon elemezte-e már valaki,  hogyan, is történ-
hetett az, hogy az ezeréves országban csak ma jutott még el a magyar 
nép odáig, hogy majoritásra tegyen szert, hogy kultúrája elterjedjen akár 
saját országában is 53 . Soha még ki nem emelték azt a tényt, hogy a nem-
zeti fejlődés gátjait, egyebek közt a latinizmus is. képezte, az a nyugati 
feudális rendszer, amely 1848-ig láncba verte a nemzetet és „a magyar 
urak osztályából egy nemzeti érzés nélküli, hatalmi tendenciával biró 
kasztot alkotott, mely a magyar középosztályt, méginkább az alsóbb nép-
osztályt elnyomta, az ősi magyar szellem (?) ellenére, amely csak egy egy-
séges szabad népet ismert". Ezek a gondolatok a még fejletlen tudomá-
nyosság, a kor koncepcióinak feleltek meg, nem Csupán szerz őnk egyéni 
elgondolását tükrözték. Persze, hogy tévedett, amikor azt hitte, hogy a 
magyar  nemzet  egykor egységes, osztály nélküli társadalmat alkotott, 
hiszen 1) akkor még nem volt  nemzet, 2) „nemzetnek" esetleg az uralkodó 
osztályt nevezték, 3) az ősi, honfoglalás előtti magyarság ismerte már 
maga is az „in" stb. (inas) fogalmát, és a „munka", „dolog", „rab" és 
„szolga" kategóriák is ismertek voltak már a feudalizmus teljes kialaku-
lása előtt is. Úgy érzem azonban, olcsó dics őség lenne ma Poznán Jolán 
vagy kora koncepcióinak bírálata, aminthogy egy új, jövend ő  korszakban 
valószínűleg ugyanilyen ôlcsó dicsőség lesz a mi mai koncepciónk kriti-
kája. A lényeget itt abban látom, hogy szerz őnk szinte néhány hónap le-
forgása alatt nagyot haladt és ha vezéreszmékr ől szól is, közéjük sorolja 
a társadalmi rendszereket és állami szerkezeteket, berendezéseket, esetleg 
az idegen uralmat, tehát az osztály- és nemzeti elnyomás hatását (el őre-
vivő  vagy visszarántó) erejét is. Ezt pedig akkori vidéki, de pesti férfi 
szociológusainkról és történészeinkr ől sem mondhatjuk el minden esetben. 

Ez az elnyomás - folytatja gondolatmenetét Poznán Jolán - kel-
tette fel a szabadságvágyat, amely azután harci akaratba s űrűsödött és 
1848-ban végleg kitört. De a latinizmus után vagy vele karöltve a ger-
manizmus is olyan gát volt, amely szintén akadályozta, s őt kettétépte-
vágta a nemzet fejl ődését. Viszont kora sovinizmusának hatása alatt nem 
veszi észre újabb ellentmondásosságát; amikor felrója iskoláinknak, tör-
ténelemtudományunknak mindennek ellenkez őjét is, azt, hogy az iskolai 
történelemtanítás nem veszi tekintetbe a balkáni népekre tett és teend ő  
magyar hatást sem, amelyet, ily irányú el őjellel, nem tart elnyomó fej-

lődési gátvetésnek, mint tartja a latinizmust és germanizmust. Nem látja 
meg a ,magyarizmus" és „germanizmus" meg „latinizmus" azonosságát. 
Sőt az általunk is jórészt elfogadott koncepciót a germanizmus elítélésé-
ről kapcsölja az általunk negatívumnak ítélt külön magyar balkáni im-
perializmussal, amikor azt mondja: Ha a germán hatás nem gáncsolja, 
gáncsolta volna el a magyar befolyás terjedését, úgy a magyar kultúra, 
sőt a magyar nyelv annyira el volna már terjedve a Balkánon, mint a 
német Magyarországon, hiszen így is, még ma is vannak a szerb nyelvnek 
bizonyos magyar nyelvi vonatkozásai, s őt az ősi szerb népdalok megének- 
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lik a közös idők közös harcainak magyar hőseit is. Itt, ebben a tényben 
persze, újból elkeverednek Poznánban a kölcsönhatások és az együttm ű-
ködés pozitív elemei a nyelvterjesztés negatív tendenciáival. De a mi 
könyveink err ől sem szólnak - mondja -‚ azok csak a viszályokra tér-
nek ki, csak azt emlegetik, és mindez együttvéve is elsikkad a királyok 
életrajza mellett, pedig ez sokszor Csupán - idegen királyt énekelve meg 
-' idegen elemet nyújt és szinte tagadja nemzeti történelmünk létét és 
lényegét. Pedig a történelem lényege a nemzeti kultúra fejl ődése, amibe 
- mint már tudjuk - a társadalmi rendszerek fejl ődését is beleérti. 
Különösen nálunk ez a történelem lényege, hiszen népünk etnográfiailag 
is egyedül áll Európában és mi a magunk erejével tartottuk fenn eddig 
is magunkat, másokat viszont be nem olvasztva, amint azt igenis tette a 
germán és a román népcsoport - nem téve hozzá ezúttal, hogy ezt ő  
maga viszont sajnálatosnak, nem csupán dicsérend őnek tartja nagy el-
lentmondásosságában, amikor korszer űen elszegődik a polgári nacionaliz-
mus Tarnócájára bojtárnak. 59  Eddig terjed az értekezés általános, beve-
zető  része. 

***  

A királyok, csaták, a rész helyett a történelemnek egészet kell adnia 
tehát. Els ő  teendőnk természetesen - írja - a helyes beosztás, a perio-
dizáció megállapítása, amelyet már nem a dinasztiák váltakozása, hanem 
a történeti fejl ődés korszakai szerint kell eszközölnünk. Melyek hát a 
fejlődés alapvető  korszakai - teszi fel a kérdést. 55  

Az első  korszakot - őshaza, honfoglalás, államalapítás - úgy ismeri 
és jellemzi, mint amelynek folyamán a nemzet ősi tisztaságábań  jelent-
kezik még, minden idegen befolyás híján. 56  

A második korszak jellegzetessége: a kezd ődő  idegen befolyás, a ke-
reszténység és a „latinizmus" hatása 1526-ig. 

A harmadik korszak (1526-1848) a germán befolyás kora; a negye-
dik korszakot ezután természetesen 1848-tól a maga idejéig (1903-4) ve-
zeti le, amikoris a magyar nemzet újjászületik, elvetve mind a germa-
nizmust, mind pedig a latinizmust; másszóval: a feudalizmust, hogy a 
szabadság irányában fejl ődjön tovább, az ősi magyar nemzeti szabadság 
szelleméhez alkalmazva egyúttal a modern európai vívmányokat is, „el-
vetve minden nem-szabad, hűbéri formát,. amellyel egykor a latin és ger-
mán idők sújtották a magyar nemzetet". Érdekes, hogy szinte „expressis 
verbis" is kifejezésre juttatja azt, hógy latinizmus-germanizmus alatt tu-
lajdonképpen a feudalizmust és az idegen abszolutisztikus elnyomást érti, 
míg az új szabadság nemzeti korszaka alatt az „ ősi", azaz a nemzeti 
uralmat, - a t őkés rendszer polgári uralmával karöltve, egybefoncso-
rozva - érti, amikor az ősi társadalmi rendszer úgyszlóván szintézisbe 
fut a „modern európai vívmányokkal", azaz a polgári társadalmi rend-
szerrel és a nemzeti uralommal. Mindez azt is jelenti: a feudális rendszer 
európaiságát elveti, mint idegen, .német-latin, befolyást, a t őkés polgárság 
„európai modern vívmányait" azonban kapcsolja az „ ősi" magyar korszak 
nemzeti tisztaságával. Szintézisbe fut hát szerz őnk már a kapitalizmus 

28 



idején, Ugyanúgy, mint ahogy maga Hegel is a maga korában látja a fej-
lődés csúcsát, a nagy szintézist, de a magyar Grünwald vagy a francia 
forradalom francia feldolgozói is (Mignet stb.). És mindezt ezzel magya-
rázza: „Mert a nemzetek is egészben éppen úgy alá vannak vetve a ter-
mészetes fejl ődés folyamatának, mint az ëgyes individuumok". S e tisz-
tulási folyamat vége: „hogy a magyar nemzeti lény teljes fejl ődésre, 
kiterjedésre s virágzásra jut, még hozzá sokkal biztosabb, mert modern 
haladás alapján". Ezt a periodizációt ajánlja a szerz ő , tekintve, hogy sze-
ŕinte a dinasztikus běęsztás éppoly helytelen, mint a ókor—középkor--
újkor szerinti is, hiszen a magyar történelemnek sajátos fejl ődése, útja 
volt. Poznán Jolán e helyen a polgári társadalomtudományosság „csú-
csára" jutott, maga is szintézisbe futott. S talán nemcsupán mint n ő  vált 
úttörővé ezáltal, legalábbis Bánátunkban, s éppen azért, mert a kor ta-
lapzatán állt, természetesen a nemzeti t őkés polgárság korszer ű  talapza-
tán.. Tekintetbe veszi egyúttal, periodizációja során, az állami berendezést 
is, így p1. a nemzeti jellegű  független magyar államot, a törvényhozást, 
amelyre a magyar nemzeti akarat hat csupán, amely nemzeti hadügyet 
létesít, és amely berendezkedés fölött ott áll „a magyar társadalmi osz-
tályok egyenlősége", amely kifejezés alatt feltétlenül polgári jogegyenl ő-
séget ért, hiszen az osztályokat maga is elismeri ugyanezzel a szóval, 
névvel illetve őket. Elismeri a fejlődés dialektikáját is, ha nem is teljesen 
tiszta a látása e téren sem. [De ki biztosít engem arról, hogy a magam 
látása „teljesen tiszta"? - L. P.] Ezeket a gondolatokat Poznán Jolán 
többször is megismétli, néha visszavetítve ugyan a múltba a maga ide-
jének jegyeit, kissé elhomályosult látással, így például „Még 1. Szent 
István előtt inaugurálva volt a független magyar nemzeti jelleg ű  állam", 
de hangsúlyozva mindenkor á meglev ő  és elismert társadalmi osztályok 
polgári jogegyenl őségét a tőkés rendszerben, például „a magyar társa-
dalmi osztályok állami egyenl ősége" szavakkal stb. 57  Itt is dicséri a „ma-
gyar" államalkotó tehetséget, amely a szlávokból hiányzana, de kihangsú-
lyozza éppen ezért újból is a szerb—magyar baráti Vagy „oltalmazói" 
együttműködést. 

Aláhúzottan és ismételten emlegeti a magyar társadalmi osztályok 
(jog) egyenlőségét, hozzátéve, hogy az els ő  időszakban „voltak, mint min-
den ősi, szabad népnél, harcias úri osztályok, nem voltak nem-szabad 
népelemek", amit majdnem szószerint magunk is ma is, elfogadhatunk, 
míg a negyedik (1848-1904) időszakról ezt állapítja meg: ez „az ősi nem-
zeti egýenlőség győzelme s minden nem-szábadság kiszorítása", amely 
persze 48-as. szempontú, hegeli illúzió, illozionizmus. Viszont magáévá 
tétte kora s a függetlenségiek soviniszta álláspontját is (Mocsáryt való-
színűleg alig ismerte), amikor azt hangoztatta, hogy a magyar nemzet 
türelmes „idegen ajkú hazafiaihoz". Mégis jól látja, hogy ez a negyedik 
korszak „egy modern nemzeti társadalmat mutat minden társadalmi osz-
tállyal", de mindezt nemzeti és vallási türelmességgel párosítva. Az egy-
kor (1848-ig) háttérbe szorított magyar nemzeti elemek újra terjednek 
„egyelőre saját országukban. A szomszéd Balkán-államokra eddig még 
nem nyomulnak... "58 Igaz, egyelőre még az osztrák konkurrencia gyön-
gíti a külön magyar befolyást a .Balkánon, „amely ellen a fennálló közös 
viszony folytán nem léphetnek fel". Mégis: „A balkáni keresztények sza- 
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bads  ágát... Magyarország .azzal garantálta, hogy közvéleménye a Bal-
kánon csak a balkáni népeknek enged helyet, miáltal elzárja különösen 
a ruszizmust és a germanizmust", - természetesen mint vetélytársakat. 
De erről ő  maga mitsem szó1. 59  

Azután nyoma veszett Poznán Jolánnak a bánáti társadalomtudo-
mányban. Kimerült a hatalmas Ugrás után, amit az 1901-1903-1904 
közt eltelt id ő  folyamán megtett: a krónikás tudománytalan, királylistá-
kat közlő  naiv néprajzos, leíró módszert ől a bátor feminista nőig, aki itt-
ott dialektikusan látja már a társadalmi fejl ődést, tudja, hogy a társa-
dalmi és állami berendezés kihat a kultúrára, iskolára, tudományra; a 
társadalmi és nemzeti kultúra fejl ődését vizsgálja a múltban és jelenben 
s a szerb—magyar barátságot, s habár a külön magyar „48-as" imperia-
lizmus alapján áll is, már az egyenrangú felek együttm űködéséhez is köti 
némileg vizsgálódását. Feltétlen úttör ő  természet, s talán nemcsak mint 
nő  az; de sajnos hullócsillag is egyúttal, aki - nem tudjuk miért - ‚de 
hirtelen kimerült, s ha nem tudnók, hogy még a 20-as években is taní-
tott, bátran hihetn ők, hogy 1904-ben végleg nyoma veszett. Feltétlenül 
kár érte! Ës szeretn ők hinni, hogy, akár utólag is, de rábukkanunk még 
egyes, esetleges kés őbbi tanulmányaira. 

***  

Hasonlóan ellentmondásos természet a nagyváradi bíró K. NagySán-
dor is, aki számos könyve ellenéré, végig egykönyv ű  szerző  maradt, habár 
ez az egy könyve kiugró eredmény volt, és odaugrasztotta' ki őt a szürke 
sokkönyvesek élére, ha azután végig ott is maradt a „Homály"-ban, mint 
a hasonlóan egykönyvű  Komjáthy Jen ő  és ha e könyvével is Becskerëkre 
kényszerült 60  a híres Váradról, Ady városából, ahol talán egyetlen sora 
sem jelent meg, mert érdektelen, favágómunkájú többi könyvét viszont 
Budapesten adták ki. A jobbágyság története Magyarországon c. köny-
vét elfelejtették, szürkébb könyvei viszont itt-ott 2-3 kiadást is meg-
értek már 1907-ig is, ameddig elkísértük, elkísérhettük sorsát. Lehet, 
hogy ez is volt az oka annak, hogy többé nem foglalkozott komolyabb 
tanulmányokkal, hogy sok könyve mellett is egykönyv ű  úttörővé, úttörő-
hullócsillaggá vált. 61  

Mint már említettem, 17 évvel Acsády Ignác híressé vált könyvének 
megjelenése előtt publikálták (1891-ben) Becskereken Nagy Sándor job-
bágyság-történetét és ez feltétlenül er ősen hatott arra, hogy minden an-
tifeudális, polgári, 48-as ideológiája ellenére is, er ősen elmarad Acsády 
könyve mögött, hiszen az el őtanulmányok közül úgyszólván egyedül csak 
a kiváló Horváth Mihályt ismeri és f őleg őrá is hivatkozik'. Jogászi-bírói 
mivolta is erősen meghatározta könyve jellegzetességét. F őleg jogi mun-
kálat ez, és leginkább jogtörténeti alapra helyezkedik, ismertetve a ma-
gyar 'történelem minden olyan fontosabb törvényét, amely a jobbágy-
kérdéssel foglalkozik. Ez a tény néha hátrányosan befolyásolja, viszont 
ugyanakkor el őnyére is szolgál, hiszen sehol senki annyi jogintézményt, 
törvényt és törvényes lépést és intézkedést nem sorol fel és nem ismertet, 
mint éppen K. Nagy Sándor. Sőt egy lépéssel tovább menye, azt is észre-
veszi; hogy nem elégséges a jogalkotás tükrében ismerkedni iieg az osz- 
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tályelnyornással  és osztálykizsákmányolással (Az  osztály kifejezés min-
denkor Nagy Sándor szava, amennyiben a feudalizmusról van szó!), mert, 
az egyes törvények és törvényes intézkedések évtizedeken, s őt évszázado-
kon át egyre megismétl ődnek, ami feltétlenül arra mutat, hogy a törvé-
nyeket nem tartják be a hatalmasok, hogy nem elegend ő  (hatalom híján) 
a törvény a jobbágyság védelmében, ha marad a társadalmi rendszer s a 
törvény végrehajtása azoktól a nemesekt ől függ, akiké a hatalom, de 
akiknek a törvény végrehajtása nem érdekük, s őt akiknek érdeke a tör-
vény sutbavetése, amennyiben az elnyomottaknak nyújtanak jogvédelmet. 
Mindezt jól látja szerz őnk, mégis, nagy ellentmondásosságában, mint a 
polgári-birtokosi Magyarország ítél őbírája, mint a dualizmust kiszolgáló 
törvényszéki bíró, sokuralkodót, Habsburgot is dicsér, mint népének sze-
rető  atyját, ha nem is sikerült még enyhíteniük sem a jobbágy sorsát, 
sőt egy-egy törvénnyel súlyosbították is azt, mint azt ő  maga is megál-
lapítja. Látja, hogy, a kizsákmányolás kérdése hatalmi kérdés, s hogy a 
nemesnek nem érdeke egyes törvények végrehajtása, s ő t sokszor meglátja 
azt is, hogy a nemest jól fölfogott gazdasági osztályérdeke, vag,ra jobbágy 
harca kényszeríti csupán rá egyes haladó társadalmi intézkedésekre. Ës 
mégis elhiszi egyúttal, például, a 48-as nemesi nagylelk űség legendáját,  
s azt is (a polgári történészek és társadalomtudósok példája után indulva), 
hogy a feudalizmus osztályelnyornást jelentett természetesen, de a Pol-
gári társadalom törvényesített (jog)egyenl ősége megszüntet minden osz-
tálykülönbséget s így benne csúcspontra jutott a társadalmi' fejl ődés. 

De lássuk mindezt a könyv egyes részleteiben. 

* * * 

„Ëddig  még egy író sem tartotta érdemesnek a volt jobbágyságot 
arra..., hogy a jobbágyság törtnetét összeállítsa. Én megkísérlem. . 
a legrégibb kortól 1848-ig. Igy vezeti be könyvét Nagy Sándor, hozzátéve, 
hogy (ma, az ,osztálymentes" társadalomban) „Nem is csoda, ha kétel-
kedik a kés ői nemzedék azon, hogy volt Magyarországon egy sötét világ, 
melyben az egyik ember dolgozott, a másik ember elszedte a munka gyü-
mölcsét és milliókra ment az olyan szolgák száma, akik még csak kenyeret 
sem kaptak azoktól, akiknek szolgáltak". Mert ez - hiszi a szerz ő  - a 
tőkés korszakban, a jogegyenl őség korában, „nálunk" már lehetetlen; ez 
csak „...így volt századokon át... Szabaddá lett a... jobbágyság.... 
Most már mindenki belül van az alkotmány sáncain... Mindannyian 
egyenlők vagyunk a jogokban, mint az isten el őtt". „A volt nemesek és 
volt jobbágyok gyermekei megláthatják e könyvb ől, hogy mindnyájli 
testvérek vagyunk, s a nemzet csak úgy lehet er ős, ha gyermekei tisztelik 
egymást". 62  

Persze, ahogy idézett bevezetésében, úgy a kés őbbiek során is egyre 
kiviláglik sorai közül, hogy jogász műve áll előttünk, aki (a Hegel-
Mignet—Grünwald síkon állva, ämelyr ől csak a feudalizmusban, a múlt-
ban látni meg az osztálytársadalmat, nem egyúttal a t őkés jelenben is) 
minden társadalmi intézményben is els ősorban a jogi felépítmé ňyt veszi 
észre és tartja els ődlegesnek. Így a jobbágyság keletkezését is jogi okokra 
vezeti vissza. Az vált jobbággyá - hiszi -‚ aki az értekezleteken pa- 
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rancsra  sem jelent meg, vagy,  vonakodott felvenni a kereszténységet, 
esetleg a meghódolt, leigázott nép tagja, talán hadifogoly volt 63. De elő-
fordulnak Oly esetek is azért, hogy a szabad magyar Csupán olyan földet 
művelt, amelyet az országnagyoktól bérelt, s ezáltal került t őlük függő  
viszonyba, vált jobbággyá - s itt szerz őnk már a gazdasági-társadalmi 
viszonyokból kiindulva látja, láttatja a jobbágyság keletkezését, 64  amint 
később is, végig ellentétesen fogja látni külön-külön jobb és bal szeme 
a világot. Nem érdektelenek azok a részletek sem, amelyekben Nagy 
Sándor a jobbágyság kötelezettségeir ől szól az Árpádok idején vagy 
később egészen 1848-ig ‚f őleg a röghözkötöttséget tárgyalva igen alapo-
san és sorravéve minden egyes törvényt Istvántól I. Ferenc Józsefig, 
szinte a könyv írásának napjáig. Ezek mégis inkább tisztára történelmi 
szak- és adatszer űséget nyújtanak, amelyek kevésbé képezik, képezhetik 
témakörömet. Igy például már ő  meglátja az első  idők jobbágyságának 
hármas tagoltságát: a  •servi-tő l  különválasztva a  libertini-t, meg a  libe-
ri-t65 . De már az egyes Árpádok között különbséget tesz mint jó és rossz 
uralkodók között, az egyes emberek „jóságától" téve függ ővé elsősorban 
a jobbágyság id őnként kedvezőbb vagy kedvez őtlenebb helyzetét. Igy 
például súlyt helyez arra, hogy Kálmán védi a jobbágyot és tiltja egye-
bek között azt, hogy a külföldre adják őt el, mint rabszolgát. Viszont az 
aranybulla, szerinte, azért nem enyhít a jobbágy sorsán, mert ekkor már 
a nemesek hatalmasabbak a királynál, a nemes pedig nem kíván lemon-
dani a kizsákmányolás jogáról; esetleg megtesz (megtehet) annyit, hogy 
elrendeli, a jobbágy pedig „el ne nyomassék!" 66. Ezt sem w Tiborcok 
harcolták ki, ezt is Csupán II. Endre jószíve tette lehetségessé, aki azt 
is megtiltotta, hogy az egyház pénzen (nem pedig terményben) szedje 
be a tizedet. Ha itt visszavetíti is a múltba a 48-as nagylelk űségi legen-
dát, meglátja és helyesen állapítja meg mégis, hogy e korai id őben a 
jobbágy terhei még nem oly elviselhetetlenek, mint lesznek a kés őbbiek 
során, felismeri tehát az intézmény fejl ődését és azt is, hogy a „nagy-
lelkűségnek" nemigen volt gyakorlati haszna, látszata 67 .  

A vegyesházi uralkodók idejével kapcsolatban, a társadalmi fejl ő-
dést mint a jelenségek okát meg nem látva, a jelenségeket magukat 
mégis észrevéve, azt állapítja meg, hogy n őnek a jobbágy terhei s ezzel 
párhuzamosan csökkennek jogai, míg a nemes kizsákmányolási joga már-
már szinte korlátlan 68 . Persze, Mátyásban, Szilágyiban meglátja magát a 
tényt, hogy „embernek tartják" a jobbágyot, de ezt újból csak a mátyási 
humanizmussal tudja megindokolni, nem ismerve e politika társadalmi 
meghatározóit, s őt magát 1437-et és a huszitizmust sem említve meg, 
holott a Hunyadiak bizonyára ett ől az évtől kezdve folytatnak jobbágy-
védő  politikát, igyekezve a maguk részére megnyerni a lázadó antifeu-
dális jobbágyságot, Úgyis mint munkaerőt, de Úgyis mint Oly haderőt, 
amely nélkül meg nem védhetnék sem birtokaikat, sem pëdig az orszá-
got (a török ellenében). 

Ellenkezőleg észreveszi és hosszú oldalakat szentel 1514-nek: Dózsá-
nak és Werbőczyéknek és e helyen rávilágít a parasztlázadás egyes 
okaira is, amelyeket abban lát els ősorban, hogy Mátyás halála után az 
urak elhatalmasodnak és eltörlik Mátyás törvényeit. „Ez volt a tüzes 
szikra, mely belepattant az elnyomatás, megvettetés, kínzás miatt össze- 
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torlódott bosszú gyúlékony anyagába, hogy emészt ődés után pusztító 
lánggal törjön ki." 69  Itt szinte már dialektikusan és materialisztikusan 
és nem pusztán a jogász szemével látja az összefüggéseket és rávilágít 
az ugrásnak - a mennyiség átcsapásának a min őségbe - társadalmi 
meghatározottságára is. Hiszen csak az költözhetett, aki otthagyta kis 
vagyonkáját a régi úrnál; így arra kényszerült a jobbágy, hogy régi 
helyén maradjon, mint rabszolga is. 70  Pedig „A türMemnek is van ha-
tára"; - jött tehát a vész, a pusztulás - és idézi a költ őt - „oly ször-
nyű  a nép, midőn felkel s nem kér, de vesz, ragad !" 71 . A főúr a maga 
számára sajátította el a kicsikart (állami) adót is s „Ez már magában is 
elegendő  lehetett volna arra, hogy felkorbácsolja, az elkeseredett nép 
dühét. . .", de kriprovokálta az Úr a felkelést, számos más módon is. A 
török ellen sem hagyják például harcolni a népet. A lázadás okozója 
tehát az úri osztály s itt egész az osztályharcos felfogáshoz emelkedik 
fel szerzőnk, amikor ezeket is mondja: „A régi történetírók a népet okol-
ták a lázadásért, persze ćsak azért, mert akkoron nemesek írták még a 
történelmet. Ki kívánhatta volna... egy ily történetírótól, hogy, •saját 
osztálya rovására, méltányos legyen az igavonó baromnak tekintett nép 
iránt. . : Az újabb történetek (sic!) már nem Oly elfogultak. Minden 
az úré volt, neki dolgozott a jobbágy akkor is, ha a magáét kívánta 
szaporítani és ez megbénította tevékenységét, elvette életkedvét. Az els ő  
éjszaka joga is dühítette .73  Nemcsak a pór, de a falusi pap is kuruccá 
vált. Ës amikor a bácskai Kenderesy, visszatartva őt a török elleni had-
sereg soraiból, vaskeresztet süttetett testére, homlokára: „Ez olaj volt az 
égő  tűzre", 74  hiszen „hazájáért még csak meghalni sem engedik...". Per- 

sze „Nem lehet mentegetni a nép ezen őrültségét: de Vajon kit tehet 
inkább kárhoztatni, azt-e, ki b űnt követ el, vagy azt, aki oka a b űn 
elkövetésének?! Fellázadt a nép, de kik voltak a lázítók? Azok, akik a 
népet évek óta hallatlan módon zsarolták... És ha a felb őszített nép 
kegyetlenségeket követett el, nem volt-e sokkal kegyetlenebb a vissza-
torlás, amely a vétkessé tett apák b űneiért századokon keresztül kínozta 
a bűntelen utódokat? !' 75  Hiszen a 40 000 vagy 70 000 ember legyilkolása 
után az országgyűlés oly törvényeket hozott, mely nem a b űnöst bün-
tette, hanem az egész osztályon állt bosszút, kimondva „a földhöz kötött 
rabszolgaságot, mely átkos végzemény nemzetünk sok siralmának l őn 
kútfejévé. Gyűlölet alkotta e törvényeket és igazságtalan volt." „Ezen 
országgyűlés tette fel a gyalázat koronáját azon szégyenoszlopra, melyet 
az 1514-ibüszke nemeseink állítának maguknak, hogy az utókor e szé-
gyenoszlopra tekintvén, borzalommal lássa, mily gonosz az ember, ha 
magát a szenvedély átkos karjaiba dobja !" 76 . Az urak vérdíjat is köve-
teltek a jobbágytól: „Hát azon 70 000 jobbágyért, kik éppen a nemesség 
miatt vesztek el. .. vajon a koldusbotnál is szomorúbb sorsra jutott csa-
ládok nem követelhettek volna-e éppen annyi vagy talán még több 
joggal vérdíjat?" 77. S még ez sem volt elég: „Az összes parasztságot ha-
lállal akarták büntetni, de mert látták azt, hogy - a törvény szavai 
szerint - e nélkül a nemesség keveset ér", megelégedtek azzal, hogy 

100 000 munkás pusztíttatott ki (az el őző  70 000-rel együttvéve --
L. P.) árva hazánkból, oly munkás, ki emberhez ill ő  bánásmód mellett 
naggyá, dicsővé tette volna a hzát". 78  De így, .a jobbágyot nem tartván 
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embernek, „Lebilicselték tehát a szellemét mint lebilincselték a testet" 
és „A leláncolt nép nehéz béklyóinak csörgése nem zavará a nemesség 
álmát". 79  

Ezek után Újra a jogász jut szóhoz, aki számon tartja az egész 1514 
utáni jobbágy törvényhozást, de aki egyes Habsburg uralkodókat óda-
sorakoztat a jószív ű, „jó" uralkodók közé, akik, sajnos, gyöngébbek a 
hatalmas uraknál és a jót kívánva is, csak súlyosbítják egyes törvé-
hyeikkel és adóikkal a jobbágy helyzetét. F őleg az első , Mohács utáni 
Habsburgot, Ferdinándot dicséri ilyképpen, akinek végülis  (1547/26  te) 
sikerült (?) felmenteni a jobbágyokat a röghözkötöttség átka alól, ha ez 
ugyan feltételes is, mert az urak engedélyéhez és minden tartozás el ő -
zetes lefizetéséhez van kötve, amir ől Nagy Sándor maga is tudja, hogy 
ezzel „a földesurak majdnem addig tartották vissza a jobbágyot, ameddig 
akarták." 80  'Sőt: kénytelen hozzátenni,' hogy már egy év múlva ezt ig 
visszavonták (1548/32 tc.), hogy 1556-ban azután ismét törvényesítsék 81 . 

A röghözkötöttség enyhítésének-szigorításának törvényes játéka tovább 
is folytatódott, pedig - 'teszi hozzá a szerz ő  - a szabad költözködés 
megszelídítette volna a bánásmódot, emberibbé tette volna azt, már csak 
azért is, hogy az ily bánásmód kösse a birtokhoz a jobbágyat és mun-
kaerejét, visszatartva őt a továbbvándorlástól. A katonák is fosztogatták 
a jobbágyságot, a robot a külön katonai hadi kényszermunkával is nö-
vekedett. 'Csak a nép nem gyarapodott. 82  Ës enyhítésnek kellett tekinteni 
az olyan, talán soha végre nem hajtott törvényeket is (1559/35 k, 1563/14 
k', 1563/21 kstb.), amelyek tiltották a távoli vidékeken nyújtandó kény-
szermunkát, Vagy legalábbis azt re'ndelték el, hogy a távolba irányuló 
fuvarozásért némi bér jár. Persze ilyenkor a gyakorlat azt eredményezte, 
hogy a bér fejében járó pénzeket is azon a jobbágyon vasalták be, aki 
egyúttal tovább is robotolhatott. 83  Számos visszaélést követett el a 
zedelő", tizedszedő , s így a „jóságos" Miksa alatt is csak súlyosbodott 
a helyzet. Szedte az Úr jobbágyától, bárhol is, a vámot is, a révpénzt is, 
ha folyó száz kilométeres körzetben sem volt található, akkor Is. Az 
éhhalál elől, a török alá menekült, ha ugyan nem éppen' ura adta el a 
töröknek. Emelkedik a katonai robot mennyisége is, 6-ró1 12 napra; nö-
vekszik az évi adó összege is. Nem csoda, hogy szinte egyszerre kelnek 
fel a.jobbágyok:itt Karácson György, ott Matija Gubec alatt. De szét-
verték a parasztokat és Újra emelték adóját 84. Most már ők fizették a 
tizedszedő  fósztogatót is, míg saját maguk macskákat, egereket ettek, 
hogy több adót s több katonát adhassanak, vagy erd őkbe, barlangokba 
vëgyék be magukat. 85  Csak 1618-ban következett be az els ő  szolgáltatás-
szabályozás ideje; persze nem csökkent ezzel a teher, sem a fosztogatás, 
csak' éppen ezentúl tudhatta a jobbágy (ha ismerte, ismerhette ‚a törvé-
nyeket!?), mit szednek el t őle jogosan, törvényesen, mit pedig a törvény 
ellenére. Bethlen, a nagy gazdálkodó is emeli adóját. Fizet a jobbágy 
a töröknek és fizet egykori magyar urának is egyid őben. S ha sikerül i 
más birtokra szöknie, bármikor visszakövetelhetik onnan. Persze a „jó-
ságos" 'törvény ezt a rendelkezést is „enyhíti": (1625/54 tc.) visszaköve-
telhetik ugyan, de csak 32 év eltelte el őtt, holott akkoribán a teljes 
emberi életkor sem múlta felül a 32 esztend őt86 . Igy folytatja szerz őnk 
végig, hosszú oldalakon és fejezeteken át a törvényhozás és a gyakorlat 
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párhuzamos ismertetését. És mindig abból indul ki, hogy az uralkodók 
és a törvények emberségesek, bár mindig hamarosan belátja azt is min-
den egyes esetben, hogy a pokolba vezet ő  út is „jóindulattal" van kikö-
vezve. 1663-ban már nemcsak a termékek, de a termel ő  ember után is 
kell fizetni a tizedet. 1671-ben elrendelik, - hogy a katonáskodó jobbágy 
tartsa el a katonákat is, persze együtt az úrral. S az Úr fizetné is ezt. 
az  új adót, ha nem éppen ő  volna hatalmon. 87  

És mégis: sokszor Csupán a felületet látja szerz őnk. Így az. 1674 kö-
rüli kurucvilágra vetve szemét, Csak azt a rettenetet veszi észre, hogy 
most már a kuruc és labanc egyként pusztítja, fosztogatja a jobbágy -
ságot, de az Esze Tamásokat,. s őt II. Rákóczi Ferencet s azok többé-ke-
vésbé jobbágyvéd ő , Habsburg-ver ő  politikáját meg sem látja, fel sem 
említi. Talán éppen azért, mert a Habsburg igától kívánnak els ősorban 
is szabadulni!? Habár a Habsburg oldalon tisztán látja-az igazságot, mint 
a császári hadvezér, Rabutin esetében, akir ől feltételezi, hogy szánja a né-
pet, de „inkább áldozván fel a népet, mint a hadsereget", s őt, úgy látja, 
hogy 1698-bari a trón az alkotmány eltörlése felé tett lépést „a jobbágy-
ság iránt való jóindulat színe alatt". Mindemellett is Rákócziékról nem 
szól, ső t Eszét is csak éppen megemlítve, az 1715-ös törvényhozásra tér 
át sebtében. 88  Az Úr továbbra sem kíván adózni és sikerül is elérnie az 
adómeńtességet még az esetben is, ha elszegényedve jobbágytelekre köl-
tözik (1741)89. 

Igy jut el Nagy Sándor Mária Teréziáig, s habár urbáriumok, Úr-
béri rendezések voltak már régebben (1767 el őtt) is, és akkor is, ekkor 
is a jobbágy-felkelések következményeképpen, - hiszen a' valóban Pol-
gári és felvilágosodott II. József is megvárta aHoria-Clo şca-Cri şan an-
tifeudális felkelést -‚ szerz őnk most is felidézi Mária Terézia megfáj-
duló „gyönge női szívét", nem említve, legalább egyel őre nem, az Úri 
érdeket, a trón adókövetel ő  érdekeit, a két érdek összecsapását, annál 
kevésbé persze a parasztlázadásokat, mondjuk Baranyában. Miután a 
nemesi országgyűlés a szolgáltatások szabályozása ellen nyilatkozik, a 
'trón rendeleti úton hozza meg az urbáriurnot°°; amelyet szerz őnk elég 
bőven ismertet, nemigen térve ki arra,'hogy nem is annyira enyhíti mint 
inkább szabályozza és ismerteti ez a terheket. Viszont határozottan ki-
jelenti, hogy Horia-Clo şca lázadása és elítélése „el őtérbe hozta a jobbágyi 
viszonyok rendezésének kérdését", amivel hä utólag is, de elismeri, hogy 
az urbárium nem rendezte a kérdést, ,s f őleg nem a jobbágyok előzetes 
harca nélkül! Így kerül sor arra, hogy II. József „a nagy esz ű  s korát 
jóval megelőző" abszolutista (1785) véget vessen a rabszolgaságnak. 9  
A rendek ellene vannak e rendeletnek, de a francia forradalom hatása 
alatt „több helyen méltán lehetett (ugyanis) tartani a komoly lázadás-
tól", s hogy lecsillapítsák a kedélyeket 92  az 1790/91-es országgy űlésen 
megígérik (a kés őbbi, de egyre halogatott) újabb szabályozást, annál is 
inkább, mert a szaporodó röpirat-irodalom, a jogegyenl őség oldalán 
állva, hirdette, hogy „a nép java a legf őbb törvény" és „az uralkodó 
osztály zsarnokságától felzaklatott nép kétségbe vonja a tényt, melyre 
amaz a maga jogait alapítja", a „kiváltságos osztály" létének szükséges-
ségét vizsgálva és polgárjogokat követelve, éspedig a természettörvényt 
és a polgári társadalom célját tartva szem el őtt. És hozzáteszi: mégis az 
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ilyen törvényt csak ígérgeti az uralkodó osztály - a következ ő  ország-
gyűlésre. 98  

Érdekes  e helyen, hogy ismeri Lackovics egyik levelét és Páify sza-
vait, de a jakobinusokat általában, vagy Martinovicsot, Hajnóczyt külön-
külön meg sem említi, s őt Berzeviczy Gergelyr ől sem beszél. Nem is-
meri őket? Vagy köztársasági Habsburg-ellenes voltuk teszi őket szá-
márá ellenszenvessé? Nem tudjuk megállapítani 94 . Viszont már ismeri 
Nagy Pál (1807) szavait a jogegyenl őségről, hiszen egyelőre, „egyik fél 
dolgozik és vérrel védi a hazát. . . a másik csak ą  jogokat és más ve-
rejtékének gyümölcsét élvezi". De ki sem hallgat rá - mondja -‚ fo-
lyik tovább a legelők kisajátítása, az eredeti t őkefelhalmozás. 95  Majd 
Szécheńyiről emlékezik meg, nem feledkezve meg az 1831-es parasztlá-
zadásról sem (a kolera és a „földesúri önkény" miatt), aminek követ-
kezményeképpen azután 1836-ban végre hozzáfognak az úrbéri kérdés 
tárgyalásához, amit „évtizedeken át halasztgatott az udvar (itt az udvart 
is támadja maga is!) és a nemesség" 96 , hogy néhány lappal tovább hoz-
záfogjon a nemesi nagylelk űség teóriájának, megerősítéséhez; mondván, 
hogy a nemerek „mindezt önként és saját nemes lelkük sugallatát kö-
vetve tették" 97 , holott azzal kezdte 1836 ismertetését, hogy ez a törvény 
1831 (és Széchenyi műveinek) következménye volt. 

Az ellentmondásosság mondatja vele, a nemesi nagylelk űségi elmé-
let megalapozása után, - amit azzal is tetéz, hogy szerinte: Bezerédy 
István önként kezdett adót fizetni és örökváltsági szerz ődést kötött 
jobbágyaival, bár - rögtön ezekkel a szavakkal folytatja: „Mid őn látták 
mások, hogy ezen szerz ődés mindkét félnek el őnyére szolgál, követték 
a példát sokan... taýasztalták, hogy ily szerz ődések mellett az anyagi 
jólét csakhamar virágzásnak indult. Ez is egy újabb ok volt a jobbágy 

felszabadításának sürgetésére". 98  
De a reformtörvényhozásról mégis azonnal áttér - folytatólagosan, 

mintegy a történelmi kontinuitás megszakítása nélkül -  a márciusi 
(1848) törvények ismertetésére és azok szentesítésére, április 11-ét úgy 
dicsőítve, hogy a forradalmat, március 15-ét közben meg sem említette. 
Igen, április ii-e,, volt aztán az a fényes nap, mely tündöklésével végképp 
elűzé a sötétséget". S ehhez hozzáteszi: mindennek alapkövét a ferdi-
nándi 1547 (nem pedig 1514!) tette le s ezen éppen 300 évig épült „las-
san, de biztosan haladván". S őt: április 11-e „ űzte el végképp az 1514-iki 
év rettenetes borzalmait" 99 . Hiszen a „jólelkű  V. Ferdinánd" követte az 
1547-es törvény szintén „jóságos" I. Ferdinándját. Igy hajókázik újabb-
kori Odüsszeuszunk az újabb Scyllák és Charibdiszek között, hol tisztán 
látva, hol vaksággal verve meg, ahogy el ődje is lekötötte szemét, hogy 
meg ne lássa a varázslatos, vonzó-csábító valóságos világot. 

-  Mert Nagy Sándor látó ember, sokat, ha nem is mindent meglátó 
vátesz. Igy azt is tudja, látja, hogy április ii-e nem sokat tett, hiszen az 
ő  szavai szerint is: a nemes és nem-nemes közti különbség nyomai még 
vagy húsz éven át láthatóak voltak, mind személyi téren, mind a b űn-
tetőtörvény területén, de vagyoni ügyekben is: végrendelkezés és vá-
lasztójog, vérdíj és személyi hatalmaskodás terén egyként csak az 1878-as 
év (1848-1878) vetett mindennek véget. 100  Hasonlóképpen az úrbéri 
ügyeket, vagyoni ügyeket is hosszú évtizedeken át kellett tovább tisz- 
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tázni,  főleg pedig a hegyvám, faizás, irtások, nádlás Vagy a regália mi-
nora kérdéseit'°'. 

Ső t ma (1891) 15 Van még, mondja Nagy Sándor, társadalmi elfogult-
ság elég és a régi családfa még ma is biztosabb lépcs ője a karriérnek, 
felfelé haladásnak, mint a tudás és a tehetség. Mégis, mindannyian „be-
lől vagyunk az alkotmány sáncain", és „fel Van téve a testvériség és 
egyenlőség ragyogó koronája... végleg be van fejezve a magyarországi 
jobbágyság története". 102  Megfeledkezett-e vajon arról, a lakosság 94,4 
százalékát kitev ő  dolgozóról, akinek még utána is, sokáig nem volt vá-
lasztójoga, tekintve, hogy az el őírt vagyoni, műveltségi, nemzetiségi 
censusos határt csupán 5,60/o  érte el, sőt Horvátországban ennek is csak 
a fele? Aligha! Valószínűbb, hogy mint jó polgár (és jogász) csupán a 
születési el őjogokat vette tekintetbe, csupán ezeket ítélte el, míg a nem-
zetiségi, főleg pedig. a vagyoni diszkriminációt természetesnek, talán 
szükségesnek is tartotta. 

Polgár volt és - a kezd ődő  agrárszocialista mozgalom idején, amikor 
a szégényparaszt a földet már nem a 48-asoktól (Asztalos demokrata 
köreitől), de a proletariátustól, a szocialistáktól várta, - elítélte már 
itt-ott az antifeudális paraszti megmozdulásokat is, és hitte már-már 
maga is, hogy a polgári nemeslelk űség még megmentheti a helyzetet 
ugyanúgy, mint ahogy - lám - a nemesi nagylelk űségnek Is meg volt 
a kedvező  hatása. Valószínűleg ezek az elgondolások képezték ellent-
mondásossága alapját, de ezt tudva sem feledkezhetünk meg számos 
haladó és pozitív szempontjáról, állásfoglalásáról. 

Hogyan is mondta maga Nagy Sándor a nemesi társadalom törté-
netíróiról? A népet okolták ők a parasztiázadásért, nem a nemest és nem 
a hűbériséget. De: „ki kívánhatta volna... egy ily történetírótól, hogy 
- Saját osztálya rovására -‚ méltányos legyen az igavonó baromnak te-
kintett nép iránt... Az újabb történetek (sic!) már nem oly elfogul- 
tak  . 	 11 72 	 -  

Ezekkel a szavakkal szerz őnk önmaga fölött is kimondta az ítéletet 
- mint polgári társadalomtudós és jogelmélked ő  fölött, azzal, hogy a 
proletariátus történetírói „már nem oly elfogultak" lesznek a burzsoá-
proletár osztályharc elemzésében. És mint sok egyébben, ebben is igaza 
volt Nagy Sándornak. 

JEGYZETEK 

Várkonyi Ágnes:  Historiográfiai  törekvések Magyarországon. Századok, 1969/5-6, 
940. 1. stb.  

rio.  
3 

 

Uo.,  941. 1.  
rio.,  984-985. 1. 
K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon,  Becskerek,  1891.  (Vö.: 

Lőrinc Péter:  Bánáti  magánkönyvtárak, A Hungarológiai Intézet  Tudományos  Köziem&  
nyei,  1969, 1. szám, 147. 1., 13. jegyzet. 

Várkonyi, 986-987. 1., vagy  BeiLár  B.: A Tanácsköztársaság történetszemléletér ől. 
Századok, 1969/5-6., 1147. 1., amelyben arra mutat rá szerz őnk, hogy  az  akkori hivatalos 
iskolai szemlélet nem ábrázolta (mint tette azt  Kautsky)  reakciós mozgalomként a pa-
rasztmozgalmakat, miközben Szende Fáira. Szabó Ervinre, Csizmadia Sándorra hívja fel 
a figyelmet ás Dózsáról csupán  Acsády  és Márki (nem egyúttal Nagy Sándor) nyomán 
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is beszélve. -  Szab  eniji  Péter: Márki Sándor mint tanár és didaktikus. Századok:  uo., 
1201-1206. 1., szintén nem említi Nagy Sándort, ás habár ismeri Márki ellentmondásos-
ságát, nem helyezi szembe vele vagy melléje akár Poznán Jolán, akár Nagy Sándor 
talán hasonló módon meghatározott ellentmondásosságát. 

Néhai Lőbl•Rozsaiovszky Ella egykori és Kosta Milutiriovi Ć  mai közlése; Lőbi 
Ella a századeleji pancsovai fels ő  lányiskolában, azaz leánypolgáriban volt Poznán Jolán 
tanítványa. Talán a Pestalozzi-Társaság irományai többet mondhatnak róla (?). Ezekhez 
nem juthattam egyelőre. 

Mégis, Poznán Jolán nemzetiségére vonatkozóan Pancsován a következ ő  adatokra 
is bukkantam: 

Dr. Ors László, orvosbarátom, még tudja, hogy közös osztálytársunk „Freiherr 
lVliša von Kosanić", akinek ősei mint szerb gťanicsár-tisztek nyerték osztrák nemessé-
gi.ket és aki szerbnek vallotta magát, holott magyarul már jobban beszélt —: Unoka-
öccse volt Poznán Jolánnak. 

Stana Zivkov  (Sava Živkov osztálytársamnak, a pancsovai könyvtárosnak neje 
viszont arra emlékszik, hogy 1917-1918-bari tanítvánýa volt a szerbnyelv ű  Srpska de-
vojačka ikola-ban, Pancsován, Poznán Jolánnak, aki kit űnően beszélt szerbül, de némi 
idegen, magyaros akcentussal. 

A pancsovai gimnázium '.emlékkönyvében, amelyet a százéves gimnázium Ünnep-
ségei alkalmával adtak ki, s amely közli az 1863164-1963/64 években tanitó tanárok lis-
táját, a . 106. lapon az 1918-1919-es tanév tanárai között említi Poznán Jolán nevét is 
(ekkor már szerb volt a tanítás nyelve). 

A pancsovai Történeti Levéltárban megtalálhatók a Dobrotvorna Zadruga Srpkinja 
Pančevačkih egyes jelentései, amelyek azt igazolják, hogy P. J. funkcionáriusa volt a 
pancsovai szerb nők egyesületének (odbornica, azaz választmányi tag) 1925-27-ben. Az 
1920-21-es jelentés szerint az 1914-ben megszüntetett szerb Ženska radni čka škola' (szerb 
Munkás Lányiskola) kapui újra megnyíltak 1920-ban és szaktanárn őt is neveztek ide ki. 
Ez bizonyára Poznán Jolán volt, mert a sírja fölött elhangzott beszédben (amelyet Ro-
zsarovszky Vera levéltáros szerint Ljubica Hadži-Pavlovi Ć  tartott) 1941-ben vagy 1942-ben, 
de a megszállás els ő  napjaiban még, ezek a  7szavak is elhangzottak a meglelt, alá nem 
irt fogalmazvány szerint: „Jovanka Poznanova (!) a n ői ipariskola igazgatója volt. Ép-
pen most, halála évében szerezte meg a nyugdíjjogosultságot. Ebben az iskolában tíz 
évet töltött. 

Mindebből az tűnik ki hogy Poznán Jolán (Jovanka Poznanova) oly határ őrvidéki 
szerb. tiszti család sarja, aki németül és magyarul ugyanoly jól beszélt és Írt, mint 
szerbül is, sőt (tekintve, hogy anyja valószín űleg magyar volt, hiszen a Jolán nevet 
adta neki!), a szerbet bizonyos magyaros hangsúllyal ejtette - mind magyar, milid szerb 
tannyelvű  iskolákban is tanított: így mind a magyar, mind a szerb Fels ő  lányiskolában, 
a szerb gimnáziumban, majd a n ői muökás, azaz később női ipariskolában, amelynek 
igazgatójaként halt meg - talán nem is természetes halállal. Err ől a beszéd persze 
nem emlékezhetett meg 7  de talán erre célzott az a néhány szó, hogy - íme, nem él-
vezhette már nyugdíját! 

Mindezen adatok birtokában, újabban a következ ő  adatokat kaptam Rozsarovszky 
Verától, aki a Pancsovai Történeti Levéltárban rábukkant a pancsovai fiú-polgári iskola 
1934-35-ös nyomtatott évvégi értesít őjére  (Izveita( za  1934/35.  šk. god. Državne muške 
gradanske ákole), és amelyb ől a következő  adatokat Írta ki:,, Poznanova Jovanka - 
meghalt 1934. XII. 17-én. Született Marosvásárhelyen, 1873. III. 1-én. Szatmáron nyerte 
cl a polgári iskolai kézimunka tanitásra feljogosító képesítését. 1897. VI. 26-án kezdte 
működését a pancsovai Leány-polgáriban. 1918-ban a fiú-polgári iskolában tanított. A 
francia és német nyelv el őadója is volt. . ." - 

8 Művei:  Frauengeschlecl-it bei den  Balkan-Christen (Beitrag zur Cultur-Kunde), 
Budapest, 1901. - Maqyarok  s a Balkán-szlávok,  Pancsova, 1903. -  A  magpar  történe-
lem •vezéreszmék szerinti tanítása (1903-as székfoglaló beszédének ismertetése és meg-
védése az ott keletkezett vita ellenében), Pancsova—Versec, 1904. Ezentúl Csak 1-2 
néhányoldalas cikket találtunk t őle. Ezek nem is hasonlíthatók jelent őségükben külö-
nösen két magyar nyelvű  művéhez 1903—l904-b ől. 

Mint ilyen publikálta ötoldalas német nyelvű . sżerb tárgyú kis Cikkét is:  Das 
Geschlecht der Radich von Szokotovatz. Ebben csupán néhány történelmi adatot közöl 
arról a szerb családról, amelyet ‚.lo conte de Sochol" néven ismernek, s amely, sze"b 
cseléd létére, kitűnt a magyarok kö7ött is. származott nedig az egykori XV. századbeli 
Božić-RadiĆfól. A kis cikkben, Poznán Jolán Szerémi Györgyre (Dorde Sremacra), va-
lamint Tstvánffyra és másokra is hivatkozik. Tekintve, hogy témám a bánáti társada-
lomtudómány, az ilvermemű . tisztára adatszer ű , szakszerű , ső t faktografikus történelmi 
Írások itt nem é"rlekelhetnek a továbbiak folyamán. 

178  Czirbusz Gézának, Moldovármak. Juga Velimirnek, stb. Is vannak ilyennem ű  
nénraizi mílvei, magyar nyelven, különösen 1913 körül. A s żociográfia viszOnt annyira 
elfarjedt műfaj volt oz id ő  tájt Bár'átunkban, hogy nem csuriári Czi"busz Géza, Braun 
Róbert. Szentiványi Ferenc, ‚Tes7enszky Tanác. de Pottere Brunó és mások foglalkoztak 
ily taulmápokkal. hanem .T ńkly. Jankó Aoston vagy Tallián is olyannyira, hogy az 
egyes torontáli elisriári jelentések is többs7áz oldalas komoly taniilmé' -'vokat lelentet-
tek ás nem csunán mint történészek használhatják fel Őket az 1867-1918-as- id őszak ta-
nulmányozói. de feltétlenül tekintetbe kell őket vennem itt is, amikor a bánáti tár-
sadalomtuclományt kívánom megismerni ás ismertetni. Braun Róbertet tartják szinte 
az első . úttörő  szociológusnak Magyarországon. ás bizonyára joggal. Mégis fel kell hívni 
a figyelmet az itt említett néhái -iy névre. főleg pedig a sokszor nyomtatásban, könyv-
alakban Is megjelent torontáli alisoáni jelentésekre, melyek nem egyszer megel őzték 
Braun Róbert korszakalkotó tahulmányait. - 

11  Jolan-  Poznan:  Frauerigeschlecht. .. Vorwort (el őszó), 7-9. 1.: (hiányoznak) ‚az 
elemzés ázon törvényszer ű- elemei, amelyek a nők állását (helyzetét) meghatározzák". 

11  Uo..  10. 1.: „Hogy milyen a nő  helyzete az egyes népeknél, az számos folyamat 
eredménye, mint amilyen a történelmi, néprajzi és helyi is'. 
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UO.,  10. 1.  
„  Molnár F.: Az  aruvimi  erdő  titka. 
15 Poznan:  Frauengeschlecht,  11-13. 1.  

- 	 1 110., 16-17.  1. „Minden  kultúrtevékenységben  egyformán vesznek részt a férfiak 
és a nők. Különösen azonban a népi tömegek keretei között gondoskodik a föld meg-
műveléséről elsősorban is a nő '.  

°'  110., 18-21. 1.  ...... mert a szerb n ő  helyzete már régebb id ő  óta... igen ala-
csony, ső t méltatlan volt". 

18  110., 22-24. 1.  
‚°  110.; 24. 1. A bánáti román n ő ről a hírek ennek éppen az ellenkez ő jét állítják: 

itt, úgy hírlett, az arzénnek  (szeracsika)  és a Baba  Anujkának  (magzatelhajtó és férj-
mérgező  ‚  ‚tudós" nő , akit kilencvenegynéhány éves korában ítéltek el 15 esztend őre a 
két háború közti id őben. (A szerz ő  emlékeiből), 

21 110., 25-26. 1. 
11  110., 28. 1. 
22 110., 29-30. 1.: „Minél műveltebb egy-égy bálkáni néptörzs, annál szabadabb ott 

a nő  helyzete".  
„  110., 31-33. 1. 
24  110., 34-38. 1.  
11  110., 39-44. 1. 
26 110 ,  44-45. 1. 
27 110., ,  46-47. 1. 
28  Poznár, Jolán: Magyarok és a Balkán-szlávok,  Pancsova,  1903. 
5 L őrinc Péter: A kétarcú  Szentkláray  Jenő  és a bánáti sovinizmus. A Hungaroló-

giai Intézet Tudományos Közleményei, 197014.  -  Szeli István: Utak egymás felé,  Üjvi-
dék,  ‚1969. A Tragédia délszláv képe, 49-162., valamint Szeli István:  Borislav Janku -
10v, 1970.  

°° Poznán  Jolán: Magyarok és a Balkán-szlávok, 3. 4. 
110., 6-7. 1.  

°'  110., 4-5. 1.  
‚°  110., 9. 1. A régi Magyarországon minden bánáti szerb-román Konstantin, Kosta: 

„Szilárd-ként volt anyakönyvelve, így a román  Constantin Besu  is arra ébredt egy nap 
iskolánkban, hogy Szilárddá változott. Még a  Živanokból  is hirtelen  Vitályos (?)  lett. 
De hol maradt a  Živan, Zivko, Zivorad  stb. megkülönböztetés? S miért jobb, magya-
rabb a latin név (Vita -lyos)  a görögnél vagy szerbnél, 5 ha igen, miért jobb a ma-
gyar Szilárd a latin  Constansnál,  s hogyan támadt Új életre az avult, patinás Lehel, 
a virgonc, életes  Duško  helyébe? E fölött vitatkozott a dühödt, nekikeseredett diák-
sereg. Igy lett  „Porfyrogenitos"  hozzá nem illő  párja a „Szilárd"! (A szerz ő  emlékeiből) 

34  110., 9-12. 1.  
15  Uo.,  12. 1.  
°  110., 14-16. 1. 

37  110., 18-22. I.  
11  110., 24-28. 1. Utal Ilona - Jelenára,  Belusra  (,‚Itt vetődött meg az oltalmi jog 

alapja".) Majd  Durad Brankovi Ćra  hivatkozik, mint magyar zászlósúrra, birtokosra, 
vagy a magyarországi szerb  deszpotákra,  a  Brankovićokra, Štiljanovi ćra, Berislavi ćra,  
egészen 1521-ig. Ezek segítik a magyar törökellenes harcokat is.  

°°  110., 29-35. 1. A szerz ő  itt a nemet szót feudális értelemben használja, az ural-
kodó osztály értelmében.  Ërdekesek  nyelvi bizonyítékai, melyek szerinte szintén az ősi 
Orosz hatásra mutatnak. Igy az udvar, udvarnok, udvornik orosz  származású szó. ahol 
később a  dvorjani  váltotta fel. A  prisztald  Is a  ;.pristavlenik'-ből  jöhetett, s így az 
oroszból került, a magyaron át, a balkáni szerb nyelvbe ,  míg a pohárnok, komornyík 
cseh-lengyel származékszavakat is a magyar nyelv közvetítette a balkáni szerbek közé. 
Hozzáteszi itt mégis, hogy  Dušan  már a görögből átvett tisztségeket görög szavakkal 
jelölte. 

40  Ezt a  fajI  elméleten  alaouló  tudománytalan tételt talán utoljára  Dušan P000vi  
képviselte a szerb  törtnetírásban,  aki szerint, például, a török államalkotó, de egyút-
tal  ősdemokrata  fajta stb. 

41 110., 35-36. 1. 
42 110., 37-39. 1. 	 -  
4'  t/o.,  40-4-. 1.  
«  110. 43-45. 1. 
'°  110.,

, 
  45-46. 1.  

‚°  110., 50-56. 1. 
A továbbiakban újabb adatokat  nyúit  az eddigiekhez, így közöl szerb  néodalokat  

is eredetiben és magyar fordításban, majd. a bolgárról szólva, kijelenti, hogy gyöngébb 
a  sz'erbnél,  hiszen szerbek számos országban laknak. míg egy  boleárhoz  közelálló  ro-
konnéo  csupán  Macedór,iában  él: ‚Hogy a macedóniai Balkán-szlávok szerb vagy bolgár 
eredetűek-e ,  mint tudjuk. miután  az  ottani szlávok sem tisztán szerbül, sem tisztán bol-
gárul nem beszélnek, nincs még  meevilágítva  annyira, hogy néhány orosz tudós arra 
a furcsa gondolatra jött, hogy egy külön macedón-szláv nemzetiséget fedezzen fel. 
Ezt  Poznán nenf  ismeri el, bizonyára szerbek, állítja, hiszen van  - slavájuk . . .  (57-87).  

° Poznán  Jolán: A magyar történelem vezéreszmék szerinti tanítása, mint az el ő -
adás „kiegészít ő  értekezése".  Pancsova,  1904., nyomva  Versecen. 

'° t/o.,  3. 1.  
°Uo.,  4.1. 	 -- 
°  Tulajdonképpen felesleges egy Horváth Mihályt megvédeni e kritika ellenében, 

hiszen Horváth egyebek között már az 1840-es években nyújtott egy, akkor igen ko-
moly, gazdaságtörténelmet is.  

11 Uo.,4-5. 1 . 
52  Itt újból figyelmen kívül hagyja a kölcsönösségi viszonyt: a szláv hatást a ma-

gyar államiság kifejlődésére. 
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Feleslegesnek tartom itt rámutatni arra, hogy  Poznán  itt Is ellentmondásos: 1 11 

igazságot szolgáltat a nemzeti eszmének, a magyar nemzetnek, de egyúttal lebecsüli a 
nem magyar nemzeteket országában. Ez különben az egykori magyar soviniszta patrio-
tizmus  sajátossága  volt, s nem  Poznán  Jolán egyéni sajátossága. A „latinizmus" persze 
egyúttal a feudalizmust is jelenti, mint a fejl ődés kései gátját, viszont a honfoglalás 
utáni időkben  ‚  ‚a szlávizmussal" egyként haladó er őt képviselt még, Ugyanúgy, mint a 
kereszténység is. (8-9. lap).  

' UO.,  9-11. L  
11  Uo.,  12. 1. 
11  Nem kívánok kitérni arra, hogy már ez id őben is ,  érezhető  volt bizonyos idegen 

befolyás. Maga szerz őnk is szól előbbi munkáiban p1. a szarmata  -  szláv stb. befo-
lyásról. Igy ez a nemzeti alapú periodizáció kissé er őszakolt. 

11  Uo.,  13-15. 1. 
58  UO.,  16-19. 1. 
59  1.10., 20. 1. 
60  K. Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon.  Nagybecskerek, Pleitz  

F. Pál, 1891. A Szabó Ferenc által szerkesztett Történeti- nép- és  földrajzi  könyvtár  
XXXVII.  kötete. 

61 Többi könyvei (ezekkel már csak azért sem foglalkozunk, mert nincs  kapcso-
latuk  Bánáttal):  váradi  szerző  pesti kiadványai. 

Az ember és a kutya (a veszettség elleni védekezésr ől),  Bp.  1902. 
Bűn és bűnhődés  (BTKV ismertetése),  2. kiadás,  Bp. 	 .  
Csend és rend legyen (kihágási törvények), 3. kiadás,  Bp.  
A halálbíró, elbeszélések,  Bp.  
A  veresszemű  falu, elbeszélés,  Bp.  
A madár-bírák, történetek,  Bp.  1907. 
A nők törvénykönyve (törvények és rendeletek),  Bp.  
A bűn nyomán (hatóságok,  csendőrök  számára), 1907.  
Tjgyes-bajos ember könyve (törvényismertetések, útbaigazítások),  Bp.  3. kiadás, 

1907. Ennek érdekesebb címszavai: a dohánykertészekr ől, erdei napszámosokról, ka-
matról, mezei munkásokról, vasárnapi munkaszünetr ől, végrehajtásról, vagy pedig: elöl-
járó választás, képvisel ő  választás, nők választójoga. Persze, csupán szárazon felsorolja 
a vonatkozó törvényes intézkedéseket. 

62 Nagy Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, i. m. Bevezet ő  rész, 
V. -vi.  1.  

13  Uo.,  12-13., 15-16. 1.  
' Uo.,  18. 1. E helyes meglátás után azonnal utópiás ábrándokat kergetve mondja: 

a büszke nemesek sarjadékai pedig tanulják tisztelni a köznépet, a  volt  jobbágyo-
kat.  ..  melyeket őseik igazságtalanul nyomtak el és (Ők  -  L. F.) méltán emeltek fel 
magukhoz". 19. 1. 

00., 20-23., főleg 24-25. 1.  
‚  fia., 27-28. 1. 

07  Uo.,  32. 1.  
Uo.,  34-38. I. A szerző  itt az úriszékre, a banderiális rendszerre és telek-katona-

ságra gondol, melyet szintén a jobbágy tart el; a kilencedre, egyes új adónemekre s 
a költözködési szabadság  korlátaira.  

11  00., 44-46. 1.  
°  00., 47. 1. 

71  UO.,  53. 1.  
72 UO.,  56-59. 1.  
73 Uo.,  60-6 1 . 1.  
71  Uo.,  62. 1.  
71 Uo.,  63-64. 1.  
16  Uo.,  66-67. 1. Itt II.  Ulászlót  újra jószívűnek, de gyöngének tekinti,  WerbŐcziék -

kel szemben. 
17 UO.,  70-71. 1. 
78 ha., 73. 1. 
70  Uo.,  75. 79. 1.  

°  00., 85--87. 1. 
81  00., 88., 94. 1.  
12 Uo.,  97. I. 

3 00., 98. 1. 
04 00., 100-102. 1: 
15  UO.,  104-105.  1. 
81  UO.,  106 1110. 1.  
87 Uo.,  112. 1.  
88  UO.,  115-116. 1. 
80 

 

Uo.,  120. 1.  
°  00., 121-122., 123.; bő  Ismertetése 125-129.  

91  UO.,  130. 1. 
2 00., 131. 1. 

83  Uo.,  132-133. 1. 
84  UO.,  135-136. 1. 
01  UO.,  139. 1.  
6J0,  144-145. 1., majd Ismerteti ezt a törvényt. 146-150. 1. 

91  00., 150. I.  
11  Uo.,  154-155. 1.  
99  Uo.,  157. 1.  
°°  ha., 161-165. 1. 

101 00., 167-174. 1. 
°2 00., bevezetés, V-VI. 1. 
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REZIME 

DVA PIONIRA - DVE ZVEZDE PADALICE  

U Bečkereku, 17 godina pre publikovanja dela I. Acsády-a, a kod izda-
vâ ča Pleitz Fer. Pála, K. Nagy Sándor je publikovao svoju knjigu o problemu 
kmetstva, koja je do danas ostala nepoznata, iako je ona mogla i po svojoj 
naprednosti ostati aktuelna sve do najše NOB i socijalisti čke revolucije. Slično 
je zaboravijena i Poznan Jolán (Jolanda Poznanova), prva žena u Banatu i 
Vojvodini, koja se na naučnom nivou bavila istorijom, etnografijom i sociolo-
gijom, nastupajući ujedno ne samo kao feminista, veé i kao trojezi ěan krzji-
ževnik, koja je kao Srpkinja pisala, iii šasrpskog jezika (primera radi: na-
rodne pesme) prevodila kako na nema čki tako i na madarski jezik; na liniji 
srpsko-mađarske saradnje i bratstv.a-jedinstva. Poznanova je prvu svoju 
knjigu pisala na nema Čkom (Budapest, 1901) pod naslovom Frauengeschlecht 
bei den Balkanchristen. Delo je više deskriptivno. Svoju drugu knjigu veé 
je publikovala u Paničęvu, a na mađarskorn:  Magyarok és balkánszlávok, 
Pancsova, 1903, nau Čnom metodom tretiraju ći sociološko-istorijsko, a ujedno 
i političko pitarije, na liniji bratstva-jedinstva i zajedni čke borbe Srba i 
Madara protiv Habsburgovaca. Sa svojom tre ćom knjigom:  A magyar tör-
ténelem vezéreszmék szerinti tanítása,  Pancsova, 1904, - mada se tu radilo 
o štampanju jednog metodskog predavanja o novom na činu predavanja ma-
darske istorije - ona daje svoje i sociološki i istorijski najbolje delo, u kohie 
odbacuje periodizaciju istorije  p0  velikim ličnostima, kraljevima, te bitkama 
I ratovima, a daje zaista modernu nau Čnu periodizaciju, govoreći sa stano-
višta naciorialnjh j socijalnih interesa, o periodu feudalizma, viadavine gra-
đanske klase i naroda. Ona smatra jakó zna čajnim pri tomi vode će ideologije, 
ali ujedno I pojedine društvene formacije ili državne tipove I forme, koje 
skupa određuju periodizaciju. Na žalost - još se ne zna za ăto - posle ove 
knjige prestala je cia publikuje knjige, štampala je samo manje članke iz ob-
lasti istorije. 

K. Sandor Nad, sudija u Na đvaradu, Oradea Mare, svoju je jedinu na čnu 
knjigu [pored kasnijih struČnopopularnih, pravnih iii pak beletrističkih radova 
bez znaéaja] publikovao u Be čkereku (Zrenjaninu) još 1891, pod naslovom: 
A jobbágyság története Magyarországon,  da zatim prestane sa naučnom de-
latnoš ću .Bio je takode pionir, jer se bavio kao prvi u Ugarskoj i Vojvodini 
sa istorijom kmetstva, i to kao napredan gradanin, zapažaju ći pri tom I 
klasnu strukturu društva u feudalizmu, mada, naravno, ne i u kapitalizmu: 
slično Francuzima (Minje, Mišele itd.) iii pak mađarskom Grinvaldu (Grűn-
wald). Mada to on, kao Rionirski, a zaista zna čajan i napredan nau čni radnik 
u svojoj oblasti, nije zaslužio - njegova je knjiga ostala nezapažena i zabo-
ravljena.  P0  svojoj prilici stoga, što je zatim napustio nau čno polje rada - 
radi popularnih dela bez zna čaja. 

ZUSAMMENFASSUNG 

ZWEI BAHNBRECHER - ZWEI STERNSCHNUPPEN 

In Grossbetschkerek (Zrenjanin),  17 Jahre vor der Erscheinung des be-
rühmten Werkes von I. Acsády, bei dem Verleger Pleitz Fer. Pál wurde das 
Buch des Schriftstellers K. Sándor Nagy über das Problen -i und die Ge- 
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schichte der Leibeigenschaft in Ungarn veröffentlicht, das dann, wie auch 
der Autor selbst, unbekannt  und vergessen blieb, wenn er. auch als ein fort-
schrittlicher, bürger]icher Demokrate im wissenschaftlichen Leben erschien, 
so dass er, ganz bis zur Epoche unseres Freiheitskampes und sociahstischer 
Revolution aktuell sein könnte. Ähnlich wur,de vergessen auch Jolán Poznán 
(Jolanda Poznanova), die erste Frau im Banat und in der Vojvodina, die sich 
auf einem ziemlich hohen Niveau mit ethnographischen, geschichtlichen und 
sociologischen Studien befasste und nicht nur als Feministin, sondern auch 
ais eme dreisprachige . Schriftstellerin vor der Öffentlichkeit erschien, als eme 
geborene Serbin, die sich aber für eine Ungarin hielt, und sowohl deutsch als 
auch ungarisch schrieb und viele serbischen Volksbaliaden ins Deutsche - 
oder jns Ungarische - übersetzte, auf der Ebene des serbisch-ungarischen 
Zusammenwirkens und .  der Brüderlichkeit-Einheit stehend. Sie vert asste 
nähmlich ihr erstes Buch: Frauengeschlecht bei den Balkanchristen,  Budapest, 
1901, in deutscher Sprache, weches noch mehr descriptiv als synthetisch ge-
schrieben wirkt. Das zweite Buch schrieb sie schon ungarisch  (Magyarok és 
balkánszlávok, Pancsova 1903); es behandelte ein geschichtlieh-sociologisches 
Thema auf einem wissenschaftlichem Niveau und zwar auf der Liníe der in-
ternationalen Brüderlichkeit - Einheit und gemeinsamen Kampfes der Serben 
und Ungarn gegen die Habsburgische Unterdrückung. 

Ihr drittes Buch  (A magyar történelem. vezéreszmék szerinti tanítása, 
Pancsova, 1904) ist zwar ein geschichtlich-methodologisch-methodischer Vor-
trag, bietet es aber doch zugleich auch ein gutes, wissenschaftliches sociolo-
gisch-geschichtliches Werk, in welchem der Autor die alte Periodisation nach 
Königen, Dinastien und Kriegen verwírft, um auf deren Stelle eme moderné, 
wissenschaftliche Periodisation zu steflen - auch den Standpunkt der natio-
nalen und soci.alen Interessen nicht vergessend - zugleich aber auch die 
Perioden des Feudalismus und KapitaHsmus anerkennend und in den Vorer-
grund setzend. Sie berücksichtigt auch die führenden Ideologien, gleichzeitig 
aber auch die geseUschaftlichen Formationen, oder aber auch die Statstypen--
und Formen, die sie ihrer Periodisation zu Grunde legt. Nachher publizierte 
Jolan Poznan nur mehr kleinere Aufsätze, keine Bücher aber mehr. 

Der Richter  von Nayvárad (Oradea Mare), K. Sándor Nagy veröffent-
lichte seiri einziges wisse ŕischaftliches Werk in Grossbetschkerek (Zrenlanin) 
noch 1891, unter dem TiteL:  A jobbágjság története Magyarországon. Er 
wirkte auch selbst bahnbrechend, d.a er sich als erster iá Ungara und in der 
Vojvodina wissenschaftlich, als ein fortschrittlicher demokratisci1er Bürger, 
mit der Geschichte der Leibeigenschaft in Ungarn befasste, gut erblickend 
auch die KlassenstrUktur der feudaen Gesellschaft, zwar natürHcherweise 
nicht auch die struktuale Gestaltung der bürgerlichen Gesellschaft, nach dem 
Beispiele von Mignet, Michelet oder aber des Ungarn - Grünwald. Als Bahn-
brecher, zugleich, aber auch 'als bedeutender fortschrittlicher Wissenschaft'ler 
verdiente er es zwar nicht, sein Buch blieb doch sozusagen unbemerkt und 
vergessen, wahrscheinlich auch deshaib, da er das wissenschaftliche Terrain 
baid verliess und nachher nur belangiose populare Bücher schrieb. 
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Gulyás Gizella  

MUVÉSZEINK  A BÉCSI  
KËPZOMUVËSZETI  
AKADÉMIÁN 
1726-TOL 1900-IG 

Örvendetes tény, hogy m űvészeti múltunk feltárása, felmérése, a 
hagyományaink e kevésbé ismert ága mostanában mindjobban el őtérbe 
kerül. Képz őművészeti múltunk megismerése és tanulmányozása egy na-
gyon is érezhet ő  hiányt igyekszik pótolni. A m űvészi örökségnek nagy 
szerepe van a művészet fejl ődésének folyamatosságában és gazdagsá-
gában. Fontos az, hogy művészeink eligazódjanak hagyományaink között, 
tudjanak hagyományainkkal élni és rajtuk túllépni. Szocialista fejl ődé-
sünk megkívánja a haladó örökség minél teljesebb, gazdagabb folytatá-
sát. Művészeti múltunk megismerése a tanulságok levonása mellett, a 
vajdasági képz őművészeti tudat továbbfejlesztésének el ő feltétele is lehef. 
E körülmények időszerűvé és fontossá teszik, hogy a külföldön tanuló 
művészeink adatait összegyűjtsük. Szeretném hinni, hogy a bécsi kép-
zőmüvészeti Akadémián tanuló egyetemistáinkról készített kimutatással 
hozzájárulhattam ahhoz az éph ő  munkához, amelynek célja a kulturális 
örökségünk feltárása. 

Művészeink többsége a XVIII. és XIX. sz .-ban hazai lehetőségek 
híján külföldön sajátította el a mesterségbeli- és elméleti tudást. Ma-
gyarországon a művészifjúságnak nem volt fels őfokú képzési lehet ősége 
1871-ig, a Magyar Királyi Országos Mintarajztanoda és Rajztanár-ké-
pezde megindításáig', s •aki m űvészetet akart tanulni, kénytelen volt 
külföldre menni. Bécs hosszú id őn át főállomása volt a külföldön tanuló 
művészeinknek, sokan részesültek itt m űvészi képzésben. Művelődéstör-
ténetünk jogosan elvárja tőlünk, hogy kutassuk fel a külfõldõri tanuló 
művésznövendékeink nyomait. Ezen adatok forrásértékét Magyaro ŕszágon 
már századunk els ő  felében felismerték. A Magyar Tudományos Akadé-
mia képzőművészeti. bizottságának el őadója, Petrovics Elek, 1926-ban 2  
vetette fel a bécsi Képz őművészeti Akadémián tanult magyarokra vo-
natkozó adatoknak az akadémiai anyakönyvek alapján való összeállítá-
sát. A feladat elvégzésére ár. Fleischer Gyula m űvészettörténész kapott 
megbízást, aki már, addig is a bécsi történeti intézetben dolgozott. A 
XVIII. és XIX. sz .-i művészetünk történetének szempontjából igen fontos 
forráskiadvány 1935-ben jelent meg Budapesten a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadásában, Fleischer Gyula: Magyarok a bécsi Képz őművé-
szeti Akadémián címen. 
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Fleischer  Gyula művészettörténész, a Bécsi Magyar Történetkutató 
Intézet titkára 1890-ben Szomolnokon (Szepes megye) 3 ,  Vagy Budapesten  
született, meghalt 1962-ben Bécsben. Az osztrák és a magyar barokk 
művészet kutatója volt, Bécsben élt. Önálló munkái: Johann Bergi, a 
budapesti egyetemi templom mennyezetkép fest ője (Bp. 1930), kiadta a 
bécsi titkos levéltár művészettörténeti anyagát (Bécs 1932) és Magyarok 
a bécsi Képz őművészeti Akadémián című  könyvét. 

A Peter Strude1 5  által 1692-ben alapított, majd Jakob van Schuppen 
által 1726-ban Új életre keltett bécsi Képz őművészeti Akadémia volt a 
német nyelvterület els ő  ilyen intézménye, mivel a korábbi nürnbergi és 
augsburgi „akadémiák" inkább céhjelleg űek voltak és hamarosan meg 
is szűntek. A Strudel-féle akadémia hallgatóiról névkönyvek nem ma-
radtak fenn, így nem mutatható ki, hogy az intézetnek volt-e vidékünk-
ről növendéke. Azonban 1726-tól kezdve részben van Schuppent ől fran-
cia nyelven 6, 'sajátkezű  töredékes feljegyzésű  névkönyv maradt fenn, 
majd 1740-től kezdve állandó anyakönyvet vezetnek a m űvészifjúságról. 

Peter Strudel  művészeti tanítása olasz hatást mutatott, míg van 
Schuppen igazgatásával a francia akadémia szelleme vonult be a bécsi 
akadémiára, ahol azután a festészet, szobrászat, építészet és 'rézmetszés 
művészetét sajátíthatták el az egyetemisták. A tantervben • igen korán 
helyet kapott a m űvészeti anatómia oktatása is, s ezzel megel őzte magát 
a bécsi egyetemet is 7 . 

Jelentős újítás az is, hogy a rajzgyakorlatokra kezd ő  iparosokat és 
tanoncokat is felvettek, és a szegénysorsÚaknak külön vasár- és ünnep-
napokon tanfolyamokat szerveztek. Ez az újítás az akkori Magyarország 
legtávolabbi részeir ől is Bécsbe csábítja a tanulni vágyókat, így a pé-
terváradi Petrov Jovan keresked ősegéd is 1752-ben beiratkozik az aka-
démiára8 . 

Van Schuppen huszonöt éves igazgatói m űködése az intézet els ő  vi-
rágkorát jelenti, halálával azonban hanyatlás következik be. 1766 elején 
Jakob Shmutzer9  párizsi tartózkodása után Bécsben megnyitotta réz-
metsző  szakiskoláját, amelynek Mária Terézia császárn ő  a „K. K. Kup-
ferstecher-Akademie" címet adományozta. Shmutzer alapelve volt, hogy 
minden művészet lelke a rajz. Tájképfestészetet a szabad természetben 
tanított és bévezeti a perspektíva oktatását is. Építészeti szakosztályt is 
nyit, 1767-ben megindítja az éremvés ők szakosztályát, a következ ő  évben 
pedig megalapítja a mesteremberek továbbképz ő  szakiskoláj'át, Bécs els ő  
iparművészeti iskoláját. E pezsdül ő  művészélet nem maradt hatás 'nél-
kül a Képzőművészeti Akadémiára sem, amelynek növendékei nagy-
számban pártoltak át az Új intézethez. Ekkor felmerült a két akadémia 
egyesítésének a gondolata, amelyet a császárn ő  rendeletére 1° Kaunitz 
kancellár 1773-ban mondott ki. A kib ővített intézmény a „Császári-
királyi Egyesített Képz őművészeti Akadémia" nevet vette fel. Öt szak-
osztálya volt, éspedig a festészeti-, szobrászati-, éremverési-, építészeti- és 
rézmetszési szakosztály. Az egyesítés és :a kiváló taner ők alkalmazása 
következtében az akadémia új virágkorát élte a XVIII. sz . utolsó két 
évtizedében. A vidékünkről származó művésznövendékek száma meg-
kétszerez ődött, az előző  70-es évek három egyetemistája helyett a 80-as 
években hatan jártak az akadémiára. 11  A bécsi akadémia működéséről 
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a századfordulón igen kedvez ő  véleményeket olvashatunk. Mint ahogyan 
félévszázaddal kés őbb Münchenbe, úgy özönlenek a kezd ő  művészek 
Bécsbe Németországból, Svájcból, Olaszországból, Magyarországról, s ő t 
Amerikából is. A XIX. sz . első  felében Kupelwieser" és Führich rajz-
ciklusaiban és műveiben Új virágzásnak indult a monumentális történeti 
festészet. A Kupelwieser vezetése alatt álló antik rajzosztályra hét egye-
temista járt tájainkról, de ideszámíthatjuk ebb ől az időből azt a három 
diákot is, akikr ől csak azt tudjuk, hogy az antik rajzosztályra íratkoz-
tak be13 . 1830-50-ig látogatták m űvészeink legnagyobb számban az aka-
démiát, számuk elérte a huszonhetet". 1835-t ől kezdve az akadémián 
kötelező  tantárgy lett az elméleti ismeret és a m űvészettörténet. Ebben 
az időben nők nem lehettek rendes hallgatói az akadémiának, így Iva-
novié Katarina 14  mint rendkívüli hallgató tanult az akadémián 1835-ben. 

Az 1848-as forradalom évében az akadémiai tanítás is sok megráz-
kódtaáson ment keresztül, így az egész akkori Magyarország területé-
rőľ  a növendékek három kivételével 15  1848 tavaszától 1849 őszéig nem 
vettek részt a tanításon. Vajdaságból az apatini Nagy Adolf 1848 feb- 

ruárjában íratkozott be, de további sorsáról nincs semmi feljegyzés. 
A forradalom után az akadémiát átszervezik. Bevezetik az igen ma-

gas tandíj fizetését 16  a mindeddig, ingyenes előkészítő  szakosztályban. Ez 
az intézkedés .sok szegénysorsÚ diákot más akadémiára való távozásra 
kényszerített. Az akadémia hivatása ezután kizárólag a m űvészeti okta-
tás lett, Iiíg el őzőleg a vitás művészeti kérdésekben is dönt ő  fórum 
volt. Új alapokra helyezik az elemi rajzoktatást, egyes szakosztályokat 
megszüntetnek, mint a táj képfestészeti-, virágfestészeti-, éremvés ői- és 
iparművészeti szakosztályokat. Ebben az id őben Karl Rahl is tanítött az 
akadémián egy rövid ideig, majd mägániskolát nyit. 1852-t ől tanítványa 
volt Than Mór, aki Kupelwieser osztályából iratkozott át. 1850-60 között 
ötre csökken az akadémián tanuló m űvész-ifjúságunk létszáma 11 . 1856-
ban KarI Wurzinger vezetése alatt álló el őkészítő  szakosztályra négy 
diákunk' 3, éspedig Déri, Ellinger, Nikolié és Wälder iratkozott be. Az 
építészeti szakosztályt Th. Hansen 17  vezeti, aki nagy népszer űségnek ör-
vendett a magyarországi építésztanulók között. Tájainkról Iva čković  
Svetozar volt a tanítványa. 

A kiegyezéstől (1867) a millenniumig (1896) a közeli Bécs, ahová 
addig oly sok művészünk tódult, már alig érdekli a magyarországi m ű-
vészifjúságot 18. Akadémiája nem sokat ért, az él ő , egyre színtváltoztató 
művészet jó időre elhayta Bécset. Róma, Párizs és München azonban 
annál igézőbb volt. Ezzel ellentétben vidékünk m űvésznövendékei to-
vábbra is szép számban látogatták a bécsi akadémiát", s őt az 1850-60 
közötti átmeneti létszámcsökkenés után, a 60-as években tízre, majd a 
70-es években kilencre, a 80-as években ismét tíz f őre növekszik egye-
temistáink létszáma. A bécsi akadémián tanuló művészeink létszám-
csökkenése csak a 90-es években következik be, amikor csak egy diá-
kunk ment Bécsbe tanulni. A hosszú éveken át mesteriskolát vezet ő  
Christian Grienperkelnek 13  a 80-as években vidékünkr ől tíz tanítványa 
volt. Asszisztense a temesvári származású Michalek Lajos 19  volt (1884—. 
1887), valószínűleg ez is hozzájárult a bécsi akadémia népszer űségéhez 
ebben az időben. Az 1860-1890 között Bécsben tanuló m űvészeink közül 
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később sokan Münchenben vagy Budapesten és Párizsban folytatták ta-
nulmányaikat. 

A múlt század utolsó évtizedeiben több reformot vezettek be az aka-
démia szervezetében. Többek között korszer ű  újítás volt, hogy a plein 
air festészet hatásosabb gyakorlása végett 1891-ben 10  Bécs egyik park-
jában egy plein air teret nyitnak az akadémia tanítványai számára. 

A bécsi akadémia 1877-ben állandó otthont kapott 2 ' Bécs belvárosá-
ban, a Schiller-platzon Hansen által épített reneszánsz palotában. Ezzel 
a különböző  szakosztályok és mesteriskolák, az akadémia gy űjteményei, 
hatalmas képtára és könyvtára egy épületbe került, megvalósítva az 
Universitas artium eszméjét. 

A Fleischer Gyula által közölt forráskiadvány a bécsi akadémai 143 
kötet névkönyvének" magyarországi vonatkozású anyagát öleli fel. Ez 
az anyag Fleischer szerint az osztatlan, történelmi Magyarországra vo-
natkozik, Horvátország és Szlavónia nélkül. Csaknem egy évszázadon. 
keresztül e névkönyvek alig szolgálnak más adattal, mint a diákok. 
életkorával - de gyakran még azzal sem - és a beiratkozás id őpontjá-
val. Rendszeres adatok csak a XIX. sz . 60-as éveitől kezdve találhatók 
az anyakönyvekben. Fleischer magyar nyelv ű  kivonatai a családnevek 
írásában ragaszkodnak az akadémiai névkönyvek írásmódjához, annak 
hibáihoz és tévedéseihez egyaránt. Azonban az eredeti feljegyzést ől el-
térően a tanulók keresztneveit, származásuk helyét, vagyis a helység-
neveket a XX. sz . elejének magyar alakjában közli. Felekezeti megne-
vezést csak a görögkeleti, unitárius és zsidó vallású egyetemistáknál ta-
lált, leginkább az 1800 és 1850 közötti években. Névváltozást csak akkor 
vett tekintetbe, ha az még az akadémiai évek folyamán történt. Fleischer 
kb. 1700 magyarországi származású m űvésznövendéket sorol fel művész-
nevek szerint bet űrendbe szedve. Ebb ől a gyűjteményből választottam ki 
a vidékünkre vonatkozó anyagot a tanulók születési helynevei alapján. 
Az adatokat változtatás nélkül idézem. Ahol nincs feltüntetve a diákok 
származásának helye, azokat az adatokat nem vettem tekintetbe. A tá-
jainkra vonatkozó anyagöt az akadémiára való beiratkozás id őrendi sor-
rendjében közlöm. A születési hely mellett zárójelben feltüntetem a 
helynév mai alakját is. A gyűjteménybe soroltam azt a három m űvész-
ifjút, akikr ől csak annyit tudunk, hogy bánátiak voltak, születésük pon-
tos helye Ismeretlen. 

Vidékünk  egyetemi hallgatóinak névsorát kiegészítettem dr. Ivi ć  
Aleksa: Arhivski prilozi za biografije Jugoslovenskih siikara' cím ű  ta- 
nulmányának adataival is. Dr. Ivi ć  Aleksa" művelődéstörténész (1881- 
1948), a szabadkai Jogtudományi Egyetem professzora volt. Nagyszámú 
történelmi cikket és értekezést jelentetett meg. F őbb művei: Istorija 

rba u Vojvodini; Iz doba Kara đorda i sina mu kneża Aleksandra; 
Austrija prema ustanku Srba pod Milošem Obrenovi ćem, és más művek. 

Ivić  az Arhivski prilozi za biografije Jugoslovenskih slikara cím ű  
tanulmányában a bécsi Képz őművészeti Akadémia jegyz őkönyvének ju- 
goszláv vonatkozású feljegyzéseit közli, amelyet még kiegészített az aka- 
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démián 'található  más forrásművek e tárggyal kapcsolatos anyagával 24 , 

valamint a bécsi Állami Levéltár és Hadi Levéltár adataival. Gy űjte-
ményében főleg a bécsi akadémia névkönyvének adatait közli, amely 
leginkább csak a beiratkozás id őpontjára .és a születési helyre szorítko-
zik. A fontosabb feljegyzéseket német nyelven adja. Ahol nem ëmlíti 
meg a, felekezeti hovatartozást, abban .az esetben görög-keleti vallású 
diákról van szó. 

Tehát a bécsi Képz őművészeti Akadémián tanuló m űvészeink név-
jegyzékét két forráskiadvány (Fleischer, és Ivi ć) alapján állítottam össze, 
s így minden művésznövendék adatainál feltüntetem, hogy melyik ta-
nulmányból idézem. Abban az esetben, ha ugyanarról a m űvészről mind-
két forrásmű  közöl adatokat, akkor mindkett őt közlöm. A névjegyzék 
,adatait, öt különféle lexikonnal s żembesítettem, az eltéréseket feltün-
tetem. - 

NÉVJEGYZÉK AZ ADATOKKAL 

1, BIEDERMANN JÁNOS, Csáktornyán (Čakoveć) született, 1744. 
jan. 24-én iratkozott be. (Fleischer, 32. lap) 

PETROV JOVAN, Féterváradon (Petrovaradin)  született, mint ke-
r.eskedősegéd 1752. máj. 1-én iratkozott be. (Ivi ć , 8. 1.) 

ORFELIN JAKOV,  Karlócán (Sr. Karlovci) született, 1766. júl. 
1-én iratkozott be a rézmetsz ők szakosztályára.  Az . akadémia jegyz ő-
könyvében ez olvasható: „Namen derer, welche in der K. K. Kupfer-
stecher Akademie zeichnen und angenommen sind worden den 1 July 
1766.: Jacob Orfelin gebürtig von Carlowitz -in S ćhlawon.ien, Mahler." 
Ivić , 7. 1.) 	 . 

ZRINKOVIČ . MATIJA, Dubicán (Banatska Dubica 25)  született, 
katolikus vallású, a bölcsészkar hallgatója, -a horvát köllégium ösztön-
díjasa, 1769. ápr. 26-án iratkozott be. (Ivié, 4. 1.) 

5.. SOKOLOVIČ  MIHAILO, nemes, Karlócán (Sr. K.arlovci). született, 
Budán élt mint festő , majd Bécsbe megy tudását tökéletesíteni. 1773. máj. 
4-én iratkozott be. .E dátumnál a névkönyvben a következ ő  szöveg talál-
ható:. „Michael .de Sockoloviz von Carlovitii gebuertig, aus Hungarn, in 
Offen als Mahier, auch seine Wirtschaft alida." (Ivi ć , 14. 1.) 

6 SCHMIDT JÓZSEF, a Bánátból, 1779. jan. 15-én iratkozott be. 
(Fleischer, 82. 1.) 

SCHMIDT  KÁROLY, Schŕnidť József testvére, 1779. jan. 15-én 
iratkozott, be. (F1ischer, 82. 1.) 	. . 	. . 

RADOSAVLJEVIČ  - MIHAILO, Zimonyban (Zemun)  született, .1782. 
nov. 11-án iratkozott be. (Ivi ć,14. l) 	. 

GERSTNER  JÓZSEF, rajzoló, Eszékről (Osijek), 1784-ben láto-
gatta a rézmetsz ők szakosztályát. (Fleischer, 45. 1.) 

JOVANOVIČ  ALEKSANDAR,  festő , ‚Szávaszentdémeterr ől (Sr. 
Mitrovica), 1784-ben iratkozott ;be. (Ivi ć, 6. 1.) .....‚ 	.. 

OSTOJIČ  PETAR, jvidéken (Novi Sad)  'született, 1784-ben irat- 
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kozott  be. A jegyzőkönyv az 1784-es dátumnál Írja: „Peter Ostoits ćh, 
Neusatz, Maler." (Ivi ć , 7. 1.) 

TEODOROVIĆ  ARSENIJE,  1767-ben született, tanítóhelyettes 
volt az elemi iskolában, majd állását felmondva Bécsbe megy, ahol 1788. 
jún. 9-én beiratkozik az akadémiára és Schalte professzor el őadásait 
hallgatta. A jegyz őkönyv az 1788. jún. 9. alatt Írja: „Theodorovitz Arse-
nius, 21 Jahr alt, Normalschull-gehülf, beim Professor Schalte, wohnt 
bei S. Anna." (Ivié, 16. 1.) Szül őhelyére nézve a lexikonokban ellentmondó 
adatokra találtam, Pancsova 26  és Perlasz (Perlez) 27  feltüntetésével, az 
utóbbi a valószínűbb, mert a születési év is megegyezik (és jugoszláv 
lexikon adata). 

SUDAROVIČ  ATANASIJĘ ,  1765-ben született Ürögön (Ing) Sze-
rémségben, 1789. jún. 7-én iratkozott be. E dátum alatt a protokollban a 
következő  szöveg olvasható: „Sudarovich Athanasius, 24 Jahr alt, ein 
Griech von Orick aus Sirmien gebürtige, ein Maler, wohnt am Alten 
Flesichmark in Streiffurtischen Haus No. 746." (Ivi ć , 16. 1.) 

PÓKA  ANTAL, Bácsról (Bács-Bodrog m.), (Ba č), tizenhat éves 
korában, 1792. ápr. 16-án iratkozott be az építészeti szakosztályra. (Flei-
scher, 76. 1.) 

SUBOTIĆ  STEFAN, Martinczeban (Martinci), Szerémségben  szü-
letett 1770-ben, apja fest ő  volt, 1793. nov. 26-án iratkozott be. A név-
könyvben ez található: „Subotich Stephan, gr. u. unirt., 23 Jahralt, Malers-
Sohn von Martincze aus Slavonien, wohnt auf den Spitelberg No. 37 bey 
dem Kupferstecher Joh. Wenzel Engelmann." (Ivi ć , 15. és 16. 1.) 

SMOLNľTZ ATHANÁZ, Zomborból  (Sombor), 23 éves korában, 
1797. máj. 16-án iratkozott be. (Fleischer, 85. 1.) 

RADOSLAJEVICS PÉTER,  festő , Pancsováról (Pa ńčevo), 1812-
ben iratkozott be. (Fleischer, 77. 1.) 

Radosavljević  Petar, Pancsován  született 1790-ben, ahol az apja asz-
talos volt, 1812. júl. 2-án iratkozott be. (Ivi ć , 14. 1.) 	 - 

RAJKOVICS  JÓZSEF, festő , Versecrő l (Vršac),  1812-ben iratko-
zott be. (Fleischer, 77. 1.) 

Rajković  Josip,  született 1791-ben Versecen, beiratkozott 1813  nov. 

16-án. E dátumnál található a következ ő  feljegyzés: „Raikovitsch Joseph, 
griechischer Religion, 22 Jahr alt, von Werschetz in Banat gebürtig, 
wohnt am Alten Fleischrnark Nr. 741 beym Grosshändler Con ţantino-

vics." (Ivić , 14. 1.) Nem egyezik a beiratkozási időpont. 
POPOVICS ESTIMÉ,  festő , Nagybecskerekr ől (Zrenjanin),  1818-

1821-ig látogatta az akadémiát. (Fleischer, 76. 1.) 
Popovié Jeftimije,  1797-ben, Nagybecskereken született, beiratkozott 

1819 júliusában. 1822-ben kiállított egy portrét. 1823-kan elutazott Dal-
máciába. (Ivić, 13. 1.) Nem egyezik a beiratkozás id őpontja. 

STAJIČ  JOVAN, Szávaszentdemeteren (Sr. Mitrovica), Szerém-
ségben  született. 1821-ben második, a következ ő  évben pedig els ő  díjat 

kapott a bécsi akadémián. (Ivié, 14. 1.) 
SCHMAUSZ  JÁNOS, Apatinból (Apatin), 1821. nov. 4-én iratko-

zott be az építészeti szakosztályra. (Fleischer, 82. L) 	- 
MARSCH  FERENC, szobrász, Apatinból (Apatin), 21 éves korá- 
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ban,  1822-ben iratkozott be és 1826 novemberéig látogatta a szobrászok 
és rézmetsz ők szakosztályát. (Fleischer, 67. 1.) 

ADLER  JÁNOS, Földvárról (Ba čko Gradište), 19 éves korában, 
1826-ban iratkozott be. (Fleischer., 27. 1.) 

PINTÉR LŐRINC, építész, Pancsováról (Pan čevo), 21 éves korá-
ban, 1826. nov. 4-én iratkozott be. (Fleischer, 76. 1.) 

GFÖLLER  KÁROLY, építész, született 1809-ben Zomborban (Som-
bor), 1827. nov. 4-én iratkozott be és 1829 végéig látogatta az akadémiát. 
Lapszéli megjegyzés: „igen szorgalmas". (Fleischer, 45. 1.) 

PANTELIĆ  KONSTANTIN, született 1802-ben Rumán (Ruma), 
Szerémségben, ahol az apja fest ő  volt, beiratkozott 1827 novemberében. 
1828. jan. 2-i jegyzőkönyvi feljegyzés: „Pantelits Coristantin aus Ruma 
in Sirmien gebürtig, 25 Jahr alt, griechischer Religion, Sohn eines Mah-
les, wohnt in der Leopoldstrasse No 18." Máshol: „Eintritt November 
1827". (Ivić , 8. 1.) 

SCHMAUSZ  FERENC, építész, Apatinból (Apatin), 19 éves ko-
rában, 1827. nov. 4-én iratkozott be és 1829 végéig rendes hallgatója volt 
az építészeti szakosztálynak. Lapszéli megjegyzés: „sehr íleissig". (Flei-
scher, 82. 1.) 

WIDAK  ARZÉN, festő , Versecről (Vršac), 30 éves korában, 1827-
1828-ig a történeti festészet és rajz szakosztályát látogatta. (Fleischer, 
95. 1.) 

ALEXICS  MIKLÓS, festő , fljvidékről (Novi Sad), 20 éves korá-
ban, 1829-ben iratkozott be. (Fleischer, 28. 1.) 

Aleksić  Nikola, tTjvidéken (Novi Sad)  született 1808-ban, ahol az apja 
szabó volt, 1828. nov. 6-án iratkozott be és 1830 végéig látogatta az aka-
démiát. 1828. nov. 6-i bejegyzés: „Aleksitsch Nicolaus aus Ungarn, Bat-
scher Comitat, Stadt Neusatz, griechischer Religion, alt 20 Jahr, Sohn 
eines Schneiders." (Ivi ć , 3. 1.) 

A beiratkozás időpontja nem egyezik e két forrásm űben, ezenkívül 
az itt szülőhelynek feltüntetett tij vidék helyett három lexikon 28  is Óbe-
csét (Be čej) nevei 'meg. 

BENK  JÁNOS, szobrász, Eszékről (Osijek), 21 éves korában, 1833-
ban iratkozott be a rézmetsz ők szakosztályába. (Fleischer, 31. 1.) 

PETROVICS  GYÖRGY, festő , született 1813-bari a Bánátban, 
1833 májusában iratkozott be a tájképfestészeti szakosztályba. (Fleischer, 
75. I.) 

JAKCSICS  DEMETER, festő , Fehértemplomról (Bela Crkva), 21 
éves korában, 1834 áprilisában iratkozott be a Kupelwieser vezetése alatt 
álló antik rajzosztályba, melynek 1836 áprilisáig hallgatója volt. (Flei-
scher, 54. 1.) 

Jakšić  Dimitrije,  1813-ban Fehértemplomon született, beiratkozott 
1834 áprilisában. 1836-ban kiállította a 5v. Jovan Krstitelj c. festményét. 
Az •anyakönyvi feljegyzés: „Jakschics Demeter, 21 Jahr alt, aus Weiss-
kirchen, Eintritt April 1834." (Ivi ć , 5. 1.) 

PETROVIČ  ŽIVKO,  született 1806. aug. 15-én Zimonyban (Ze-
mun), Szerémségben, az apja kovács, beiratkozott 1834. nov. 12-én. (Ivi ć , 

CSORDANOVICS  PÉTER, festő , Új vidékről, 34 éves korában, 
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1835-bëri iratkozott be és 1837 júliusáig Kupelwieser tanítványa volt. 
(Fleischer, 36. 1.) 

Čortanovié Petar,  1799-ben jvidéken született, beiratkozott 1835-
ben és 1837-ig volt az akadémia diákja. (Ivi ć , 16. 1.) 

UROSEVICS  KONSTANTIN, fest ő , Űjvidékről (Novi Sad), 20 
éves korában, 1835-36-ig Kupelwieser tanítványa volt. (Fleischer; 92. Ł ) 

ABRAHAMOVICS  DEMETER, festő , Ůjvidékről (Novi Sad), 21 
éves korában, 1836-ban iratkozott be és 1839 júniusáig Kupelwieser ta-
nítványa volt. (Flëischer, 27. 1.) 

Avramović  Dimitrije,  1815-ben született  tjjvidéken29,  beiratkozott 
1836 novemberében és 1839 végéig tanult az akadémián. (Ivié, 3. 1.) 

ISAJLOVIĆ  JOVAN,  1806-ban született Dályon (Dalj), apja (Ste-
fan), szabó volt, apja halála után Bécsbe ment, és 1836. júl. 29-én be-
iratkozott az akadémiára. (Ivi ć , 5. 1.) 

KOPF  MIHÁLY, szobrász, Apatinból (Apatin), 18 éves korában, 
1836 decemberében ,a Joh. Schaller vezetése alatt álló szobrászati szak-
osztályba iratkozott be melynek 1842 decemberéig hallgatója volt. 1842-
ben a Gundel-díjat nyerte. (Fleischer, 59. 1.) 

HANEK  FERENC, szül. 1816-ban ĽTjbecsén (Novi Be čej), 1837-
38-ig az építészeti szakosztály rendes hallgatója volt. El őzőleg a bécsi 
Polytechnikumnak volt egy éven át növendéke. (Fleischer, 49. 1.) 

SIMICS  PÁL, festő , Zomborból (Sombor), 22 éves korában, 1837-
38-ig az antik rajzosztály, 1839-41-ig a történelmi festészeti szakosztály 
növendéke volt. 1839-ben a Gundel-díjat kapta. (Fleischer, 89. 1.) 

Simić  Pavle, Zomborban 30  született, 1837-ben beiratkozott és négy 
évig volt az akadémia hallgatója. 1840-ben els ő  díjat kapott a fest őnö-
vendékek kiállításán. Az akadémia protokoljában- olvasható: „Szimits 
Paul, 22 Jahr, von Zombor in Ungarn, Eintritt Dec. 1837., hist. Zeichen-
kunst, (bis 1841), griechisch nicht unirt." Kés őbbi bejegyzés: „1840. er 
hielt ersten Guridelisc}en Preis." (Ivi ć , 14. 1.) 

FISCHER  NÁNDOR, építész-rajzoló, Apatinból (Apatin), 1838- 

39-ig az építészeti szakosztály rendes hallgatója volt. Lapszéli megjegy -
zés: „igen jó eredménnyel végzett". (Fleischer, 42. 1.) 

KUTTERER  IGNÁC, izr. fest ő , Nagyb&cskerekről (Zrenjanin), 20 
éves korában, 1839-1840-ig a Kupelwieser vezetése alatt álló antik rz-
osztálynak, 1840-42-ig a tört. festészeti osztálynak volt hallgatója. (Flei-
scher, 62. 1.) 

KAMBER  PÉTER, szobrász 3 , Üjvidékről (Novi Sad), 18 éves ko-
rában, 1840-ben iratkozott be. ('leischer, 56. 1.) 

KLAITS  JÁNOS, unit. fest ő , Üjvidékről (Novi Sad), 26 éves ko-
rában, 1842-43-ig Kupelwieser tanítványa volt. (Fleischer, 58. 1.) 

Klajić  Jovan,  1815-ben született Űjvidéken, beiratkozott 1841 január-
jában, 1843-ig járt az akadémiára. (Ivi ć, 6. 1.) Nem azonos a beiratkozási 
időpont. 

POPOVIĆ  JOVAN,  1810-ben Ópáván (Opovo) (Bánát) született, 
1842 áprilisában iratkozott be, és három évig volt az akadémia hallga-
tója. 1847-ben Budapesten kiállított nyolc festményt (Ivi ć , 13. 1.) 

VÁRALLJAY  JÓZSEF, festő , Muraszombatról (Murska Sobota), 
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25 éves korában, 1842-ben az antik rajzosztályba iratkozott be. (Fleischer, 
93. 1.) 

HUMANN  VENDEL, építész, szül. 1816-ban Fehértemplomban 
(Bela Crkva), 1843-44-ig látogatta az építészeti szakosztályt. (Fleischer, 
53. 1.) 

SEIFERT  KRISTÓF, szül. 1824-ben Laskafalván (Baranya m.) 
(Čeminac 32), 1844 októberében iratkozott be. (Fleischer, 84. 1.) 

ČORTANOVAČKI PAVLE,  szül. Űjvidéken (Novi Sad), 1845. 
okt. 12-én iratkozott be. (Ivié, 16, 1.) 

FRIEDRICH  GYÖRGY, szobrász, Apatinból (Apatin), 31 éves ko-
rában, 1845-46-ig a Jos. Kaehssmann vezetése alatt álló szobrászati 
szakosztály hallgatója volt. (Fleischer, 43 1.) 

FUNKE  IMRE, Pancsováról (Pan čevo), 23 éves korában, 1845-ben 
látogatta az akadémiát. (Fleischer, 43. 1.) 

HERZ  FRIGYES, szobrász, Apatinból (Apatin), 32 éves korában, 
1846-ban iratkozott és 1848 tavaszáig a szobrászati szakosztályon Bauer 
és Kaelssmann tanítványa volt. 1848-ban a Gundel-díjat kapta. (Flei-
scher, 50. 1.) 

CSOLAKOVICS  DÁNIEL, görögkeleti fest ő , Ráczkanizsáról (Zala 
M.)33,  24 éves korában 1847 májusában a tört. festészeti szakosztályba 
iratkozott be. (Fleischer, 36. 1.) 

Čolaković  Danilo, Szerbszentmártonról (Srpski Sv  Marton), Bánátból, 
1823-bari született, apja neve Sima, beiratkozcitt  1846. máj. 4-én. 1846. 
máj. 4-én az akadémia jegyz őkönyve írja: „Daniel Csolakovits aus Ratz 
Szt-Marton in Ungarn, wohnt Alservorstadt Nr 200, 23 Jahr alt, Religion 
griechisch, der Vater Szirna, Vorstudien Elementar-Schul." (Ivi ć , 16. 1.) 
Nem egyezik a beiratkozás id őpontja. 

GISSINGER  FERENC, festő , Ujvidékről (Novi Sad), 20 éves ko-
rában, 1847-48-ig a tört. festészeti szakosztály növendéke volt. Lapszéli 
megjegyzés: „süketnéma". (Fleischer, 45. 1.) 

NAGY ADOLF, szobrász Apatinból (Apatin), 21 éves korában, 
1.848 februárjában iratkozott be. (Fleischer, 71. 1.) 

WUDELICS  JÁNOS, Versecről (Vršac), 23 éves korában, 1849-
50-ig az építészeti szakosztály hallgatója volt. (Fleischer, 97. 1.) 

RADONIĆ  NOVAK, szül. 1826. márc. 31-én Moholon (Mol), ahol 
az apja keresked ő  volt, beiratkozott 1851-ben. Róla szóló anyakönyvi 
feljegyzés: ,Radonié Novak, geb. Mohul in Ungarn, 26 Jahr alt, Privat, 
Vater Kaufmann, wohnt Landstrasse 526, besucht seit 1851. Meister-
schule." (Ivi ć , 14. 1.) 

THAN  MÓR, festő  Óbecséről (Bečej), (,‚Vater: Kais. Verwater"), 
22 éves korában, 1851 ápr. 29-én iratkozott be a festészeti szakosztályba, 
ahol az akadémia rendes tanárai, így mindenekel őtt Kupelwieser mel-
lett, átmenetileg Rahl és Dobyaschofsky voltak mesterei. A következ ő  
évben megvált az akadémiától és Karl Rahi magániskolájába lépett át. 
(Fleischer, 90. 1.) 

HOFFMANN  ANTAL, Versecr ől (Vršac), 20 éves korában 1858-
59-ig  az  építészeti s źakosztály hallgatója volt. (Fleischer,, 51. 1.) 

SZEKULA  MÓR, festő  Moholról (Mol), 20 éves korában, 1859 
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áprilisában iratkozott be és 1861 novemberéig a festészeti el őkészítő  
szakosztály hallgatója volt. (Fleischer, 89. 1.) 

DOBRITS  SÁNDOR, festő  Nagybecskerekr ől (Zrenjanin), 21 éves 
korában, 1859 novemberében iratkozott be és 1861 májusáig a festészeti 
előkészítő  szakosztály halgiatója volt. (Fleischer, 37. 1.) 

JAKŠIČ  DURA,  szül. 1832. júl. 27-én Szerb Csernyén (Srpska 
Crnja), tanító volt Požarevacon, apja görögkeleti pap. Beiratkozott 1861 
októberében. E dátumnál a jegyz őkönyv a következőt Írja: „Jakšié Georg, 
geb. Czernya in Serbien 30 Jahr alt. Vorbereitungsstudien: Lehrer in 
Pozarevatz in Serbien. Vater griechischer Geistlichér Wohnung Alte 
Wieden 264, Maler, Vorber. Schule śeit Oktober 1861." (Ivić , 6. 1.) 

MARODIČ  AKSENTIJE,  1840. jún. 20-án Szabadkán (Subotica) 
született, ahol az apja szabó volt. A szabadkai két gimnáziumi osztály 
befejezése után, 1862. ápr. 28-án iratkozott be. Az anyakönyvben olvas-
ható: „Marodics Axentie,aus M. Theresiopel in Tjngarn, 23 Jahr alt, abs. 
2 Gymriasialklasse. Vater: Schneider, wohnt Strotzischen Grund 17, Mah-
ler Vorberschule 28 april 1862." (Ivié, 7. L) 

SZABÓ JÓZSEF, építész, Eszékr ől (Osijek), 19 éves korában, 
1864 októberében iratkozott be és 1866 nyaráig az építészeti szakosztály 
hallgatója volt. (Fleischer, 88. 1.) 

PETRINOVIĆ  DANILO,  szül. 1840-ben Zárában (Zadar), az apja 
kereskedő . Beiratkozott az akadémiára 1865 októberében. 1867-ben m ű-
vészi ösztöndíjat kapott 400 forint értékben. (Ivi ć , 8. 1.) 

NIKOLICS  BELIZÁR, festő , Melencéről (Torontál m.), (Melenci), 
16 éves korában, 1867 októberében iratkozott be és 1872 júniusáig a fes-
tészeti szakosztályon Wurzinger, Geiger és Engerth tanítványa volt. 
(Fleischer, 71. 1.) 	- 

Nikolié Velizar,  született 1851-ben, Melencén (Bánát), ahol az apja 
ügyvéd volt. A négy gimnáziumi osztály befejezése után beiratkozott 
1867. okt. 16-án az akadémiára. (Ivi ć , 7. 1.) 

PAJEVIC ALEKSANDAR,  született 1846-bari Űjvidéken (Novi 
Sad), ahol az apja keresked ő  volt, 1867. okt. 16-án iratkozott be. (Ivi Ć , 
8. l.) 

STEFANOVITS  ÁDÁM, festő , Perlaszról (Torontál m.), (Perlez), 
32 éves korában, 1869 januárjában iratkozott be és 1871 júniusáig a fes-
tészeti szakosztályon Engerth tanítványa. volt. (Fleischer, 87. 1.) 

ELLINGER  JÓZSEF, festő , Fiuméban (Rijeka) született és 19 
éves korában, 1869-70-ig a festészeti szakosztályon Wurzinger hallgatója 
volt. (Fleischer, 40. 1.) 

IVAKOVIČ  SVETOZÁR,  építész, Deliblátról (Temes m.), (Deli-
blato), 26 éves korában, 1869 októberében iratkozott be és 1873 júliusáig 
az építészeti szakosztályon Theophil Hansen hallgatója volt. 1871-ben a 
-Georg Pein-díjat kapta. (Fleischer, 54. 1.) 

Ivačkovié Şvetozar34,  született Delibláton, Bánátban 1843-bari, be-
iratkozott 1869 októberében az építészeti szakosztályra, amelynek 1871-ig 
hallgatója volt. Ëvi 300 forint ösztöndíjat kapott a Képz őművészeti Ki-
állítási Alaptól. (Ivi ć , 5. 1.) 

WÄLDER  JÁNOS, festő , Nagybecskerekr ől (Zrenjanin), 16 éves 
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korában, 1869 októberében iratkozott be és 1873 júliusáig a festészeti 
szakosztályon Wurzinger és Engerth tanítványa volt. (Fleischer, 94. 1.) 

CSERNY  GYULA, festő , erdész fia Károlyligetr ől (Torontál. m.), 
(Banatsko Veliko Seb), 19 éves korában 1871-t ől 1872-ig .a festészeti 
szakosztályon E. Engerth tanítványa volt. (Fleische ŕ , 35., 1.) 

ZIVANOVIČ  DUSÁN, építész, Zentáról (Senta), 19 éves korábah, 
1871-72-ig az építészeti szakosztály hallgatója volt. (Fleischer, 98. 1.) 

Živanović  Dušan,  született 1852-ben, Zentán, ahol az apja ügyvéd 
volt, a reál iskola befejezése után 1871 októberében beiratkozott az aka-
démiára, az építészeti szakosztályra. (Ivi ć , 4. 1.) 

SUBOTICS  JÁNOS, építész, Pancsováról (Pan čevo), 23 éves ko-
rában, 1873 októberében iratkozott be az építészeti szakosztályba, de 
már 1874 tavaszán kilépett. (Fleischer, 88. 1.) 

DÉRI  KÁLMÁN (eredetileg Deutsch K.), fest ő , szül. 1859. ápr. 
24-én Bácson (Ba č), 1876 májusában iratkozott be a Wurzinger vezetése 
alatt álló általános festészeti szakosztályba, eleinte mint vendég, 1877 
januárjától pedig mint rendes hallgató. 1878-tól 1882 júliusáig a tört. 
festészeti os żtály növendéke volt Eisenmenger vezetése alatt. Három~ 
ízben 35  ösztöndíjat, 1880-ban „Búcsú" ć. festményével ezüstérmet nyert. 
Családi nevét 1881-ben Dérire magyarosította. (Fleischer, 37. 1.) 

PREDIĆ  UROŠ,  1857. dec. 7-én szül. Orlódon 36  (Orbovát), ahol az 
apja plébános volt, fels ő  reáliskolában érettségizett, 1876 novemberében 
beiratkozott az akadémiára, ahol 1879-ig tanult. Az akadémia jegyz ő-
könyvében található: „Urosch Predié geb. Orlovat in Ungarn, 19 Jahr 
alt, Mutterspr.ache serbisch, Religion griechisch nicht unirt., Vater Pfarrer 
in Orlovat. Vorb. Oberrealsschule. Matura besucht allgemeine Maler-
schule seit Nov. 1876., wohnt Laimgrube No 17." (Ivi ć , 13. 1.) 

JOANOVICS  PÁL, fest ő  Versecről (Vršac), 18 éves korában, 1877 
áprilisában iratkozott be és 1884 júliusáig a festészeti szakosztályon Grie-
penkeri és Müller tanítványa volt. A kiállítási alapból 1882-t ől kezdve 
két éven át évi 200 forint ösztöndíjat kapott. 1899-ben „Furor teutoni-
cus" c. festményével a bécsi Künstlerhaus 1600 forintos Jos. Reichel-
díját nyerte. 37  (Fleischer, 55. 1.) 	. 

Jovanović  Pavie,  született 1859. jún. 16-án Ver śecen, ahol az apja 
fényképész volt. A polgári iskola hét osztályának befejezése után '1877-
beń  beiratkozott az akadémiára. A magyar államtól 1882. dec. 1-ét ől 
állami ösztöndíjat kapott, 420 forintot. Jovanovi ćról szóló feljegyzés a 
névkönyvben: „Paul Jovanovicz, geb. Werschetz in Ungarn, 18 Jahr alt, 
Muttersprache serbisch, griechisch nicht unirt., Vater Photograf in Wer-
schetz, äbsorvirte Schulen vor Eîntritt in die Akademie 7 Bürgerschulen 
seit April 1877. Wohnung Mariahilferstrasse 25." (Ivi ć , 6. 1.) 

KNIRR  HENRIK, festő , született 1862. nov. 2-án Pancsován (Pan-
čevo), 1879 októberében iratkozott be és 1884 júliusáig Griepenkerl és 
Eisenmenger tanítványa volt. (Fleischer, 58. 1.) 

MAYER  GYÖRGY, szobrász Alsólendváról (Zala m.), (Lendava), 
22 éves korában, 1879-80-ig az általános szobrászati szakosztályban 

Kundmann  tanítványa volt. Magyar állami ösztöndíjat êlvezett. ,38  (Flei-
scher, 67. 1.) 

KLETTENHOF BËLA,  festő , született 1860 ápr. 4-én Nagybec ś- 
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kereken (Zrenjanin), 1880-1881-ig az általános festészeti szakosztályban 
Griepenkerl hallgatója volt. (Fleischer, 58. 1.) 

KOMLÓSI EDE39 ,  festő  és festő  fia, szül. 1862. febr. 4-én Török-
kanizsán (Novi Kneževac), 1882 októberében iratkozott be és 1884 júliu-
sáig az általános festészeti szakosztályban Griepenkerl tanítványa volt. 
(Fleischer, 59. 1.) 

JOVANOVICS  GYÖRGY, szobrász, született 1861. jan. 20-án Új-
vidéken (Novi Sad), 1883 januárjától 1885 júliusáig E. Heilmer tanítvá-
nya volt. (Fleischer, 55. 1.) 

MODROVICS  GÁBOR, festő , született 1865. júl. 17-én Rogen-
dorfban (Torontál m.), (Dušanovac), 1883-86-ig az általános festészeti 
szakosztályon Griepenkerl tanítványa volt. (Fleischer, 69. 1.) 

MILUTINOVICS  MILÁN, festő , született 1864. febr. 20-án Fe-
hértemplomban (Bela Crkva), 1884-85-ig az általános festészeti szak-
osztályban Griepenkerl tanítványa volt. (Fleischer, 69. 1.) 

GRMELA RAIMUND,  festő , született 1868. jún. 4-én Versecen 
(Vršac), 1885 októberében iratkozott be az általános festészeti szakosz-
tályba, ahol 1889 júliusáig Griepenkerl tanítványa volt; Ugyanez év 
őszétől 1891 júliusáig Müller mesteriskolájának, 1892 októberét ől 1894 
júliusáig Trenkwald mesteriskolájának volt tanítványa. 1892-t ől tandíj-
mentes volt és három akadémiai ösztöndíjat élvezett. (Fleischer, 47. 1.) 

CSÁSZÁR ISTVÁN, festő , született 1864. aug. 8-án Nagybécske-
reken (Zrenjanin), 1886-87-ig az általános festészeti szakosztályon Grie-
.penkerl hallgatója volt. (Fleischer, 35. 1.) 

CSIKÓS BËLA°, fest ő , született 1864. jan. 27-én Eszéken (Osi-
jek), 1887 októberében iratkozott be és 1892 áprilisáig az általános fes-
tészeti szakositályon Griepenkerl, majd 1892 áprilisáig a tört. festészeti 
szakosztályon Müller tanítványa volt. 1888-ban a Dessauer-díjat, két-
ízben pedig, 1889-ben és 1891-ben, •a Füger-díjat kapta. Akadémiai ta-
nulmányait Münchenben folytatta. (Fleischer, 35. 1.) 

SCHUSTER  FERENC, festő, született 1870. dec. 24-én Fehér-
templomban (Bela Crkva), 1888 januárjában iratkozott be és 1892 júliu-
sáig az általános festészeti szakosztályon Griepenkerl, 1892-93-ig állat- .  
festészeti szakosztályon Huber tanítványa volt. Több évi megszakítással, 
1898-1900-ig Pochwalsky mesteriskolájának növendéke lett. 1899-ben a 
Pochwalsky mesteriskola díját, 1900-ban pedig a Füger-díjat kapta. (Flei-
scher, 84. 1.) 

WÄRMR  ALFRÉD, építész, született 1870. jan. 10-én (szül őhe-
lyéül közelebbi megjelölés nélkül Neudorf in Ungarn van feltüntétve 41 , 

1888-89-ig az építészek szakosztályán Hasenauer tanítványa volt. (Flei-
scher, 94. 1.) 

JOVANOVICS  GYÖRGY, építész, született 1869. ápr. 23-án Fan-
csován (Pan čevo), 1889-90-ig az építészeti szakosztályon Hasenauer ta-
nítványa volt. (Fleischer, 55. 1.) 

GRIESZFELDER  JÁNOS, szobrász, született 1874. dec. 27-én 
Cservenkán (Bács-Bodrog m.), (Crvenka), 1894 októberében iratkozott 
be és 1898 júliusáig az általános szobrászati szakosztályon E. Hellmer 
tanítványa, 1898-1900-ig pedig K. Zumbusch mesteriskolájának növen-
déke volt. Akadémiai ösztöndíjat kapott. (Fleischer, 47. 1.) 
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I. VIDÉKUNK kJSZTUNDIJASAI A BÉCSI KÉPZŐMUVÉSZETI 
AKADÉMIÁN 

(Fleischer  nyomán) 

UDVARI-DÍJ, 1787  óta 42 
 

1.1880 Deutsh  (DÉRI) Kálmán, 
Bácş , ezüstérem 

GUNDEL -DÍJ, 1784  óta43  

1839 SZIMICS PÁL, 
Zornbor,  első  díj 
1842 KOPF MIHÁLY, 
Apatin, első  díj 
1848 HERZ FRIGYES, 
Apatin, második díj 
1878 DEUTSH KÁLMÁN, 
Bács, első  díj 

FÜGER-DÍJ. 1820  óta 44 
 

1.889  CSIKÓS BÉLA, 
Eszék 
1891 CSIKÓS BÉLA, 
Eszék 
1900 SCHUSTER FERENC, 
Fehértemplom 

KIÁLLÍTÁSI ALAP DÍJA, 
1858  óta45  

1879 DEUTSH KÁLMÁN, 
Bács 

1880 DEUTSH KÁLMÁN, 
Bács 

1882 DÉRI KÁLMÁN, 
Bács 
1882 JOANÜVICS PÁL, 
Versec 
1883 J0AŃ0VICS PÁL, 
Versec 

PROF.  GEORD PEIN -DÍJ, 
1837  óta46  

1. 1871 IVAKOVICS SVETOZÁR, 
Deliblát 

JOSEPH REICHEL -DÍJ, 
1809  óta 47 

 

1. 1899 JOANOVICS PÁL, 

ROSENBAUM -DÍJ, 1832  óta48  

1. 1881 DÉRI KÁLMÁN, 
Bács 

MESTERISKOLA-DÍJAK, 
1887  óta48  

1. 1899 SCHUSTER FERENC, 
Fehértemplom 

DESSAUER -DÍJ, 1885  óta50  

1. 1888 CSIKÓS BÉLA, 
Eszék 

Művészeinket 1839-1900-ig tizennyolcszor tüntették ki valamilyen 
díjjal, amelyből egy ezüstérem, és  Ł t  a Gundel-díj. Legtöbbször Déri 
Kálmán (Bács) kapott valamilyen díjat, összesén hat alkalommal, ebb ől 
egy az ezüstérem. Csikós Béla (Eszék) és Joanovics (Jovanovié) Pál 
(Versec), három-háromízben, Schuster Ferenc (Fehértemplom) pedig két-
szer lett díjazva. 

II. A BÉCSI AKADÉMIÁN TANULT MUVÉSZEINK LÉTSZÁMA 
:(A XVIII. és a XIX. században) 

XVIII. SZÁZAD 

1744 	 1752 

1. Biedermann János, Csáktornya 	1. Fetrov Jovan, Pétervárad 
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1766 

1. Orfelin Jakov, Karlóca 

1769 

1. Zrinkoviá Matija, Dúbica 

1773 

1. Sokolović  Mihailo, Karlóca 

1779 

Schmidt  József, Báná 
Schmidt  Károly, Bánát 

1782 

1. Radosavljevi ć  Mihailo, Zimony 

1784 
1. Gerstner József, Eszék 

Jovanović  Aleksandar, 
Szávaszentdemeter  

Ostojić  Petar,  Újvidék 

1788 

1. Teodorović  Arsenije, Perlasz 

1789 

1. Sudarovi ć  Atánasije, Ürög 

1792 

1. Póka Antal, Bács 

1793 

1. Subotić  Stevan, Martincze 

1797 

1. Smolnitz Athanáz, Zombor 

A fenti adatok alapján a mai Jugoszlávia Bácska, Bánát, Szerémség, 
Baranya, Horvátország és Muravidék területér ől összesen 16 egyetemista 
járt a XVIII. sz .-ban a bécsi akadémiára. 

1750-60 egy 	 1780-90 hat 
1760-70 kettő 	 1790-1800 három 
1770-80 három 

XIX. SZÁZAD 

1812 

Radoslajevics (Radosavljević )  
Péter, Pancsova 

Rajkovics  József, Versec 

1818 

1. Popovics Estimé 
(Popovié Jeftimije), 
Nagybecskerek 

1820  (?) 

1. Stoji ć  Jovan, 
Szávaszentdemeter 

1821 

1. Schmausz János, Apatin  

1822 

1. Marsch Ferenc, Apatin 

1826 

Adler  János, Földvár 
Pintér Lőrinc; Pancsova 

1827 

Gföller  Károly, Zombor 

Pantelić  Konstantin, Ruma 

Schmausz  Ferenc, Apatin 

Widák  Arzén, Versec 

1829 

1. Alexics (Aleksi ć) Miklós, 
Tjvidék 
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1833 
1 Benk János, Eszék 
2. Petrovics György, Bánát 

1834 
Jakcsics (Jakši ć)  Demeter, 
Fehértemplom .  
Petrović  Živko, Zimony  

1835 
Csordanovics (Cortariović )  
Péter, Cjvidék 
Urosevies  Konstantin, tJjvidék 

1836 
Abrahamovič  (Avramović )  
Demeter, Üjvidék 
Isajlović  Jovan, Dálya  
Kopf  Mihály, Apatin 

1837 
Hanek  Ferenc, Újbecse 
Szimics (Simić )  Pál, Zombor 

1838 
1. Fischer Nándor, Apatin 

1839 
1. Kutterer Ignác, Nagybecskerek 

1840 
1. Kamber Péter, Üjvidék. 

1842 

Klaits (Klaji ć )  János, Újvidék 
Popovié Jovan, Ópáva  
Váralljay  József, Muraszombat 

1843 
1. Humann Vendel, 

Fehértemplom 

1844 
1. Seifert Kristóf, Laskafalva 

1845 
Čortanovački Pavie, Ojvidék  
Friedrich  György, Apatin 
Funke  Imre, Pancsova  

1846 

1. Herz Frigyes, Apatin 

1847  (?) 

Csolakovics (Čolaković )  
Dániel, Ráczkanizsa (?) 
Gissinger  Ferenc, Újvidék 

1848 
1. Nagy Adolf, Apátin 

1849 
1. Wudelics János, Versec 

1851 
Radonié Novak, Mohol 
Than  Mór, Óbecse 

1858 
1. Hoffmann Antal, Versec 

1859 
Szekula  Mór, Mohol 
Dobrits  Sándor, 
Nagybecskerek  

1861 
1. Jakšić  Durá, Szerb Csernye 

1862 
1. Marodi ć  Aksentije, Szabadka 

1864 
1. Szabó József, Eszék 

1865 
1. Petrinovi ć  Dăhilo, Zára 

1867 
Nikolics  Belizár 
(Nikolić  Velizar),  
Melence 
Pajević  Aleksandar, Ujvidék  

1869 
Stefanovits  Ádám, Perlasz 
Ellinger  József, Fiume 
Ivakovič  Svetozár, Deliblát  
Wälder  János, Nagybecskerek 
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1883 

Jovanovicś  György;  Új vidék 
Modrovics  Gábor, Rodendorf 

1884 	 - 
1. Milutinovics Milán, 

Fehértemplom 

1885 

1. Grrnela Raimund, Versec 

1886 

1. Császár István, Nagybecskerek 

1887 

1. Csikós Béla, Eszék 

1888 

Schuster  Ferenc, 
Fehértemplom 
Wärmer  Alfréd,. Neudérf 

1889 

1. Jovanovics György, Pancsova 

1882 	 1894 

1. Komlósi Ede, Törökkanizsa 	1. Grieszfelder János, Cservenka 

A XIX. század folyamán összesen hetvenöt hallgató látogatta az aka-
démiát: 

1812-20 négy 1860-70 tíz 
1820-30 kilenc 1870-80 kilenc 
1830-40 tizennégy 1880-90 tíz 
1840-50 tizenhárom .1890-1900 egy 
1850-60 ö 

A XVIŤI. és XIX. sz .-ból tehát 91 diákunk járt a bécsi Képz őművé- 
szeti Akadémiára. 

III. KiZSÉGEK, AHONNAN MUVÉSZEINK SZÁRMAZTAK 

ÚJ VIDÉK 	 . 	4.  Urosevics Konstantin 

Ostojié Petar 	 5. Abrahanovics Demeter 

Alexics  Miklós (Aleksié) 	 (Avramnv ć ) 

Csordanovics  Péter 	 6. Kamber Péter 

(Čortanović) 	 7. Klaits Jánös (Klai ć) 
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1871 

Cserny  Gyula, Károlyliget 
Zivanovič  Dusán 	I  

(Živanović), Zenta 

1873 

1. Subotics János, Pansova 

1876 

Déri Kálmán, Bács 
Predić  Uroš, Orlód  

1877 
1. Joanovics (Jovanoviá) Pál, 

Versec 

1879 

Knirr  Henrik, Pancsova 
Mayer  György (Zala), 
Alsólendava 

1880 

1. Klettenhof Béla, 
Nagybecskerek 



Čortanovački Pavie  
Gissinger  Ferenc 
Pajević  Aleksandar  
Jovanovics  György 

APATIN  

Schmausz  János 
Marsch  Ferenc 
Schmausz  Ferenc 
Kopf  Mihály 
Fischer  Nándor 
Friedrich  György 
Herz  Frigyes 
Nagy Adolf 

NAGYBECSKEREK  

Popovics  Estimé 
(Popovié Jeftimije) 
Kutterer  Ignác 
Dobrits  Sándor 
Wälder  János 
Kettenhof  Béla 
Császár István 

PANCSOVA  

Radoslajevics Péte ť  
(Radosavljević)  
Pintér Lő rinc 
Funke  Imre 
Subotics  János 
Knirr  Henrik 
Jovanovics  György 

VĚRSEC  

Rajkovics  József 
Widák  Arzén 
Wudelics  János 
Hoffmann  Antal 
Joanovics  Pál 
(Jovanović) 
Grmela Raimund 

ESZÉK  

Gerstner  József 
Benk  János 
Szabó József 
Csikós Béla  

FEHÉRTEMPLOM  

Jakcsics  Demeter (Jakši ć ) 
Humann  Vendel 
Milutinovics  Milán 
Schuster  Ferenc 

BÁNÁT 

Schmidt  József 
Schmidt  Károly 
Petrovics György 

ZOMBOR  

Smolnitz Athanáz  
Gföller  Károly 
Simics  Pál (Simić ) 

BÁCS  

Póka  Antal 
Déri Kálmán 

KARLÖCA  

Orfelin Jakov  
Sokolović  Mihailo 

MOl-IOL  

Radonié Novak 
Szekula  Mór 

PERLASZ  
Teodorovió Arsenije  
Stefanovics  Ádám 

SZÁVASZENTDEMETER  

Jovanovi ć  Aleksandar  
Stoić  Jovan 

ZIMONY  

Radosavljević  Mihailo  
Petrovié Živko 

ALSÖLENDVA  
Ż  

1. Mayer (Zala) Gyorgy.  

• 	
CSÁKTORNYA 

Biedermann  János 
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CSERVENKA ÓPÁVA  

1.  Rieszfelder János 1. Popovié Jovan 

DÁLYA ORLÓD  

1.  Isajlović  Jovan 1. Predić  Uroš 

DELIBLÁT PĚTERVÁRAD  
1.  Ivakovič  Svetozár 1. Petrov Jovan 

(Ivačkovié) 
RÁCZKANIZSA (?) 

DUBICA  1.  Csolakovics Dániel 
Zrinković  Matija (Čolaković )  

FIUME REGENDORF  

1.  Ęllingér József 1. Modrovics Gábor 

FÖLDVAR HUMA  

1.  Adler János 1. Pantelić  Konstantin 

KÁROLYLIGET  SZABADKA 

1.  Cserny Gyula 1. Marodi ć  Aksentije 

LASKAFALVA SZERB CSERNYE 

1.  Seifert Kristóf 1. Jakšić  Dura 

MART JNCZE TÖRÖKKANIZSA  

1.  Subotié Stevan 1. Komlósi Ede 

MELENCE ÜJBECSĘ  
1.  Nikolics Belizár 1. Hanek Ferenc 

(Nikolić  Velizar) 
ÜRÖG  

MURASZOMBAT 1.  Sudarović  Atanasije 
1. Váralljay József 

 ZÁRA 
NEUDORF  1. Petrinovc Danilo 
1. Wärmer Alfréd 

ZENTA 
ÖBECSE 	 1. Zivanovič  Dusán 
1. Than Mór 	 (Živanović) 

A 91 egyetemi hallgató közül 37 Bánátból, 32 Bácskából, 10 Szerém-
ségből, 7 Horvátországból, 4 Muraközb ől, és 1 Baranyából származott. 
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Legtöbben az újvidékiek (11), az apatiniak (8), a nagybecskerekiek (6), 
a pancsovaiak (6), a verseciek (6), az eszékiek (4), a fehértemplomiak 
(4) voltak. 

IV. A MŰVÉSZETI ÁG SZERINTI CSOPORTOSITAS, 
A BEIRATKÖZAS SORRENDJÉBEN 

Festők: 

Sokolović  Mihailo  
Jovanovié Aleksandar  
Teodorovi ć  Arsenije  
Radoslajević  Péter 
Rajković  József 
Popovics  Estimé 
Widák  Arzén 
Alexics  Miklós 
Petrovics  György 
Jakcsics  Demeter 
Csordanovics  Péter 
Urosevics  Konstantin 
Abrahamovics  Demeter 
Szirnics  Pál 
Kutterer  Ignác 
Kaits  János 
Váralljay  József 
Csolakovics  Dániel 
Gissinger  Ferenc  

Than  Mór 
Szekula  Mór 
Dobrits  Sándor 
Jakšić  Dura  
Marodić  Aksentije  
Nikolics  Belizár 
Stefanovits  Ádám 
Ellinger  József 
Wälder  János 
Cserny  Gyula 
Déri Kálmán 
Predić  Uroš  
Joanovics  Pál 
Knirr  Henrik 
Kettenhof  Béla 
Komlósi  Ede 
Modrovics  Gábor 
Milutinovics  Milán 
Grmela Raimund  
Császár István 
Csikós Béla 
Sehuster  Ferenc 

Professzorok, akiknél 
tanultak a fest őnövendékek 

GRIENPERKERL CHRISTIAN  

(általános festészet): 

Joanovics  Pál 
Knirr  Henrik 
Kettenhof  Béla 
Komlósi  Ede 
Modrovics  Gábor 
Milutinovics  Milán 
Grmela Raimund  
Császár István  

Csikós Béla 
Schuster  Ferenc 

KUPELWIESER LEOPOLD  

(antik rajzosztály): 

Jakcsics  Demeter 
Csortanovics  Péter 
Urosevics  Konstantin 
Abrahamovics  Demeter 
Kutterer  Ignác 
Klaits  János 
Than  Mór 
Widák  Arzén  
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Szimics  Pál (?) 
Váralljay  József (?) 

ENGERTH EDUARD,  von 

Nikolics  Belizár 
Stefanovits  Ádám 
Waider János,  
Cserny  Gyula 

WURZINGER:  

Nikolics  Belizár 
Ellinger  József 

3 Wälder János 
4. Déri Kálmán 

MtYLLER, LEOPOLD KARL  

1. Joanovics Pál 
2. Grmela Raimund 
3. Csikós Béla 

EISENMENGER  
(történeti festészet): 

Déri Kálmán 
Knirr  Henrik 

DOBYASCHOFSK.Y, 1RANZ  

1. Than Mór 

GEIGER, Peter Johann Nepomulc  

1. Nikolics Belizár 

HUBER (állatfestészet)  

1. Schuster Ferenc 

POCHWALSKY,  
mesteriskolája 

1. Schuster Ferenc 

RAHL, KARL  I-IEINRICH  

1. Thań  Mór 

SCHALTE  

1. Teodorovié Arsenije 

Történeti festészet: 
Widák  Arzén 
Szimics  Pál 
Kutterer  Ignác 
Csolakovics  Dániel 
Gissingęr  Ferenc 

Tájképfestészet: 
1. Petrovics György 

Festészeti előkészítő : 
Szekula  Mór 
Dobrits  Sándor 
Jakšić  Dura  
Marodié Aksentije  

Mindhárom esetben ismeretlen 
a professzor. 

A felsorolt adatok szerint 41 tanuló látogatta a festészeti szakosz-
tályt, Vagy csak mint fest ő  van feltüntetve. Grienpenkerl Christian és 
Kupelwieser Leopold fest őművészeknek Volt a legtöbb tanítványa. 

Építészek: 	 13. Zivanovič  Dusán:  

Póká  Antal 	
14. Subotics János 

SchmaiiszJános 	
15. Wärrner Alfréd 

Pintér Lőrinc 	 16. Jovanovics György 

Gföller  Károly 
Schmausz  Ferenc 
Hanek  Ferenc 
Fischer  Nándor 
Humann Vendël  
Widelits Jno.s  
Hoffman Antăl  
Szabó József 
Ivakovič  Svetozár  

Professzorok:  
HASENALTER, KARL  

Wärmer  Alfréd 
Jovanovics  György 

HAMSEN, TREOPHILUS 
EDVARD  

1. Ivakovič  Svetożár 
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A fentiek alapján 16 egyetemista látogatta az építészeti szakosztályt 
vagy csak mint építész van feltüntetve. Mindössze három tanulónál is-
mert a mester neve. 

Szobrászok:  HELLMER, EDMUND  

1. Marsch Fërenc 	:. 1.  Jovano.vics  György 
2 Benk János 2 Grieszfelder János 

iíopí ĺVIlhaIy  
Kamber  Péter BAUER:  

Friedrich  György 	 ' .. 1.. HérzFrigyës 
Herz  Frigyes..; 
Nagy Adolf KUNDMANN, KARL.  

Mayer  György,  (általánosszobrászat):' 

Jovanovics  György 1. Mayer György 
Grieszfelder  János 

SCHALLER, . ŢOH.:'  

Professzorok: 1. Kópf' Mihály 

KAECHSSMANN, Jos ZUMBUSCH KASPAR  

1 Friedrich Gyorgy CLEMENS,  von 

2. Herz Frigyes 	 ‚ 1. Grieszfelder.Ján.os 

A szobraszati szakosztályra 10 egyetemi hallgató lratk ązott be, vagy 
csak annyit tudunk róluk, hogy szobrászok voltak. Két tanuló a réz- 
metsz ők szakosztályát is látogatta (Mar.sch .ésBenk)."''''' 

Rézmetszők  2 	Gerstner József, rajzolo 
Marsch  Ferenc, 'szobrász 

1. Orfelin Jakov Benk  János, szobrász 

A felsorolt adatok alapján festészetet tanultak egyetemistáink a leg- 
tömegesebben, majd az építészetet és a szobrászatot, legkevesébben a 
rézmetszők voltak.' Nem kevés azoknak  száma sem, Összesen 22, akik- 
ről csak annyit tudunk, hogy beíratkoztak vagy látogatták az akadémiát. 

JEGYZETEK  

Lyka  Károly: Magyar müvészélet Münchenben 1867-1896-1g. Budapest. M űvelt 
Nép Könyvkiadó, 1951. 7. 1. 

2  Fleischer Gyula: Magyarok a bécsi Képz őrnŰvészeti Akadémián. Bp. MTA 1935. 
Előszó.  

Éber  László: Művészeti lexikon, Bo. 1935, J. kötet 330. 1. 

	

Művészeti lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. II. kötet. .92. 1. 	‚ 
Fleischer  Gyula: Magyarok a Képz őművészeti' Akadémián. 7.1. 

8. 	1. 	 •.. 	 ... .' 	 . 	 . 	 ' 	 . 

uo:,  9. i.  
- 	 ' 

 

Dr. ,  lvié Aleksa: Arhivski prilozi za biografije Jugdslovenskih slikara. Preštam-
pano iz Letüpisa Iatice sr.ptke knj 324,.sV.  2--3. Novi sad,.itamparija .Jovanovi ć  i 
Bogdanov, 1930. 8. 1.  

Fleischer:  1. m., 12. 1.  
10  Uo., 13. L 	 . 	 •. 	 ' 
"Lásd: II. számú felsorolást. 	 . ‚.' 	 . 
12 1eischer:i.  m., 18. 1. 	- 	 ‚ ..... 
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II Lásd: IV. számú felsorolást. 
IviĆ :  I. m., 4-5. 1. 

' Fleischer:  i. m., 18. 1. 
88 1.10., 19. 1. 
' Uo.,  20. 1. 

18  Lyka: i. m., 8. 1. 
F'leischer:  I. m., 21. 1. 

28 110. 
21 110., 22. 1. 
22 110., 26. 1., nem egészen pontos az az állítása, hogy Horvátországot és Szlavóniát 

nem vette tekintetbe, mert 4 eszéki ás 1 fiumei egyetemistáról is Ír, de Szerémséget 
mellőzte. 

22  Mala enciklopedija Prosveta, Izdava Čko preduzeće Prosveta. Bg. 1959. I. kötet, 
502. 1. 

22  IviČ : I. m.", a bevezető . 
22  Milica Markovié: Geografsko-istorijskl imenik naselja Vojvodine, za period od 

1853. godine do danas. Izdanje Vojvo đanskog muzeja. Novi Sad, 1966. 
20 Művészeti lexikon, I. m., V.' kötet, 525. 1. 
27  Enciklopedija likovnih umjetnosti. Izdanje leksikografskog zavoda FNRJ. Zagreb, 

1959. IV. kötet, 412.A. 
28 Művészeti lexikon, i. m., I. kötet, 42. 1., Éber: i. m., I. kötet, 21. 1., és Enclklo-

pedija, 1: m., I. kötet, 50. 1., szülőhelyéül Obecsét jelöli meg. 
22 Művészeti lexikon, i. m., I. kötet, 137. 1., Éber: I. m., I. kötet, 59. 1. Szentivánt, 

az előbbi Sajkásszentivánt jelöl származási helyül. 
‚ Mvészetl  lexikon..., IV. kötet, 283. 1., ás Enciklopedija ....is Üjvidéket említi 

meg szülőhelynek. 
21  Enciklopedija. . .‚ III. kötet, 135. 1. Kamber Petart (Novi Sad, 1823-1860. 12. 20.), 

mint festőt ismerteti. 
32 Magyarország helységnévtára. Szerkeszti és kiadja: A Magyar Kir. Központi 

Statisztikai Hivatal. Bp. 1933. 
33  110. A Ráckanizsa (Zala m.) J.-ban Razkrlžje néven (Savska Banovina) szerepel. 
31  A Reggeli Újság mindentudó lexikona és idegenszavak szótára. Ëvszám nélkül. 

I. kötet, 819. 1., mint Ivacskovies Szvetozár található; Mala enciklopedija. . .‚. I. kötet, 
501. 1., és Enciklopedija. ..‚ III. ‚kötet, 38. 1. Iva Čković  .Svetozar. 

01 Dán 	 k Összesen hat ízben apott valamilyen díjat, Fleischer: I. m., 99., 102., 103., 
104. 1. 

"Magyarország helységnévtára... Orlovat nevét magyarul Orlód-nak jelöli. 
7  Mala enciklopedija. .‚ I. kötet, 580. 1. ás Enciklopedija. . .‚ UI. kötet, 93. 1. a 

vezetéknevet Jovanovi Ć-ként említi. 
30  Mayer György Zala György-re magyarosította a nevét. M űvészeti lexikon..., IV. 

kötet. 765. 1. 
„ Komlóśsy  néven szerepel a Művészeti lexikon. . -ban, XI. kötet, 670. I. 
‚°  A Reggeli Újság.. . I. kötet, 425. 1. Csikós-Szeszija Béla; Művészeti lexikon. 

X. kötet, 476. I. ("Ikos-Sessija Béla; Enciklopedija... X. kötet, 729-730. 1. Cikoš-Sesija 
(Csikos-Sessia) Béla. 

11  M. Markovié: I. m., Neudori helységnév szerepel mint Neudorf bácskai (kulpin-
aki) járás és úgy is mint Banatsko Novo Seb, Újfalu, Bánát-Üjfalu. 

„ Fleischer:  i. m., 99. 1. 
Uo.  101-102. 1. 

41  110., 102-103 1: 
42 1.10. 103. 1. 
40  Uo., 104. 1. 
47 Uo.  
48 110. 
44 110., 105. 1. 
50 uo. 

REZIME 

NASI UMETNICI  NA  BECKOJ AKADEMIJI ZA LIKOVNE UMETNOSTI 
OD  1726.  DO  1900.  GODINE 

Ocenjivanje naše umetni čke prošlosti je vrlo važno da bi  Se  náši umet- 
nii mogli snälazitj  u  tradiciji prošlosti, da istu koriste  i  prevazil.aze. Socija- 
listički razvitak zahteva što bogatiji  I  potpuniji nastavak naprednog nasleda. 
Upoznavanje naše umetni.čke prošlosti, pored pouke, može da bude  i  pred- 
uslov, za dalji napredak vojvođanske likovno-umetni Čke svesti. Ove okolnosti 
stvaraĺu aktuelnim da prikupimo podatke naših umetnika koji su u ČilI  u  BeČu.  

U  ovom radu pokušala sam sumirati sakupijene podatke naših umetnika 
kojj su studiraij  na  bečkoj Akademiji za likovnu umetnost. Sakupijene  p0- 

datke proveravala sam  u  pet raznih leksikona  i  ustanovila sam da istra2i - 

g4  



vanje arhiva  i'  matičnih knjiga Akademije  u  više sluěajeva dopunjuje naša 
današnja sazn.anj  a. 

Na  osnovu matičnih knjiga bečke Akademije  i  ostalih izvora, broj umet-
nika iz riaših krajeva iznosio je  u XVIII  veku šesnaest,  u XIX  veku sedam-
desetpet, tj. ukupno devedeset-jedna osoba, bez obzira  na  nacionalnu pripad-
nost.  Cd 91  studenta  37  je  bio  iz Banata,  32  iz BaČke,  10  iz Srema,  7  iz 
Hrvatske  4  iz Medumurja  i 1  iz Baranje. Najviše je  bio  iz Novog Sada  (11),  

•Apatina  (8),  Velikog Bečkereka  (6),  Pan čeva  (6) i  Vršca  (6).  Naše umetnike 
su odlikovali  i  nagradivali izmedu 1839-1900 god.  18  puta sa najrazličitijim 
nagradam.a, od kojih je jedna srebrna medalja  i 5  nagrada „Gundel".  
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Bálint Sándor 

SZEGED ÉS  
SZERËMSËG  

BORA 

A szegedi sző lőművelés múltja ősi és gazdag, de részletekben sajnos, 
nem bővelkedünk. Az adatokból csak a nagy körvonalakra telik. Jel-
lemző  azonban, hogy messze tájakra is kiterjed. 

Hogy a szőlő- és bortermelés már az Árpád-korban sem lehetett 
Szegeden ismeretlen, arra a szávaszentdömötöri (ma Mitrovica) kolostor 
XIII. századbeli birtokösszeírásában találunk rövid utalást. A monostor 
birtokainak, terményeink felsorolásában egyik tiszamenti helyr ől, amely 
nem lehetett más, mint Szeged városa, megemlíti, hogy sz őlőföld is van 
rajta.' 

Az Árpád-korban bontakozó szegedi sóhaj ózás lehet ővé teszi a már 
kialakult bortermelő  vidékekkel való közvetlen kereskedelmi kapcsola-
tot. Igy az aradi Hegyalja egyik részén, egy szegedi polgár sz ő lőszerzé-
séről történik említés: egy pankotai polgár a Ménesi, Ménes mellett emel-
kedő , Makrahegyen (in monte Macra supra villam Menesci) l ěvő  szőlejét 
Bugar veje, András gróf  (comes) szegedi polgárnak 12 márkáért el-
adja (1302).2 

A  szerémségi  borvidékkel, Fruskagorával való kapcolatok föltétle-
nül csak aXV. század elejét ől bizonyíthatók, de nyilván régebbi id őkbe 
nyúlnak vissza, hiszen egyik királyi oklevél (1471) azokra a hasonló jel-
legű  kiváltságlevelekre hivatkozik, amelyeket a-szegediek már Béla, 
András, Károly, Lajos és Zsigmond királyoktól nyertek. 

A szerémi szőlőhegyeket a hagyomány szerint Probus császár tele-
pítette, tehát a termelés még a római id őkben elkezdődik. Rapaics Ray-
mund szerint 3  a furmint és kadarka a középkori Magyarországon el őször 
a Fruskagórári jelenik meg. Innen terjed el mindkett ő  szerte az ország-
ban. Ez a szőlőkultúra a magyar középkorban szorosan összefügg a mai 
Péterv árad helyén állott  bélakúti  cisztercita apátság (abbatia Beatae 
Mariae Virginis Belefontis) gazdasági tevékenységévél. Amikor a rendre 
annyira jellemz ő  grangia-rendszer, azaz a földnek laikus szerzetestest-. 
vérekkel való megművelése bomladozni kezdett, az apátság kiváltságok-
ban részesítette azokat, akik az itteni sz őlőtermelés munkáját :vállalták. 
Először nyilván csak bérleményr ől volt szó, később azonban e sz ő lőterü-
letek örök tulajdonba Is kerülhettek. „Hazánkban - Írja 4  Kalász Elek 
- a bélakúti monostornak volt ,a legnagyobb borkereskedelme. A híres 
szerémségi bort, amit a Fruskagora lankáin a magukültette és idegenek 
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által saját területükön ültetett sz ő lőkben szüreteltek, főleg szegedi bor-
kereskedőknek adták el. A Szerémség borát az egész középkoron át a 
borok királyaként emlegették, mint ma a tokajit. Nem csoda, ha a sze-
gedi keresked ők maguk is szereztek sz őlőket a péterváradi és kamanci 
sző lőhegyeken, és az apátságtól boraik részére a dunai réven megszerez-
ték a révmentességet. Ez az apátság közvetve is el őmozdította a Szerém-
ség sző lőtermelését azáltal, hogy a saját sz őlősgazdáinak adott kiváltsá-
gokkal példát adott az idegen, szegedi és budai sz ő lősgazdáknak a 
termelést annyira el őmozdító kiváltságok megszerzésére." 

Szegedieknek  Péterváradon, Kamancon (Kamenica),  Karomban (Kar-
lócán),  Szalánkeménben, Szerlökön  biztosan voltak sz őlőföldjeik. Az 1522. 
évi tizedlajstrom 77 olyan szegedi adózót örökít meg, akinek a Szerém-
ségben sz őleje volt. E szőlősgazdák leginkább Fels ővároson (Prédikátor 
u. 1, Szent György u. 20, Szent Miklós u. 3, Szentlélek u. 2), és a Pa-
lánkban (Vár 4, Kislatrán 2, Árokhát 3,' Szént Dömötör u. 15, Nagy u. 
13, a többi 14 bizonytalan), vagyis a jómódú, iparos- és keresked ő , ha-
józással foglalkozó városrészekben laknak.' Itt is hangsúlyozzuk, hogy 
egyik fels ővárosi templomnak védőszentje, Miklós, éppen a vízenjárók 
és kalmárok, így a, borkeresked ők középkori patrónusa volt. 

Székely Györgynek az a véleménye 6, hogy a szegedi szőlősgazdák 
bérlők voltak. Lehetséges, hogy ilyen is volt közöttük, ez azonban a 
tizedjegyzékb ől, Vagy egyéb forrásból egyértelm űen nem tűnik ki. Két-
ségtelen azonban, hogy birtokoltak is. Ezt bizonyítja  Baratin  Lukács, 
zágrábi püspök adománylevele (1501), aki szül ővárosa, Szeged iránti há-
lából a szegedi Dömötör-templom mellett Gyümölcsoltó Boldogasszony 
tiszteletére kápolnát épített; és fenntartására, egyebek mellett, Kamancon 
levő  Kutyás  (Krothyas in promontorio oppidi Kamanz) nevezet ű  szőlejét 
is odaajándékozza. 7  

Talán az is említést érdemel, hogy Szeged ismert középkori család-
név anyagában számös olyan nevet találunk, amely a szerémségi bor-
vidékről való származásra, esetleg kett ős lakóhelyre utal. Legjellegze-
tesebb  Kamanczy  Benedek (Benedictus Kamanzy) szegedi bíró (1465). 
Híres testvérének neve más alakváltozatban állandósult:  Kálmáncsel-iy 
Domonkos püspökre, a humanista könyvbarátra gondolunk. 

Az 1,522. évi tizedjegyzék idevágó családnevei még:  Bakacsi, Ma-
róthy, Somlyay, Sz ő lősy, Vaikay,  illetőleg Boros, Kompolár, Ürmös. Ké-
sőbb, de még a XVI. századból  Engi. 9  

Bizton föltétélezhetjük, hogy sz őlősgazdáink idehaza, a Városban 
polgári jogon kimérhették boraikat, amint ez a XVIII—XIX. században 
is általános. 

Okleveleink tnúsáa szerint a szegediek szüretelése ott történt hely-
ben, a Fruskagorán. Sz őlőőrzési díj fejében 4-4 dénárt kellett fizetniök. 
Csöbörpénzzel (1477. pecunias tinales, seu chibryonales. 1478. chibriona-
les) viszont a pérterváradi apátnak tartoztak.'° Okleveleink azt is el-
mondják, hogy a szegediek a Szerémségben termelt boraikat Kamanc-
ról Kőszentmártonig kocsin, vagy a Dunán Titelig, és innen a Tiszán 
hazáig hajón szállították. 

Maróthi  János, macsói bán, a szegediek kiváltságait semmibe se véve, 
a péterváradi határban mindenegyes átalag (tunella, tonna) bor után 100, 
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minden egyes rakomány után (oppositio, vagy inkább appositio singilla-
ris) 10, és minden félteher (felrewkerelesek = medium navigium) után 
egyenként szintén 10, a hivatalnokaitól ellen őrzött borszállítmányi ok-
mányért (signetum circulare ad dictas tunellas vini) szintén 10 dénárt 
csikart ki. S őt még a péterváradi területen átszállított szegedi boroktól 
a fokvám  (fokwam) nevű  vámot, továbbá az üres kocsiktól is követelt 
fizętést. Ellenkez ő  esetben nem szállíthatták boraikat K őszentmártonba. 

Emiatt  Geges  György, szegedi bíró 1407-ben a Temesvárt tartóz-
kodó Zsigmond eiőtt panaszt tett. A király Ozorai Pipó temesi grófot 
bízta meg a vizsgálattal, aki megállapította a bán túlkapásait és csak a 
borszállítási levélért fizetett 2 dénárt ismerte el jogosnak (1408)." 

Mátyás király a péterváradi apátnak és embereinek a már idézett 
oklevélben (1471) meghagyja, hogy sem szárazon, sem vízen semimnem ű  
adót vagy vámot követelni a 4 dénáron kívül nem szabad. Szállítottak 
tehát hajón és kocsi hátán is. Ez az összeg a szürethely (de locis cola-
torys vulgariter zywrethel vocatis) után járt. 12  Ne merészeljék a szállí-
tást sem akadályozni. Hasonlóképp tiltja meg Mátyás már el őbb (1458) 
a becsei révben való vámoltatást is. 13  

A budai káptalan, mint Zenta mez őváros földesura, a szegedi pol-
gárok szállítási jogát többször megsértette. Minden panasz, illet őleg ren-
delet hiábavaló volt. Mátyás király följogosította Szeged városát a káp-
talan zentai birtokának megszállására. Erre bekövetkezett az a középkori 
városaink történetében alighanem egyedülálló esemény, hogy Szeged vá-
rosa hadat indított Zenta ellen. Elfoglalta és birtokában tartotta. A káp-
talan most egyességet ajánlott, amely Báthory István országbíró el őtt 
létre is jött. Zenta visszakerült a káptalan birtokába. Az egyezmény ér-
telmében a szegediek csak minden 20 hordó bor után fizetnek 1 forintot, 
kisebb tételek után nem kötelesek fizetni. A jöv őben való békesség 
okáért azonban a szegediek is megígérték, hogy a káptalan zentai révé-
ben kikötő  nagy hajók után 25, a közepesekt ől 12 dénárt, a kisebb evez ős 
hajók  (laclak)  után 1 dénárt fizetnek. A halászhajók (de piscantibus na-
viculis cholnok dictis) azonban nem kötelezhet ők fizetésre. A káptalan 
viszont bánompénzül 100 márka ezüstöt tartozott letenni. 14  

Ma már nem tudjuk megmondani, hogy Hunyadi Jánosnak .a Város 
és :a titeli káptalan vitáját eldönt ő  oklevelében (1450) emlegetett nagy-
bor (de uno magno vino), a középs őbor (de medio vino), a kisbor (de 
minore), továbbá a fekv őbor  (vino jacente),  állóbor  (vino stante) mit, 
mekkora űrtartalmat jelentett. 15  Varga Ferenc úgy véli, hogy a nagybor 
20 hordót, illetőleg 200 akó bort tett ki. 16  

A viták, viszálykodások kés őbb magával a bélakúti apátsággal újul-
nak ki. Szeged városának sürgetésére Guthi Országh Mihály nádor fe-
lülvizsgálja az ügyet és Péter apátot, amíg követeléseinek jogosságát nem 
tudja igazolni, ítélettel eltiltja a szegedi polgárok személyének és javai-
nak megadóztatásától, illet őleg vámolásától (1481).' 

Szeged polgársága nemcsak bortermeléssel, hanem Mátyás 1484. évi 
oklevele szerint borkereskedelemmel is nyilván már régóta foglalko-
zott. 18  A fővárosi polgársággal együtt Budán át Kassa és Bártfa váro-
soknak, továbbá Lengyelórszágnak szabadón szállított. A királyi oklevél 
kimondja, hogy a városon kívül a nyílt mez őn kimérhetik, s őt Kassán 
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hordákban is eladhatják boraikat. Kivéve azt az id őszakot, amikor oda 
idegen borokat tilos eladásra bevinni. Van adatunk arra is, hogy a sze-
gediek Diósgyőrött is kereskednek borral. 

Még egyszer fordul elő  a szegediek szerémségi sz ő lőművelése. II. La-
jos 1521. évi oklevelében a szegedi polgárok és a Kamanc, Pétervárad 
lakossága között kötött egyességet er ősíti meg. 19  Végül az 1552. évi sze-
gedi veszedelmet Istvánffy Miklós történetíró úgy magyarázza, hogy a 
Tóth Mihály szegedi főbíró vezérlete alatt álló hajdúk - visszafoglalván 
a Várost - a földalatti vermëknek és pincéknek estek, ahol a kit űnő  
szerémi, baranyai és somogyi boroktól megrészegedtek. A török aztán 
könnyen meglephette őket. Erről Tinódi Sebestyén is megemlékezik: 

Semminek álíták 6k az terekeket, 
Senkit ől nem félnek, hajtanak sok Szép ökröket. 

Vígan köteztetnek ökröket, juhokat. 
Naponként ők várják az királynak hadát, 
Hogy 6k megvehetnék nagy Szegednek várát, 
Nagy vígan ők iszják Baronya, Somogy borát. 

A baranyai botok szegedi ismeretére még egy helybeli, tanút is 
idézhetünk: Szegedi L őrinc, aki gyermekkorát még a szül ővárosában 
töltötte, a  Theophania  (1575) egyik helyén így ír: töltsük meg az ventert, 
mind az torkunkig kövér hússal, igyunk jó boronya borát, majdan meg-
halunk.20  

Az emlegetett szegedi borospincékre visszatérve, érdemes megjegyez-
nünk, hogy a Roosewelt tér 12. és 13., továbbá az Oskola utca 6. számú 
házak hatalmas gótizáló k őpincéi nyilván még ezek közül valók. Csak 
napjaink modern építkezései során tűntek el. Sajnos, nem mérték fel 
őket figyelmeztetésre sem. 

Szeged városának a budai várban háza is volt (Hess András tér 4).21 
Ennek kettős barlangszerű  pincéjét nyilván a szegedi borkeresked ők 
szállítmányai töltötték meg, akik egyébként budai kalmárokkal is üzleti 
kapcsolatban voltak. 

Szeged szomorú eleste után (1552) a gazdag polgárság jórésze, így a 
borkeresked ők is elhagyják szülővárosukat, és olyan helyeken, többek 
között Kassán és Nagyszombaton telepednek meg, amelyekkel már ré-
gebben üzleti kapcsolatban voltak. 

Szegedi Pap Benedek - akit irodalomtörténetünk is számontart - 
Kassán szerezve polgárjogot (1554), Abaújszántón és Tarcalon sz ő lőt vá-
sárol. 22  Nagyszombatból kerül át 1600 táján Kassára Szegedy Mihály, 
ahol borkereskedelernmel foglalkozik. 23  

Ami Nagyszombatot illeti, Kovács István kutatásaiból 24  tudjuk, hogy 
az itteni tanács 1563-1593 között írt magyarnyelv ű, sokszor egyenesen 
ö-ző  jellegű  tanácsi jegyzőkönyvében számos, a sz őlőműveléssel kapcso-
latos szóra bukkanunk: bujtás, karóverő, nyomó, puttonhordó, sz őlőpász-
tor, gyomláló, hegytör ő  és egy jellegzetes, sokatmondó bejegyzés: 1593. 
barania hordoth meg Akollottuk. - 

Miután pedig ugyanebben az időszakban Nagyszombat városában 
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számos szegedi származású kalmár telepedik le, aligha lehet kétséges a 
terminológia délvidéki eredete. Zoe Hauptova  szlovák kutató megállapí-
totta25 , hogy a szlovák Nagyszombat környékének, a Kiskárpátokriak 
bortermelő  szókincse nagyrészben magyar eredet ű . Hozzátehetjük: sze-
gedi, illetőleg szerémségi eredetű . 

Szeged népének a szerémségi borvidékkel való kapcsolatai •a török 
hódoltság alatt elsorvadnak 25 , a XVIII. század folyamán azonban fel-
újulnak. Nincs már Ugyan SZÓ a szegedieknek itteni sz őlőszerzésér ől, 
birtoklásáról, de a vízi közlekedés ismét jelent őssé válván, a szegedi só 
és, gabonaszállító hajók hazatér őben szerémi borokat hoznak magukkal. 

A borívó szegedi nép így felújítva a középkor szállítási hagyomá-
nyait, a hódoltság után a jó bort Baranyából és Budáról, néha még az 
aradi Hegyaljáról, Ménes vidékér ől szerzi be. Ez sokszor kocsi hátán tör-
ténik. Sokat hoztak hajón Karlócáról is. Mindez a szegedi fuvarozás, 
illetőleg víziszállítás újjászületésével is összefügg. A karlócai, régen ka-
romi bornak a múlt század derekán 1 forint 80 krajcár volt akója. Az 
ottani délszláv bortermel ők szokása volt, hogy a legszébb sz őlőfürtöket 
külön szedve, jó hosszú venyigére kötözték, és úgy tetszett, mintha egyet-
len óriási fürt lett volna. Átlag 5 kg volt a súlya, a neve pedig  evenka. 
Annyit akasztottak bel őle a karlócai termel ők az ámbitusra, ahány akó 
bor volt a háznál eladó. Az evenkát a vev ő  ráadásul kapta minden hordó 
után. 27  Boldogan hozták haza Szegedre is. A borbehozatalt azonban a 
modern homoki szőlőkultúra kibontakozása a századforduló táján már 

fölöslegessé teszi. 
Az evenka föltétlenül azonos a közép-baranyai, de Pécsett Heged űs 

Lajostól is megörökített  heveng szóval. 28  Jelentése: sz őlőfürtökkel tele-
font ágas-bogas vessz ő , amely hosszú sz őlőfürthöz hasonlít. A heveng a 
századforduló táján még pécsi bosnyák különlegesség volt és házról-házra 
járva, hangos szóval kínálgatták téli eltevésre. A Szó Heged űs szerint 

török eredetű . 
A hagyomány erejére jellemz ő, hogy a homoki szőlőtelepítés els ő  

szegedi szakaszában, ismereteink szerint már a múlt század elején egyik 
legkedveltebb borsz őlőfajta a  'magarka  volt, amelyet azonban népünk 
eredeti sziankamenka  nevén, sőt együttesen  sziankamenkarnagyarka,  rö-
videbben pedig  szianka  alakban is emleget. Ez világosan utal a fajta 
szerémségi, pontosabban szalánkeméni eredetére. Reizner szerint Szeged 
népe a sző lővesszőket közvetlenül hozta a Szerémségb ől. 

Népünk egy másik régi szerémi eredet ű  sző lőfajtát is emleget, bár 
ez nem terjedt el annyira, mint a magyarka. Ez a  bakar. 

Az a gyanunk, hogy a kövidinka néven emlegetett és a šzégedi ho-
mokon közkedvelt sz őlőfajtának hazája szintén a Szerémség. A szó így 
értelmezendő :  kövi dinka, azaz Kövi helységben, hajdani nevén Kőszent-
mártonban honos sz őlő . 
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Fried  István  

KÖRÓGYI, UJVIDËKI  
LEVELEK  NYOMĄBAN 

(Rumy  Károly György 
karlócai éveihez) 

A karlócai középiskola els ő  évtizedeinek kimagaslóan jelent ős sze-
mélyisége Rumy Károly György', a Szepességb ől származó, némethoni 
egyetemen felvilágosult-neohumanista m űveltséget szerzett tudós, poli-
hišztor, aki 1816 és 1821 között tanított, igazgatott az érseki székváros-
ban.' Munkája nem els ősorban pedagógiai-igazgatási szempontból fontos 
(bár előadásainak szövege jórészt ránk maradt 3, s ezek az előadások jól 
tükrözik ennek az érdekes arcél ű  professzornak sokirányú, többnyire tar-
talmas érdeklődését, pregnánsan felvilágosult nézeteit, helyenként a re-
formkort előlegező  közjogi gondolkodását); az a légkör, mely körülötte 
sűrűsödött, az a vitákkal, ellentmondásokkal, robbanásig feszült indula-
tokka14  terhes - de mindenképpen gondolkodásra ösztönz ő  - világ: 
Rumy Károly György életeleme. Cseppet sem titkolta, hogy az alapvet ő  
kérdésekben szemben áll a feudális társadalom szokásaival, elveivel; a 
nyelvújítás kérdéseiben feltétel nélkül Kazinczy Ferenc híve; a gazdasági 
problémák megoldásában a modern gazdálkodást hirdet ő  porosz Thaër 
híve; s ha Berzeviczy Gergellyel nem mindenben értett is egyet, leglé-
nyegesebb - antifeudális-humánus - megállapításait magáévá tette. 

Mindehhez tegyük hozzá, hogy a göttingai egyetemen a klasszika 
filológiai •s a schlözeri történelemszemlélet mellett a társasélet, a sze-
mináriumi vitákban megvalósuló tudós eszmecsere az ő  meghatározó 
élménye. Ezért lesz szenvedélyes levelez ő ; szüntelenül keresve az alkal-
mat a találkozásokra, a beszélgetésre, a nézetek kicserélésére. A Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattárának - Toldy Ferenc hagyatéka mel-
lett - legnagyobb gyűjteménye a Rumy-hagyaték, ennek tetemes része 
a XIX. század els ő  felének mindennapjaira és közgondolkodására fényt 
vető  levelezés. 

E levelezésben tallózgatva, döbbentünk rá arra, hogy a ina már csak 
utalásokban, lábjegyzetekben él ő  Rumy Károly György tulaj dnképpen 
hány szálat tartott a kezében. Csak karlócai éveinek néhány levelez ő-
társát soroljuk föl: Stratimirovi ć  érseket göttingai dísztagsághoz juttatta, 
ezért a göttingai egyetemi körökkel váltott levelet.' Üjvidéken két ba-
rátja is élt: P. J. Šafárik, a neves szlavista, az újvidéki gimnáziumi 
igazgató, akinek könyveket, folyóiratokat kölcsönzött,° valamint G. Ma-
garašević , akivel a hivatalos, az iskolákat érint ő  ügyeken kívül szintén 
irodalmi-tudományos kérdésekr ől váltott sz6t. 7  Szaporán érkeztek a le- 
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velek  Bécsből, B. Kopitartól, aki Vuk Karadži ć  műveinek karlócai ter-
jesztésére biztatta, illetve akinek a szándéka az volt, hogy Rumyt elsza-
kítsa a nyelvi kérdésben merev álláspontot képvisel ő  karlócai köröktől." 
Bécsből szerb lapot kiadni szándékozó vállalkozó is Ír Rumynak, segít-
ségét kérve 9 ;ugyanakkor a pesti Tudományos Gyűjtemény szerkeszt ő sé-
gével is levelez, hiszen a lapnak munkatársa, éppen karlócai híradásai 
jelennek meg az Újság hasábjain. Hranislav, a szerb „deákos klassziciz-
mus" költője kimenti magát egy levelében, nem ér rá a vizsgára el-
menni. 10  

A řevelezés utal Rumy irodalmi-tudományos munkásságára. Bár Kar-
lócát eleinte szám űzetésnek érezte" (ezt a Kazinczy-levelezésb ől tudjuk; 
a legfontosabb partnert csak most említettük), kés őbb a számtalan lekö-
töttség ellenére is talált magának kedvére való foglalatosságot: topográ-
fiai, gazdaságföldrajzi, történeti vizsgálódásai számára épp olyan 'tág tér 
nyílt, mint az etnográfiai cikkek megalkotására." Emellett a magyar ás 
a német nyelvű  újságokat, folyóiratokat b őségesen tájékoztatta a karlócai 
iskola hétköznapjairól'3, Stratimirović  „tudós körének" 4  tevékenységér ől, 
az újvidéki szerbek, németek, magyarok életér ől. A híradás, a közvetítés, 
az összefoglalás az ő  igazi műfaja, ebben van igazán otthon. 

Eközben alapos ismerője lesz a Szerémség gazdasági és néprajzi 
szempontból egyaránt érdekes világának; bízvást mondhatjuk: szakért ője 
a szerb művelődési törekvéseknek. A környéken nagy a híre, a levelek 
között nem egy segítséget kér ő  írást találunk. Ezekb ől különösen kettőt 
emelnénk ki. Az eddigi szakirodalom Rumy szerb vonatkozásaira utalt; 
joggal, hiszen Vitkovics Mihály mellett ő  a szerb ügyek magyar infor-
mátora e korban. Csak az alább 'közlésre kerül ő  ké levél ismeretében 
állíthatjuk, hogy Rĺ my Karlócáń  is megtartotta sokirányú, mindenféle 
nemzeti-nemzetiségi elfogultságon felülemelked ő  érdeklődését. Figyelme 
kiterjedt Kórógy és 12rjvidék magyarjaira; ezek fölkeresték, segítségét 
kérték, s mint a levelekb ől kiderül, Rumy sohasem zárkózott el. A má-
sodik érdekesség maga a két levél. E levelek helyesírása, szóhasználata 
Új vonásokkal egészíti ki a vidék magyar nyelvér ől alkotott ismeretein-
ket. 15  Igaz, „értelmiségi"-t ől, két lelkészt ől származnak ezek az írások. 
Ám akkor is érdemesek az alapos elemzésre. 'A harmadik érdekesség a 
levelek tartalma. Bepillantást enged a hétköznapokba. A karlócai iskola 
jó híre nemcsak a szerbek, lakta tájakra jutott el, íme, magyarok is je-
lentkeztek. Igaz, a vonzer őt a külföldet járt- magyar-magyarországi né-
met származású professzorok jelentették (Rumy után az Országos hír ű  
statisztikus, Magda Pál került ide), akik a legkorszer űbb ismereteket 
közvetítették, s azt a neohumariista szellemet, mely ,a távolabb fekv ő , 
dunántúli-felvidéki líceumoknak is általában 'a sajátossága. Ez a felvilá-
gosult-, a fanatizmus minden árnyalatától mentes szemlélet vezette a 
tanárokat, ennek világa ragyogott a diákokra. 

Az első  levé116  Szerzője: Somogyi Ferenc, Kórógy református 17  lel-
késze: 	 . 

„Tekintetes  Director Ur  
Különös kegyesség ű  Drága Uram! 
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A' millyen örömmel, és tellyes bizodalommal fojamodtam vala 
a' mult September-elein Követem által Ő  Excellentiájához az Ěr-
sekhez, 18  az én Fő  Tisztelet ű  Uramhoz az eránt, hogy két fiaimat az 
Excellentiája Szép hirű  Gymnasiumának Convictusába felvenni mél-
tóztatna, meily fel ő l kegyesen igéretet tenni bizonyos feltétel alatt 
méltóztatott is: szinte ollyan szomoruságomra szolgált az, mid őn ezen 
reménységemben magamat megtsalatkozottnak képzeltem, nem jövén' 
hozzám a' Kegyes Grátziának vagy tellyesithetése, vagy nem tellye-
sithetése fel ől semmi bizonyság, v. tudósitás. - Azomba tegnap -  19k  
sithetése fel ől semmi bizonyság, v. tudósitás. - Azomba tegnap - 19' 
Januaris 181.9 bámulással vevém az Eszéki Postáról Tekintetesseged-
nek (!) még October lOkén  dátált betses Uri Levelét, mellyben bizo-
nyossá tétetem az eránt, hogy ä' kért kegyelem, valósággal megada-
tik Ő  Excellentiája által ha November eleme fiaimat leküldöm, v. 
viszem; de a' melly kegyes ajánlást én annak idejében nem tudván, 
kéttség kivül azt eddig valamelly nálamnál szerentsésebb elnyerte; 
holott pedig mind e' mái napig jó reménység alatt ide haza vára- 

koznak fiaim. 
Buzgó háladatossággal köszönvén tehát mind az Ő  Exeellentiája 

Kegyes Grátiá ját, mind Tekintetes Director Urnak ennek tudtomra 
adásában való hűségét, bátorkodom ujjonnan arra kérni, hogy mél-
tóztasson Ő  Excellentiájának Kegyességéért hóltig tartó háládatos-
ságomat kinyilatkoztatni, és egyszersmind, hogy ha még szeren-
tsémre a' Cónvictusban két Vacantia volna, tudtomra adni, hogy az 
én két fiaimat minél elébb Ő  Excellentiája kegyes Szárnyai alá 
repithessem, vagy pedig ha vacantia actu nincs mennyi a' közönsé-
ges betsületes Szállás holnap számra, hogy ha tehetségem engedi 
fiaimat elvivén, helybe várhassák az aperturát. 

Megnyerend ő  tudósításáért ujjra alázatosan esedezvén, még pe-
dig minél elébb lehet, magamat Uri Grátziájába ajánlott, tisztelettel 
maradtam Kóró gyon 20k Januar 1819. 

T[ekintejtes  Dir[ek]tor Ur, Különös Kegyességü Drága. Uramnak 
alázatos tisztelö Szolgája 

Somogyi Ferentz, 
Reform. Predilcátor 

Somogyi Ferenc prédikátor kérése teljesült, err ől a következő  levél 
tanúskodik. Ennek azonban nem ő  a szerzője, hanem újvidéki kollégája, 
Sebestyén Pál. Hogy  Rumy  Károly  György  s az újvidéki lelkész között 
a kapcsolat  (személyes  vagy levelező) nem egyszeri, nem véletlen, azt a 
levél elárulja. Előleges magyarázatul ennyit:  Rumy  Károly György né-
met anyanyelvű  volt, magyarul csak 18-20 éves korában tanult meg, 
Debrecenben. Igy gyakran fogalmazta meg cikkeit németül, s a magyar 
folyóiratok szerkeszt ősége maga gondoskodott a fordításról. Ezúttal is 
ilyenféle  szivességre  kérhette meg az újvidéki lelkészt.  Rumy  Károly  
cörgy  egyébként több ízben járt  trjvidéken,  s látogatásai alkalmával 
valószínűleg fölkereste Sebestyén  Pált. 21  
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„Tekintetes Director Ur 
Kedves Barátom Uram! 

Vettem a' Tekintetes Urnak igen betses levelét, a' Paquettel 
együtt. Minekel őtte megnézhettem volna is ezen Értekezést, kénte-
leníttettem megvallani, hogy a' Fordítás mostanában a' Tekintetes 
Ur Kívánsága szerént megnem (!) eshetik; mert az Innepek nékem 
felette sok dolgot adnak, az után a' Superinten[den]s Urat várom ad 
5tam Iunii,2' a' kinek elérkezésére egy kis munkátskát kell elkészí-
tenem. Hanem mihelyt ezeken általeséndem [!] azonnal megfogom [!j 
próbálni, ha meheteké [!] a' munkával valamire. 

Korogyi  Tiszt. Predikátor Somogyi Ferentz Ur, már régen által 
küldötte ezen Nadrág[nak] való Két réf posztót, a' bélésnek való 
Kanavásszal együtt a' két fiai számára, mellyeket hát most küldhe-
tem még által, mivel eddig bátorságos alkalmatosságot nemtalál-
tam. [!] Ezeknek alázatos jelentésé [!] mellett magamat jóindulatiba 
bizodalommal ajánlva, tisztelettel vagyok Ujvidék  27a  Maii 1819. 

A' Tekintetes Director Urnak alázatos szolgája 

Sebestyén Pál,  
Predhlcátor.”  

Hogy melyik Rumy-dolgozatról volt szó, az nem derült ki; a vá-
laszlevelek sem kerültek el ő . A levelezés azonban - Így is, csonkasá-
gában - híradás Rumy Károly György és a szlavóniai—újvidéki ma-
gyarság kapcsolatáról, a múltbéli m űvelődési igyekezetek egy parányi 
bizonyítéka. Ezért érdemes számon tartanunk e két levelet; stílusuk, 
nyélvük elemzése sem lesz majd érdektelen. 

JEGYZETEK 

1 A.  Ang7jal: Karl Georg Rumy  (1780-1847),  ein Vorkămpfer der deutsch-slawisch-
ungarischen Wechselseitigkeit, Wissenschaftliche Zeitschriît •der Fr. Schiller-Univ.,  Jena 
1958/59.  Gesselschafts-  und  Sprachwissenschaftliche Reihe,  109-134.  - Fried  István:  Rumy  
Károly György, a  kultúrközvetítő ,  Filológiai Közlöny 1963. 204-218. 

Kosta  PetroviĆ : Istorija srpske pravoslavne velike gimnazije kar łovaČke, Novi 
Sad, 1951. 119-125. 

Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára (a továbbiakban: MTA Ki.).  Egyh.  
ás Bölcs. 4-r. 11.. szám. 

M.  Kosti Ć : Jedan latinski paskvil karlova čkih  gimnazista  Iz  g. 1817.  protiv  di-
rektora Rumija,  Giasnik istoriskog društva  u  Novorn Sadu,  1937. 348-350. 

O Kepp Mária:  Rumy  Károly György  Göttingában,  Budapest, 1938.  
' Arhivska grada  o  jugoslovenskim književnim  I  kulturnim radnicima 0cl Alekse 

Ivi Ća,  IV. 1723-1887.,  Beograd,  1935. 128-136.  
Uo.,  140-173. 

O  Kopitars Briefwechsel  mit  Karl Georg Rumy,  München 1942. 
O  Arhivska grada...  137-139. 	-  
10  Rumy  szerb tárgyú, illetve vonatkozású levelei szétszórtan, leginkább  ehelyt  ta-

lálhatók: MTA Ki. M.  irod. 1ev.  4-r. 21. ás 24. szám (A levelek jelent ős része közölt!). 
"Kazinczy  Ferenc levelezése XV. 464-465.  (,‚Lassen Sie dadurch nlcht schrecken. 

dass Carlovltż  von Kant und  Flchte nlchts hören will"). 
‚ Cikkei ,a  Nemzeti Gazda, a Tudományos Gyűjtemény, az Ismertet ő ,  az Allgemeine 

Handlungszeitung,  az  Archiv  túr  Geographie, Historie, Staats-  und  Kriegskunst  hasáb-
jain jelentek meg. 

13  Kritische Bibliothek  túr  das Schul-  und  UnterrichtsVesen (Hildesheim) V. 1163— 
11,64. .-. Tudományos Gyű jtemény 1817. V. 146, XII. 133., 1818. I. 119.,  V.  125., 1819. I. 
109., stb. 

14 D.  Ruvarac: Mitropolit Stevan .Stratimlrovi Ć, Sremskl Karlovci  1931.  - Teociora 
PetroviĆ : ‚ ‚Karlova Čki krug" mitropolita Stratlsnlrovl Ća, Zbornik Matice srpske za knji-
ževnost  i  jezik,  1960. 
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01  Penavtn  Olga:  Sziavórijaj (Kórógyl) szótár, Novi Sad—Budapest, é.n. 
12  MTA KI. M. irod. 1ev. 4-r, 15. szám. A levélen fölül Rumy kézírása: Korogy, 

20. Jan. 1819. 
11  A kórógyi reformátusokról  Garaj Akos  Ír: Szlavóniai régi magyar faluk, Külön-

lenyomat, H. és én.: 1530 óta találhatunk Kórógyon reformátusokat, „Sztárai Mihály és 
Szentantali Gergely kegyes ás buzgó szolgálatjuk által." 

‚ Stevan Stratimirovi ć .  
16  Dálya (Dali) faluban levő  kastélyába gyakran látogatott Karlóca érseke, a kor-

nyéken az ő  birtokai terültek el A vidék jó sz ő lőkben gazdag, s jelentős foglalkozási 
ág: a halászat. 

20  A levél lelőhelye: MTA Ki. M. irod. 1ev. 4-r. 15. szám. A levélen fölül Rurny 
kézírása: Uj Vidék 27 Mai 819. 

‚  Báthory Gábor tartotta ekkor canonica vlsitatio-ját. Vö.: Gabrlel Belohorszktđ , 
Die königliche Freistadt Neusatz... Neusatz, 1886. 

21  Sebestyén Pál 1818-1821. között lelkész Üjvidéken. Eelohorszky:  i. m. 

ZUS AMM  E N FA S SUN G 

BRIEFE AUS KÓROGY  UND NEUSATZ 

Karl Georg Rumy, der eifriger Kulturvermittier bekam einige Briefe  von 
dem reformirten Pfarrer aus Kórógy (ein ungarischer Dorf in Siavonien) und 
Neusatz (im J. 1819). Die Briefe sind aus dem Geschichtspunkte der Kultur-
historie interessant. 
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Stojanovi ć-Káich  Katalin 

A  BACS—BODROGH  
MEGYEI  
TiRTËNELMI TARSULAT 
ELSÖ ÉVEI  

Az egykori Bács—Bodrogh vármegye m űvelődéstörténetének meg-
írása hosszantartó kutatások, egységesen szervezett, fáradságos munka 
eredményeként jöhet csak létre. A szerteágazó törekvések, melyek kü-
lönösen a XIX. század utolsó negyedében szinte elburjánzottak nemcsak 
vidékünkön, de az Osztrák—Magyar Monarchia egész területén, nem 
fulladtak be mind a sikertelen, nagyhangú kísérletekbe. Voltak ennek 
a kornak komoly, eredményes vállalkozásai is, amelyekr ől csak az utóbbi 
időben, kulturális örökségünket kutatva, szerezhettünk tudomást. 

Ilyen értékes szellemi örökségünk a Bács—Bodrogh megyei törté-
nelmi társulat, mely kilencven évvel ezel őtt, 1883. május 11-én alakult 
meg. Egyike volt azoknak az intézményeknek területünkön, „mely el-
lenállt a korszak terméketlen, csak szavakban tettrekészségnek, és a 
cselekvésben állta meg helyét, igazolta létjogosultságát." 1  Emlékét nem-
csak a korabeli elsárgult újságok tudósításai őrizték meg számunkra, 
hanem a maradandó, vaskos kötetek, részben pedig azok a kéziratok, 
melyek a zombori Történelmi Levéltárban vannak. A negyedévenként 
megjelent Évkönyvek részletes és pontos adatokat tartalmaznak a meg-
alakulásról, a társulat szorgos búvárainak áldozatot nem ismer ő  erőfe-
szítéseiről, mely ellenállt a „magyar ugar" kényelmes tespedtségének. 

A vármegye székhelyén, Zomborban, relatíve kés őn, 1878-ban jelent 
meg az első  jelentősebb hetilap, Radics György szerkesztésében. 2  A saj-
tótermékek rendszeres megjelenése lehet ővé tette a szélesebbkör ű  nyil-
vánosság bevonását a kultúrprogramok kidolgozása és realizálása terén. 
Igy a BÁCSKA els ő  számának szerkeszt ői bevezet őjében (187.8. július 8.), 
irodalmi, gazdasági, történelmi és színi egylet megalakítását sürgette 
Radics. 

„Megyénk több érdemes férfia már egy évtized óta, hol szóval, hol 
írásban fejtegette azt, hogy nálunk is kellene alakítani szellemi cent-
rumokat - olvashatjuk a Bács—Bodrogh megyei történelmi társulat 
1883. május 11-én kelt, els ő  titkári jelentésében -‚ melyek a korszer ű  
haladásnak emeltyűi, hogy megyénkben is kellene tömörülni az értel-
miségi tényezőknek, kiknek szövetkezése nélkül minden kulturális tö-
rekvés csak írott-malaszt marad - és hangsúlyoztuk azt, hogy e téren 
a kezdeményezést, az els ő  lépést a legnépszer űbb formával, egy megyei 
történelmi társulat alakításával tegyük meg. 113 
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Konkrét lépések 1882 folyamán történtek. Iványi István „buzgólko-
dása folytán", augusztus 22-én, Schmausz Endre me'gyei alispánnál el ő-
zetes értekezletet tartottak, melyen, többek között, ott volt Czirfusz Fe-
renc, kir. tanfelügyel ő , Fehér Gyula apát, Iványi István, dr. Margalits 
Ede, dr. Molnár István Lajos, Radics György, kik arra az álláspontra 
helyezkedtek,  hgy  „égető  szükség" a társulat megalakítása. Megbeszé-
léseik során megállapították, hogy a megye „értelmiségi tényez ői"-nek 
egységbe tömörítése biztosíthatja a létesítend ő  társulat eredményes mun-
káj át. Az első  lépés az volt, hogy a megyei hírlapokban felhívást tettek 
közzé, melynek megszerkesztésével dr. Margalits Edét bízták meg. A 
kissé patetikus hangvétel ű  felhívás meg is jelent minden jelent ősebb 
megyei lapban. „Országszerte alakulnak részvénytársulatok anyagi célok 
elérésére, országszerte alakulnak szövetkezések szellemi célok elérésére" 
- írta Margalits Ede a felhívásban. Különösen „a szellemi célokért küzd ő  
társulatok7 ' megalakítását tartotta dicséretesnek, „mert a valódi m űvelt-
ség az, mely megmenti a vagyoni jóléttel dicsekv ő  nemzeteket a mate-
rialistikus elposványosodástól  (...)" - majd így folytatta: „Be kell val-
lanunk, hogy Bács—Bodrogh megyében aránylag sokkal több történt az 
anyagi haladás emelésére, mint a szellemire,  

Margalits  elismerte az anyagi megalapozás szükségességének els őd-
legességét, ugyanakkor megállapította: végs ő  ideje, hogy a „szellemi cé-
lokért- küzdő  egyesületek" létrehozása megtörténjék. 4  

Nagyon helyesen rávilágított arra a tényre, hogy az ország egyete-
mes történelmi múltjának felderítése, megismerése lehetetlen az egyes 
területek részkutatásainak ismerete nélkül. 

„Hazánk történelmi múltjának tüzetesebb felderítésére alakult az 
orsz. magyar történefmi társulat, de hogy az ország egyes vidékeir ő l 
részletesebb adatok birtokába juthassunk, amelyekb ől mint sokszínű  
apróbb kövecsekb ől ( ... ) hazánk történelmi múltjának mozaik képe el ő-
állítható legyen; az egyes megyék, vidékek és városok sz űkebb határok 
közt mozgó, de az egésznek haladását áldásosan el őmozdító történelmi 
és régészeti társulatok (. . .)" szükségesek. 5  

A felhívásban Margalits rámutatott arra Is, hogy sietni kell az eddigi 
mulasztások pótlásával ezen a téren. Az alakítandó társulat sürg ős fel-
adatai közé tartozik „( ... ) a vármegye múltjára vonatkozó, s az egész 
országban elszórt adatokat összeszedegetni és a már különben is nagyon 
megfogyott okmány- és adatkészletet és régiségeket a teljes elpusz-
tulás elől megmenteni és feldolgozni". 6  

A vármegye területén már eddig is fáradoztak a múlt feltárásán. 
Gyakran megesett, hogy egy és Ugyanazon témakört többen is, egymás-
tól függetlenül, feldolgoztak. Az egyöntet ű , tervszerű  munka megszer-
vezése lehetővé tenné a „szükséges er ők egyesítését", és „a kell ő  szak-
szerű  munkafelosztást". 

A felhívás közzététele után szétküldték az aláírási íveket, melynek 
alapján 177-en jelentkeztek az alakítandó társulat tagjaiul. A május 
11-én megtartott alakuló közgy űlésen elnökül Schmausz Endre megyei 
alispánt választották meg, alelnök Iványi István, titkár dr. Margalits 
Ede lett. Ezen kívül megválasztották a társulat másodtitkárát, pénztár-
nokát, ügyészét, gyűjtemény őrét. A 24 főnyi válasżtmány tagjai Zombor, 
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Szabadka, Ada, Csantavér, Bács, Budapest, ás még néhány község érde-
mes „történetbúvárai" közül kerültek ki. 7  

Ekkor ismét dr. Margalits Edét bízták meg • az alapszabályok elké-
szítésével, melyet azután négy példányban felterjesztettek a belügymi-
nisztériumhoz. A belügyminisztérium 1883. szeptember 16-án kelt leira-
tában a szabályzat módosítását kérte. A módosított alapszabályokat egy 
hónappal később, a november 16-án tartott közgy űlésen megvitatták, a 
belügyminisztérium pedig 17.312 sz./VII. o. szám alatt, 1884. március 
21-én jóváhagyta azt. 

Az alapszabályok értelmében a társulat évenként háromszor, a zárt 
választmányi ülés után, nyilvános ülést tartott Zombdrban, „vagy a tár-
sulat területéhez tartozó valamely vidéki városban ( ... ). A választmányi 
nyilvánós ülések tárgyait ( ... ) tudományos felolvasások; értekezések; be-
jelentések; el őterjesztések; okiratok, m űemlékek bemutatása, ismertetése; 
indítványok" képezték. 8  E nyilvános ülések anyagát az 1885-től negyed-
évenként megjelent Évkönyvekben tették közzé. 

A megalakulást követő  esztendőben újabb felhívást jelentettek meg 
a társulat tagjai a megyei hírlapokban, egy megyei múzeum létesítése 
céljából. A tervek szerint a következ ő  főosztályok megalapozását tartot-
ták szükségesnek: „1. Pénz és éremgyüjtemény; 2. Régiség gyüjtemény; 
3. Okirat, pecsét, cimer gyüjtemény; 4. A megyei történelemre vonatkozó 
nyomtatott vagy kéziratban lev ő  könyvek, monográfiák, tanulmányok, 
térképek gyüjteménye; 5. Bármely könyv, hírlap, röpirat vagy egyéb 
nyomtatvány, mely e megye területén jelent meg, vagy megyénk vala-
mely szülötte által bárhol másutt lett kiadva." 9  

Ettől az időponttól kezdve gyűjtötte a társulat a megyében megje-
lent heti- és - egyéb lapokat, melyeknek nagy része, sajnos, az id ők folya-
mán elkallódott. 

„Az egylet fennállása els ő  évében a szervezkedés és el őkészülés stá-
diumát élte."° A 6. nyilvános ülés 1885. szeptember 26-án volt, Szabad-
kán. Jelentős dátuma ez a társulatnak. „Ezen érdekes felolvasó-ülésen 
kívül a lefolyt évharmad legfontosabb mozzanata a megyei monographia 
megírására vonatkozó indítvány" volt.' 1  

E célból a BACSKA hasábjain ismét dr. Margalits Ede tette közzé 
âz indítványt. Megállapította: „A legújabb id őbćn számos megye és város 
törvényhatóságilag intézkedett saját történelmének egyedirati, mono-
g.raphiai megírásáról, mindenütt azon célzattal, hogy múltját felderít ő  
munkálata az évezredes nemzeti jubileum idejére elkészüljön. Bácsmegye 
nem maradhat hátra e tekintetben  rem."2  

Konkrét lépéseket tett a megyei törvényhatóság is, amely április 
28-án tartott közgyülésén megvitatta a monográfia megírásának ügyét, 
és 10.593 szám/alisp. ex 1885 jelzés ű  átiratában megbízta a társulatot a 
program és költségvetés elkészítésével. Iványi István 1885. szeptember 
12-én keltězett részletes véleményét a szeptember 16-i nyilvános ülésen 
olvasta fel. A következ ő  évben, február 2-án megtartott közgy űlésen 
újból megvitatták a monográfiával kapcsolatos kérdéseket. „Egy konk-
rét, részetes tervezet elkészítésére hármas bizottság" alakult (Iványi 
István, Czirfusz Ferenc, Steltzer Frigyes). 19  A bizottság tagjai, különösen 
Steltzer Frigyes „más nézetben lévén, az eljárást nem helyeselte", így 
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Ťványi Ťstván  „Hogy tehát ez ügyben Újra fen ne akadjunk", maga ké-
szítette el a  „ter.irajzot",  melyet a  BACSKA  március 19-én megjelent 
23 ,  számában is közzétett.  S'aját  megállapítása az volt, hogy „Ezen terv-
rajz,  (. . .)  csak a mű  tartalmára vonatkozik, nem pedig egyszersmind az 
elkészítés, szerkesztés és honorálás módozataira  (. . ) 1 1 . 14 

A felmerülő  nehézségek ellenére is, a monográfia megírásának ügye 
a megvalósulás útjára lépett. Mindössze tíz év leforgása alatt a Bács-
Bodrogh  megyei történelmi társulat lelkes, szorgos, ügyszeret ő  tagjai.  fá-
radságot, áldozatot nem kímélve elkészítették az EGYETEMES MONO -
GRAFIA-t, s így hozzájárultak az ezeréves jubileum méltó megünnep-
léséhez. Területünk művelődéstörténetében talán ez volt az els ő  olyan 
akció, amely nem a megkésettség bélyegét viselte magán. A társulat 
időben  bekapcsolódott  az akkori egyetemes magyar kultúra vérkeringé-
sébe. Bizonyítékát adta annak, hogy kitartó, lankadatlan munkával a 
vidék is kivívhatja a maga számára az őt megillető  elismerést, megbe-
csülést. 

JEGYZETEK 

1  Stojanovi Ć-Káich Katalin:  Fejezetek a szerbhorvát—magyar irodalmi és kulturális 
kapcsolatok történetéb ő l,  Zombor  1875-1918 című  doktori értekezés, 104 oldal. 

Az 1965-ben kiadott kiállítási katalógus: „100  godina Somborske štampe"  adatai  
alapj'án  az  első hetilap,  az IPAR, 1865. február 4-én jelent meg  Zomborban,  Zách József, 
gimnáziumi tanár szerkesztésében. Utóbb még egy, Ugyancsak 1865-ben nyomtatott és 
Zách József által szerkesztett hetilapot találtak.,  BÄC5—BODROGH  címen, a városi 
könyvtárban, melynek első  száma szintén februárban jelent meg. Az IPAR-nak mind-
össze 1. száma ismeretes, míg a  BACS—BODROGH  hosszabb életű  volt. E két hetilap 
megjelenésétől tizenhárom évnek kellett eltelnie, a megyeszékhely új hetilapja, a 
BÁCSKA megjelenéséig, amely az Osztrák—Magyar Monarchia bukásával sz űnt Csak 
meg. 

'A  BÁCS—BOĐROGH  MEGYEI  TÔRTËNELMI  TÁRSULAT  ÉVKÔNYVE  (lásd ké-
sőbb  Ěvkönyv)  L évfolyam, 1. füzet, 1885: Titkári jelentések, I. 54. oldal.  

Uo.,  55. oldal.  
Uo.,  55. oldal.  
Uo.,  56. oldal.  
Rvkönyv,  I. évfolyam, 1. füzet, 1885: 3. oldal.  
Rvkönyv,  I. évfolyam, 1. füzet, 1885: A történelmi társulat alapszabályai, V. Nyil-

vános ülések, 21 és 22. 68. oldal.  
Rvkönyv,  I. évfolyam, 1. füzet, 1885: Titkári jelentések, IV. 63-64. oldal. 

10  Uo.:  Titkári jelentések, V., 65. oldal.  
‚ Ěvkönyv,  I. évfolyam, 3. és 4. füzet, 1885: Titkári jelentés, 66. oldal. 
„ Uo.: Bácsmegye monographiája,  68. oldal.  

Rvkönyv,  II. évfolyam, 1886: A vármegye  monográphiájának  ugye, 121. oldal.  
Uo.,  121-122. oldal.  

PRVE GODINE ISTORIJSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE BAČ—BODROG  

Istorijsko društvo Ba č-Bodroške županije je osnovano  11. maja 1883.  go-
dine sa središtem  u  Somboru. Bila je to jedna od prvih institucija  na  našem 
tlu čije je postojanje opravdano raznim publikacijam.a,  pre  svega Godišnja-
cima društva koji su izlaziij četiri puta godišnje, po čev od  1885.  godine. Za 
nepunih deset godina aktivnj članovi društva sakupili su ogroman broj po-
dataka  o  istorijskim, geografskirn, prirodnim, društveniln  i  kulturnim prili-
kama ovog podru ěja  na  osnovu čega je napisana monografija Ba č-Bodroške 
županije, koja je izašla  u  Somboru  1896.  godine, povodom jubilarne proslave 
hiljadugodišnjice tadašnje Ugarske.  Bio  je to dostojan prilog proslavi,  a  ujedno  
i  najveći kulturni poduhvat vrednih istraživa ča. Rad društva je prevazišao - 
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skučeni provincijski okvir. Njihova jstraižva' čka  I  nauna dostignu ća rred-
stavljaju dragocenu vrednost  u  odnosu  na  sveopštu vojvođansku  a i  mađarsku 
kulturnu istoriju. 

SUMMARY  

THE  FIRST YEARS OF  THE  HISTORICAL SOCIETY 
OF BÁCS—BODROG 

The  Historicäl Society of  Bács -Bodrogh was founded on llth May  1883  
Theseat of this society was in  Sombor.  It was one of the first institutions on 
our ground. Its existence was confirmed with various publications.  The  year-
books were published four times in the year, from  1885.  Within ten years by 
the active members of the society  a  great many data  had  been colleeted 
about the .historical, geographical, natural, social and cultural circumstances 
of this territory. These researches were the basis of the monograph of  Bács -
Bođrogh, published in  1896  on the occasion of the millenium of  Hungary.  
It was one of the greatest cultural enterprise of the studioús researchers.  
The  work of this society surpassed the narrow compass of province. Their 
vork  has a  specially great value in respect of the general Hungarian and 
Vojvodinian culturai history.  
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Magdalena Veselinovi ć -
Andeli ć  

KRALJEVIČ  MARKÓ,  
A DËLSZLAV NÉPEPIKA 
HÖSE A MAGYAR 
FORDITASOK ĚS 
BIRALATOK, VALAMINT 
A XIX. SZAZADI 
tITINAPLÓIRÓK 
MEGVILAGITASABAN 

tTgy  látszik, Goethe egyoldalú véleménye Kraljevié Markóról („Ein 
rohes Gegenbild zu den griechischen Herkules, dem persischen Rustan, 
aber freylich in scytisch höchst barbarischen Weise"), amelyet a Talvj 
által részére németre lefordított énekek:  Marko Kraljevi ć  és az arab 
király leánya  (Kraljevi ć  Marko  i  k ći  kralja  arapskoga)  és a  Leka  kapi-
tány testvére  (Sestra Leke kapetarta)  ismerete alapján alkotott, hatással 
volt mind a magyar fordítókra, mind az olvasóközönségre a XIX. század 
első  felében. Ezért a magyarok szívesebben vették át azokat a népéne-
keket, amelyek jobban megfeleltek a kor szentimentális hangulatának és 
a romantikus ízlésnek. 

Vörösmartyt és a többi magyar költ őt, akik a  szerbus maniert  ápol-
ták, lelkesítette az a naiv báj, amelyet a lírai, különösképpen a szerelmi 
népdalokban fedeztek fel; a délszláv népköltészet ezen lírai pillanatai, 
amelyek a fiatal leány szemérmességét dics őítik (A szerb leány  - Srpska 
djevojka)  vagy az érzelmek őszinteségéről tanúskodnak, a minden gátlás 
nélküli vallomás hangján (Az anya és a leány  - Majka  i  djevojka).  

Ez utóbbiról Toldy Ferenc, a délszláv népköltészet e korban egyik 
legkiválóbb ismerője jegyezte meg, hogy naivságában, őszinteségében és 
közvetlenségében semmihez sem hasonlítható. 

A magyar olvasóközönséget egyformán hódították meg az ilyen tí-
pusú dalok, de az olyanok is, mint p1. a  Haszánagáné (Hasanaginica)  
tragikus története, aki példaképe volt a muzulmán feudális társadalom 
kegyetlen viszonyainak. 

Kraljević  Marko  (Márk Királyfi, Markó király) kiemelked ő  egyéni-
sége, a róla szóló legendák és dalok már a XVI. században kezdtek be-
szivárogni a magyar irodalomba. Verancsics Antal királyi helytartó és 
esztergomi érsek útinaplójában, amelyben Konstantinápolyi útját Írja le, 
többek között Márkó várát is említi: 

Nec  alja aedificorum vestigia vidimus, nisi per pagorum loca, 
quae late circum ruderibus erant constrata. Et credibile est, Haemi 
hic fuisse claustra, quae ad repellendos hostium transgressus fuere 
communita, quaemadmodum de Thermopylis, de portis Caspiis, Al-
banis, Zagri et similibus legitur apud geographos. Verum incolae 
nostri aevi, ignari bellorum veterum, quae inter Graecos, Thraces, 
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Macedonas et Romanos succisivis temporibus  per cas Europae partes 
viguerunt, ad sua tempora cuntcas accomodant et trahunt ejusmodi 
vetustates. Unde et Clyszurae pagum Clyszuram alii Novak De-
begliae vocant, alii Marci Craigievyth regulorum Graeciae, eisque, 
quum per tot successiones in his regionibus dominiorum ipsi quoque 
illa tenuerant praesidiis coeca vetustatis barbaries originem etiam 
locorum ascribit.' 

Markó bizarr személyisége lelkesíti a költ őket, az irodalomtörténé-
szek érdeklődnek az életével kapcsolatos adatok után, az útinaplóírók 
jegyzik a legendákat és a történeteket, amelyek eljutnak a fülükhöz 
Balkán-félszigeti utazásaik alatt. 

Versbe foglalt feljegyzést találunk róla Gvadányi Józsefnél, a ma-
gyar felvilágosodás egyik legolvasottabb írójánál is. Az 1790-i Ország-
gyűlés alkalmából Gvadányi egy hosszabb szatirikus verset írt. Ebben 
többek között a horvátokról esik szó, akik hajóval jöttek fel Pestre és 
Budára, hogy részt vegyenek az országgy űlésen. A horvátok „Fióttája" 
tizennyolc hajóból állt, a Duna vize „nyögött terhének alatta", mivel „a 
sok vitézt tsak allig birhatta" és 

„Zengett torka hangja itt mindenikének,  
Kralovitza Marko  kedves énekének."  

Gvadányi  lábjegyzetben Markó személyér ől a következ ő  magyarázatot 
adja: „Valamikor élt egy Marko, aki híres és becsületes király volt, s 
akiről még mindég él a dal, különösképpen a katonai táborokban. 112 

 

Honnan vehetett tudomást a XVIII. századbeli magyar író Kralje-
vić  Markóról? Fried István feltételezi, hogy az országgy űlés alkalmával 
Gvadányi megismerkedhetett és összebarátkozhatott a horvát képvie-
lőkkel, és miután természeténél fogva jókedély ű  és vidám ember volt, 
valószínűleg mulathatott velük. Ez alkalommal hallhatta t őlük a Kra-
ljevié Markóról szóló dalt is. 1  Gvadányi verse által jutott Kraljevi ć  
Marko a Molnár János irodalomtörténeti és bibliográfiai művébe is (Ma-
gyar Könyvház V., 127-129.). 

A XIX. század első  felében, a délszláv népköltészet iránti mind er ő-
sebb érdeklődés korában, a Kraljevi ć  Markóról szóló énekek mind is-
mertebbé válnak. Goethe, Grimm és Bowring feljegyzései Kraljevi ć  
Marko személyér ől és a vele kapcsolatos énekekr ől visszhangra találnak 
a magyar irodalomkritikában is. 1801-ben Sándor István a Sokféle VII. 
füzetében a régebbi és az újabb magyar dalról és táncról szóló értekezé-
sében megemlíti a szerbeket és a szerb énekeket is, amelyek a szerb 
hősöket örökítik meg. A néph ősök között Kraljevié Marko érdekli leg-
inkább, „Kralovits Marko, azaz Márk Szerviai vagyis Rátzországi ki-
rályfi", és megállapítjä róla, hogy nem ment feledésbe, s őt, még a mai 
napig is megőrződött az emléke, amely „könyveket csordít a Rátzok 
szeméből." 

Két évtizeddel kés őbb Kultsár István a Hasznos Mulatságokban 
(1824) Stefanovics Karadži ćs Vuk  A szerb népdalok  (Srpske narodne 
pjesme)  Lipcsei kiadását ismerteti és ez alkalommal kiemeli a Kraljevié 
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Marko  haláláról szóló éneket  (Smrt  Marka  Kralevi ća),  amely az össze-
sek közül a legjobban megnyerte a tetszését. Ugyanerre mutat rá vala-
mivel később a már fentebb említett Toldy Ferenc. Ezt Toldy Goethe 
fordításában az Über Kunst und Altertum c. folyóiratban olvassa, és is-
mert értékezésében (A  szerbus  népdalról, 1827.) a legkiválóbb szerb nép-
dalok közé sorolja. 5  

Toldy  ismerte Goethe véleményét is Kraljevi ć  Markóról, amit azon-
ban a német költő  későbben, miután megismerte a róla szóló többi éne-
keket is, kiegészített és így enyhített: „Mark, dieser oberste und unbe-
zwinglichste aller serbischen Helden". Tôldy átvette Goethe véleményét 
s hozzáfűzte a saját megállapítását is. A szerb h ősdalok alakjait össze-
hasonlítja Ossián hőseivel, Tel1 Vilmossal, Heraklésszel, Akhilleusszal, s 
megállapítja, hogy a szerb h ősöket, akárcsak az imént említetteket, a 
hőstettek vágya fűti, de nem támadnak ok nélkül, s Kraljevi ć  Marko is 
csak azért egyezik bele a párviadalba Muszával, hogy ne nézze őt gyá-
vának. 

Ugyanabban az évben, 1827-ben a németül megjelen ő  pesti Iris fo-
lyóiratban, amelynek Toldy f őmunkatársa volt, megjelenik egy cikk a 
következ ő  címmel:  Lebensbeschreibung des grossen  und  berühmten  Ser - 

bischen Helden Marco Kraljevitsch.  Ebben megismétl ődnek az említett 
nyugat-európai írók dicsér ő  szavai, amelyhez a cikk Írója hoz żáfűzi a 
saját megjegyzéseit is és hangsúlyozza a h ősiesség összekapcsolását a 
természetességgel, a lelki nagysággal, a mesterkéletlen, naiv kifejezéssel. 
Kraljević  Marko személyét olyan hősként említi, akit az egész olvasó- -  
kõzõnség magáénak érezhet. 6  

A délszláv népköltészet magyar fordítói leginkább azokat a dalokat 
sorolják be köteteikbe, amelyek Kraljevi ć  Markót mint pozitív személyi-
séget tüntetik fel. Az els ő  nagy szakértelemmel készült magyar nyelv ű  
délszláv népdalgyűjtemény Székács Józsefé (1836), sokkal gondosabban 
készült, mint a Talvjé. Míg Talvj a Markóról szóló énekek közül azokat 
választotta ki és fordította németre, amelyek a szerb h őst barbárnak 
mutatják be, Székács gy űjteményébe •azok a dalok kerülnek, amelyek 
Kraljević  Markót előnyös megvilágításba, helyezik, mint' félelmet nem 
ismerő , nemes érzelmű  hőst, a gyengék védelmez őjét  (Kraljevity  Markó 
és a Szerecsen  - Marko Kraljevi ć  i  Arapin, Kralyevity Marko  és a  
Musza  zsivány  - Kraljevi ć  Marko  i  Musa Kesedžija, Marko  eltörli a  
nászadóť  - Kraljević  Marko ukida svaąbarinu  és Királyfi  Marko  halála  
- Smrt  Marka  Kraljevića)7 . 

A magyar irodalomtörténészek, akik ezután nyilatkoznak a délszláv 
népköltészetr ől, Veszely és Toldy nézeteit és szempontjait követik. Széll 
Farkas a délszláv népdalh ősöket Tel1 Vilmossal, Vinkelroddal, Odüsz-
szeusszal, Akhilleusszal, Thészeusszal, Arminiusszal és a többi világiro-
dalmi hőssel hasonlítja össze, Kraljevié Markó erényeit b őven méltatja 
és tanulmánya végén a Márk Királyfi halála c. népdalt idézi. 8  

Greguss  Ágost Márk Királyfi hősi alakjára helyezi a hangsúlyt és 
szerb Herkulesnek nevezi, 9  Szász Károly Markóról mint egészen külön-
leges egyéniségr ől beszél, az összes s źerb hősök közül a legkiválóbbnak 
tártja és összehasonlítja a világirodalom nagy époszainak a h őseivel: 
Markó jelleme, vidám és gondtalan, de mindemellett nemes, Heraklészre 
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és  Rusztémre,  az indoeurópai őslegendák hőseire emlékezteti, kalandjai 
a tündérrel  (vila)  a hindu  époszok  szellemére, halála az iráni  Rusztém  
hősi halálára.  Marko  mozdulata, amellyel a tollas buzogányát az  Urvina  
hegyről a tengerbe hajítja,  Arthur  király gesztusára emlékezteti, aki, 
mint Markó, varázsos pallosát,  Eszkaliburt,  egyenesen a tengerbe ha-
jítja.'° A tanulmányszöveghez, hogy minél érzékletesebben mutathassa 
be  Kraljević  Markó egyéniségét, saját fordításában a  Márk • királyfi ha-
lála c. népdalt közli. 

Vajon sugalmazott-e valamit  Kraljevié  Markó hősi alakja Arany 
Jánosnak Toldi Miklós megformálásához? Toldi jellemz ő  vonásai és tu-
lajdonságai feltételezik, hogy Arany János ismerhette a délszláv népköl-
tészet hősét és egyes tulajdonságai és vonásai példaképpen szolgálhattak 
Toldi alakjának megalkotásában. Mivel err ől más alkalommal már b ő-
vebben írtam, ezt a kérdést itt nem tárgyalom." 

A múlt századi útinapló-írók is, akik a Balkán-félszigetet tanulmá-
nyozták, vagy akik keresztül utaztak rajta, nagy érdekl ődést tanúsítottak  
Kraljević  Markó személye iránt. Igy p1. Erődi Béla pesti tanár és orien-
talista, Perzsiába utaztában a Balkán-félszigeten is tartózkodott, s le-
jegyezte azokat a dalokat és népszokásokat, amelyeket útközben hallott. 
Különös hatással voltak rá azok  az  énekek és mondák (legendák), ame-
lyeket  Kraljevié Markóról  hallott. Feltűnt neki az is, hogy ez a markáns 
népi alak egyformán jelen van mind a szerb, mind a bolgár  néphagyo-
mányban. 12  Erről a következőket Írja: „Akár merre jártam  Bolgárország-
ban,  a nép mindenütt tudott valamit mesélni err ől a rettenetes h ősről, ki 
a szerb népköltészetben is nagy szerepet játszik. Ez utóbbiban költ őibb 
és nemesebb vonásokban van feltüntetve, mint a bolgár népköltészetben, 
ahol mint szikla-hasogató, patakokat folyásukból elterel ő  és  réndkívüli  
nagy erő  szerepel. A hány  odut,  barlangnyílást láttunk a Balkán szoro-
saiban, mind azokban a vidéken lakó nép hite szerint  Marko  Kral lakik; 
több helyütt mutogatnak nagy sziklákat, melyeket e h ős szakított le és  
dobôtt  a völgybe,  sőta  keze nyomát is  fölismerik rajta. 1113 

 

Strauss  Adolf útirajzíró a Balkán-félszigeten tapasztalt benyomásait 
ugyanabban az id őben jegyezte fel mint Er ődi, s megfigyelte, hogy a 
balkáni népek között a  Kraljevi ć  Markó legenda erős gyökereket vert. 
A  Prilep  városról szóló leírásában hosszasan számol be a  Kraljević  
Markó híres várának  romjäiró1. 14  Markót  a délszláv népköltészet legnép-
szerűbb alakjának tünteti fel, akinek h őstetteit egyformán  énaklik  meg  
Dalmáćiábar,,  Montenegróban, Szerbiában és Bulgáriában. Megemlíti, 
hogy a történelem nemigen emlékszik meg róla; szerb királyfi létére 
nemigen „végzett olyan dolgokat, mik a történelemben följegyzésre mél-
tók lennének. Ó képviseli a délszláv irodalomban a  Ritterthumot.  A nép-
hit óriási termettel és roppant er ővel ruházta fel, ki akkor élt, mikor a 
szerb birodalom felbomlott, s még mai napság is él egy barlang mélyé-
ben, ott alussza százados mély álmát s csak akkor fog kijönni, mikor 
a kedvező  pillanat  megérkezend,  hogy megteremtse újból a nagy szerb  
birodalmat." 

Strauss  megállapítja, hogy a  Kraljev(ć  Markóról  szóló költemények 
igen régi  keľetűek,  és felsorolja azokat az útinapló-írókat, akik el őtte 
már  megemlékeztek  róla:  Kuripeč ićet, Gerlachot  és  Busbeques-t. Véle- 

88  



rnériye  szerint a magyarok számára nem érdek nélküli az a tény, hogy 
Magyarország prímása,  Verancsics  érsek is megemlékezik Markó Király -
firól, aki ezen úton 1553-ban járt.  Strauss  is megemlíti, hogy a nép Markó 
nevéhez számtalan mondát f űz, amelyek egyes romokról vagy várakról 
mesélnek,  $  amelyek a népdalban is fellelhet ők. Megemlíti  Bezsonov  
orosz kutatót és a  Miladinov  testvéreket, akik err ől bőven írnak, de saját 
maga is sokat hallott bel őlük. Beszél a Markó alakjához fűződő  legendák 
történelmi hitelességér ől, s azt bizonyítja, hogy a  Prilep  városa mellett 
még ma is látható romok a  Kraljević  Markó által épített vár romjai. 
Megemlíti azt is, hogy e falak között lakott Markó a kedvesével,  Zuzá-
val (!):  „Különösen a hős kedvesének szobája, a  Zuza  fonója van meg 

legjobb épségben." 
Kétséges, hogy  Strauss. Marko  „kedvesének" a nevét így hallotta-e. 

Valószínűleg utólag, az anyag rendezésekor írta le ezt az ott teljesen is-
meretlen nevet.  

Strauss  megemlíti továbbá, hogy a  nép  hite szerint a romok alatt 
vagy azok közelében kincs van  elásva,  s a kincskeresők száma „légió", 
annak ellenére, hogy meggyőződésük szerint az, aki kincset talál, nem 
él sokáig. 

Befejezésül közli saját fordításában a  Kraljevi ć  Markóról  és az arab 
leányról szóló éneket, „amelyb ől kitűnik hogyan jutott  Kraljevié Marko 
ehez  a kincshez." 

A XIX. század második felében a délszláv népköltészetnek több jeles 
fordítója van, s közülük nem egy szentel  Markónak  teljes ciklust, s őt 
könyvet is. 

Dömötör Pál, költő  és műfordító az Őszi rózsák c. gyűjteményében 
négy „románc"-ot közöl  Kraljevi ć  Markóról."  Minden jel arra mutat, 
hogy több éneket is fordított  Markóról,  de nagy műve, egy vaskos kéz-
irat, egy egész könyv anyaga, nyomtalanul  elveszett. 16  

Margalits  Ede teljes kötetet szentelt  Kraljević  Markónak, $ feldol-
gozta  a hős legendás életét születését ől kezdve egészen a haláláig. Mar -
galist  fordítás-kötete Szép fogadtatásra talált mind az olvasóközönségnél, 
mind a tudományos kritikában, s több kiadást ért  meg. 18  

A délszláv népköltészet magyar fordítás-köteteiben is b őven szere-
pelnek a  Kraljević  Markóról  szóló énekek. Említsük meg a legjelent ő-
sebbeket:  Romanecz Mihályét' 9 ,  Csuka Zoltánét'°, Kiss Károlyét—Vuji-
csics Sztojánét"  és Nagy Lászlóét". 

Nem kevésbé érdekes megemlíteni azt is, hogy a  Kralj ević  Markóról  
szóló legendák és népdalok felébresztették a képzeletét a gimnazista Ady 
Endrének is.  Kraljević  Markó legendás alakjáról fiatalos hevében  Márkó 
király c. balladájában (1894) emlékezett meg. 

A  Márkó király Ady első  nyilvános irodalmi sikerének dokumen-
tuma, amelyről később, mint már híres költő , így emlékszik meg:  ,Én  
hetedik gimnazista koromban f őképpen kritikus és balladaíró voltam... 
mint ballada-irót  a Balkán  Márkó-királyai  1e1kesitettek." 23  

Hogyan jutott Ady a Markó királyról szóló adatokhoz, amelyekb ől 
balladát épített? 

Az Ady-kutatók feltárták, hogy Arany János, a balladakölt ő  és a  
Greguss—Beöthy-féle Magyar balladák c. könyve, amelyben a délszláv 
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népepikáról és Kraljevié Markóról külön is Szó esik, mint tananyag sze-
repel Ady iskolájában. Vujicsics D. Sztoján tanulmányában megállapítja 
azonban, hogy Ady érdekl ődését e téma iránt közvetlenül Jiri ček Die 
Bulgaren c. könyve ébresztette fel, amely Markó királlyal is foglalkozik 24  
és amelyet Ady mint kit űnő  tanuló jutalmul kapott. 

Érdekes  megemlíteni azt is, hogy azok az elemek, amelyek Jiri ček 
könyvében találhatók Kraljevié Markóról, megvannak Ady balladájában 
is (Markó hősi harca a törökkel, az asszony h űtlensége), de Vujicsics fel-
kutatta a Miladinov testvérek népdal gy űjteményében az eredeti nép-
balladát is, amelynek „tartalmi kivonata" Ady balladája. 

Íme néhány téma-elem: 

Pogány török támadta meg, 
Már rabolja, fosztogatja, 
Letűnt a pogány „hold" előtt 
Szerb országnak fényl ő  napja. 

Szerbországnak  hős királya 
Márkó király harcba készül: 
Megmenteni drága honát 
Vagy vele halni vitézül.... 

Hős királyunk, vitéz Márkó 
Megtámadta ellenségét, 
Barátjára - hős Dukára 
Bizta bájos feleségét. 

S mig ő  távol volt a harcban, 
Végig küzdve ezer csatát, 
Hű  barátja elcsábítá 
Feleségét - Szép Helenát." 

Befejezőül  idézzük Balogh Istvánnak, a  Cserni György c. dráma 
írójának és vándorszínésznek szavait, aki a horvátországi útja leírásának 
ä.lkalmával visszaemlékszik egy énekre, amelyet egy fiatal kocsis énekelt 
neki Kraljević  Markóról. Az öregkorában Újra átélt élmény már csak 
halvány emlékként ébredt fel benne. Igy emlékszik vissza: „A dal e sza-
vakkal kezdődött: Oh, Kraljeviéu Mark•o ...  Ez egy hires, hős volt... 
Mátyás király idejéből.. 
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REZIME  

LIK  KRALJEVIČA  MARKA U  SVETLU MAĐARSKIH PREVODA  I  OCENA 

SRPSKOHRVATSKE NARODNE EPIKE  I  PUTOPISACA  XIX-OG VEKA 

Ličnost Kraljevi ća  Marka,  legende vezane za njega  i  pesme koje su  se  
pevale  o  njernu ulazile su  u  pore rnadarskog književnog života veé od  XVI-og 

veka. Od  XVIII -og veka književnici  se  inspirišu njegovom snažnorn li čnošću, 

istoričari književnosti pišu  o  njemu,  a  putopisci beleže legende koje su  O  

njernu slušali  na  svojim putovanjirna  P0  Balkanskorn- poluostrvu. Jožef Gva-
danji, naj čitaniji pisac madarske prosve ćenosti, sporninje ga  u  jednoj pesmi 
ispevanoj  1790.  godine. Preko ove pesme Marko ulazi  u  kulturno-istorijsko 
bibliogr.afsko delo  J.  Molnara  1793.  Istoričari knjiženosti  (Toldi,  Sel, Greguš 

i  dr.) uporeduju ga sa Herkulom, Rustemom, kraljem Arturom; njegova li č -

nost je, po svoj prilici inspirisala delimi čno  j  Janoša Aranja  u  stvaranju 

svoga čuvenoga junaka Mikloša  Toldija.  
Od prevodilaca najviše pažnje mu je poklonio Edo Margali ć .. On je  pre -

veo  31  pesmu  o  njernu.  U  ovoj zbirci prevoda zastupijene su pesme  o  Kra-

ljeviću Marku od rodenja do srnrti njegove. Pesnik  Endre  Adi  1894.  svoju 
prvu pesmu,  baladu,  ispevao je  o  Kralju Marku. 

RÉSUMÉ  

LA  FIGURE DU PRINCE MARKO DANS  LES  TRADUCTIONS, TRAITÉS 
ET TEXTES DES VOYAGEURS HONGROISES AU  XIX-EME  SICLE  

La  figure du Prince Marko,  les  légendes liées  a  sa personnalité et  les  
ëhansons populaires qui parlent  de  lui env.ahissaient  la  littérature hongroise 
dépuig  la fin  du.  XVIII-érne  siécie, puisque on  le  mentionne  dél é  au  XVI-érne  
siécle. Sa personnalité vigoureuse inspire  les  poétes,  les  écrivains des histoires  
de la  littérature  le  mentionnent,  les  voyageurs notent  les  légendes sur lui.  
J.  Gvadányi, écrivain horigrois  le  plus populaire  de  l'époque des Lurniéres  le  
mentionne dans une  chanson  écŕite en  1790.  Pär cette èhanson  le  Prince 
Marko entre dans  un oeuvre  historieo-bibliographique  de J.  Molnar en.  1793. 
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Les écrivains de l'histoire de la littérature (Toldi, Sel, Greguss et les 
autres) le comparent avec Hercul, Roustem, le roi Arthour. Sa figure extra-
ordinnaire a inspiré probablement aussi le poéte célébre Janos Arany pour 
la création du personnage du héros hongrois, Miklós Toldi, le poéte Endre 
Ady a écrit sa premiére poéme, ballade sur lui (1894). 

Parmi  les traducteurs c'est Ede Margalits qui lui a consacré un recueil 
des chants populaires. 

92  



Tóth István 

KI VOLT 
A SZIGETI KUZDELEM 
ELSO HORVAT NYÉLVŰ  
TłjRTËNETIRÓJA? 

Ismeretes, hogy az 1566-i szigeti h ősi küzdelemről írt kitűnő  emlék-
iratot a „Historia Sigethi"-t 1568-ban Bécsben latin nyelven a ljubljanai 
születésű  Budina Sámuel tette közzé Kissl von Kaltenbrunn János kraj-
nai várkapitány-helyettes felkérésére. Budina forrása egy horvát krónika 
volt; ennek szerz őjéről megjegyzi, hogy nemes és szavahihet ő  férfi volt, 
aki bárki másnál hitelesebben írta meg az eseményeket, mert szemlél ője 
és résztvev ője volt azoknak. Az ismeretlen horvát történetíró személye 
körül jelentős véleménykülönbség alakult ki a magyar és a horvát tör-
ténészek között. Ruzsás Lajos és Angyal Endre pécsi kutatók  Cserenkó  
és  Budina  c. tanulmányával (Századok, 1971. 1. sz.) szinte egyid őben je-
lent meg Đuro Novalić  zágrábi egyetemi docens értekezése az újvidéki 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeiben (1971. 5-6. sz.). 

A pécsi történettudósok állítása szerint a Budina Sámuel által, 1568-
ban latin nyelvre fordított horvát szöveg eredeti szerz ője Zrínyi Miklós 
familiárisa: Cserenkó Ferenc (horvátul: Ferenac Črnko). Novalić  egy el-
eddig figyelmen kívül maradt személyt, gróf Bartol Baboneget veszi 
célba szerz őül. Mielőtt saját álláspontunkat is kifejtenénk, nézzük meg 
közelebbről a kérdést! 

Tudott, hogy a szigeti vár elestét mindössze négyen élték túl: Alapy 
Gáspár, Zrínyi helyettese, továbbá Orsics István, Cserenkó (' Črnko) Fe-
renc, Zrínyi komornyíkja és Geréczy Bertalan, aki baranyai születés ű  
szolga volt. A horvát krónikás személyét tehát ezek egyikében kell ke-
resnünk. 

A magyar és horvát irodalomtörténészek közül legtöbben Cserenkót 
vallják a Szigetvár elestét megrázóan elbeszél ő  mű  szerzőjének (Barabás 
Samu, Klaniczay Tibor, Kidri č , Ivšié, Šimčik és mások). V. Klai ć  viszont 
A horvátok története c. művében Alapy Gáspár személyét részesíti el őny-
ben a szerz őség kérdésében. Đuro Novalié előbb idézett cikkében mind-
kettő  szerzőségét elveti, mert szerinte a m ű  szerzője •„ča" nyelvjárású 
és glagolita író, nemes, Zrínyi udvari embere volt, „Ferenc Črnkóra pe-
dig (szolga, komornyík, muraközi „kaj" nyelvjárású) mindez nem áll". 
Novalić  megállapítása szerint „egyedül Orši ć  szerzőségéhez nem férhetne 
kétség, mivel „ ča" nyelvjárású területen, a slunji Mrsingradban szüle-
tett, - csakhogy ő  a fogságban meghalt"., Marad tehát Geréczy Bertalan, 
Novalić  írásában: Berta Gereczy. „Föltételezhetjük tehát, hogy Gereczy 



horvát, meglehet, hogy éppen nemes." E feltételezésben a horvát törté-
nész addig merészkedik el, hogy a végén megállapítja: Gereczy Gori čkit 
jelent, Berta Bartollal azonos, a horvát Baboneg család egyik ágához 
tartozik és „a XIII. századtól kezdve a Gorica megyében lev ő  azonos 
nevű  várról goricai grófoknak hívják őket". 

Novalić  feltételezéseit nem fogadhatjuk el akkor, amikor hipotézi-
seivel Geréczy Bertalanra, erre a baranyai szolgára ráakasztja a gróf 
Bartol Baboneg nevet - ezt igazoló okleveles bizonyítékok nélkül. Arról 
sem vesz tudomást, hogy Baranyban is van Gorica nev ű  község. 

Budina  írásában a krónika horvát szerz ője Zrínyi mellett „a cubicu-
lis fuit", vagyis udvarbeli, lakószóbabeli ember volt, aki nemcsak szem-
lélője volt a szörnyű  -tragédiának, hanem „auctor"-a, el őmozdítója, alko-
tója is. Feltétlenül nemes embernek, s őt vezet ő  tisztnek kellett lennie, 
mert Szigetvár elestének leírásakor „a mi vitéz embereink"-et említ. 
Mindezek nem illenek-  rá sem Cserenkóra, sem Geréczy Bertalanra, akit 
Kidrič  baranyai születésű  szolgának tart. Igaz, Cserenkó igen közel állt 
Zrínyihez, hisz kés őbb komornyíija lett, de a krónika ismeretében nyu-
godtan mondhatjuk, hogy a történeti tényeknek  ennyire  pontos, katonai 
szakemberre valló ismereteivel aligha rendelkezhetett. A krónika szöve-
gében eléggé alárendelt szolgai szerepet játszik: „Amikor már látta 
Zrínyi Úr, hogy a vár vadul ég, és nem lehet többé megmaradni benne, 
megparancsolta komornyikjának, Cserenkó Ferencnek, hogy adjon telje-
sen tiszta- ruhát rája, inget, és egybeket. Megparancsolta, hogy hozzon 
atlaszt stb." Másutt: „Azt is megparancsolta az említett komornyiknak, 

hogy hozza el neki szablyáját... "  Cserenkó nyilván - nem fogalmazott 
volna ilyen keményen saját magáról, -s mint szolgának nem is lehetett 
annyi harcászati ismerete, mint amennyit a krónika írójáról feltételez-
hetünk. - - - - - - 

Ki lehet tehát a történeti és irodalmi -szempontból egyaránt jelent ős 
horvát krónika szerz ője? Szerintünk csak Alapy Gáspár lehet. Óreá illik 
legjobban az „a cubiculis fuit"--  - belső  udvarbeli - megállapítás, hisz 
ő  Zrínyi Miklós nővérének, Margitnak. fia, Zrínyi helyettese, akivel 
Zrínyi minden hadászati tervét megbeszélte, közölte, s így . ő  valóban 
„nemcsak szemlélője, hanem alkotója". is volt a szigeti küzdelemnek. 
Ezért beszélhet ő  „-a mi vitéz -  embereink"-r ől, s ez az-oka, hogy kronoló-
giailag pontosan, hadászatilag precízen fogalmazza meg a várban történ-
teket. Neki, a későbbi horvát bánnak lehetett érdeke, hogy a szigeti küz-
delem hősiességét eltárja a horvát f őnemesség előtt - az ő  és a Zrínyiek 
érdekében. Nem csoda, ha művéből a- költő  Zrínyi Miklós nagy eposza 
megírásához b őven merített. - - 

Azt mondottuk, a krónika megírása Alapy Gáspár érdekét is szol-
gálta. Igazolja ezt az a tény, hogy Zrínyi beszédébe belesz őtte a saját 
magára vonatkozó ťészt is:  »Mindnyájatoknak tudtára adom: hogyha 
engem elragad- a halál, akkor helyemre és az én képemben unokatestvé-
remet, Alapi Gáspárt teszem, és megparancsolom nektek, hogy neki en-
gedelmeskedni tartoztok, és úg.y tisztelni őt, mint engem; amit pedig ő  
bárkinek parancsol, -azt meg kell tenni."  

-  E-szövegrész,  hangvétele- arról tanúskodik, hogy Alapy Gáspár Zrí-
nyivel egyenrangúnak tartotta magát. Ës méltán! A család 1555-ben már 



megszerezte a báróságot, s így az  Alapyak  is a főnemesek közé tartoz-

tak. Nagyapja,  Alapy  Boldizsár több éven át horvát  al-bán és  jajcai  bán, 

aki királyi donáció révén megkapta  Kalnik  várát a régi Körös megyé-

ben, később pedig Korvin Jánostól megvetté a  vukovinai  birtokot. Az 
egész család híres törökver ő  volt 

A szigeti hősi küzdelemről szóló horvát krónika a végs ő  kirohanás 

tragikus  eseményével  zárul. Szerz őnk azonban a csata után történtekr ő l 
nem szól semmit, bár azoknak is élő  szemtanúja volt. De miért? Bizo-
nyára azért, mert erre súlyos oka volt. A pokoli küzdelem vége felé 
Ugyanis  Alapy  Gáspár visszafutott a kastélyba, egyszer ű  szolgaruhába 

öltözött és elbújt. Kés őbb rátaláltak, de  megkegyelmeztek  életének, mert 
szolgafélének gondolták. Könnyen nézhették annak, mert alacsony ter-
metű, púpos ember volt torz arccal. 

Önmaga  reputációjának  megóvása érdekében a következ ő  szavakat 
adja a krónikaíró a kirohanni készül ő  Zrínyi szájába: „Aki meghal, Is-
tennel lesz, aki pedig megmarad, annak mindig jó híre lesz!" Ezt Zrínyi 
így nem mondhatta, mert biztosra vette mindannyiuk halálát.  Alapy  
Gáspárt kés őbb a török fogságból Zrínyi Miklós fia, György váltotta ki. 
Nem sokkal kés őbb a zágrábi püspök és horvát bán,  Draskovics  György 
saját helyettesévé nevezte ki, és megbízta a•  Gubecz  Máté  (Matija Gubec)  
vezetése alatt álló parasztfelkelés leverésével.  Alapy  Gáspár eleget is 
tett e megbízásnak és 1573. február 6-án a Száva és a Kupa folyók kö-
zötti- vidéken szétszórta a lázadó parasztokat.  Ërdemeiért  1574. október 
15-én horvát bánná nevezte ki a király.  Alapy  Gáspár  Vukovinában  halt 
meg 1584. április 4-6n . 

Mindezeket azért kellett elmondanunk, hogy igazolni tudjuk:  Alapy  
Gáspár  és  családja  „ča"  nyelvjárású területen élt és m űködött; Nyilván-
való, hogy mint horvát bánnak a  „kaj"  nyelvjáráson kívül kitűnően is-
mernie kellett a  „ ča"  nyelvjárást is. Ezzel  Novalićnak  az a nem is bizo-
nyított tézise, hogy  Alapy  állítólag  „kaj"  nyelvjárású volt, a krónika 
szerzősége kérdésében latba nem vehet ő .  -  

A feltárt indokok több oldalról is  Alapy  Gáspár szerz őségét  tanú-
sítják. 

REZIME 

KO JE PRVI HRVATSKI ISTORIČAR BITKE KOD SIGETA? 

Među mađarskim  (Endre Angyal, Lajos  Ruzsás)  i  hrvatskim (Duro  No-
valić) istoričarima postoje razli čita shvatanja  o  pitanju istaknutom  u  naslovu. 
Prema prvima autor hrvatskog teksta koji jeSamuel Budina  1568.  preveo  na  
latinski, jeste Ferenac Črnko, dok Novali ć ,  na  osnovu porodičnog stabla Berte 
Gereczya, smatra da je aútor grof Bartol Baboneg. 

Autor odbacuje obe pretpostavke,  jer ni  jedan nije  bio  plemić ,  I  mada 
je črnko stvarno  bio  dvoranin pored Zrinjskog, tekst hronike odaje ta čno 
poznavanje vojni čkih veština kakvo  ni  jedan  ni  drugi nije mogao posedo-
vati. Prema hronici Črnko je igrao dosta podređenu ulogu,  a  on  o sebi ne  bi 
tako oštro pisao. Ko bi, dakle, mogao  biti  autor hronike? Prema autoru stu-
dije: Gašpar  Alapié,  koji je  bio  sestrić  i  neposredni zamenik Zrinjskog,  p0- 
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tekao  íz porodice koja je pripadala visokom plemstvu, i koji je smatrao da 
je istoga rariga kao I Zrinjski. Pošto je on ostao živ, bilo mu je u interesu 
da opsadu Sigeta prikaže tako da njegova li čnost ne trpi moralnu degrada-
ciju. Zato je kasnije postao hrvatski bari. Posedi su mu ležali pretežno na 
čakavskoj jezičkoj teritoriji. Argumenti izneseni u studiji svedo če u prilog 
autorstvu Gašpara Alapi ća. 



Fried  István  

VITKOVICS  MIHÁLY 
SZEREPÉHEZ 
A  MAGYAR ,IRODALMI 
NÉPIESSÉG 
FEJLÖDÉSËBEN  

Hogy Vitkovics Mihály a klasszicizmusból a romantikába ível ő-tartó 

magyar irodalmi fejl ődés egyik kulcsalakja, arra az utóbbi évek kuta-
tásai már fényt derítettek.' Szó volt már arról is, hogy tevékenysége 
sokoldalúan járult hozzá az irodalom „folklorizálásáho ż", azaz ahhoz az 

irodalmi jelentőségen túlemelked ő  folyamatnak kiszélesüléséhez, meg-
gyorsulásához, melyet „irodalmi népiesség" címszó alatt tárgyai Iroda-
lomtörténetünk.' Tudjuk, hogy őhozzá fordul mindenki, aki a délszláv 
népköltészet magyarrá adaptálásában részt akar vállalni. Kazinczy Fe-
renc ugyan már 1789-ben lefordítja a Hasanaginicát, de fordításáról So-

káig hallgat, nem teszi közzé; majd csak az 1810-es esztend őkben válik 
a széphalmi mester egyik érvévé, példájává, s nem annyira a népkölté-
szet irodalomba emelésében kap szerepet, mint inkább egy irodalmi m ű-

faj-versnem magyarrá honosításában. 3  Vitkovicsnak igen jelent ős a sze-
repe abban, hogy Kölcsey magyarul ad ki olyan szerb népdalt, mely még 
német nyelven nem jelent meg, s másik két vitézi ének közvetítésében 
is több érdemet tulajdoníthatunk Vitkovicsnak, mint azt az eddigi kuta-
tás feltételezte .4  A Toldy-levelezés - irodalmi gondolkodásunk történe-
tében legfontosabb - darabjainak megjelentetése gy őz még bennünket 
arról, hogy még a német nyelvű  „szerb népdalok" is Vitkovics közvetí-
tésével jutottak el Toldyhoz. 5  Sajnos, nincs meg Vitkovics Mihály könyv-
tárának a katalógusa, így csak sejtjük, hogy csinos gy űjteménye lehetett 
Vuk Karadži& köteteib ől, de Talvj s Wessely fordításai is birtokába ke-
rültek. Az ő  buzgósága nyomán került levelez ő  kapcsolatba a magyar és 
a szerb neoklasszicizmus két legjelent ősebb képviselője: Mušicki és Ka-
zinczy. Kazinczy levele a vitáktól hangos 30-as években, de még a 40-es 
években a szlovák, a szerb, a horvát, a német és a magyar sajtóban Is 
a kulturális közeledésre intette a vitatkozó feleket. 6  Inkább tájékoztató 
szerep jutott Vitkovics elméleti írásainak, bennük a kor olvasója fontos 
adatokat talált, de nemigen lelt fogózót az elméleti problematikát fejte-
getni szándékozó olvasó. 

Ami a kor esztétikai gondolkodását illeti, a szerb népköltészet jó 
ürügyńek bizonyult a nemzeti szellemű  irodalomtörténet, irodalmi múlt-
keresés, illetve teremtés megalkotására. Tudjuk, hogy a kortárs cseh, 
illetve szlovák írástudók Vuk Karadži ć  és a korábbi gyűjtések-feldolgo-
zások (p1. Kač ić—Miošié) nyomán jutottak el a múltteremtés gondolatá- 
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hoZ.7  Šafárik 1rodaiomtört ěnetének8  elvi megállapításai azért mutatnak 
Oly sok rokonságot például Kölcsey Ferenc néhány kritikai megállapítá-
sával, illetve a „Nemzeti hagyományok'.' bevezet ő  gondolatmenetével, 
mert közös a bizonyító anyag: a délszláv népköltészet. De Hanka király-
udvari, majd zöldhegyi kéziratai létrejöttükben, megfcirmálásukban sokat 
köszönhetnek a szerb-horvát népköltésnek; ahogy Ján Kollár: Národnie 
Spiewankyja sem jöhetett volna létre Vuk Karadžié kötetei nélkül. A 
népköltészet fogalma körül nagy ekkor még a z űrzavar; a magyar iro-
dalomban is természetszer űleg tisztázatlanok a fogalmak. Ëppen azért, 
mert a klasszicista Kazinczynak eltökélt szándéka volt, hogy új m űfajok, 
versnemek létrehozásával alkalmassá tegye irodalmunkat az új gondola-
tok kimondásának megvalósítására, a népköltészeti gy űjtésre még nem 
nyílt mód. Csak akkor kerülhetett el őtérbe a népköltészeti formák-vers-
nemek szépirodalmi alkalmazása, amikor Kazinczy „Gyps-Abguss"-ai 
már ékesen és félreérthetetlenül bebizonyították, hogy magyar nyelven 
is meg lehet teremteni a korszer ű , az európai irodalmakkal lépést tartó 
lírát. Kazinczy Poétai berke 1813-ban jelent meg, 1814-b ől való Kölcsey 
szerb népdal-átdolgozása, ekkorra érik meg benne az elhatározás, hogy 
még inkább ki kell bővíteni líránk lehet őségeit, az „elégiai", a „feyer-
lich" tónus csak az egyik faja lehet a költésztnek, a „dévaj" hangnem ű  
verset is ki kell kísérletezni. 

Vitkovjcs  ott áll a kísérletezés kezdetén; s benne van mindenféle 
vállalkozásban, amelyben a délszláv népköltészetnek bármiféle szerep 
jut. Nem sikerül Ugyan keresztülvinnie, hogy Kölcsey Berzsenyi-bírála-
tának azok a részei is helyet kapjanak a Tudományos Gy űjtemény ha-
sábjain, melyek a szerb népköltészetet állítják példának, mintának a 
hagyománykeresők elé, kés őbb azonban részese s talán ihlet ője is e nép-
költészet elvi tanulságai felhasználásának. 

Igaz ugyan, hogy a szerbus maniernak nevezett versforma kikris-
tályosításában „közvetlenül" nem vesz részt.'° Az ő  átültetései nem a di-
vatossá vált rímtelen tízes trochaeusokban csendülnek föl, ő  a magyaros 
verseléshez közelíti a szerb népdalt, ősi nyolcasokat, felez ős tizenkettese-
ket ad közre. Csakhogy - a szerbus manier eddigi kutatói helyesen ál-
lítják - az a versnem, de nevezhetjük balladaszer ű  műfajnak is (akár-
milyen rövid is a vers, rendszerint apró történet f űződik hozzá; olyan 
történet, mely tömörségével, szaggatottságával, általában el őadásmódjá-
val valóban emlékeztet a balladára!), mely szerbus maniérként ismeretes, 
nem csupán a tízes trochaeusokkal jellemezhet ő . S bár a magyar nép-
költészetben sem idegen a Gáldi László által említett „teraszos szerkesz-
tés", ennek elterjedésében például Vitkovics Mihályé is az érdem. Hadd 
idézzük egyik fordítását 12 :  

„Ez  elmondá  a juhnyájnak, 
• juhnyáj  a pásztorának, 
•  pásztor meg az utasnak, 
Az utazó a hajósnak, 
A hajós meg a  hajónak..."  stb. 

A teraszos szerkesztésre még tisztább példa az alábbi: 
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„Bácsi szekeresek útra  iirdulának, 
Ütra indulának,  Eger tájékának ( ... ) 
S Ím j ő  a magyarság erős seregével. 
Magyarság serege  szóla őhozzájok: 
Bácsi szekeresek, hová utaznátok? 
Akartok-e velünk egy útra indulni, 
Avagy mint ifjak akartok elhullni... 
Mint ifjak akarunk, mondának, elhullni, 
Mintsem tiveletek egy útra indulni.  -”  stb. 

Vitkovicsról  tudjuk, hogy estélyein gyakran énekelgette a szerb nép-
dalokat, nyilván saját fordításaiban is, ezek jól ismertek voltak költ ő -
társai el őtt is. Tegyük ehhez hozzá, hogy fordításai jórészt a legolvasot-
tabb sajtóorgúnumokban jelentek meg (Hasznos Mulatságok, Aurora stb.), 
olyanokban, melyek a kor valamennyi magyar költ őjének a kezébe el-
jutottak. S ha tízes trochaeusok helyett a magyaros versnemeket válasz-
totta Vitkovics, ezzel nem annyira más irányba terelte a szerb népkölté-
szet iránt érdekl ődők figyelmét, inkább a magyar népköltészettel való 
rokonságra hívta föl a figyelmet; Vitkovies arra törekedett, hogy a ma-
gyar népköltészethez hasonló hangvétellel, versnemmel adja vissza a 
szerb népköltészet néhány dalát, balladáját (asszonyi, illetve h ősi énekét), 
megbarátkoztassa a magyar írótársadalmat egy lényegében véve isme-
retlen világgal. Érdekes s eddig kell ően nem értékelt tényre figyelmeztet 
Fenyő  István 13 : Kultsár István 1817-ben felhívást tesz közzé, melyben a 
magyar népköltészet kincseinek Ősszegyűjtésére buzdítja olvasóit, a köl-
tőket s általában a tollforgatókat. Erre a felhívásra Vitkovics a maga 
módján válaszol: közzéteszi - éppen jórészt Kultsár lapjaiban - szerb 
népdalfordításait. Ezeknek csak egy része után jelölte Vitkovics, hogy 
fordítások. Az. utalásszer ű  jelzés nélkül megjelenteknek ismét csak egy 
részéről tudta a költ őnk műhelyében ismer ős Toldy Ferenc, hogy nem 
eredetiek. Ezért a „legmodernebb" Vitkovics-kiadás' 4  a fordítások közül 
jónéhányat eredeti költeményként vett föl. Vagy bizonytalanul két for-
dítás közé tette az átültetésként ható, de-a szerz ői jelzés nélkül szűköl-
ködő  verset. S ez nem pusztán filológiai kérdés. Mert a kor olvasója 
úgy kapta meg Vitkovics népdalközléseinek egy részét, mint eredeti al-
kotást. Még támpontot sem kapott, mert nem egy alkalommal névtelenül 
látott napvilágot a dal. tlgy hatott, mintha Kultsár felhívására valaki 
valahonnan beküldött volna egy népdalt, illetve egy népies m űdalt. S 
mert ezeknek pontos szerepe volt a népies felé való tájékozódásban, így 
hatásosan szolgálták ezt az ügyet. Lehetetlen, hogy Vitkovics szándéko-
san .akarta volna olvasóját negtéveszteni. A kés őbbi kutatás ugyan. ki-
derítette, melyik dalnak mi volt . a forrása (s f őleg Vuk Kar.adži ć  1822— 
1824-ben kiadott gyűjteményében találták meg a mintát)", az olvasó 
azonban nem volt tisztában avval, hogy a magyar népdalként, illetve 
népies műdalként ható vers: magyarított szerb népének. Az, aki sok ma-
gyar népdalt tudott, Vitkovicsnak az alábbi adaptálásában akár magyar 
dalt ismerhetett föl: 
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Ha én forrás volnék, 
Tudnám én, hol folynék: 
Kedvesem lakánál, 
Éppen ablakánál, 
Ahol ő  öltözik, 
Ahol ő  vetk őzik. 
Tán belőlem inna, 
Vagy szívére  vonna. 18  

Sziklay  László jellemzi Vitkovics módszerét:. „Neki az a fontos, hogy a 
ben egyszerű  megállapítás, amit az is bizonyít, hogy nem a h ősénekekből 
szöveg, a vers, amelyet sok esetben inkább összeállít, mint költ, dalol-
ható legyen, mulattatásra szolgáljon. A szerb múlt, a szerb ösztönvilág, 
a családi és egyéb hagyományok tartalmi elemei így keverednek össze 
az Egerben eltöltött ifjúság magyar tartalmi és formai elemeivel. 1117  A 
következőkben azt fejtegeti Sziklay László, hogy Vitkovics e ténykedését 
nem nevezhetjük hamisításnak, hiszen amikor a társaságban jóíz űen el-
dalolt egy éneket, nem a szerz ő  volt ą  fontos.' 8  Nagyon igaz ez, de te-
gyük hozzá, hogy a szer źői tulajdonjog sem volt még tisztázva. Ha arra 
gondolunk, hogy Kazinczy és Kölcsey között a viszony igen feszültté vált 
az Iliász-fordítás „tulajdonjog"-ának kérdésében' 9, akkor látjuk, hogy a 
népi, illetve népies eredetű  dalok - nem fordítása - magyarítása fel sem 
vetette Vitkovicsban az eredeti megnevezésének kérdését. Illetve. ha fel 
is vetette, maga tudta a legjobban, mennyire stilizálta, finomította, mó-
dosította az eredeti nyersebb-természetesebb valóságát. De Kultsár fel-
hívása s a kett őjük közt létrejött kapcsolat is arra ösztönözte, hogy 
a szerb népköltészett ől kapott ötletet, keretet magyaros tartalommal 
töltse meg. 

Itt kell felvetnünk a Hasznos Mulatságok 1824. évfolyamában (44. 
szám: 348-351.) megjelent „Szerbus népdalok" cím ű  cikk szerz őségének 
kérdését. Kemény G. Gábor antológiája'° a f ő  címben félreérthetetlenül 
Kultsár Istvánnak tulajdonítja a szerz őséget, acikkhez mellékelt 1. számú 
jegyzetben Vujicsicş  D. Sztoján nem tartja lehetetlennek, hogy Vitkovics 
írta volna a dolgozatot. „Eldöntetlen" - így min ősít Fenyő  István.21  A 
cikk névtelenül jelent meg, véleményünk ezért csak valószín űsít, nem 
állíthat telj es bizonyosságot.. 

Fenyő  István már többször idézett jeles dolgozatában kiemeli a két 
ismertetés hasonlónak tetsz ő  alapgondolatát." Vitkovicsnak a Tudomá-
nyos Gyűjteményben 23  kiadott értekezése is, a vitatott szerz őségű  írás is 
hangsúlyozza a szerb népénekek „régiségét". Csakhogy Vitkovics eseté-
idéz, csak úgy közbeveti gondolatát. A Hasznos Mulatságok értekez ője 
viszont azt hangsúlyozza - s ezt jó érzékkel emeli ki Feny ő  István _‚24 

hogy „A Hősi énekek, melyek a Spanyolokénál felségesebbek, ezen Nép-
nek régi szokásaira, hadviselésére és öltözése módjára, vitézeire s a t. 
nagy fényt terjesztnek, mint p.o. Marko Kralyevitsre, Stari Jugra, Mi-
ioschra, Lázárra." Ezután b őségesen idéz prózában két h őséneket, többek 
között a Kraljevi ć  Marko halála kivonatát adja. Ez inkább Kultsárra 
vall, mint Vitkovicsra. 

A versidézeteket mind prózában találjuk, holott Vitkovics el őbb em- 
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lített  értekezésében, költ őnk megkísérli, hogy versben ültesse át példáit. 
Ez sem támogatja Vitkovics szerz őségét. 

Következő  érvünk Kultsár mellett a tulajdonnevek németes írása: 
Milosch; holott a Kölcseynek tulajdonított, de véleményünk szerint Vit-
kovies nyersfordításaként értékelhet ő  vitézi énekekben épp a szerbes 
írásmódra figyelhetünk föl. 25  

Fejtegetésünkb ől következik, hogy inkább Kultsár Istvánt tartjuk a 
dolgozat írójának, mint Vitkovicsot. 26  De nem zárhatjuk ki azt sem, hogy 
Kultsár tanácsért, segítségért Vitkovicshoz fordult. Igaz, német - nyelv ű  
szakirodalomra hivatkozik Kultsár, de valószín űleg Vitkovics hívta föl 
a szerkeszt ő  figyelmét Vuk Karadži ć  gyűjtésére. A népdalkötetekben ta-
lálható előfizetői jegyzék pesti névsorában Vitkovicsé az els ő  név. Felté-
telezésünk szerint: Vitkovics adta a régiség, a hagyomány meg őrizté s 
népi eredetű  poézis iránt kíváncsi Kultsár kezébe a Lipcsében napvilágot 
látott szerb népköltési gyűjteményt, 27  s a kötetek ösztönözték Kultsárt 
mondanivalója megfogalmazására. Hogy Vitkovics ilyen „közvetítésre" 
mindig készen állott, azt az eddigi Vitkovics-irodalom b őséggel regiszt-
rálta. 

Ezt az ismertetést különös kapcsolat f űzi Töltényi Szaniszló: Balláda 
című28, Fenyő  István által már elemzett 29  értekezéséhez. Míg Kultsár 
„felemás szemlélet ű" dolgozata csak azt az utat tükrözi, mely a nemesi 
nacionalizmus múltszemléletéb ől a frissebb, modernebb múlt- és iroda-
lomszemlélet felé vezet, addig Töltényi írásában a népies „irányzat de-
mokratizálódása" figyelhető  meg. Felfogása a kor legmodernebb filoló-
giai irányzataival tart rokonságot. A szláv népek balladáit is vizsgálja 
(a szerbekét, az oroszokét s „egyéb Slav nemzetek".-ét!), s megállapítja: 
„Mindegyik Balládájok valóságos Eposzt foglal magába, melyb ől az ő  régi 
Hőseiknek viszontagságaik kitűnnek." Csak célzunk arra a kés őbb Szász 
Károly által képviselt fölfogásra, mely például a Marko Kraljevi ć-cik-
lusban egy összeállni már nem tudott balladasorozatot lát. 30  Ami Kultsár 
dolgozatával kapcsolatba hozza (azon kívül, hogy Kultsár lapjában, a 
Hasznos Mulatságokban jelent meg!), az a tény, hogy jórészt azokat a 
hősöket említi meg, melyeket már Kultsár említett, s f őként Vuk Kara-
džié gyűjtésére támaszkodik. Újdonság, hogy a mitológiai elemeknek na-
gyobb szerepet tulajdonít, Vuk mellett Ka č ić : Razgovor ugodni narodu 
Slovinskogaját is idézi, s az már nem is meglep ő, hogy Herder és Fortis 
neve is szerepel az igen érdekes dolgozatban. Az az állítása, hogy a ,poé-
zis" idősebb a prózánál, kapcsolatba hozható Hamann tanításával az em-
beriség anyanyelvéről, ez Herder közvetítésével jutott el a kelet-európai 
irodalmakba. A dolgozatot érdEmbeń  elsőnek elemző  Fenyő  István is 
meglepve kapja föl a fejét, Töltényi - aki egyébként csak néhány dol-
gozatával ébresztett figyelmet - rendkívül tájékozott, a ballada-kérdés-
ben elfoglalt álláspontja igen korszer ű . Eddigi nyomozásaink nem jártak 
eredménnyel: de sejtjük, hogy Töltényi dolgozata nem egészen önálló, 
talán egyszer sikerül megtalálni forrását. Nincs adatunk arra vonatkozó-
lag, hogy bármelyik szláv nyelvet ismerte volna. A szerb és az orosz 
irodalomban való tájékozottsága mindenesetre legalább is közvetít őt té-
telez föl. Az orosz balladáról szólva, valószín űleg a XVIII. század utolsó 
és a XIX. század els ő  éveiben történt „fölfedezésekre" utalt, az Igor- 
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ének és a bilinák kiadására. Az Igor-ének harharosan németül Is megje-
lent, így hathatott aztán tovább. De ha önálló (fölfogásában feltétlenül 
az) Töltényi, akkor is azt tételezzük föl, hogy a szerb „halládák" ügyé-
ben Vitkovics tanácsát kérte. Természetesen nincs kizárva, hogy a már 
megjelent német fordítások nyomán vonta le elvi-gyakorlati következte-
téseit, Vitkovics egy-két tanácsa azonban kézenfekv őnek tűnik. De ha 
megtaláljuk is esetleg Töltényi dolgozatának ihlet őjét, akkor is az a 
fontos, hogy így, ebben a formában ezekkel a példákkal, ezzel a végkö-
vetkeztetéssel adta közre írását. 

S ahogy Vitkovics formálta a szerb dalok kérdésében à közvéle-
ményt, fordításaival, értekezésével, kölcsön adott könyveivel, tanácsaival 
hatást gyakorolt az irodalmi népiesség fejl ődésére, legalább olyan mér-
tékben tormálta a föltámadott érdekl ődés, a közvélemény Vitkovics al-
kotói módszerét. S bár a Vitkovics-m űvek filológiai hitelű  kiadása egye-
lőre távoli vágyálomnak t űnik, így a versek keltezésében jórészt a 
megjelenés észtendej ére szorítkozunk, talán nem tévedünk, ha azt állít-
juk, hogy három, ötös-hatodfeles jambusban készült fordítása 1825 után 
keletkezett; azután, hogy Kultsár az ő  segítségével ismertette Vuk köte-
teit; azután, hogy nálunk Tölté ńyi Szaniszló európai távlatba helyezte a 
szerb népénekek jelent ő égét; azután, hogy Toldy Ferenc fordítás céljára 
elkérte tőle Talvjnak később Goethe által is méltatott f ordításkötetét.31 
Ugyanis az ősi nyolcasokban, a felez ős tizenkettősökben készült átülte-
tések jórészt szabad fordítások; a dalszer űségen volt 'a hangsúly, a 
közvetlen-kedélyes hangvételen, a némileg stilizált, szalon-népiességnek 
nevezhető  egyszerűségen. De amint Vitkovics - valószín űleg kissé meg-
lepetten fölfigyelt a szerb népénekek európai népszer űségére, Goe-
théén kívül Grimm, Vater, Mérimée, Scott, Lamartine és mások lelkese-
désére; arra az izgatottságra, mellyel a magyar írótársadalom (a fiatalok, 
Toldy és Bajza is!) fogadta a szerb népköltészetr ől alkotott „nyugati" 
véleményeket; arra a szükségre, melyre a szerb népköltészet tematikája, 
alkotási módszere figyelmeztette a magyar írástudókat, talán azt fontol-
gatta magában, hogy a könnyed-dallamos énekek magyarra jegyzése 
mellett neki is a magas-súlyos irodalmi stílusban kell bemutatnia atyái 
népének énekelt. 

Három szerb népéneket fordított jambusban. 32  Az első  „Szerbus dall" 
címen jelent meg a Hasznos Mulatságok 1826. évfolyamában, jellemz ően 
csak ál-jeggyel; Szvorényi is csak Toldy javaslatára vette föl Vitkovics 
művei közé, holott hanghordozásában jellegzetesen vitkovicsi alkotás. 
„A király unokája" című  balladaszerű  költeményt pedig Toldy Ferenc 
jelentette meg a Fels ő  Magyarországi Minervában, 1827-ben. A fordítás 
létrejöttében talán Toldynak is van némi szerepe, értekezése készítésekor 
mindenesetre érintkezhetett Vitkoviccsal, hiszen a kéziratból adta köl-
tőnk át a verset. A harmadik, a Hajkun pedig az Aurorában látott nap-
világot, 1828-ban. 

Hogy miért éppen a jambusokat választotta Vitkovics, arra egy ko-
rábbi levelében kell keresnünk a választ. 1810-ben írja Kazinczynak: az 
általa alkotott meséket „talán jambusokba kellene ( ... ) öntenem, hogy 
annál eredetiebbek és ítéletem szerint, szebbek lehetnének". 33  A jambu-
sok, ebben az esetben nyilván a rímtelen ötös-hatodfeles jambusok, ą  
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csábító versnem Vitkovics részére. Kazinczy példája ebben dönt ő  lehet. 
„Fület-varázsló zengzet, szép iambus". - Írja a széphalmi mester Ber-
zsenyihez intézett episztolájában. De ebben a versformában írta Vitko-
vics is híres verses levelét, melyben a csoportrírnes felez ős tizenkettes a 
provinciális verselők jellegzetes versformájaként ironikus felhangot kap, 
míg a jambusok a kazinczys stílusbravúr hordozói. Berzsenyi Dániel is 
ebben a versformában írta költ ői episztoláját Vitkovicshoz. Költ őnk sze-
mében tehát ezek a jambusok az irodalmi stílus megfelel ő  eszközei, 
ahogy Kazinczyhoz maga írta, szebbé teszi a verset. De eredetibbnek is 
nevezi a jambikussá verselt meséket! Az eredetiségnek itt régebbi ér-
telmezésével találkozunk; a szerb népénekek fordítása esetében az iro-
dalmiság kritériuma a dönt ő . 

Rendkívül haszonnal járhat, ha az els ő , valószínűleg még a próbál-
kozás, a kísérletezés nyomait magán visel ő  „Szerbus dall"-t vetjük egybe 
az eredetivel 

„Mi hallik ott a' túlsó részeken? 
Harang, avagy kakas Szó hallik-e? 
Se nem Harang', se nem kakas szava; 
Egy Nénnek öcscséhez kér ő  szava: 
Kevelt öcsém! hah török rab vagyok, 
Jer, válts ki engem török kezekb ő l, 
Ër'ttem kevés bért kíván a' török: 
Két font arany pénzt, két font 

gyöngyöket. 
Nénnyének  az öcscse azt üzenteti: 
Aranyt nem adhatok, lovamra kell; 
Ha rajt üllök, szépnek tessék nekem: 
Gyöngyöt sem adhatok, mátkámra kell, 
Ha csókolom, kedvesebb hadd 

legyen, - 
Ocsécsének a' Nén viszsz üzenteti: 
Kevelt  öcsém! Török rab nem vagyok, 
Hanem török vagy Császárné vagyok." 

„Šta  s' ono čuje na onoj strai? 

11' zvona zvone, il' petli poju? 
Niš zvona zvone, niš petli poju, 
Veé sestra bratu svom poru čuje: 

„Ja sam ti, brate, Turska robinja, 
Iskup me, brate, iz Turski ruku; 
Za mene Turci mnogo ne ištu: 

Tri litre zlata i dve bisera." 

A bratac Sestri otporučuje: 

„Zlato  mi treba konju na uzdu, 
Kada ga jezdim, nek mije lepo; 

Biser mi treba ljubi na grlo, 
Kada j  ljubim, nek mije milo." 

Al sesÍra bratu otporučuje: 

„Nisam  ti, brate, Turska robinja, 
Veé sam ti, brate, Turska carica." 

Vuk Karadžić  valóban nem trochaeusnak tartja ezt a dalt, hanem 
daktilusok és trochaeusok keverékének, versformáját így jelöli: 

U U - U II  - U U - 

Vukot ralószínűleg  a dallam készteti a versforma e jelölésére. Nála 
valóban inkább dalszerű  a vers, épp a szövegben ugyan alig érzékelhet ő  
daktilusok teszik gördülékenyebbé, gyorsabbá a költeményt, míg VitkQ-
vics ötös-hatodfeles jambusai (egy helyütt a jambusokat anapaestussá 
oldja: Nénnyének az öccse;) méltóságteljesebb, drámaibb s a jambusok 
olykori görcsössége miatt nehézkesebb lesz a m ű . A jambusok nem teszik 
oly oldottá az el őadásmódot, mint azt Vuk gy űjtésében tapasztaljuk. Ott 
az ötödik szótag utáni caesura a verssort két részre osztja, s így a vers-
sor könnyedebb, szökell őbb lesz. Ahol az eredetiben két igét találunk, ott 
Vitkovicsnál egyet. Így vész el a második-harmadik sor bája: Vitkovics-
nál egybemosódik a harang és kakas szava, holott az eredeti - éppen 
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a caesurával - elkülöníti a két csendül ő  hangot. Az irodalmiasításra még 
néhány példát idézünk. Az eredeti sz űkszavúan csak ennyit közöl: Ja sam 
ti, brate, Turska robinja. Vitkovics feloldja ezt a sz űkszavúságot, kissé 
színpadiassá-keresetté teszi avval, hogy a „testvér" elé jelz őt iktat be: 
„kedvelt", s hogy a sor hiányzó fél-verslábát meglelje, indulatszóval 
enyhíti vagy véli fokozni a drámaiságot. A következ ő  (hatodik) sorban is 
ezt a fajta „akart" stílusfinomító törekvést érjük tetten: Iskup me, brate, 
iz Turski ruku. Vitkovicsnál:  Jer, válts ki engem a török kezekb ől! Itt 
már nem csupán töltelékszó kényszer ű  alkalmazásáról van szó, hanem 
szándékolt szépítésr ől. Ahogy a „kedvelt" jelz ő  utolsó sorban való visz-
szatérése is árulkodik a fordítói szándékról. 

Az eddig leírtak alapján azt hihetnénk, hogy Vitkovics sokat és lé-
nyegeset változtatott az eredeti szöveg magyarra átültetése közben. A fu-
tólagos összevetés is bizonyítja, hogy alig módosított. Ahol megtette, ott 
igyekezett „kijavítani" az eredeti vélt logikátlanságát: így a nyolcadik 
sorban három font aranyról és két font gyöngyr ől beszél a népdal, Vit-
kovics a szimmetria kedvéért két fontra helyesbíti a kért arany meny -
nyiségét (Érdekes, hogy a „litra"-t Vitkovics pontosan adja vissza, a régi 
szerbben valóban a „font"-nak felel meg!). Viszont kétséges, hogy a „két 
font gyöngyöket" sor-töredéket jambusi kényszer hozta-e létre, esetleg a 
tükörfordítás eredménye, vagy a korban divatos szokásnak engedett-e. 
Ugyanis a romantikus költő i nye1v36  a latinos idegenszer ű  alakkal inkább 
patétikus hatást ért el, a népies költ ői nyelvben - noha Arany Toldijá-
ból is tudunk példát rá - lényegesen ritkább ez az alak. 

A tizedik-tizenegyedik sor fordítása újabb problémát vet föl. Itt 
Vitkovics elejti a kézenfekv ő  megoldást: az állítást tagadással cseréli 
föl, s elmossa az eredeti részletezését (Zlato mi treba konju na uzdu), 
ezért nem világos, miért áll így: Aranyt nem adhatok, lovamra kell. S a 
folytatás sem oszlatja szét a homályt: Ha rajt üllök, szépnek tessék ne-
kem (Kada ga jezdim, nek mije lepo). Mi tessék szépen? A ló? Vagy 
rajta az arany? Az eredeti sokkal egyértelm űbb-egyszerűbb. Ugyanez 
vonatkoztatható a következ ő  két sorra: a részletezés elmaradása, az állí-
tás tagadásra cserélése bonyolulttá teszi a megokolást. Ezért nem képes 
visszaadni a népköltészetre Oly jellemző  ismétlődést (nek mije lepo... 
nek mi je milo: tessék nekem,... kedvesebb hadd legyen). Csakhogy 
amit mi - mai nyelvérzékünkkel homályosnak, bonyolultnak, szinte 
körmönfontnak érzünk, talán éppen abban látta a kortárs magyar iro-
dalmi közvélemény a népköltészeti jelleget. Talán éppen azért olvasta 
szívesen Vitkovicsnak a jambusi átültetéseit, azért kérte meg Toldy Fe-
renc, hogy elméleti cikkét 37  gyakorlati példával támassza alá, mert a 
vitkovicsi - az eredeti egyszer űséget kevesel ő  - megoldás felelt meg 
a balladai műfaj kialakítására törekv ő  költőknek. Az 1820-as években 
elsősorban Vörösmarty kezdeményezésére alakul ki a ballada kés őbb 
Arany János által tökéletesített formája. A „balladai homály" azonban 
nem a bonyolultság, a műköltői igyekezet eredménye, hänem a cselek-
mény szaggatottságáé. Azaz a homály oka nem nyelvi-kifejezésbeli, 
hanem előadásbeli-pszichológiai. Miután Vitkovics a kezdeti próbál-
kozások ódiumát vállalta, így a műfaj kialakítására tett els ő  kísérletek 
szükségszerű  kudarcával mentjük fordítását. Más kérdés, hogy a szerb 
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népköltészet ilyen formájú tolmácsolása túl nagy er őpróbát jelentett 
számára. A közvélemény igénye az alaposabb elmélyedést, a többszöri 
átdolgozást sem engedte meg 'a számára, így enyhítette az eredeti bájos 
csattańóját (Veé sam ti, brate, Turska carica: Hanem török nagy Csá-
szárné vagyok) egyetlen - de a hatást lerontó - jelz ővel; így teszi kö-
rülményesebbé általában az eredeti el őadásmódját. Ahol a népdal csak 
annyit mond, hogy a török (ti. a leányért) nem kér sokat, ott Vitkovics 
„kevés bér"-ről beszél. 

Vitkovics  egyébként is hű  követője volt a kor költői nyelvével kí-
sérletező  igyekezeteknek. Nála is megtalálható a magánhangzó kivetése 
miatt keletkezett mássalhangzó-torlódás (Ër'ttem.), illetve a két magán-
hangzó közül az egyik elhagyása (viszsz üzenteti). 

Ez - s másik két említett jambus-fordítása, melyben a megnöveke-
dett köUői feladatok még inkább mutatják a tükörfordításból, illetve a 
kompomisszumokbói adódó nyelvi-kifejezésbeli problémákat - a ver-
el'st tekintve nem illik bele a szerbus manier magyar pályafutásának 

állomásai közé. De csak abban az értelemben nem illik bele, ha azt egy 
versnem fejlődési meneteként tekintjük. Amint a szerb népköltészet ma-
gyarországi befogadásának útját tekintjük át, mindjárt megnövekszik 
Vitkovics szerepe, azon belül ezeké a fordításoké is. Ugyanis Vitkovics 
példát adott egy másik fajta fordítási lehet őségre. A népies-könnyed, 
Kölcsey szavával élve a „dévaj" tónus mellett a komolyabb, súlyosabb, 
irodalmibb forma felé is igyekezett ösvényt vágni. E három átültetés 
nem a szórakoztató dalszerz ő  alkotása, hanem az európai nevezetesség ű  
népköltészet fordítójáé, aki a magyar irodalmi gondolkodás számára szál-
lít érveket, példákat. Az els ő  jambusi tolmácsolás 1826-ban jelent meg, 
ugyanabban az évben, mikor Kölcsey közreadta a „Nemzeti hagyomá-
nyok"-at. Ez a „szerbus dali" akár illusztrációja is lehetne Kölcsey alábbi 
fontos elvi megállapításának: „Mert a nemzeti poézis a nemzeti történet 
körében kezdi pályáját, s a lírának kés őbb feltámadó s individuális ér-
zelmeket tárgyazó zengése is csak ott lehet hazaivá, hol az a nemzeti 
történet régibb múzsájától kölcsönöz sajátságot, s személyes érzeményeit 
a nemzeti hagyomány és nemzeti megnemesített életkör nimbuszán ke-
resztül sugároztatja." Ez a dal a nemzeti hagyományból született, az 
epikus énekek lecsapódásaként, a török császárn ővé lett szerb leány tör-
ténete lírává egyszerűsödött, az individuális érzelmek hazaivá válhattak, 
mivel valóban a szerb történelemt ől „kölcsönŐz sajátságot". 38  

Talán nem tévedünk, ha a „Nemzeti hagyományok" megjelenésével 
hozzuk kapcsolatba Vitkovics e fordítását. Ahogy Toldy Ferenc sugal-
mazását érezzük „A király unokája" cím ű  ballada tolmácsolásán. Jel-
lemzően Toldy Ferenc cikkének mellékleteként látott napvilágot. Olyan 
elvi-elméleti dolgozatot bizonyít, mely az irodalmi népiesség, a roman-
tikus stílus népszer űsítését tartja szem el őtt. S az sem érdektelen, hogy 
a műfaji-versnembeli változatosságot, a fokozatosságot példázza az ügyes 
szervező  Toldy; közli Vörösmarty „eredeti' balladáját, •a szerbus manier 
egyik legszebb magyar megvalósulását, de Vitkovics jambusversét is. Az 
eredeti ballada verselésében, hangvételében közelebb áll a szerb h ős-
énekek verseléséhez, hangvételéhez, viszont Vitkovics tolmácsolása tema-
tikájában, eszmeiségében idézi a követésre ajánlott mintát. 
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Fejtegetéseink  azt célozták, hogy Vitkovies jelent őségét újabb ol-
dalról világítsuk meg. Ezúttal nem az irodalomszervez őről szóltunk, nem 
költészetét tettük az értékelés patikamérlegére; hanem hozzájárulását a 
magyar irodąlmi gondolkodás fejlődésében. Azt állapíthattuk meg, hogy 
sugalmazásai, fordításai állandó ébreszt ői az irodalmi népiesség roman-
tikussá váló folyamatának; részese az Új lehet őségek kikísérletezésének; 
az elvi megállapításokat igyek śzik gyakorlati tetteivel (tolmácsolásaival, 
könyvkölcsönzéseivel) alátámasztani. E tevékenységében • a hangsúly 
egyre inkább a tudatos költ őre esik. A dalszerz ő  mind inkább átadja .a 
helyét a „megnemesített" népköltészet tolmácsának. Ezt bizonyítja há-
rom fordítása az 1820-as évek második feléb ől. 
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jedańaesterac umesto deseterca ... Uo.) titös-  s hatodfeles jambusok váltakoznak e 
versben is. 

Idézett kiadás :1:11. 123. 
A  Hasznos  Mulatságok közlését idézzük. 
Idézett kiadás II. 69., 109. szám. Bevezetés:  LVII.  lap. 
A reformkori nyelvállapotra vonatkozó adatainkat a „Nyelvünk a reformkorban" 

című  kötetből vettük. Budapest 1955. 
7 Felső  Magyarországi Minerva 1827. IV. 1153-1167. 
a Idézett kiadás I. 496.  

REZIME 

UZ ULOGU MIHAJLA VITKOVIČA  U RAZVOJU NARODNJACKOG 
PRAVCA U MADARSKOJ KNJIŽEVNOSTI 

Cilj ovoga rada je da sa novog stanovišta osvetli zna čaj Mihajla Vitko-

vióa koji su  veé mnogi ocenjivali. Ovoga puta nije re č  o književnom organi-
zatoru, pa se ne stavlja na apotekarku vagu njegova poezija. 'Ocenjuje se 
njegov doprinos razvoju madarske književne misli. Konstatuje se da su nie-
gove ideje i prevodi stimulativno uticaH na razvoj književnosti od književno-
-narodskog ka romanti čarskom pravcu. Vitkovi ć  je učesnik u eksperimenti-

sanju novih pesni čkih moguénosti On nastoji da teoretske postavke podupre 
i delima (prevodima, pozajmljianjem knjiga: on je bio taj koji je Talfijinu 
knjigu dao u ruke „ocu mađargke istorije književnosti", Ferencu Toldiju). 
U ovoj svojoj aktivnosti on postaje svesni pesnik i napušta poeziju lakog 
stila. On srpsku narodnu poeziju tuma či ne samo stilom mađarske narodne 
pesme, nego pokušava da je „oplemeni". Ovo potvr đuju tri njegova jambska 
prevoda koji su nastali u drugoj polovini 1820. godine. 
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Péter László  

ANDRIC  ÉS 
A  JUGOSZLAV—MAGYAR  
BARATSAG 

Ivo Andrić ,  a Nobel-díjas jugoszláv elbeszél ő , a két világhá-
ború között diplomáciai szolgálatban állott. Hazáját számos európai f ő-
vârosban képviselte, majd 1937 decemberét ől a Milan Stojadinovié ve-
zette kormányban a külügyminisztérium vezértitkára lett. Stojadinovié 
miniszterelnök a külügyminiszteri tárcát is megtartotta magának, így 
Andrié voltaképpen Stojadinoviénak külügyminiszteri min ő égében a 
helyettese volt. A magyar diplomáciai iratok többnyire miniszterhelyet-
tesként emlegetik is. 

E munkakörében Andri ćnak nagy szerep jutott a jugoz1áv—magyar 
köżeledés kimunkálásában. Hogy annak idején milyen nemzetközi és bel-
politikai erők szorították rá mind a SHS királyság kormányát, mind a 
Mussolinivel, majd Hitlerrel egyre szorosabb kapcsolatba kerül ő, egy-
mást váltó magyar kormányokat, annak bonyolult elemzése e helyt 
messzire vezetne. Elégedjünk meg itt annyival, hogy Stojadinovi ć, bár 
óvatosan, de kedvez ően fogadta a magyar külügyminiszter, el őbb Kánya 
Kálmán, majd Csáky István tapogatózásait, és amennyire a kisantant 
többi országa engedte, igyekezett a két ország közeledését el őmozdítani. 
Igy jött létre 1938 augusztusában a bledi nyilatkozat, amely a kisantant 
országainak és Magyarországnak viszonyában 1919 óta az els ő , enyhü-
lést jelző  dokumentum. Ennek megszületésében már Andri ćnak is sze-
repe volt. Aith Waldemár, a magyar kormánynak Belgrádban akkreditált 
rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere 1938. május 26-án azt 
jelentette külügyminiszterének, hogy Andri ć  kifejezést adott a belgrádi 
lengyel nagykövet el őtt a Stojadinović-kormány abbeli szándékának, 
hogy szeretnének a magyarokkal megegyezni. Utódát, Bakach-Bessenyey 
Györgyöt augusztus 25-én Andri ć  tájékoztatta a bledi konferenciáról. 
Andrić  üzenetet küldött Kánya Kálmán magyar külügyminiszternek, 
hogy Genfben találkozni szeretne vele. A találkozó azonban Kánya el-
foglaltsága miatt elmaradt. 

A közeledésnek sok akadálya volt. Egyrészt a német terjeszked ő  po-
litika, amely Jugoszláviát aggályossá tette a magyar kormány szándé-
kainak őszintesége felől, másrészt a magyarországi széls őjobboldaliak 
agresszív propagandája. Bessenyey 1938. szeptember 26-án jelenti Ká-
nyának, hogy Andrić  közölte vele: bár Zadravec püspök .revíziót követel ő  
beszéde ^sok gondot okoz nekik, magyarbarát politikájukat folytatják, de 
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kérik a hasonló hangok megfékezését. (Kánya kés őbb tagadta, hogy 
Zadravec beszédében Bácska revízióját követelte volna.) Ebben a követi 
jelentésben olvassuk ezt az igen jelent ős mondatot:.  „Andrics  utalt arra, 
hogy a német hatalom további terjeszkedése mindnyájunkat veszéllyel 
fenyeget.  . 

Későbbi megnyilatkozásai is jól mutatják, hogy Andri ć  főnökénél, 
Stojadinovićnál pozitívabb, haladóbb álláspontról szorgalmazta a jugosz-
láv—magyar megegyezést.  Andri ć  reálpolitikus volt, de antifasiszta meg-
gy őződését soha föl nem adta. 

Nehezítette a közeledést, hogy ugyanebben az id őben folyt Német-
országnak Csehszlovákia szétzúzására indított akciója, s ebben a magýar 
kormány érdekeltnek mutatta magát. Bessenyey szeptember. 29-én je-
lentette, hogy Andrié Magyarországnak Csehszlovákia magyar lakta vi-
dékeire vonatkozó igényét méltányolja, de a szlovák és a rutén nép 
önrendelkezési jogára való kívánságról az a véleménye, hógy ezzel a 
magyarok túlmennek Hitleren, s fölizgatják vele a jugoszláv közvéle-
ményt. Október 15-én Bessenyey tolmácsolja Stojadinoviénak és Andrié-
nak a ‚magyar—cseh ellentét békés elintézésében való közvetítésre tett 
ajánlatát. Október 24-én Bessenyey jelentette, hogy Andri ć  jelenlétében 
tárgyait Stojadinovi ćtyal. Andriá nyugtalan -Hitler és a magyarok terü-
leti követelései miatt, és nyilatkozatot követel a magyar kormánytól 
Jugoszlávia megnyugtatására. 

Október 28-án Kánya utasítja Besseriyeyt: „Ami Andricsnak azt az 
érvelését illeti, hogy Mussolini és Hitler új területek megszerzése alkal-
mával a szomszédokat megnyugtatni igyekezett, mutasson rá, hogy ez 
legjobb tudomásunk szerint nyilvánosan mindig az akció befejezése után 
történt." . 

E nehézségek elleńére Andri ć  nem hagyott -föl az er őfeszítésekkel. 
Kányának a magyar parlamentben november. 12-én elhangzott nyilatko-
zatában a jugoszláv—magyar kapcsolatokra vonatkozó részének megfo-
galmazása sem elégítette ki a jugoszláv közvéleményt. Kánya egyebek 
közt azt mondotta, hogy „már alig vannak nézeteltérések" a két ország 
között. Az ellenzék, amely támadta Stojadinovi ćot magyarbarát politi-
kája miatt, belekötött a „már alig" szócskába „Andrics. szerint - je-
lenti 14-én Bessenyey - Vajdaság egész lakossága felfigyelt Nagyméltó-
ságod kijelentéseire, és abból- a körülményb ől, hogy Nagyméltóságod 
szavai szerint fontosabb kérdésekben még van (habár csekély) nézetel-
térés a két kormány között, arra következtettek, hogy ezek a fontosabb 
kérdések csak a határra és a kisebbségekre vonatkozhatnak, márpedig a 
kisebbségi kérdés volt az, amelynek felvetése Csehszlovákia megcsonkí-
tását eredményézte." Ez az idézet jól mutatja, Andri ć  milyen bels ő  ellen-
állás leküzdésével tudta csak ä magyarokhoz való közeledés politikáját 
folytatni az adott nemzetközi helyzetben. Jugos źlávia ekkor választások 
előtt állott, így a kormány még kevésbé térhetett ki a• közvélemény 
nyomása elől. „Az volt a benyomásom - írta még Bessenyey -‚ hogy 
Andrics korántsem ítéli meg olyan optimisztikusan a kormány válasz-
tási kilátásait, mint f őnöke." Stojadinoviának a választás-ok után nem 
sokkal bekövetkezett bukása megmutatta, hogy Andri ć  borúlátása volt a 
reális. . 
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November 26-án Andri ć  magához kérette Bessenyeyt, s a románok-
nak a ruszinszkói helyzettel kapcsolatos aggodalmait tolmácsolta. 28-án 
Kánya utasította Bessenyeyt, közölje Andri ćtyal, Ruszinszkó ügyében a 
magyar korinány fegyveres beavatkozásra nem gondol, Csupán az ön-
rendelkezési jog érvényesítését óhajtja. Bessenyey 29-én jelenti az el őző  
nap lemondott Kánya helyét ideiglenesen betölt ő  Imrédy Bélának, hogy 
Andrié a közlést megköszönte, és reméli, a románok is megnyugszanak. 

1939. január 14-én Bessenyey az Új külügyminiszternek, Csáky Ist-
vánnak jellemzi a magyar—jugoszláv megegyezés kilátásait a belgrádi 
olasz követ értékelése szerint. „Mellette szól el őször a miniszterelnök és 
a vezértitkár kedvez ő  beállítása. Másodszor a Ciano gróf által kifejtend ő  
nyomás. Ellene: a miniszterelnök megrendült helyzete... Másodszor: bu-
karesti beavatkozás. . ." A Cian•o külügyminiszter tervezett belgrádi lá-
togatásával valóban várható olasz nyomás Andri ćban éppen ellenkez ő  
hatást váltott ki. Besenyey 15-én tolmácsolja Csákynak Andri ć  fejtege-
téseit. „A megegyezést - mondotta Andri ć  - egy éven belül létre kell 
hoznunk." Az akadályt részint Románia ellenállásában, részint a nagy -
hatalmak esetleges beavatkozásában látja. „Ciano gróf látogatása elé 
némi aggodalommal tekint, mivel fél, hogy túl gyors tempót kíván dik-
tálni. Ezenkívül a közeledés kérdését magunk is meg tudjuk oldani a 
nagyhatalmak beavatkozása nélkül." 

Látható, hogy Andri ć  gondolkodásában ez következetes, állandóan 
visszatérő  nézet: a nagyhatalmaktól függetlenül kell az egymásra utalt 
kis nemzeteknek megtalálniuk egymás  kezét  Ugyanaznap, 15-én kelt bi-
zalmas jelentésében Bessenyey azt is közölte még Csákyval, hogy Andri ć  
ugyan megértéssel fogadta Magyarországnak az Antikomintern Paktum-
hőz való csatlakozását, s ezt a lépést úgy tekintik, mint a bécsi döntés 
viszonzását, de határozottan leszögezte: „Jugoszlávia a maga részérő l 
nem foglalkozik azzal a gondolattal, hogy eddigi magatartásán, mely 
minden blokk vagy ideológiai csoporthoz való csatlakozástól való tar-
tózkodás elvén alapul, változtasson."  

Andrić  is részt vett Ciano és Stojadinovi ć  megbeszélésein, majd 
utána tájékoztatta Bessenyeyt a jugoszláv—magyar viszonyra vonatkozó 
részeiről, illetőleg az adott időpontban a kérdés helyzetér ől. Elmondotta 
a magyar követnek - amint ezt Bessenyey 26-án jelentette Csákynak -‚ 
hogy Stojadinović  a románok miatt nem akar magyar—jugoszláv egyez-
ményt, megelégszik a kölcsönös egyoldalú nyilatkozatokkal. Andri ć  po-
zitívabb állásponton volt: neheztelt a románokra, amiért a jugoszláv—
magyar közeledésnek útját állják, s nem értett egyet a kormánylapnak, 
a Vremének 24-i számában megjelent óvatoskodó állásfoglalásával sem. 
„Kért, hogy ne vegyük túl komolyan ezt a cikket. . ." Andri ć  szerint 
külön kell választani a pillanatnyi helyzetet a jöv őbeni. lehetőségekt ő l. 
Türelmet kért •a magyaroktól. Bessenyeynek arra az érvelésére, hogy 
most Magyarországon kedvez ő  a hangulat az egyezmény megkötésére, s 
ezt az alkalmat kár volna elszalasztani, Andri ć  megint igen jellemző  és 
józan választ adott: „A miniszterhelyettes ezt megértéssel fogadta, de 
hozzátette, hogy a közeljöv őben úgy sem köthettünk volna semmiféle 
egyezményt, mert ezzel kitettük volna magunkat annak 'a veszélynek, 
hogy mindenki Olaszország közvetítésének és ezzel a tengelypolitika  si- 

111 



kerénék  könyvelte. volna el a létrejött kozeledést.  A magyar—jugoszláv 
megegyezés, mondotta Andrics, egy igen nagy dolog lesz, de gondoskod-
nunk kell arról, hogy az legalább is 80°/o-ban egy magyar és jugoszláv 
siker legyen... Andrics ezek után rámutatott arra, hogy a közép- és 
kis államok számára szükségszer űen komoly veszélyekkel jár, ha túl 
szoros kapcsolatba lépnek egyes nagyhatalmi csoportokkal;, ők, jugoszlá-
vok, elfogadják azokat az elkerülhetetlen következményeket, melyek Szá-
mukra a Róma—Berlin tengely közelségéb ől és hatalmi túlsúlyából adód-
nak, de formálisan nem hajlandók szabadságukat feláldozni." A magyar 
követ erre „magyarázni kezdte a bizonyítványát", az olaszok és a né-
metek iránti hálával és érdekközösséggel érvelve a magyar politika fa-
sisztabarát vonala mellett, majd jelentésében még ezeket a nagyon jel-
lemzá mondatokat Írja: „benyomásom szerint Stojadinovié - legalább is, 
ami belső  érzelmeit és szimpátiáit illeti feltétlenül közelebb áll a to-
talitárius államokhoz, mint azt a miniszterhelyettes szavaiból következ-
tetni lehetne." Ez világosan rögzíti, hogy Andrié nem rokonszenvez a 
tengelyhatalmakkal, amint ezt a korábbi jelentésekb ől is megismer-
hettük. 

Bessenyey  e jelentését így zárta:  „Andriccsal a legnagyobb egyetér-
tésben és azzal a kölcsönös ígérettel váltunk el egymástól, hogy a szív-
ügyünket képez ő  magyar—jugoszláv közeledésen tovább is lankadatlanul 
munkálkodni fogunk." 

A január 27-i követjelentés tartalmazza Andriénak a Ciano gróffal 
folytatott tanácskozásról adott tájékoztatóját. Andri ć  ekkor annak a re-
ménynek adott kifejezést, hogy Stcijadinovi ć  mégiscsak rászánja magát 
az egyezményre. „Andri ć  Úr, aki általában igen óvatos szokott lenni jós-
lataiban, erősen bízik egy ilyen irányú fejl ődésben." 

A jugoszláv belpolitika változása azonban keresztülhúzta Andri ć  szá-
mítášait. Február 4-én megbukott Stojadinovié, s az Új miniszterelnök, 
Cvetković , külügyminiszterré azt az Aleksandar Cincar-Markovi ćot ne-
vezte ki, akit annak idején, amikor Berlinbe küldte követnek, Stojadi-
nović  „porosz szerbnek" nevezett, s aki a hitlerizmussal való rokonszen-
vét nem is leplezte. 

Nemsokára Andri ć  is távozott a minisztériumból: újból követ lett, 
ő  ment Cincar-Markovié helyére Berlinbe. A magyar diplomáciai ira-
tokban még kétszer találkozunk vezértitkári min őségében a nevével. 
Március 15-i jelentésében Bessenyey arról számolt be f őnökének, hogy 
tájékoztatta Andri ćot a ruszinszkói magyar akcióról. Andri ćék - írta 
- „meglehetősen tanácstalanul állanak az Új helyzettel szemben." A ro-
mánok aggodalmait ismét Andri ć  próbálta eloszlatni. A március 19-i je-
lentésben olvassuk, hogy megígérte közvetítését: „azon reményének ad 
kifejezést, hogy komplikációk nem fognak beálla ňi." 

Andrié -  maga is pólgári demokratikus politikus - az akkori nem-
zetközi és jugoszláviai belpolitikai viszonyok között ennyit tehetett a két 
szomszédnép közeledéséért, s ez, ha elfogulatlanul ítéljük meg, nem is 
kevés, hiszen mindkét részr ől gyanakvás és aggály kísérte lépéseit. Nyi-
latkozatai félreérthetetlenül mutatják, hogy Őt nem a nagyhatalmak szo-
rítása, hanem a kis népek történelmi érdekközössé gének fölismerése 
késztette a magyarsággal való közös útkeresésre. Ebben nyilvánvalóan 
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ugyanaz a bölcs, a történelmet nagy  távlataiban  látó szemlélet mutatko-
zott meg, mint írásműveiben, elsősorban a még ezután írott f őművekben, 
a  travniki  meg a  višegrádi  krónikákban. S bizonyára diplomáciai tár-
gyalásainak is volt része abban, hogy a Híd a  Drinán  befejező  passzusai-
ban, amikor az osztrák - megszállás  rajzát  adja, kevés számú magyar 
figurái közül  az .  egyik, a közös hadsereg szanitéce, nem Csupán rokon-
szenves, hanem jellegzetesen  andrić i  hős is: uniformisa ellenére: ember. 
Ahogy Ady írta: ember az embertelenségben.  

REZIME 

ANDRIČ  I  JUGOSLOVENSKO-MADARSKO PRIJATELJSTVO 

Dobitnik Nobelove nagrade, Ivo Andrié,  u  razdoblju izmedu dva rata  bio  
je  u  diplomatskoj službi. On je svoju zemlju predstavljao  u  brojnim prestoni-
cama Evrope, da bi od decembra  1937.  do  marta 1939. u  viadi Mflana Stojadi-
novića viišio dužnost generalnog sekretara Ministarstva inostranih poslova. 
Stojadinovié je zadržao za  sebe  položaj ministra inostranih poslova,  te  je 
Andrić  zapravo delao  u  svojstvu zamenika ministra inostranih poslova.  U  
svom delokrugu rada posvetio je znatnu pažnju negovanju jugoslovensko -ma-
đarskog približavanja. Ma đarski diplomatski materijal (izveštaji beogradskih 
mađarskih poslanika ministru inostranih poslova) sadrže zna čajne dokumente  
o  Andri ćevim izjašnj-avanjirna. On je jugoslovensko-ma đarsko pomirenje  p0-
žurivao iz razloga da bi  mali  narodi mogli  zaj  edničkim snagama da  se  su-
protstave nema- čkoj  i  talijanskoj ekspanziji. Nasuprot Stojadinovi ću koji  se  
pril-agodavao fašizmu, Andri ćeva realna  politika  bila je uvek antifašisti čkog 
karaktera. On je naglašavao da za male narode predstavlja opasnost pove-
zanost sa izvesnim grupam-a  velikih sila  i  da Jugosloveni „nisu radi da žrtvuju 
svoju slobodu". - - 

- Nažalost, obe ćavano približavanje je spre čeno krojerijem evropske poli-
tike „osovinskih sila"  i  širenjem fašisti čke Nema čke, jugoslovensku proza-
padnu politiku su vodili Cincar Markovié  i  Cvetkovi ć ,  a  Andrić  na  svojoi 
novoj dužnosti (kao -ambasador  u  Berlinu) veé nije  bio u  mogućnosti da 
ostvari  j  ugoslovensko-mađarsko prij atelj stvo. 

RËSUMË 

ANDRIČ  ET L'AMITIP, YOUGOSLAVO-HONGROIS  

Le grand  écrivain yougoslave Ivo Andri ć , posesseur du. prix  Nobel,  au 
cours des années avant  la  deuxiéme guerre mondiale,  a été  diplomate par sa 
carriére, et représentait son pays dans quelque  c-apitales éuropéenes. Dés dv 
décembre  1937.  jusqu'au  mars 1939  il tenait  la  poste du secrétaire général dv 
ministére des affaires étrangérs, dont  le  ministére  a été  Milan Stojadinovi ć . 
Actif dans son domaine, Andri ć  s'éfforçait  de  donner une grande importan&  
ă  la  cultivation des rélatioris hongrois—yougoslave.  Les  matériaux  diploma -
tiques  (les  rapports des ambassadeurs hongrois  â  Belgrade au ministére  de  
affaires étrangeres  â Budapest)  conti-ennent des documents précieux sur  les  dé-
claratjons du Andri ć. Ii hâtait  la  réconciliation yougoslave-hongrois pour que  
les  petits nations, ensembie, pourraient résister avec  les  forces communs auz  
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expansions allemandes et italierines.  La politique réel du Andri ć  portait une 
empreinte antifassiste. Ii a accentué que pour les petits nations les liens avec 
quelques groupes des grands représentent un péril et que les „Yougoslave 
ne veulent pas sacrifier la liberté". 

Malheureusement Andri ć, qui  a obtenu une nouvelle poste, comme am-
bassadeur ă  Berlin n'était pas on possibilité de réaliser son désir: l'amitié 
yougoslavo-hongrois. 
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JUGOSZLÁVIAI  
MAGYAR IRODALOM 



Vajda Gábor 	 - 

HAGYOMANY  ÉS  
AVANTGARDE*  

Kultúránk minden értelmiségijének, de els ősorban Bori Imre szel-
lemi munkásságának legfontosabb és egyben legnehezebb (talán egyedül 
csak nála megoldott) kérdése: hogyan megvalósítani a tájjelleg és a kor-
szerűség; a nemzetiségi kultúra m űvelőjének és társadalmunk tevékeny 
tagjának egységét, a jelen jugoszláviai magyar kultúrájának és tájunk 
hagyományainak összekapcsolását, hogy ezek termékeny ellentmondásai-
ból necsak mindig a napirend utolsó pontjaként szerepl ő  kisebbségi, ha-
nem - a délszláv és a magyar kultúra határmezsgyéjén - autonóm 
jugoszláviai magyar kultúra születhetne. 

Bori Imrének minden könyve - Az ember keresését ől az Eszmék és 
látomásokon, A jugoszláviai magyar irodalom történetén, az avantgarde 
nagymonográfián át az Irodalmak - kölcsönhatásokig - ezekre a kér-
désekre kíván választ adni. A tájjelleg kutatásánál a magyar kultúrára 
és Európára figyel, az avantgarde vizsgálatánál a korábban Új törekvé-
sekkel szemben terméketl ęnnek hitt vidék (legyen az magyar, vajdasági 
vagy horvát) fogamzóképességét vizsgálja. 

Napjaink alkotói törekvéseiben élni és érezni korunkat, ugyanakkor 
a Vajdaságban is itthon lenni, mi több, ennek az itt-létnek történelmi 
jogosultságát és folyamatosságát bizonyítani a kétked őkkel és a min-
dennapok tarkaságaiban elszóródó csúfolódókkal szemben - mindez Pá-
ratlanul hatalmas energiát igényel. És e küzdelem minden szakaszát 
művek koronázzák, melyekkel kapcsolatban határainkén túl is állásfog-
lalásra kényszerül a kritika. 

* * * 

Szenteleky  Kornél álmodozó költői maximalizmusában olyan tár-
gyak, emlékek alakjában szerette volna felfedezni tájunk hagyományait, 
amilyenek az Ősi kolostorok, évszázados kollégiumók, hírhedt lovagvá-
rak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok, france-i könyvesboltok, 
fontainebleau-i erd ők, nótázó igricek, ferdekucsmás kurucok, sárga sza-
kállú ötvösök;  magas homlokú hitvitázók, finomujjú humanisták. Bori 

Bori Imre Irodalmi hagyományaink, Irodalmak—kölcsönhatások cím ű  könyvei, -va-
lamint Kiss Ferenc Hagyomány és mérték (Kortárs, 1972. X. sz. 1647. 1.) cím ű  cikke 
ürügyén. 
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Imre újabb könyve, az Irodalmi hagyományaink, mely tájunk kilenc szá-
zados irodalomtörténeti anyagából közöl szemelvényeket, bebizonyítja, 
hogy az elsősorban jelene adottságaira ügyel ő  költő  és irodalomszervező  
megbocsáthatóan tévedett, mikor a felsorolt intézményeket, embereket 
és szövegeket hiányolta tájunk kultúrájának történetél ďől. Mert ezek 
egyszerűen léteztek - hirdeti Bori bevezet őjében és az antológia anya-
gával. A hegyek, fontainebleau-i erd ők igényére nem is válaszol, mivel 
azokat nem tartja a hagyományok és a költészet nélkülözhetetlen felté-
telének, legfeljebb a klasszicizáló líra, esetleg bizonyos romantikus köl-
tészet kellékének. Szenteleky tehát legfeljebb saját költ ő iségének, vala-
mint nemzedéktársai közvetlen szellemi feltételeinek határait vonta meg, 
ezzel azonban, nem lévén vizsgálódó alkat, inkább bezárta, mintsem ki-
nyitotta a hagyományok kutatásának és vele kapcsolatos elméleti kérdé-
sek kapuját. 

Szenteleky  költői heroizmusa a semmiből akart irodalmat teremteni, 
a légüres tér félelmét energiává lényegíteni. Bori Imre nem a költ ői 
képzelet igényéb ől kárhoztatja a szellemileg medd ő, gyakran elvándorló 
ősöket, hanem jelenünk szellemi helyzetét fogadva el kindulóporitként, 
a létező, de az idő  és az emlékezés porával belepett gyökerek után nyo-
moz. Tudja, hogy mely kritériumok érvényesülnek a világirodalomban, 
milyenek a mércék a magyar irodalomban (átértékelésükhöz maga is 
hozzájárult), ez azonban nem hátráltatja vissza egy regionális szellem-
történeti feladat el ől, mely A jugoszláviai magyar irodalom története 
című  kapitális művében lefektetett tételeinek folytatásaként, a jelenkori 
jugoszláviai magyar kultúrát önnön több száz éves táj jellegéb ől származ-
tatja. Mivel indokolja törekvésének jogosultságát? 

Bori Imre hagyománykutató felhívása Kölcsey Ferené Nemzeti ha-
gyományok című, a maga nemében és idejében korszakalkotó értekezé-
sére emlékeztet bennünket. Nemzeti tettek és azok hagyománya nélkül 
nincs nemzeti szellem és poézis sincs, mondja ki Kölcsey, hogy a roman-
tika hitelesítse szavát. Borinak Ugyancsak alapvet ő  tétele, hogy kultú-
ránk értéktermel ő  és autonóm szellemiségű , ezért Kölcseyhez hasonlóan 
értelmezi hagyományaink összegy űjtése szükségletének és jelenünk al-
kotó törekvéseinek kapcsolatát. Az írás csak látszólag keletkezik elszige-
telten, csak a fiktív jövővel szembeni nyitottságban; mert a m ű  anyagá-
ban, alkotója szemléletében a múltszellemisége is benne van vagy benne 
kell lennie. Ą  hagyománykutató célja, hogy ,a kulturális örökség felélesz-
tése révén fejlessze e tudatot. Több száz éves jelenlétünk ne maradjon 
holt tőke, hanem váljon eleven jövőteremtő  erővé: az írók világában, tár-
sadalmi fórumokon és az iskolapadban. 

Múltunktól nem kell félnünk, nincs rossz lelkiismerete. Azon a te-
rületen élünk, mely évszázadokon át talaja volt a magyarok és a dél-
szlávok kultúrkapcsolatainak. E közeledés folyamatának története egyéb-
ként egyike legfontosabb társadalmi célkitűzésünknek, a nemzeti kultú-
rák kölcsönös megismerésének, összeköt ődésének nagyszerű  példája. Bori 
e kilencszáz éve kialakult szellemtörténeti határsávból (lásd: Bori Imre 
Irodalmak - kölcsönhatások című  kapcsolattörténeti tárgyú könyvét), a 
kölcsönös hatások ún. Wilson-kamrájából származtatja' ezt az er őtöbble-
tet, mely tájjellegén .  túl is meghatározza kultúránkat, és az egymás mel- 
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lett haladó, egymással termékenyít ően keresztez ődő  nemzeti törekvések 
gyűjtőmedencéjévé, közvetít ő  mezejévé teszi. Ha tehát a jugoszláviai ma-
gyar kultúrhagyományok tárgyi és értékbeli gazdagsága nem is annyira 
jelentős, mint mondjuk Erdélyé, esetleg valamely magyarországi városó 
és környékéé, mondjuk Debrecené, az a tény, hogy f ő  tulajdonsága nem 
a begubózva satnyuló tájjelleg, hanem az itt él ő  szomszéd népek kultú-
rájával szembeni nyitottság volt, s hogy ebb ől következ őleg hagyomány-
története voltaképpen sajátos ötvözet, - e közösség ténye ad jogot ahhoz, 
hogy önmaga más kultúráktól eltér ő , de azokkal szerves kapcsolatot tartó 
gyökérzetét kísérelje meghatározni. S ha a kapcsolatoknak e határsávját 
már az eddig felkutatott anyag alapján létez őnek látjuk, akkor vajmi 
keveset ront e tény hitelességén, hogy tájunk tudatosan, programszer űen 
sohasem törekedhetett autonómiára. Híd-szerepét azonban anélkül is be-
tölthette, ez már most is kitűnik. 

Ennek szellemében-állítja Bori például Kesincei Jánosról, hogy pan-
nón költő  volt, s hogy magyarsága vagy horvátsága eldönthetetlen vagy 
legalábbis másodlagos kérdés. A párhuzamosságot és kölcsönösségeket 
azoknak a délszláv származású államférfiaknak, egyházi embereknek, 
történészeknek, képz őművészeknek a hosszú sora is bizonyítja, akik 
amellett, hogy magyar uralkodók szolgálatában tevékenykedtek, a kul-
túrát is közvetítették, egy id őben Olaszország, Dalmácia és Magyaror-
szág, később Magyarország és a délszlávok között. Még ennél is bonyo-
lultabbak a népköltészeti motívumok kontaminációjának útjai vagy az 
utolsó két évszázad szerteágazó m űköltészeti kapcsolatai. A helyzetnek 
ebből a legáltalánosabb ismertetéséb ől is kitűnik, milyen nagy jelentő-
ségű  az a tudományos szempont, amely egy konkrét kapcsolattörténeti 
jelenségre vonatkozóan nem valamely nemzet els őbbségét feszegeti, ha-
nem tárgyilagosan és id őszerű  tudományossággal a hatások közös terüle-
téről indul ki. 

Hogy e tájon az utolsó kétszáz évben ritkán születtek a' nemzeti 
irodalmak színvonalához mérhet ő  alkotások, az csak azért van, mondja 
Bori történelmi szempontja értelmében, mert az a történelmi pillanat, 
mely a magyarság legjobbjait, más nemzetek példáját követve, el őször 
a latin, majd a magyar nyelv ű  kultúrhagyoniányok összegyűjtésére ösz-
tönözte, Pestet tette központtá, s így annak a szellemi centralizmusnak a 
kialakulását alapozta meg, mely más, különösen á mienkhez hasonló, a 
történelem kedvez őtlen közrejátszása folytán kevésbé -  folyamatos műve-
lődésű  tájakról még az éppen újabb virágzásnak induló hagyományok 
megmaradt minimális éltet ő  nedvét is elszívta. Ahogyan Pestnek joga 
volt a még nem egységesült és nem tudatosult, s őt más népekkel való 
kapcsolatában is heterogén latin és magyar nyelv ű  hagyományokat ösz-
szegyűjtenie, s mind elméletben, tudományban, mind pedig az alkotók 
képzeletvilágában az egyetemes magyar kultúra érdekében magasabb 
szintre emelve kamatoztatnia, ugyanígy az is természetszer ű, hogy a ju-
goszláviai magyar kultúra is összegy űjti és rendszerezi (csak) azokat az 
értékeket, melyeket annak idején az ő  területér ől sajátítottak ki. Amit 
az egybegyűjtött és közismertté tett hagyományok Pest és a magyar 
kultúra számára jelentettek a XVIII. és XIX. században,. miért ne je-
lenthetnéka mi visszahódított hagyományaink a mi kultúránk és köz- 
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vetve az egyetemes magyar kultúra számára? Azaz, hagyománykutatá-
sunk nem a magyar kultúra megcsonkítását vagy már nagyon régóta 
kialakított és nem egy irodalompolitika esetlegességeit ől függő  érték-
rendszerének  realtivizálását  célozza. Eredményeinket mellé tesszük a ha-
sonló tárgyú magyar munkáknak és  nem 'állítjuk  szembe vele. Mert egy-
szerűen értelmetlen lenne a szembeállítás. 

Arról lehet és kell is vitatkozni, hogy ki a jelent ősebb tudós:  Loósz  
István-e Vagy  Toncs  Gusztáv, s hogy említhet ők-e egyszerre  Riedi  Fri-
gyessel Vagy  Péterfy  Jenővel. Csak akkor lenne célszer űtlen polémia, ha 
nem a kutatás folyamatában Vagy éppen annak a végén, az értékek 
rangsorolásánál  kerülńe  rá sor, hanem még a kutatást megel őzően, amiatt 
aggályoskodva,  hogy  a jugoszláviai magyar adatkutató láz nem nagyítja-e 
majd aránytalanul fel az egyes kulturális tények és jelenségek értékét, 
s ami ebből következik: a mi lassan halmozódó és a nyilvánosság min-
den szintje előtt ismertté váló és állítólag aránytalanul túldicsért regio-
nális értékeink nem szorítják-e háttérbe a magyar kultúra ismeretét? 
A hagyományok autonómiája nem vezet-e kötelez ően a magyar  kultú-
rális  provincializmushoz? Szerintem az aggály alaptalan. Mert bármeny-
nyire is örülünk, hogy nekünk is van például regös énekünk, nyelvem-
lékünk stb.  -  azt is tudjuk, hogy a hagyomány értéke nem önmagában 
van. A Halotti Beszédr ől vagy az  Őmagyar  Mária-siralomról nem beszél-
hetünk egyszerűen csak mint kultúrtörténeti dokumentumról, mert az 
•  filológusok és  nyelvtudósok  egész sorának közvetítése révén nemcsak 
•  magyar kultúrának vált szerves részévé, hanem többek között annak a 
nyelvnek is, melyet mi itt Vajdaságban beszélünk. Ez pedig arra utalna, 
hogy az  aracsi  dombormű  felirata csak gazdagíthatja, de semmiképpen 
sem kisebbítheti a magyar nyelvemlékhagyományt. Hasonlóképpen pél-
dául  Papp  Dániel munkássága sem vethet árnyékot Mikszáth Kálmán 
anekdotikus szemléletének prózai értékére. 

De mi a helyzet akkor, ha nem a kapcsolattörténet történelmileg ki-
alakult határsávjáról, hanem a tájhagyomány és a Pest-központú kultúra 
határesetéről van szó, melynél Pest  elsõbbsége  a XIX. és a XX. század-
ban vitathatatlan, még akkor is, ha az innen elszármazott vagy itt meg-
fordult alkotók munkásságán kitörölhetetlen nyomot hagyott a táj? Úgy 
követeljük vissza ezeket az írókat, hogy tagadjuk vagy kisebbítjük azt 
a pesti szellemi légkört, mely kibontakozási feltételeket biztosított az 
odatóduló tehetségeknek? Ki tagadhatná, hogy Kosztolányi Dezs őt, az 
egyik legnagyobb magyar költ őt és nyelvészt, Pest atmoszférája tette 
azzá, akinek ismerjük? Tájunk aligha nyújthatta volna számára a m ű-
vészi kibontakozásához elengedhetetlen feltételeket. S ő t, •az  is kétségte-
len, hogy Szabadka  esak  egyik, még ha talán a legfontosabb, város 
Kosztolányi Dezs ő  élményanyagának színterei közül.  -  Mindennek el-
lenére azonban ki vitathatja el t őlünk azt a kétségbevonhatatlan jogun-
kat, hogy  Kosztolányiművei  közül  elsősorban  azokat szeressük és azokat 
valljuk magunkénak, melyeknek a legtöbb köze Van Szabadkához,  -  
például az Aranysárkányt. S hogy ezek közül is azok a részletek ma-
radjanak meg legjobban emlékezetünkben, mely Szabadkának egy ma is 
létező  utcarészletét örökíti meg? 

Bori Imre válogatása ugyanakkor az  ún.  „különmérték" kritériumát 
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sem alapozza meg. A különmérce azt a premisszát jelentené, hogy ami a 
mi tájunkon született, az itteni értékekhez vezet ő  utak, dokumentumok, 

adatok, kritikátlanul egekbe emelend ők. Csak azért mert a mieink. Fe-
lemás helyzetünk olyan közömbös filológiai mozanatoktól követelné meg 
az érték látszatát, melyeket a normálisan fejlett nemzeti irodalmak. nem 
is találnak feljegyzésre méltónak. Bori Imre könyve az ilyen feltevéssel 
szemben azt sugallja, hogy „dombjainkat" domb-voltunkban kell megis-
mernünk, s ha magasabbat találunk köztük, nemcsak nemzetiségi kul-
túránkat, hanem az egyetemes magyar kultúrát is gazdagítottuk. Hol, 
mikor, milyen mértékben beszélhetünk kultúránk szervessé válásáról és 
az adott esetben milyen küls ő  Vagy belső  körülmények okoztak szaka-
dást vagy lelankadást - ezek a hagyománykutatásunk legfontosabb kér-
dései. 

Hiába Írja Kiss Ferenc, hogy maga is kisebbségi sorsban n őtt fel, S 

hogy milyen nehéz kérdések megoldása el őtt állna, ha Kárpát—Ukrajna 
„sajtos hagyományait" kellene felderítenie, mégsem tanúsít kell ő  meg-
értést a jugoszláviai magyar kultúrhagyományokkal szemben. Mert min-
den válasz kérdéseink kiindulópontjától függ: egy autonóm nemzetiségi 
kultúra szükséglete fel ől állítjuk-e fel a kérdések hierarchiáját, vagy 
előre aggódunk a magyar kultúrának a szervesed ő  nemzetiségi hagyo-
mányok mögötti háttérbeszorulása miatt, anélkül, hogy els ősorban a ki-
sebbségben élő  magyarság sorsát, igényeit tartanám szem el őtt. Kiss 
Ferenc írása azonban irántunk való értetlensége ellenére sem céljaté-
vesztett. Ürügy, hogy hagyományaink jövend ő  sorsáról elmélkedjünk. 

Az Irodalmi hagyományaink el őszava és szemelvényei arról is tanús-
kodnak, hogy kultúránk öntudatának er ősítése érdekében is kötelessé-
günk figyelmünket hagyományainkra irányítani. 

Hagyományaink jelenünkért vannak, ezért nagyon lényeges, hogy 
miként jelenünkhöz, hozzájuk is kritikailag viszonyuljunk. Bori Imre 
könyve ennek a magatartásnak els ő  kézzelfogható eredménye. Még nyi-
tott kérdéseit gondoljuk tovább, helyes válaszait, megoldásait pedig al-
kalmazzuk! 
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Gál István  

SINKÓ  ERVIN 
NÉGY LEVELE 
A BABITS-HAGYATÉKBAN 

A budapesti Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárának Babits-
hagyatéka a jugoszláviai magyar irodalom több ismert alákjától figye-
lemre méltó levélanyagot tartalmaz. Csáth Gézától két, Csuka Zoltántól 
három, Fekete Lajostól tizenegy, Sinkó Ervint ől négy és Szirmai Károly-
tól hét levél található Babits Mihályhoz címezve. 

Irbd.alomtörténeti  dokumentumként a legértékesebbek Sinkó Ervin 
levelei. •Ezek közül kettő  Bécsben kelt, kett ő  pedig Prigr. Sv. Ivan-ból. 
Mindegyik Sinkónak a Nyugathoz f űződő  összeköttetéseire tartalmaz pon-
tos adatokat, az egyik pedig még Babits Sinkóhoz jutott jó véleményér ő l 
is említést tesz, amelyet els ő  Nyugat-beli publikációjáról, az „Egidius 
útra kelése" cím ű  regényér ől mondott. Sinkó 1922-ben és 1924-ben 
Bécsből küldött versei nem jelentek meg a Nyugatban. Babits ebben 
az időben nem egyedül szerkesztette a Nyugatot, ahogy arra Sinkó az 
1919-es Nyugatból emlékezhetett, hanem ekkor már Osvát Ern ővel együtt. 
Első  súlyos betegségén is ekkor esett át és mind az alkotó, mind a szer-
kesztői munkából hosszú id őre kikapcsolódott. Feltételezhet ő  az is, hogy 
Sinkó versei nem találtak ajánlásra Babitsnál, hiszen ismeretes akkori 
ízlése: Sárközit, Szabó L őrincet, Bányai Kornélt és Komjáthy Aladárt 
futtatta, mint a Nyugat második nemzedékének nagyremény ű  költő-
tagjait. (Szimpatizált Erdélyivel is, Illyés viszont még nem bukkant föl.) 
Verseinél annál inkább fölfigyelhetett prózájára. Sinkó valóban nagy fel-
tűnést keltett, úgy is mint elbeszél ő  és mint tanulmányíró. A Nyugat 
1927-es évfolyamában két olyan tanulmánya is van, amely Babitsnak 
nagyon is megtetszhetett. Az egyik Alekszandr Blokról szól, aki az új 
orosz költők közül nagyon izgatta. Hagyatékában az eredeti kéziratban 
megvan Lányi Saroltának az ő  kérésére készített fordítása Biok „Tizen-
kettő"-jéből. Másik ekkori tanulmánya Sinkónak, a volt pedagógus Ba-
bitsnak szintén ínyére lehetett: ez a Pestalozzi. 1928-ban „Téma és tar-
talom a költészetben" cím ű  tanulmánya jelent meg, - egy olyan téma, 
amely Babitsot fiatalkora óta, de különösen Lukács Györggyel folytatott 
vitái, és főként a Balázs Béla költészete és drámái fel ől való ellentétes 
értékítéletük körül folyt. Az 1927-i és 1929-i közötti évfolyamokban 
megjelent publikációi késztethették a Babits és Móricz szerkeszt ősége alá 
került Nyugatot Sinkó írásainak közlésére. 

A Baumgarten-alapítvány iratai eddig csak részben kerültek nyil- 
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vánosságra  a volt jogtanácsos Dr.  Basch  Lóránt egyes közleményei nyo-
mán  Sinkó  kérése elintézésének eddig még nem lehetett utánanézni. 
Ő  megfelelt ugyan az alapítvány el őírásainak, hogy ti. független és libe-
rális gondolkodású író kapja a támogatást, viszont vagy nem tudott róla, 
Vagy nem lehetett Jugoszláviában értesülve, hogy az akkori magyar kor-
mányzat illetékes felügyeleti szerve els őnek a politikai rend őrség nyil-
vántartásában  ellenőriztette  a jelöltek 1919-es múltját. Amennyiben az 
akkori kuratórium, amelynek Babits csak egyik tagja volt, meg is sza-
vazta  Sinkónak  a támogatást, az nyilvánosságra nem kerülhetett. (Az 
egyetlen publikált adat jugoszláviai magyar író részesedésér ől a  Baum-
garten  alapítványból, a Fekete Lajosnak 1934-ben juttatott jutalomvolt.)  

Sinkó  Ervin Babitshoz írt leveleinek bens őséges hangja nemcsak az 
író iránti nagyrabecsülésének szólhatott,  -  Babits unokabátyja,  Buday  
Dezső , a nemzetközi hírű  jogászprofesszor volt Kecskemét háromtagú 
direktóriumának egyik tagja 1919-ben, amikor  Sinkó  ott katonai város-
parancsnok volt. Szinte kizártnak látszik, hogy  Buday  és  Sinkó  többhó-
napos együttműködésük alatt nem tértek volna ki a Babits-rokonság 
megbeszélésére.  Buday  a Tanácsköztársaság megsz űnése után visszatért 
Kecskemétre, itt azonban 1918. november 20-a táján huszadmagával bör-
tönbe vetették és december közepén Héj  jas  Iván különítményesei az  or-
goványi  erdőben fölakasztották. A nemcsak jogfilozófusnak és szocioló-
gusnak, hanem  regényírónak  és költőnek is  nagyratartott  közeli rokon 
szörnyű  tragédiája az egyébként is üldözésnek kitett Babitsot súlyosan 
megrendítette,  -  emlékezetes  siralmas önvallomásának  ez  lehetett  egyik 
indítéka.  

***  

 

Wien,  1922 január 22. 
Igen tisztelt Babits úr! 

Mellékelve küldöm két versemet a Nyugat számára. Abban az eset-
ben, ha közlésüket a Nyugat nem vállalná, kérem szíveskedjék a kéz-
iratokat nekem visszaküldeni. Mindenesetre azonban kérem szíves érte-
sítését. 

Készséges tisztel ője 
Sinkó Ervin 

Címem: Franz Spitzer - WIEN XIX. - Studentenheim Barakke 43. 

 

Wien,  1924 szept. S. 
Igen tisztelt uram, 

jó pár hónap előtt küldtem Önnék verseket, kérve, hogy legyen szí-
ves azokat a Nyugatban elhelyezni. Ön akkor volt szíves válaszolni, hogy 
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betegsége miatt a verseket Osváthnak adta át - azóta én semmit a 
dologról nem hallottam. 

Az azóta megjelent keresztkötés alatt itt küldött verskötetem. Na-
gyon lekötelezne, ha fáradtságot venne magának az elolvasásához és a 
Nyugat foglalkozna a könyvvel. Ha lehetséges volna, hogy újabb írásaim 
közül valami a Nyugatban megjelenjen, örömest küldenék és kérem is 
Ont, legyen szíves errenézve ha csak pár sorban is, értesíteni engem. 

Őszinte tisztel ője  
Sinkó  Ervin 

Címem: Franz Spitzer - WIEN XIX. - Barakke 43. 

3. 

Mélyen tisztelt uram! 

Kérem engedje meg, hogy értékes idejét rövid pár percre a magan 
ügyében igénybe vegyem. Ezt azért is merem, mert úgy értesültem, hogy 
Ön az annakidején a Nyugat-ban megjelent „Egidius útra kelése" című  
kis regényemr ő l sympathiával nyilatkozott. Talán nem kerülte el az Ön 
figyelmét, hogy az óta is jelentek meg hosszabb és rövidebb elbeszélé-
seim - s theoretikus írásaim a Nyugatban s amint Móritz Zsigmond egy 
pár hét előtt hozzám intézett meleg levelében kilátásba helyezte, most 
karácsonyra remélhetem, hogy a Nyugat egy már régebben beküldött 
regényem hozni fogja. A Nyugat-ban megjelent irásaim csak kis részét 
teszik azoknak a kéziratoknak, melyek iróasztalom fiókjában hevernek, 
köztük egy dráma is. De ezúttal levelemnek nem az a célja, hogy ezek-
nek a kéziratoknak publikálásához kérjek segitséget, hanem egyszer űen 
a puszta élethez, ahhoz, hogy egyáltalán élnem lehessen. Mint a Baum-
garten díj kurátorához fordulok Önhöz segítségért. Talán tudja On, hogy 
én annakidején a kommünben részes voltam - akkor 20 éves voltam, 
de a kommün bukása óta emigrációban politikával egyáltalán nem fog-
lalkoztam, hanem kizárólag munkámnak éltem s kenyeremet hol mint 
pénzbeszed ő, hol mint gyári segédmunkás kerestem meg mindaddig míg 
feleségem nem szerezte meg az orvosi diplomát. Mikor feleségem Orvos 
lett, lejöttünk ide egy sváb faluba Prgr. Sv. Ivan-ra, Jugoszláviába, 
abban a reményben, hogy az ő  kenyérkeres ő  munkája lehetségessé fogja 
tenni az én anyagilag kilátástalan munkámat. De most a hónapok óta 
tartó gazdasági krizis az ő  keresetét is teljesen a minimum alá szorította 
le. Míg Bécsben mint egy napilap inkasszánsa kerestem kenyeremet, volt 
elég lelkierőm, hogy dolgozzam és el őfizetéseket kolduljak össze egy 
verskötetre, s őt egy évig sikerült ilyen módon egy havi szemlét - Test-
vér volt a címe - is kiadnom, most azonban ebben a teljes izoláltságban 
és mindennem ű  pénzkereseti lehet őségtől elvágva - mert nem mehetek 
napszámba abban a faluban, ahol a feleségem orvos s mint ilyennek az 
úriság látszatát fenn kell tartania - képtelen vagyok minden munkára. 

Arra kérem Önt, hogy mint a Baum garten alap kurátora, ha ösztön-
díjjal ném lehetséges, segítsen rajtam egy egyszeri segéllyel, de amilyen 
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gyorsan az csak lehetséges. Énnekem egyetlen vágyam, hogy pár hónapig 
megint leveg őhöz jussak annyira, hogy ismét élhessek a munkámnak. Ha 
valaki, úgy én igazán rnegfelelnék a Baumgarten alap azon feltételének, 
hogy pártoktól független tiszta irodalom a törekvésem. Ha nem így Lett 
volna, ha csak némi kompromisszumra is hajlottam volna, nem kellene 
ma ezt a levelet írnom s lennék jól dotált pártkölt ő . Nekem az írás 
mindig szent dolog volt és inkább koldultam, de egy Szót se írtam le, 
amit a lelkiismeretem el őtt szégyelnem kellett volna. 

Ha nem On a Baumgarten alap kurátora, talán nem tudtam volna 
ezt a levelet megírni. De Babits Mihályhoz tán szabad ennyi bizalommal 
és ily őszintén fordulni. Mégegyszer kérem Uram segítsen nekem valami 
módon. 

Mé'y tisztelettel  
őszinte híve 
Sinkó  Ervin 

Prigr. Sv. Ivan,  1930 XII. 13. 
Címem: Spitzer Ferenc - Prigr. Sv. Ivan 
Bačka - Jugoslavia  

Pr. Sv. Ivan,  1931. ár. 5. 
Jugoslavia, Dunavska Banovina 

Mélyen tisztelt Uram! 

Köszönöm hálásan, hogy id őt szakított magának s válaszolt leve-
lemre. Meg vagyok gy őz ődve az Ön jóakaratáról s ezért talán felesleges 
is megismételnem a kérést, hogy amint erre mód nyílik, szíveskedjék 
nekem az alapítványból bármily kis összeget is segélyként kiutalni. 

Megtisztel ő  levelének megfelel ően máris bátorkodom Onnek újból 
néhány versemet beküldeni azzal a kéréssel, hogy részesítse ezeket is 
nagybecsü figyelmébe, s kérem, amennyiben talál köztük a Nyugatnak 
megfelel őt, legyen kegyes közölni. 

Kérem elnézését alkalmatlankodásomért s engedje meg, hogy újból 
előre is köszönetet mondjak már a reményért is, hogy az alapitványból 
valami segélyben részesülhetek. 

Őszinte nagyrabecsüléssel maradok 
mélyen tisztel ő  híve 
Sinkó  Ervin 
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Magdalena Andelic-
Veselinovi ć  

DÉLSZLÁV—MAGYAR 
IRODALMI 
KAPCSOLATOK 

TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS BUDAPESTEN, 1972. október 31-én és  

SZENTENDR ĚN,  november 1-én. 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 1972. 
október 31-én és november 1-én tudományos tanácskozást rendezett a 
délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok köréb ől mintegy folytatásaként az 
újvidéki Hungarológiai Intézet 1970. november 19-21-én tartott els ő  
ilyen tanácskozásának. 

A budapesti ülésszakon felvet ődtek a kapcsolattörténeti kutatások 
általános elvi és módszertani vonatkozásai, megvitatásra kerültek az 
egyes korszakok konkrét kutatási feladatai és eredményei. 

Az első  nap előadásai Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia 
Székházában hangzottak el, a második napiak pedig Szentendrén, Jakov 
Ignjatović  születésének 150. és Joakim Vujić  születésének 200. évfordu-
lója jegyében. 

Az ülésszakon magyarországi tudósok, akadémikusok, egyetemi ta-
nárok és tudományos kutatók, valamint a jugoszláviai magyar—délszláv 
komparatisztika képviselő i tartottak előadást, s jelen voltak a Szerb 
Tudományos Akadémia (SANU), a Jugoszláv Tudományos és M űvészeti 
Akadémia (JAZU), a Szerb Matica, a belgrádi Irodalomtudományi Inté-
zet, valamint a Szerbiai Írók Egyesületének képvisel ő i. 

Az ülésszakot S őtér István akadémikus, a MTA Irodalomtudományi 
Intézetének igazgatója nyitotta meg és kiemelte az irodalmi kapcsolatok 
vizsgálatának és az összejövetelnek a jelent őségét. 

Az első  napon a következ ő  előadások hangzottak el: 
Klaniczaý  Tibor, Az írók nemzeti hovatartozása;  Sziklay László, 

A kétnyelvűség az irodalomban (Vitkovics Mihály);  Veselinovi ć-Andeli ć  
Magdaléna, Vörösmarty-elemek Dura Jakšié költészetében;  Gáldi  László, 

Egy „deseterac"-ban írt ifjúkori Pet őfi-vers; Szeli István,  Mita Popovié 

magyar nyelvű  költészetérő l;  Hadrovics  László, A nyugat-magyarországi 
horvátok irodalmi emlékei (XVII—XIX. század); Dániel György, Az első  
horvát nyelvű  énekeskönyv (Pythiraeus Mekinié Grgur); Angyal  Endre, 

A délszláv barokk-kutatás magyar szemszögb ől;  Fried  István, A magyar 

jugoszlavisztika kezdeteihez;  L őkös  István, Egy Krleža-novella világa: 
Temetés Terézvárott. 
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November 1-én Szentendrén a Járási Hivatal Tanácstermében foly-
tatódtak az el őadások. Vujicsics D. Sztoján, a MTA Irodalomtudományi 
Intézetének tudományos munkatársa bevezet ője után a következ ő  elő-
adások hangzottak el: - 

Pavić  Milorad, Gavril Stefanovié Venclovié;  Bori Imre,  Jakov Ignja-
tovié-problérnák; Ivanovi ć  Radomir, Jakov Ignjatović  elbeszélői érettsé-
gének néhány megnyilvánulása;  Jerkovi ć  Jovan,  A szülőföld nyelvének 
sajátosságai Ignjatovi ć  műveiben;  Vujiesics D. Sztoján,  Szentendre és a 
szerb irodalom; Bor Kálmán, Joakim Vujié és a szerb színjátszás kez-
detei;•  Dotlić  Luka,  Szerb—magyar színházi kapcsolatok;  Póth, István, 
A magyar népszínmű  a szerb színpadon;  Oreškovi ć  Ksenija, Jakov Ignja-
tović  művei a színpadon. 

A szentendrei ülésnapon megkoszorúzták Ignjatovi ć  Jakov szülőhá-
zát, a tanácsokzás résztvev ői megtekintették a Szerb Egyházm űvészeti 
Gyűjteményt és a szerb templbmok művészetét. 

A tanácskozás berekesztése alkalmával Davor Kapetanié a JAZU 
nevében kifejezte azt az óhajt, hogy a jöv őben a JAZIJ is. szívesen be-
kapcsolódna ebbe az ülésszak-sorozatba, amelyet a MTA Irodalomtu-
dományi Intézete és az újvidéki Hungarológiai Intézet állandó munka-
formaként ápol, két éves periódusokban az Üjvidéken és Budapesten 
felváltva rendezett ülésszakokon. A tanácskozás résztvev ői örömmel fo-
gadták Kapetani ć  javaslatát, és határozatot hoztak, hogy az 1974-ben 
tartandó összejövetelt a Hungarológiai Intézet szervezze, az 1976-it pe-
dig a JAZU. 

A magyarországi délszláv—magyar kapcsolattörténeti napok alkal-
mából jelentette meg a magyar Akadémiai Kiadó a SZOMSZÉDSÁG ÉS 
KÖZÖSSÉG című  könyvet Vujicsics D. Sztoján szerkesztésében, ami a 
délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok egyik eddig legteljesebb fölmé-
rése. 

Az elhangzott tizenkilenc el őadás értékes hozzájárulás volt az iro-
dalmi érintkezések és kölcsönhatások vizsgálatához. 
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Mészáros Sándor 

KEMÉNY G. GÁBOR: 
IRATOK A NEMZETISÉGI 
KÉRDÉS  T1JRTÉNETÉHEZ  
MAGYARORSZÁGON 
A DUALIZMUS 
KORÁBAN V. 

A Magyar Tudományos Akadémia  Történettudománi  Intézetének kiadása, 
Budapest, 1971. 

Kemény G. Gábornak, a ż  -Országos Széchényi Könyvtár tudományos 
munkatársának már ötödik okmánykötete is elkészült az 1918. el őtti Ma-
gyarország és az 1867-es osztrák—magyar kiegyezés utáni dualista éra 
nemzetiségi viszonyairól. Túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy Kemény 
G. Gábor az említett történelmi id őszak nemzetiségi viszonyainak egyik 
legalaposabb ismer ője és tanulmányozója. Sokéves magyarországi és kül-
földi kutatómunka eredménye volt az el őbbi négy okmánykötet meg-
jelentetése is, amelyekben az 1867 utáni nemzetiségi viszonyokról adott 
átfogó képet a soknemzetiség ű , 1918 előtti, úgynevezett történelmi Ma-
gyarországon, ahol az összlakosságnak több mint 50 százalékát nemzeti-
ségek tették ki. 

A kötet szerkezeti felépítéséhez az okmánykötet Szerz ője előszavában 
magyarázatot fűzött, mert bizonyos problémákat kellett tisztáznia a nem-
zetiségtörténeti korszakhatárral összefüggésben. Az el őző  kötetekhez ha-
sonlóan ebben is eltért a szorosan vett magyar történelmi periodizáció-
tól, mert a magyarországi nemzetiségi kérdés történetében végbemen ő  
korszakalkotó változásokra helyezte a hangsúlyt. Ebben a kötetben a 
koalíciós kormányzat és a „háborús" Tisza kormány megalakulásáig ter-
jedő  időszak nemzetiségi történetére vonatkozó legfontosabb levéltári és 
sajtóanyagból végzett gondos válogatás anyagát jelentette meg. Ugyan-
akkor még magyarázatot f űzött ahhoz is, hogy miért tárgyalta együtt az 
egymással ellentétes, függetlenségi koalíciót és a „munkapárti" Kuen, 
majd Lukács-kormány időszakát, amikor értékelése szerint a magyaror-
szági nemzetiségi mozgalom egészére vonatkozólag végbement a magyar-
országi nemzetiségi politika bels ő  integrációja és befejez ődött a politikai 
történelmi folyamat el őkészítése, amely kiváltotta az elszakadást. 

Az okmánykötet szerz őjének külön érdeme, hogy az eddigi kutatá-
sok által kevésbé vagy egyáltalán nem ismert tényeket is feltárta, és 
érzékeltetni próbálta, hogy a tárgyalt id őszak magyarországi nemzetiségi 
viszonyairól külföldön sokszor túlzott, és a tényeket alaposan kiforgató 
híresztelések is elterjedtek, s őt magyarellenes propagandahadjárat mé-
reteit öltötték, amelyek nemcsak egyes kormányok és uralkodó osztályok, 
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hanem sokszor, a magyar nép egészét is sújtották. Mindez azonban nem 
módosította értékelését a koalíció, s az els ő  munkapárti kormányok 
(Khuen, Lukács) nernzetiségipolitikáj ának elnyomó tendenciájáról, amely 
alapjában véve egyik el ő idézője lett a közeli és feltartóztathatatlan ösz-
szeomlásnak.. 

A kötet szerz ője a magyarországi nemzetiségi polgári pártok moz-
galmaival párhuzamosan tárgyalta az id őszak nemzetiségi munkás- és 
agrármozgalmaira vonatkozó jelent ősebb eseményeket is. Nem tartotta 
indokoltnak, hogy a célkitűzéseiben látszólag ellentétes koalíciós és mun-
kapárti kormányok nemzetiségpolitikai iratanyagát „koalíciós" és „mun-
kapárti" periódusra ossza, mert az elmélyül ő  nemzetiségi válság sokkal 
jobban összekapcsolta ezeket a kormányokat, mint a függetlenségi koa-
líció látszólagos programbeli eltérése a következ ő  évek munkapárti kor-
mányainak politikájától. 

Az okmánykötet szerz ője a nemzetiségi mozgalmak  közül az egész 
időszakban a horvát kérdésnek szentelte a legtöbb figyelmet. Minket, 
vajdaságiakat külön is érdekel a szerb nemzetiségi politikára vonatkozó 
rész. Kemény G. Gábor kötetében megállapítja, hogy a koalíció éveiben 
háttérbe szorult a szerb nemzetiségi mozgalom, és szerepének egy részét 
a horvátországi önálló szerb párt vette át. A f őleg Vajdaság területén 
tevékenykedő  szerb nemzetiségi - pártok közül a Polit-Desan čić  által ve-
zetett szerb liberális pártról olyan értékelést ad, hogy az 1906. évben 
megtartott szerb nemzetiségi egyházkongresszusi választásokon elszenve-
dett vereségét nem tudta kiheverni, s a következ ő  időszakban töredék-
párt-szerepre kényszerült. A Jaša Tomié vezetésével m űködő  szerb nem-
zeti radikális pártról megállapítja, hogy a koalíciós kormányzat éveiben 
vezető  szerepet játszott a szerb nemzeti egyházi kongresszuson, és széles 
társadalmi bázissal rendelkezett, azonban a szerb—horvát koalícióval 
való szüntelen ellentétek, valamint az egyházi önkormányzat hatáskörébe 
tartozó birtokokkal folytatott felel őtlen gazdálkodás aláásták a párt 
helyzetét. Ezzel kapcsolatban megjegyeznénk, hogy az említett demokra-
tikus programmal fellép ő  párt társadalmi bázisának csökkenését nem-
csak a fenti okok idézték el ő , hanem az a körülmény is, hogy a szerb 
ipari munkások, az agrárproletariátus és a szegényparasztság körében a 
XX. század els ő  éveiben a szocializmus eszméi egyre nagyobb tért hódí-
tottak, aminek következtében ezek a tömegek elfordultak a párttól, 
amely évtizedekig sikeresen hangoztatta tézisét, hogy az egyre er ősödő  
magyarosító politika ellensúlyozására a. magyarországi szerbségnek ho-
mogén erőt kell képviselnie, s mert a nemzeti érdekek veszélyének han-
goztatása egy ideig lassította az osztályöntudat ébredését. Itt még meg 
kellett volna említeni a szerb demokratikus pártot is, . amely már a tár-
gyalt időszakban a vajdasági szerbség körében a polgári demokratikus 
célkitűzéseivel egyre több hívet szerzett magának, s jelent ős politikai 
tényezővé vált. . 

A szlovák nemzetiségi mozgalomról az okmánykötet Szerz ője a tör-
ténelmi tényeket helyesen elemzi, amikor megállapítja, hogy a szlovák 
nemzetiségi mozgalomban a tárgyalt id őszakban nem szűnő  hevességgel 
folyt a szlovák nemzeti párt három frakciójának egymás közötti harca, 
valamint a függetlenségi koalíció, illetve a munkapárt kormányai ellen 
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folytatott nyílt ellenzéki küzdelem. Ugyanígy megállapítja, hogy a ro-
mán nemzeti párt mindvégig ellenzéki álláspontra helyezkedett, s a 
nemzetiségi mozgalom vezet ő  szerve, a párt központi bizottsága, válto-
zatlanul fenntartotta harcias ellenzéki álláspontját. Ezen nem változta-
tott az a körülmény sem, hogy 1913 végén az úgynevezett Tisza-féle 
paktum-tárgyalások némi eredményeket ígértek. 

Az erdélyi szász mozgalomról a kötetben csak rövid ismertetést ta-
lálunk. Ugyanakkor a magyarországi nemzetiségi mozgalom (függetlenül 
a szász mozgalomtól) zászlóbontását a magyarországi . német néppárt 
megalakulásával kezdi (1907. március 15-én). A kötetben végül a szerz ő  
említést tesz az egykori magyarországi és tengerentúli ruszin és Kárpát-
ukrán mozgalomról is. A kötet 134 iratszáma alatt 440 iratot tartalmaz, 
s iratközlési rendszere az els ő  és második kötetben részletezett eljárást 
követte. 

Az 1906. évre vonatkozó iratok(1-15 számjelzés alatt) a horvát 
kérdésre, szerb vámháborúra, a nemzetiségi képvisel ők 1906. évi felirat-
javaslatára és ennek képvisel őházi vitájára, a nemzetiségi perekre stb. 
vonatkoznak. Ezekre a kérdésekre vonatkozóan a képvinel őházi napló és 
a kormányhoz intézett feliratok anyagából végzett gondos válogatást a 
szerző . Erre az évre még a nemzetiségi munkásmozgalomról a kötet szer-
zője négy iratot közölt (10 A, 10 B, 48-49. oldal) a román agitációs bi-
zottság sajtószervér ől, az „Adevekulról", amelyben a petrosényi munká-
sok sztrájkját ismerteti, valamint a szerb agitációs bizottság lapjának, a 
Narodni gias-nak egy cikkét, amely azonban nem vajdasági eseményt 
közöl, hanem a boszniai és hercegovinai szervezett munkásság mozgal-
mairól számol be. A másik két okmány (15.0 és 15.B) a• szlovák és román 
szocialista kongresszusra vonatkozik. Kár, hogy kimaradt a szerb agi-
tációs bizottságra vonatkozó ismertetés. Ą  szerb nemzetiségi r ťiozgalom-
nak erre az id őszakra vonatkozó részében az okmánykötet szerz ője a 
görögkeleti szerb nemzeti önkormányzatra összpontosította f ő  figyelmét. 
A továbbiak során a függetlenségi kormányzat következ ő  éveire, vagyis 
1910. januárjában bekövetkezett búkásáig terjed ő  időszakra még a 60. 
számig terjedő  okmányok adnak részletes ismertetést a nemzetiségi vi-
szonyok további fejleményeiről. 

A Vajdaság területén lejátszódott nemzetiségi viszonyokat elemezve 
az okmánykötet szerz ője továbbra is a görögkeleti szerb nemzeti egyházi 
autonómiát helyezte az el őtérbe. Erre vonatkoznak azok- az okmányok 
is, amelyek az országgyűlés szerb nemzetiség ű  képvisel őinek parlamenti 
interpellációit ismertetik (Mihailo Polit-Desan č ić  és Dimitrije Mušicki). 
Kétségtelen, hogy a szerb egyházi autonómia az egyházi ügyek rende-
zésén kívül bizonyos nemzeti autonómia jellegével is bírt, hiszen alan-
jaiból fedezték az egyházi anyanyelvű  iskolák fenntartásának jó részét 
is. Ezt fontos tényez őként kell megemlítenünk, hiszeń  a területi autonó-
miáért vívott harc, amelynek szálai az 1848. márciusában megtartott 
karlócai. gyűlésre vezettek vissza, nem járt eredménnyel. Nem vezetett 
sikerre a szerb nemzeti radikális pártnak kés őbbi, jóval szerényebb kö-
vetelése sem, hogy a mai Vajdaság területén egyes járások határvonalát 
úgy vonják meg, hogy ezeken a területeken bevezethessék a kétnyelv ű  
adminisztrációt. Ezáltal a görögkeleti szerb nemzeti egyház! autonómia 
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maradt az egyedüli intézmény, amelynek fennmaradása a nemzeti tö-
rekvések fontos tényez őjévé válhatott. Azonban a szerb nemzetiségi 
mozgalomnäk más vonatkozásait is ismertetni kellett volna, például a 
szerb radikális pártnak a koalíciós rendszerhez való viszonyát, azokat az 
illúziókat, hogy jóvátegye az 1848-as és 1849-es súlyos történelmi hibát, 
a pártnak a Wekerle-kormány iránt tanúsított lojalitását, ami nagymér-
tékben gátolta a nemzeti érdekekért vívott küzdelmet, még akkor is, 
amikor az említett illúziók már szertefoszlottak. Általában véve zava-
rólag hat, hogy nem látjuk a nemzetiségi pártok programjának rendsze-
resebb ismertetését s a programváltozásokat. Az el őszóban a nemzetiségi 
pártokról adott rövidebb ismertetés ezt a hiányt csak részben pótolja. 

A kötetnek a koalíciós kormányzatra vonatkozó további okmányai 
a nemzetiségi képvisel őknek az 1907. évi parlament költségvetési vitá-
jára, a századel ő  éveinek amerikai szlovák, katolikus mozgalmaira, a 
magyarországi nemzetiségi elnyomás külföldi visszhangjára, a csernovai 
sortűzre, a nem állami népiskolák jogviszonyára és a községi és hitfele-
kezeti néptanítók járandóságaira vonatkoznak. E részben azonban értékes 
okmányokat találhatunk még a horvát-szlavón képvisel ők parlamenti ja-
vaslatairól (horvát vasúti pragmatika), valamint az 1908. évi boszniai 
annexió belpolitikai nemzetiségi következményeir ől, az 1909. évi úgyne-
vezett zágrábi felségárulási perr ől és az ugyanezen évi Friedjung-per 
történetér ől. Ezzel kapcsolatban parlamenti interpellációkra is sor került. 
A továbbiakban ugyancsak értékesek a közölt okmányok a koalíciós bal-
oldal nenizetiségpolitikai szemléletér ől. 

A munkapárti kormányok id őszakát a 65-t ől 134-ig terjedő  számjel-
zések alatti válogatott okmányok ismertetik. Az itt közölt okmányok a 
Khuen—Héderváry kormány programnyilatkozatáról és nemzetiségi vo-
natkozású politikájáról, az 1910. évi horvátországi politikáról, a R. W. 
Watson (Scotus Viator) angol publicista 1910. évi magyarországi nemze-
tiségpolitikai működéséről, az országgyűlés nemzetiségi párti képvisel ő i-
nek 1910. évi válaszfelirat-javaslatáról stb. szólnak. Az 1910. évi Mihu-
féle román—magyar közeledési akcióról is közöl okmányokat a szerz ő , 
s nem hanyagolta cl az 1911. évi második Mihu-féle program ismerteté-
sét sem. 

A szerb nemzetiségi mozgalomnak a munkapárti kormányok id ősza-
kára vonatkozó részében az okmánykötet szerz ője továbbra is el őtérbe 
helyezte a görögkeleti szerb nemzeti egyházra vonatkozó okmányokat. 
Az egyes okmányokhoz csatolt kommentárokban tárgyi tévedések is ta-
lálhatók. Így például a 92A. számjelzés ű  dokumentumhoz fűzött kom-
mentárban Krsta Iskljujevról, a szerb szociáldemokrata tagozat agitációs 
bizottságának tagjáról van szó. Pontosabb fogalmazás: a magyarországi 

szociáldemokrata párt szerb agitációs bizottsága, amelynek dr. Krsta 
Iskljujev nem tagja, hanem vezet ője volt, s az 1910. február li-t ől 13-áig 
megtartott V. kongresszuson anarcho-szindikalista nézetei miatt kizárták 
a pártból és az agitációs bizottságból. Ebben a részben a 97. számú ok-
mányban (477. old.) az okmánykötet szerz ője a Radničke novine 1911. 
november 15-i és 16-i számából közöl fordítást, az I. szerb-bunyevác szo-
ciáldemokrata kongresszus lefolyásáról. (1911. november 6-7.) Itt sajná-
latos tévedés folytán a szerz ő  zágrábi lapként említi a Radni čke novine-t, 
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holott az említett lap a szerb szociáldemokrata párt központi szerve volt 
és Belgrádban jelent meg. Az említett okmányhoz f űzött kommentárban 
is vannak kisebb tárgyi tévedések. 

Az 1912. május 13-i budapesti tömegtüntetések kapcsán és ennek 
vidéki visszhangjait kommentálva (liic. jelzés ű  okmány) a gyűjtő  a Szo-
ciáldemokrata párt, a függetlenségi 48-as Just-párt és a Szerb Nemzeti 
Radikális Párt közös ellenzéki harcáról jelent ős értékelést ad. Kár, hogy 
erről az igen fontos együttműködésről a szerző  csak kommentárjában 
emlékezik meg, holott erre az igen fontos együttm űködésre sajtóanyagon 
kívül értékes okmányokkal is rendelkezünk. Ehelyett nagy teret szánt az 
1912. július ii-i uralkodói rendeletnek a szerb nemzeti egyházi önkor-
mányzat felfüggesztésér ől és ennek visszhangjáról a magyarországi szerb 
pártok soraiban. 

Az I. balkáni háborúnak és a szerb hadsereg gy őzelmeinek a nem-
zetiségek, de f őleg a magyarországi szerbség körében észlelt hatásáról 
az okmánygyűjtő  behatóan foglalkozik, s különösen a 118. szám alatti 
okmányhoz fűzött kommentárt. Ennek kapcsán a szerz ő  a hatóságok ma-
gatartásáról szólva úgy vélekedik, hogy az európai botrányba fulladt 
zágrábi és ennek folytatásaként indult Friedjung-per után nem volt 
ajánlatos újabb mesterségesen felidézett „felségárulási" perekkel kísér-
letezni. Felségárulási perekkel nem próbálkoztak ugyan, azonban túl-
nyomóan szerbek által lakott vajdasági területeken rendkívüli intézke-
dések történtek,. a karhatalmi er őket megerősítették és túszok szedését is 
tervezték. Ezenkívül a szerb-bunyevác agitációs bizottság egyes tagjai 
ellen a Belgrádban kinyomatott agitációs propagandaanyag miatt bíró-
sági pert is szerveztek. Mindez rendkívül feszült társadalompolitikai vi-
szonyokat idézett elő  a mai Vajdaság területének nagy részén, f őleg azon-
ban azokban a városokban és községekben, ahol a szerb lakosság volt 
többségben. Vajdasági szempontból igen fontos a 124. szám alatt közölt 
okmány az 1913. február 16-i újvidéki szerb—magyar radikális függet-
lenségi és szociáldemokrata népgy űlés határozatáról, a választójogi küz-
delem tárgyában. Fontos számunkra az az értékelés, amelyet a szerz ő  a 
második szerb-bunyevác szociáldemokrata kongresszusról adott. 

Sajnálattal jegyezzük még meg, hogy a szerb nemzetiségi mozgalom-
mal kapcsolatban az okmánygy űjtő  figyelmét teljesen elkerülte a Vasa 
Stajić  által vezetett nemzetiségi mozgalom, amely éppen 1911-ben és 
1912-ben mutatott szép fejl ődést; .1912 szeptemberében Zomborban lapot 
is indított Novi Srbin néven. A mozgalomnak a szerb intelligencia egy 
részére és a középiskolás ifjúságra volt nagy hatása. Kapcsolatai voltak 
a belgrádi Narodna odbrana nev ű  katonai szervezettel is, és a Vajdaság 
elszakadására vonatkozó burkolt elképzelések is felszínre kerültek. Vé-
leményünk szerint Vasa Staji ć  ifjúsági mozgalmát kivéve a szerb nem-
zetiségi mozgalom sohasem jutott el az elszakadás el őkészítésének bels ő  
integrációjához, s az els ő  világháború végének politikai és katonai ese-
ményei siettették az ilyen irányú határozathozatalt a Monarchia össze-
omlása után. 

Kemény G. Gábor előszavában külön köszönetet mondott az akkor 
még önállóan dolgozó vajdasági tartbmányi pártlevéltárnak is hatlatós 
támogatásáért. Úgy gondoljuk, hogy segítségünk túl szerény, de rendsze- 
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resëbb  kapcsolatok révén a vajdasági történelemkutatás által felfedezett 
számos hasznos okmány is belekerülhetett volna még ebbe a kötetbe. 

Az észrevételek, amelyek f őleg a mai Vajdaság területén, lejátszó-
dott nemzetiségi küzdelemr ől közöltekre vonatkoznak, természetesen nem 
csökkentik az okmánykötet tudományos értékét, és a vajdasági történet-
írók és a többi tudományos kutatók véleményét is tolmácsoljuk egyúttal, 
hogy a kötet értékes forrásul szolgál számunkra Is, akik Vajdaságban az 
1918. előtti magyarországi és ennek keretében a mai Vajdaság területén 
lejátszódott társadalmi és nemzetiségi mozgalmakat is tanulmányozzuk. 
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Magdalena Andelić -
Veselinovi ć . 

SZOMSZËDSAG ÉS 
KiiZiSSËG  

Délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok, Akadémiai kiadó, Budapest, 1972. 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete, a 
belgrádi Szerb Tudományos Akadémia irodalmi és nyelvi osztálya és a 
zágrábi Jugoszláv Tudományos és M űvészeti Akadémia modern irodalmi 
osztálya közreműködésével, Vujicsics D. Sztoján szerkesztésében, egy je-
Jentős és hasznos tanulmány-kötetet adott ki a délszláv—magyar iro-
dalmi kapcsolatok tárgyköréb ől. 

E tanulmánykötet jelent őségét csak növeli, hogy megjelenése arra az 
időre esik, amikor az összehasonlító módszer az irodalomban mindjobban 
meghonosodik és mind világosabbá válik, hogy az irodalomtörténeti ku-
tatás el sem képzelhet ő  több nép irodalmának egyidej ű  tanulmányozása 
nélkül. 

Az újabb kutatások rávilágítanak, hogy az úgynevezett „kis irodal-
mak" szerepe sokkal nagyobb, mint ahogy ezt eddig tartották, különös-
képpen, ha a szomszédnépek irodalmát vesszük figyelembe. Az ez irány-
ban folyó legújabb kutatások értékes és meglep ő  eredményeket mutat-
nak fel, Új szempontokat tárnak fel, s ezek nemcsak gazdagítják, hanem 
korrigálják is az eddigi irodalomtörténeti megállapításokat és vélemé-
nyeket. 

A Szomszédság és Közösség 21 tanulmánya a délszláv—magyar iro-
dalmi kölcsönösség sokszázados történetének mozzanátait kívánja meg-
világítani, összessége és kronológikus rendje kimutatja a kapcsolatok 
lényeges és érdekes korszakait a középkortól kezdve napjainkig, s 
amennyire a publikáció terjedelme megengedi, a kölcsönösség fejl ődését, 
felvirágzását, párhuzamos jelenségeit, az egymásra. való hatásokat. Meg 
kell említenünk, hogy a közelmúltig a magyar—délszláv komparatív ku-
tatások nem voltak elég szisztematikusak, ennélfogva az eredmények, 
amelyeket a Szomszédság és Közösség feltüntet, nem is lehetnek teljesek. 
Bár a lényeges kérdések feldolgozása nem tekinthet ő  véglegesnek (egyet-
len könyvtől ez nem is várható el), egészében véve a Szomszédság és Kö-
zösség jól mutat rá a kölcsönösségre, megvilágítja a legfontosabb közös 
problémákat és betekintést enged a kölcsönösség érdekesebb és fonto-
sabb korszakaiba. 
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Mivel mindegyik tanulmány új ismereteket is közöl, sorba vesszük 
őket, s kiemeljük azt, ami lényeges bennük. 

VARGYAS  LAJOS, az európai balladaköltészet kiváló ismer ője A 
magyar és délszláv népballadák összehasonlító vizsgálata c. tanulmá-
nyában azokat a balladatípusokat tárgyalja, amelyek fellelhet ők mind a 
magyar, mind 'a délszláv népeknél és amelyeknek túlnyomó része gene-
tikus kapcsolatban áll egymással. Fejtegetése során kiemeli azokat a bal-
ladatípusokat is, amelyek csupán egyes etnikai csoportoknál jelentkeznek. 
Feltünteti a közös balladatémákat, rámutatva, milyen gy űjteményekben 
találhatók. Ezek a Vitéz és kegyes, Három árva, Halálratáncoltatott 
lány, Kegyetlen anyós, A háromszoros magzatgyilkos lány-anya, Csuda-
halott, Katonalány, Hűségpróba, Ą  halálra rugdalt feleség, Két képolna-
virág, Elcsalt menyecske, Elégetett h űtlen asszony, A falbaépített asz-
szony, A rossz feleség, Fia rabolta anya, Szolga és asszonya, Szeretet 
próbája, Zsivány felesége, Kényszerített és halva talált menyasszony, 
A nászmenet közben haldokló kényszerített menyasszony, Anyai átok, 
Ügyes hűtlen asszony, Virágok vetélkedése, Halott testvér, Eladott fe-
leség. 

GERÉZDI RABÁN  rövid, de érdekes közleményében A magyar hu-
manizmus és a horvátok c. tanulmányában rámutat arra, hogy mind a 
magyar, mind a horvát irodalomtörténetírás egyazon jogon tárgyalhatja 
a budai kancellárián dolgozó magyar javadalmakat szerzett horvát ér-
telmiségiek irodalmi munkásságát. Megemlíti Vitéz Jánost (Joannes de 
Zrędna), a horvát származású zágrábi klérikust és Janus Pannoniust 
(Ivan Česmički), akiknek az életpályája kitűnően illus"ztrálja a fent em-
lítetteket. 

CSAPODI  CSABA a Felix Petancius Ragusinus és a Bibliotheca 
Corviniana  című  értekezésében megkísérli tisztázni az eddigi kutatások 
alapján azt a kérdést, milyen szerepe volt Petanciusnak, illetve Felix 
Ragusinusnak a Corvina-könyvtár életében. 
RITOÓK ZSIGMONDNË  tanulmánya (Egy XVI. századi vándor literátor: 
Bartholomaeus Georgievits)  megkísérli felderíteni a délszláv Bartol Dur-
đević  Vagy Georgijević  népszerű  vándor-literátor életútját, aki a hossza-
dalmas török rabság után Európa különböz ő  országaiban fordul meg, 
végül a tekintélyes magyar nemes Nádasdy Tamás családjában lesz 
nevelő . 

VUJICSICS  D. SZTOJÁN kimerítő  tanulmánya, A délszláv és ą  ma-
gyar énekköltés a XVI. században  (Asszimetrikus délszláv sorfajok) a 
XVI. századi magyar énekköltés rokonvonásait tárgyalja az egykoxú dél-
szláv népköltészettel. Elemzései igen részletesek, a magyar és a délszláv 
versek összevetésével kiemeli a közöst, az egyrnásrahatás révén keletke-
zettet. Fejtegetését és feltevéseit számos példával támasztja alá. 

SZELI ISTVÁN tanulmánya (A magyar és a szerb felvilágosodás 
párhuzamos vonásai) részletesen elemzi a magyar és a szerb felvilágoso-
dás kérdéseit, rámutatva a társadalmi keretekre, eszmei koordinátákra, 
a Felvilágosodás kérdéskörére, amelyek a nyelv, a stílus és az irodalom 
problémáit érintik, s részletesen tárgyalja a korszak polgári költészetét, 
irodalmi műfajait és formáit. Rámutat a dráma átível ődésére a nemzeti 
kultúrába. Megállapítja, hogy a szerb, különösen a régebbi, irodalomtu- 
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domány  magában a racionalizmusban, mint bölcseleti és ismeretelméleti 
irányban jelöli meg a XVIII. század végi és a XIX. század eleji irodalom 
alapvető  jellegzetességét, a magyar viszont a racionalizmusból világné-
zetté szublimált felvilágosodásban, s amíg a magyar irodalomban jelen-
tős szerephez jutnak a társadalmi, népi és politikai elemek, a szerbeknél, 
más körülmények között, az irodalom elvontabb eszmeiség ű . S míg a 
szerbeknél a felvilágosodás korszakhatárai nincsenek pontosan kijelölve, 
a magyaroknál a határk ő  Bessenyei fellépte, 1772. A szerz ő  továbbá a 
szerb és a magyar szentimentalizmus különbségeinek jellegzetességeir ől 
értekezik. 

čURČIĆ  LAZAR  tanulmánya (A pesti egyetem nyomdája és a szerb 
könyvnyomtatás) a szerb könyvnyomtatás történetér ől számol be Kurz-
böck Bécsben megnyitott nyomdájától kezdve. Budán a szerb könyv-
nyomtatás kezdete az 1795. évhez f űződik és fokozódó lendületet mu ťat. 
Budán és Pesten a nyomda szerbek között, szerb írók környezetében 
fejlődött. Itt talált sok szerb mesterember és keresked ő  menedéket és 
itt lelt Új otthonra, Pest és Buda gy űjtötte maga köré a magyarokat és 
szerbeket Bécs ellenében. Pest volt ekkor a szerb szellemi, de a gazdasági 
élet központja is. Itt kezdték a Szerb Matica irodalmi folyóiratának, a 
Letopisnak  a kiadását és nyomtatását is. Az els ő  világháború előtti évek-
ben a nyomda jelentősége teljesen megszűnt, de helye a szerb szellemi 
és irodalmi élet történetében kivételes és jelent ős volt. 

BOR KÁLMÁN A szerb színjátszás kezdetei és Pest—Buda c. tanul-
mányában rámutat arra, hogy a szerb polgári, modern értelemben vett 
színjátszás indulásakor kétségtelenül a pest-budai színjátszástól kapott 
indíttatást, ösztönzést és segítséget. Részletesen beszámol Joakim Vuji ć  
szerepéről és kapcsolatairól a magyar színházi élettel, Balogh István ma-
gyar színész Cserni György avagy Belgrád megvétele a törökökt ől c. 
színelőadásának történetér ől és szerepérő l. 

SZIKLAY  LÁSZLÓ tudós tájékozottságával kutatta ki  Vitkovics Mi-
hály, a kétnyelv ű  költő  életútját, munkásságát és jelent őségét. Szárma-
zásáról, ifjúkori élményeir ől, tanulmányairól számol be, hogy összefüg-
gést találjon későbbi érdeklődésének körével, rámutatva arra, mi is az, 
ami ösztönözte és vezette további útján. Prózai munkáit, drámai érdekl ő  
dését, klasszicfsztikus és népies költészetét elemzi, s megállapítja helyét 
és szerepét a kapcsolatok fejl ődéstörténetében. 

FRIED  ISTVÁN tanulmányában (Székács József és a szerb népköl-
tészet), a szerb népköltészet kiváló fordítóját, az átmeneti típusú költ ők 
közé helyezi, ahova Vitkovics és Rumy is tartozik. Életútjának ismerte-
tése után (fiatalkori éveit a Nikolics családnál töltötte) a Vukkal való 
kapcsolataira tér ki, Székács Szerb népdalok és h ősregék c. könyvét 
elemzi, és ennek fogadtatását tárgyalja. 

GÁLDI  LÁSZLÓ tanulmánya (Szerbhorvát eredet ű  tízesünk)  szub-
tilis elemzése a szerbus manier, a XIX. század els ő  felében meghono-
sodott versforma magyar utóéletének a szerbhorvát eredet ű  tízes fel-
bukkanásától, vagyis 1789-t ől, Petőfi tízeséig. Részletesen tárgyalja a 
Hasanaginica  befolyását a XIX. századi magyar költ őkre, összevetve e 
népballada magyar fordítását az eredetivel, s Fortis olasz, .Goethe német 
fordításával, majd a francia fordítással. Tüzetesen taglalja Pet őfi Első  
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szerelmét, amelyben á biedermeier stíluselemek mellett Bajza Egyesület 
c. költeményének, a szerb népdal és Vörösmarty szerbus manierben írt 
költeményeinek elemei is fellelhet ők. 

FRANGEŠ IVO Mažuranić  röpirata: a horvátok a magyaroknak (Fe-
jezet a XIX. századi horvát próza történetéb ől) c. írása Mažurani ć  Antal 
testvérének írt levelét hozza, ezután a kés őbbi reagálást mutatja be erre 
a röpiratra, valamint azt, hogyan értelmezték Horvátországban ezt a röp-
iratot. Frangeš véleménye szerint Mažuranié e m űve nem is röpirat, ha-
nem Mickiewicz—Lammenais típusú m űpróza, s M.ažuraniéot az els ő  mo-
dern horvát prózaírónak nevezi, ami ma világosabban kit űnik, mint 
abban az időben, amikor ez az Írás keletkezett. 

POPOVIĆ  MIODRAG Jakov Ignatović  1848-ban címen közli tanul-
mányát. Kifejti Ignjatovi ć  álláspontját a forradalom el őtt, ezt értelmezi, 
s támasztjá alá adatokkal és Ignjatovi ć  levelével, amelyet a Népbizott-
3ágnak Írt a börtönb ől 1848. július 7-én. A dokumentumok és Ignjatovié 
írásai alapján, amelyek ebben a munkában kerültek el őször kiadásra, 
Popovié úgy véli, hogy Ignjatovi ć  sohasem állt a magyarok oldalára, 
ténykedését áthatotta népe felszabadulásának eszménye és a szerbek és 
magyarok közös harcának gondolata a feudális reakció ellen, s a libe-
ralizmiis híveként 1848-bán s részben 1849-ben személyes meggy őződés-
ből küzdött a forradalom és a haladás oldalán. 

PÓTH  ISTVÁN Jovan Jovanovi ć  Zmaj és a magyar irodalom viszo-
nyáról ír. Előtérbe helyezi Zmaj magyar kapcsolatait és együttélését a 
magyarországi politikai eseményekkel. A Komarac cím ű  élclapjában 
Zmaj az  Ustökös-b81  veszi a karikatúrákat, rajzokat, többször idézi az 
Üstökös kedvenc alakjait és sokszor szóhoz juttatja őket. Említésre méltó, 
hogy Zmaj átültetésében jelennek meg először Petőfi, versei a szerb iro-
dalomban. Zmaj volt az, aki Petőfit és Jókait bevezette a szerb iroda-
lomba, s •az ő  átültetésében jelent meg könyvalakban Arany János 
Toldi-ja is, 1858-ban. Emellett Zmaj kisebb jelent őségű  költőket is for-
dított (Czuczor, Garay, Gyulai, Vitkovics). Számos magyar irodalmi al-
kotást tett népszer űvé; a szerb olvasóközönség a magyar lírai költészet 
több darabját fogadta be. Néhány eredeti m űvéhez a magyar költészet-
ből merített ihletet és attól kapott indítékot. 

KOVA?-EK BOŽIDAR  A magyar irodalom a szerb szépirodalmi fo-
lyóiratokban (1860-1871) c. dęlgozatához gondosan áttanulmányozta a 
fenti korszak folyóiratait, betekintést adott a Szerb Egyesült Ifjúság ko-
rába. Ekkor kezd ődik a Habsburg-császárság átszervezése, amelyben a 
szerbek elvesztették fiktív autonóm Vajdaságukat, de épp ezért igen 
konkrét politikai, nemzeti és szellemi egységet valósítottak meg. Ebben 
a korszakban beérik a magyar és a szerb liberális mozgalom és a kultúra 
szoros együttműködése, amelynek számtalan természetes oka van: a Vaj-
dasági szerbek a magyarokkal azonos állami. keretben éltek, hasonló tár-
sadalmi körülmények között. A szerb értelmiség szinte kivétel nélkül 
tudott magyarul, többségében magyar iskolákban és egyetemeken ké-
pezte magát. A Vajdaság kultúrája hidat képez Magyarország és Szerbia 
között. A német irodalom után a legolvasottabb a magyar. Az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház m űsorán mind több a magyar színm ű, a szerb 
publikum úgy fogadja őket, mint a sajátjait. A két kultúra közeledése 
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mind erősebb. 1867. után azonban változnak a politikai keretek, a dua-
lizmus távolodást jelent, a szerb írók és folyóiratok mind tartózkodóbbak 
a magyar irodalom iránt. 

BATUŠI Č  SLAVKO  a Magyar drámák a zágrábi Horvát Nemzeti 
Színház műsorán című  írásában tárgyalj:a á magyar m űvek történetét és 
életútját a Horvát Nemzeti Színház színpadán. Az els ő  magyar eredetű  
színdarab 1856-ban került bemutatásra, ez Szigligeti Ede A két pisztoly 
c. zenés böhózata (Dva pištolja).  A darab a német fordítás átdolgozása, a 
cselekmény színhelye Zágráb, a „török határvidék", a szerepl ők pedig 
komikus horvát vezetékneveket kapnak. E magyar színm űvek műsoron 
vannak mind a mai napig, id őszakonként, a politikai hangulattól függ ően 
többé-kevésbé intenzíven. Különösképpen népszer ű  volt Tóth Ede Falu 
rosszá-nak fordítása, a  Seoska Lola, amely szerepelt az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház .  színpadán is. 

BORI IMRE értekezésében (A magyar, a szerb és a horvát avant-
gard) összeveti a párhuzamos jelenségeket és a közvetlen kapcsolatokat, 
mindazt ami közös és ami különböz ő  a magyar és a jugoszláv avantgarde 
xhozgalomban. A horvát expresszionizmus kezdeteit a szecessziós iroda-
lomban keresi, s Krleža expresszionizmusának kezdeteit, akit a legna-
gyobb expresszionista alkotók közé sorol, a  Davni dani (Régmúlt napok) 
c. háborús naplójában találja meg. A horvát expresszionizmust általában 
nem jellemzi a közvetlen kapocs a magyar szecesszionizmus és expresz-
szionizmus költészetével, Krleža életútjára és publicisztikájára azonban 
egészen közvetlenül hatott pécsi és budapesti tartózkodása. Megállapítja, 
hogy Matoš költészete ugyanolyan expresszionista jegyeket mutat, akár-
csak Adyé, s egy forrás ihlette Kassákot és Krležát is. Krleža barátja, 
Dobrović  Petar a magyar avantgardot követi, képeit, amelyek a horvát 
expresszionizmus legjelent ősebb megvalósulásai, a magyar publicisztika 
népszerűsíti. A horvát expresszionizmus legjelent ősebb megnyilatkozásait 
a szerz ő  Krleža alábbi műveiben keresi: Magyar királyi honvéd-novellák 
(Hrvatski bog Mars), Kirándulás Oroszországba (Izlet u Rusiju)  és a drá-
mai trilógiájában (U logoru, Vu čjak, Golgota), de ezek már a horvát 
expresszionizmusnak a magyartól egészen eltér ő  jellegét is példázzák. 
Petrović  Veljko verseinek évszázadunk els ő  éveiben, valamint a többi 
vajdasági expresszionisták költészetében érezhet ő  Ady „magyar" versei-
nek ihlete, s Ady az „ őse" nemcsak a magyar, hanem a szerb expresz-
szionista avantgard költészetnek (Vasiljevi ć  Žarko). Kimerítően elemzi a 
magyar és horvát expresszionizmus találkozását, amely a legjobban a 
Zenit és a Ma oldalain látszik. 

LŐRINC PÉTER A Híd (1934-1941) című  írása részlet a szerz ő  
hosszabb visszaemlékezéséb ől. Szerinte a Híd arra törekedett, hogy az 
Internacionálé VII. kongresszusának határozata értelmében hidat verjen 
a proletariátus és a kispolgári dolgozók, valamint a magyar és a jugosz-
láv-szerb dolgozók között. E folyóirat nem volt els ősorban szépirodalmi, 
hanem inkább antifasiszta harci fegyver. Esztétikai koncepciója sem kü-
lönbözött az akkori haladó jugoszláv és európai lapok és esztéták kon-
cepciójától, a formánál fontosäbb volt a tartalom, esztétikai álláspontja 
a szocialista realizmus, de egyúttal szem el őtt tartotta a művészi igazsá- 
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got  és hitelességet. Munkatársai között kimondottan proletár költ ők is 

voltak. 
LAMPERT  VERA tanulmányából (Bartók Béla és a délszláv folklór) 

arról értesülünk, mennyire érdekelte a délszláv folklór a nagy magyar 
zeneszerz őt, az összehasonlító folklór egyik úttör őjét. Bartók jelent ős 

posztumusz munkája, a Szerb-horvát népdalok, amely 1951-ben jelent 

meg New, Yorkban  (Serbo-Croatian Folk Songs),  alapvető  jelentőségű  
a délszláv folklór-kutatásban. Žganec Vinkóval, a horvát etnomuzikoló-
gussal egyetemben az összehasonlító kutatások módszere alapján, Bartók 
megkísérelt rámutatni a két szomszéd nép kölcsönhatásaira. 

MATKOVIČ  MARJAN  tanulmánya:  Sinkó Ervin - A csodálatos ki-
ránduló kirándulása (Részletek)  nekrológusesszé, amelyben a s żerző  ki-
emeli, hogy Sinkó forradalmi sorsának furcsa játéka folytán két nép 
írójává lett, s mint ilyen, nem egyedülálló eset a sokévszázados magyar 
és horvát kultúr- és irodalomtörténetben. Mint magyar és horvát író, 
Sinkó a két nép kulturális közeledésének szentelte élete huszonöt utolsó 
esztendejét. 

Amint láttuk, a Szomszédság és Közösség tartalmával is arra töre-
kedett, hogy minél teljesebb képet adjon, s egyaránt közöl tanulmányo-
kat mind a népköltészet és a nyelv, mind pedig az irodalomtörténeti 
kölcsönhatás köréb ől. Egyben bizonyítéka a magyar és a délszláv kom-
paratisták sikeres közös munkájának. Reméljük, ez az együttm űködés 
továbbfolytatódik az összehasonlító irodalomtudomány gazdagodására. 
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Molnár Csikós László  

MATIJEVICS  LAJOS: 
A VAJDASÁGI 
MAGYAR  DIAKNYELV  

A Magyar Tanszék kiadványai,  Ërtekezések,  1. Szerkesztette  Penavin  Olga 

(Felelős szerkeszt ő), Bori Imre, Bányai János. Kiadja az  (Jjvidéki  Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke a Tarto-
mányi Tudományos Alap anyagi támogatásával.  (Jjvidék,  1972. 

A magyar nyelvtudomány viszonylag keveset foglalkozott eddig a 
diáknyelv kérdésével, ezért ez a m ű  joggal tekinthető  hézagpótlónak. 
Természetesen a kutatásra fordított tíz iskolaév nem bizonyulhatot ţ  ele-
gendőnek ahhoz, hogy Bácska, Bánát és Szerémség magyar diákságának 
sajátos nyelve teljes egészében feltérképezhet ő  lett volna. 

Az anyaggyűjtés nagy körültekintéssel, f őleg az ún. orv-módszerrel 
történt, részben a vajdasági magyartanárok közrem űködésével. 26 hely-
ség 38 iskolájából 1476 szótározható Szó és 200 állandó szókapcsolat gy űlt 
össze. A kutatópontok megválasztása viszonylag szerencsésnek tekinthet ő . 
Azt azonban kifogásolhatjuk, hogy a szerz ő  nem terjesztette ki a gy űj-
tést az általános iskola alsó tagozataira is, annak ellenére, hogy - sze-
rinte - „az általános iskola alsós tanulóinak nyelvhasználatában a spe-
ciális jellegű  és használatú szavak száma elenyész ő", hiszen ezáltal sok-
kal átfogóbb képet nyújthatott volna diákságunk nyelvhasználatáról. 

A szerző  külön fejezetekben foglalkozik a diáknyelv keletkezésével, 
a diáknyelv meghatározásával, valamint a diákszókincs gazdagításának 
módjaival. Szerinte a diáknyelv használatának igénye f őleg a serdülő  
kor forrongásában jelentkezik és különféle lélektani momentumokkal 
függ össze. A diáknyelv keletkezése több okkal is magyarázható: a kö-
zösséghez tartozás érzése, szembeszegülés a feln őttekkel, csúfolódás, után-
zás, vagánykodás stb. 

Matijevics  Lajos szerint a diáknyelv „nem zsargon, argó vagy tol-
vajnyelv", és nem is ezek része, mint ahogyan azt egyes szerz ők (Benedek 
Károly, Velledits Lajos, Balassa József, Vajthó László) állítják, hanem 
„önálló csoportnyelv, amelynek szavai f őleg az iskolában vagy egyéb 
diákközpontokban keletkeznek, használói, é ĺtetői pedig a pajkos, tréfál-
kozó tanulók". 

A diákszókincs gazdagításának háromféle módja lehetséges: a szó-
alkotás, névátvitel a tárgyképek hasonlósága alapján és a szókölcsönzés. 
A szóalkotáson belül gyakori jelenség a játszi szóképzés és a szóössze- 
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tétel, de előfordulnak a szócsonkítás, a játszi szórövidítés, a játszi szó-
ferdítés, a metatézises szóferdítés és a mozaikszó alkotásának esetei is. 
A 8000 szavas korpuszban, Vagyis a teljes diákszókincsben összesen 251 
diáknyelvi Szó keletkezett szóalkotással, 56 névátvitellël és 388 szóköl-
csänzésseL A 388-ból 242 szó az argóból került a diáknyelvbe - leg-
gyakrabban megtartva eredeti jelentését -‚ 146 szó pedig Idegen nyel-
vekből, nevezetesen a szerbhorvát, a német, az angol és a cigány nyelv-
ből. Ërdekes jelenség, hogy a cigányból átvett kifejezések f őleg az argó 
közvetítésével kerültek a magyar diáknyelvbe. Ügy t űnik, nem véletlen, 
hogy a négy nagy vajdasági diákközpontban (Szabadka, Üjvidék, Zom-
bor, Zrenjanin) történik a szerbhorvát nyelvb ől való legtöbb kölcsönzés. 
Lényegében ezekben a központokban játszódik le a szókölcsönzések żöme. 

A könyv ötödik fejezete a szavak tárgykörök szerinti csoportosítását 
mutatja be. A legtöbb szó - érthet ően - az iskolai életre vonatkozik. 
A fogalmak mez őnyében fölényesen vezet az elégtelen osztályzat, az 
egyes. A diákok 54-féle módon tudják megnevezni. Pl. ász, báger, búger, 
daci, gamesz, kampó stb. 

Viszonylag sok a személyre vonatkozó diáknyelvi szó. Különösen a 
leány, a fiú és a rendőr megnevezését használják sok változatban a diá-
kok. Pl. leányt jelentenek a következ ő  szavak: anyag, anyós, anyus, ben-
zintartály, b őr, brenyó, ćandra, cápa, cicuka, cuki, Csaj, csibe, csini-
baba stb. 

Külön csoportot alkotnak a diáknýelvi szókincsben a testrészek, a 
ruhák és egyéb tárgyak nevei. 

Mielőtt a Szerz ő  közölné művének legterjedelmesebb részét, a vaj-
dasági diáknyelv szótárát, bemutat néhány érdekes diáknyelvi szöveget. 
Olyan fogalmazásokról van itt szó, melyeket a tanulók szándékosan 
„diákstílusban" írtak meg. Ezek az írások igen hangulatosak és szemlé-
letesek. 

A szótárban megtalálható a 8000 szavas korpuszból kiválasztott min-
den olyan, a diáknyelvre vonatkozó szó, mely jelentésében eltér a köz-
nyelv szavainak jelentését ől. A címszavak és a példamondatok nem fo-
netikus átírásb ăn szerepelnek. Ez érthet ő  is, hiszen a szerz ő  elsősorban 
szemantikai vizsgálatot folytatott. 

A szócikk három fő  részből tevődik össze: szócikkfej, a szó értél-
mzése, szemléltet ő  rész. Címszóként a diáknyelvi szó szerepel, az ér-
telmezés pedig els ődlegesen köznyelvi szóval történik. A szemléltet ő  rész 
nemcsak példamondatokat tartalmaz, hanem párbeszédeket is. A szem-
léltetésnek ez utóbbi módját igen kifejez őnek tartjuk. Például a 'bezúg 
valamiből' diáknyelvi kifejezés azt jelenti, hogy valaki elégtelen osz-
tályzatot kap: 

-  Mi az anyuskám, bezúgtál? Mibő l? 
- Töribő l.  
A címszavak tekintélyes része csupán egy kutatópontban ismert. Ez 

a tény szerintünk részben az illet ő  szavak szociális érvényűségét teszi 
kétségessé, részben viszont arra is utal, hogy állandóan alakuló, változó 
nyelvi közegről van szó. Kár, hogy a szerz ő  nem próbált a szótár nyúj-
totta tényanyag különböz ő  síkú rendszerezése alapján bizonyos követ-
keztetéseket levonni. 
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A szótár végén található 200 állandó szókapcsolat, valamint néhány 
diák-köszönés.  

Matijevics  könyve 10 térképpel és a felhasznált irodalom ismerteté-
sével zárul. A térképek a nyelvatlasz-módszer hagyományait követik, 
mintegy illusztrálni próbálják a szótár gazdag anyagának megoszlási 
lehetőségeit. A nyolc feltérképezett szó Csupán jelzi a csoportnyelvek 
vizsgálatának egyik módszertani változatát. 

Kisebb szépséghibáitól eltekintve ez a m ű  figyelemreméltó vállal-
kozás, nemcsak a jugoszláviai magyarság számára jelent értéket, hanem 
az egész magyar nyelvtudomány számára is.  

V ě g  e r d m é  n'y  b e n tehát  Matijevics  Lajos könyve megvalósí-
totta célkitűzését: bemutatja •a jugoszláviai magyar diáknyelvet. 
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Matijevics  Lajos 

Dr  VELIMIR MIHAJLOVIC: 
GRADA ZA REČNIK 
STRANIH RECI  
U  PREDVUKOVŠKOM 
PERIODU  

I  tom  (A—Lj), Intitut za lingv'istiku  u  Novom Sadu - Novi Sad,  1972. 

Egy nyelv változékonysága, mindennemű  (történeti, politikai, gazda-
sági stb.) hatást fogékonyan visszavetít ő  alkotórésze nyilvánvalóan a szó-
készlet. Éppen ezért a szókincs tanulmányozása, változásainak vizsgálata, 
részterületeinek bemutatása minden id őben a nyelvtudomány legneme-
sebb feladatai közé tartozik, rendszerezése, szótározása pedig elengedhe-
tetlen követelménye művelődésünknek. „A szótáraknak részben gyakor-
lati, részben szaktudományos jelent őségük mellett nem hanyagolh ątó el 
kulturális szerepük sem" - mondja Országh László, a Szótártani tanul-
mányok előszavában. A lexikográfia tehát nem Csupán a nyelvtudomány 
szakmai ügye, hanem ennél jóval több. 'Valószín űleg ennek köszönhet ő , 
hogy az utóbbi időben a nyelvtudományi intézetekben egyre jobban ser-
kentik a különféle szótárak összeállítását, kiadását, népszer űsítését. 

A vajdasági bilingvizmus általános és fonetikai problémáinak vizs-
gálatából kiindulva az újvidéki Lingvisztikai Intézet munkatársai is egy 
ilyen jellegű  munkával gyarapították szótárirodalmunkat. Bár a téma az 
eredeti elképzelések szerint csak egy nagyobb méret ű  tudományos munka 
részeként kezdett kibontakozni, s a kutatás is így indult el, a nyomdából 
kikerült I. kötet mégis arról tanúskodik, hogy a melléktermékként ösz-
szegyűlt és másodlagosnak vélt adattár igen jelent ős és kiemelkedő  gyűj-
teménye a szerbhorvát nyelvtörténet egyik korszakának az idegen szavak 
alkalmazását illet ően. Hogy a „szótári anyag" - mert a szerz ő , Velimir 
Mihajlovié ennek tekinti, nem szótárnak - milyen b őséges, azt maga a 
mű  bizonyítja a legjobban: 347 oldalas. A két kötetre tervezett adattár-
nak az a rendeltetése, hogy bemutassa a Vajdaság területén használatos 
idegen szóanyagot a Vuk Karadžié el őtti szerb nyelv időszakában. 

Vuk  szótáráig, az els ő  igényes és korszer ű  szerb szótár megjelené-
séig, azaz 1818-ig e tekintetben semmilyen komolyabb lexikai gy űjte-
ményre nem támaszkodhat a nyelvtörténet. Ez 'ideig csak kisebb adattá-
rak, felsorolások jelentek meg, viszont a kés őbbi nagyobb vállalkozások, 
mint p1. a „Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika" és a 
„Rječnik hrvatskog ili srpskog jezika" sem merítik ki a Vuk el őtti ide-
gen szókészletet, mert csak Dositej Obradovi ć , Zaharija Orfelin, Jovan 
Rajié, Avram Maksimović, Maksirn Ludaić  szövegeit valamint Gavrilo 
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\?itković  levéltári anyagát veszik tekintetbe. Viszont valamennyiünk el őtt 
közismert az a tény, hogy a Vajdaságban már Vuk K ąradžić  szótárának 
megjelenése előtt is nagyon sok idegen Szó élt a használatban, csak nem 
került sor feltárására. E m ű  egyik erénye éppen ez, a másik pedig a 
szövegek megválasztásának a módja. A szerz ő  Ugyanis a forrásanyagot 
nemcsak a szépirodalmi nyelvb ől dolgozza fel, hanem a fellelhet ő  kéz-
iratokból feltárja a levéltári adatokat is. Igy került sor 189 forrásm ű  
felhasználásával a mintegy 10 000 oldalnyi szöveg feltárására 1660-tól 
1818-ig. Az első  kötet 3361 szócikket tartalmaz a következ ő  felépítésben: 
címszó az előfordulás évszámával és akkori jelentésével, idézetanyag a 
forrásmű  megjelölésével és lel őhelyének oldalszámával, s végül, a Szó 
etimológiája. Főleg a német, az orosz és a magyar szókölcsönzést mutatja 
be. Szemantikai szempontból is figyelemre méltó az adattár, mert na-
gyon sok idegen szónak más a jelentése az 1818 el őtti nyelvben. 

Ezért e régen várt hézagpótló gy űjteménynek nagy jelent ősége van 
a további nyelvtörténeti kutatásokban, a jelentéstani vizsgálatokban, de 
nem utolsó sorban a Vajdaság területén él ő  népek szókölcsönzési lehe-
tőségeinek tisztázásában és a kulturális érintkezések kimutatásában is. 
E munkáért a legnagyobb elismerés Velimir Mihajlovi ćot illeti, de meg 
kell dicsérnünk a Lingvisztikai Intézet munkatársait is: els ősorban mr. 
Vuković  Gordanát, valamint mr. Grkovi ć  Milicát, mr. Joci ć  Mirjanát, 
mr. Savié Svenkát, Pižurica Matót és Mihajlovi ć  Jovanka külmunka- 
társat. 	 . 
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AZ 1972. ÉVI TERV 
TELJESÍTÉSE 
És AZ INTÉZET 
1973. ÉVI TUDOMANYOS 
KUTATASAINAIK TERVE 

Az Intézet 1972. évi tudományos kutatási terve (lásd a HITK 11112. szá-
mát) az egyes munkaterületeken egészében megvalósult. Az alábbiakban ki-
vonatosan közöljük az Intézet éví jelentését, hivatkozással a HITK 11112. Szá-

mára, valamint az 1973-ra előirányzott tervmunkálatok keretét. 

I. JUGOSZLÄVIAI MAGYAR NYELV. (Projektumvezet ő : Dr. Pena-
vin Olga) 

A szlavóniai (kóró gyi) szótár III. kötetének sajtó alá rendezése 
befejeződött. A szerkeszt ő  terepi ellenőrző  és kiegészítő  munkát végzett, 
átnézte a budapesti Etnográfiai Múzeum idevágó anyagát s elkészítette 
a kötet illusztrációit. 

A bánáti székelység nyelve. A munkacsoport terepi munkát vég-
zett Vojlovicán, Romániában, valamint levéltári kutatásokat Budapesten. 
Nyolc magnószalag gyűjtés-anyagát jegyezték le mintegy 550 1. terje-
delemben. Fontosabb résztanulmányok e témakörb ől: HITK,  13. sz., 23-
37. 1.; Radu Flora Emlékkönyv, N. S., 1973.; az újvidéki Bölcsészettudo-
mányi Kar Évkönyve,  1973. 

Bácska és Bánát földrajzi nevei. Terepi gyűjtés Györgyén, Budi-
sava, Pacsér, Kishegyes, Bajsa, Bácstopolya, Szabadka, Székelykeve, 
Gombos, Gunaras, Vojlovica területén; levéltári kutatás az OSzK-ban, 
az Állami Levéltárban és Kalocsán. Fontosabb résztanulmányok: Aulis 
Joki Emlékkönyv, 1972 (Helsinki); Topolya és környéke földrajzi nevei-
nek adattára (kézirat a H. I. gy űjteményében). 

Zay  Ferenc és Bornemissza Tamás nyelve. Levéltári kutatás az 
OSzK-ban. 

Lendva  és vidéke földrajzi nevei. A téma földolgozása befejez ő-
dött, a kézirat nyomdakész. 
• 	6. Kanizsa és vidéke népnyelvi monográfiája.  Terepmunka Zimonji- 
éon,  Adorjánban és Oromhegyesen, levéltári munka Zentán, Szegeden, 
Budapesten, Karlócán. Részmunkák: Kanizsa nyelvének hangtana; Állan-
dósult elemek Kanizsa nyelvében; Régi foglalkozások, házimunkák szó-
kincse (kézirat a H. I. gy űjteményében). 

II. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM (Projektumvezet ő : Dr. 
Bori Imre) 
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Szenteleky  Kornél élete és m űvei. Levéltári kutatás Budapesten 
és Pécsett az életrajz és az írói pályakép megrajzolásához, valamint  
Szenteleky  irodalmi elveinek értelmezéséhez  (Vö.:  Létünk, 1971/ 1 ., 63-
71. 1.) 

A Szombat c. verseci irodalmi folyóirat. Könyvtári kutatások az  
OSzK-ban.  

A zombori irodalmi kör. Levéltári kutatások  Zomborban  és Sza-
badkán. 

Sinkó  Ervin a 30-as években. Könyvtári kutatás Pécsett és az  
OSzK-ban (Bácsmegyei  Napló, Bécsi Magyar Újság, Sarló és Kalapács, 
Századunk, Korunk). Résztanulmányok:  HITK,  9.  sz.,  63-100.; „Tanul-
mányok", 4.  sz.  21-51. 1.; sajtó alá rendezett anyag: Nehéz honfoglalás 
(utószó és jegyzetek a  drvári naplóhoz).  

Loósz  István és Toncs Gusztáv irodalomtörténeti munkássága. Le-
véltári kutatás Szegeden, Kecskeméten, Budapesten. Résztanulmányok: 
Létünk, 1972/3.  sz.;  Híd, 1972/10.  sz.; Ëletjel,  22.  sz.  

A jugoszláviai magyar drámaköltészet kezdetei. Levéltári és 
könyvtári kutatás Szabadkán és Szegeden. 

Az 1918-1945 közötti folyóiratok és lapok bibliográfiája. Levéltári 
kutatások Belgrádban, Budapesten. Részfeldolgozás:  HITK,  10., 67-70. 
1.; A Híd-repertórium sajtó alá  rendezése  (1934-194 1 ) 

Jámbor Pál és szabadkai köre. Jámbor 1864-i irodalomtörténeté-
nek elemzése (kézirat). 

A Kalangya története. Levéltári kutatás a  Matica srpska  kézirat-
tárában. Résztanulmány: Lélekveszt ő  a „vajdasági nembánomság nagy 
óceánján". Kézirat a H. I. irattárában. 

Kázmér Ernő . A Kázmér-bibliográfia összeállítása és könyvtári 
kutatás Budapesten, Szabadkán. 

III. MAGYAR-DËLSZLÁV ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM.  (Pro-
jektumvezető :  Dr.  Anđelić  Magdaléna) 

Petőfi és Vörösmarty hatása Dura Jakšić  költészetére. Könyvtári 
és levéltári munka az Állami Levéltárban és az  OSzK-ban.  Résztanul-
mány: Vörösmarty madár-versei és  Jakšić  Na  Liparu  c. verse; Pesszi-
mizmus és rezignáció Petőfi és  Jakšić  költészetében. (Kongresszusi be-
számolók). Cikk:  Kultura,  Belgrád, 1972/18., 178-185. 1. 

Mar galits Ede munkássága. A monográfia  éWtrajzi  része, valamint 
a pályakép első  felének részletesebb kidolgozása  elkszült.  (Kézirat: 
M. E. mint tanügyi tanácsos.) 

A felvilágosodás magyar-délszláv kapcsolatai. Tanulmány: Ada-
lékok  Rumy  Károly György karlócai éveihez.  HITK,  14.  sz. 

:  Magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok a XX. században. A kuta-
tás eddigi eredményeinek összefoglalása: A magyar, a szerb és a horvát  
avantgarde  (Szomszédság-Közösség, 423-488. 1.) 

5. A XVI-XIX. század délszláv epikájának autentikus magyar sze-
mélyei. A  SANU  és a  Matica srpska  könyv- és levéltári anyagának fel-
használásával a monográfia nagyobb része elkészült. Közlemények e 
tárgykörből:  Savremeno obrazovanje, Nastavna sveska  2/1972., 24-44. 1., 
szerbhorvát nyelven; Magyar történelmi személyek a XVI-XIX. század 
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jugoszláv epikus népköltészeti hagyományban; Magyar személyek Pozi- 
tív és negatív vonásai a délszláv h ősdalokban (kongresszusi beszámolók). 

Magyar—délszláv kapcsolatok 1867-1900 között. A Prevodnica 
nevű  szerb pesti Irodalmi kör m űködésének levéltári kutatása. Tanul-
mány: Mita Popovié magyar nyelvű  költészete (kongresszusi beszámoló). 

A XIX. századközép magyar—délszláv kapcsolatai. A kutatás f ő-
leg az OSzK és a Matica srpska könyv- és kézirati anyagára támaszko-
dott. Közölt tanulmányok: Zbornik za književnost i jezik Matice srpske, 
XIX/2.,  359-382. 1., szerbhorvát nyelven; Szomszédság és Közösség, 1972, 
393-401; Egy Pet őfi-kötet Zmaj könyvtárában (kongresszusi beszámoló). 

IV. MAGYAR—SZERBHORVÁT KONTRASZTÍV NYELVTAN. (Pro-
jektumvezető : Dr. Mikes Melánia) 

Az 1972-re tervezett II. kötet (A f őnévi csoport alapkérdései) mind 
szerbhorvát, mind magyar nyelven megjelent. Szerz ői: Dr. Mikes Melá-
nia, Dr. Dezs ő  László és mr. Gordana Vukovi ć . A III. kötet kézirata el-
készült, megjelenése 1973 őszére várható. A IV—VI. kötet el őkészítő  
munkái tervszerűen folynak. Egyéb közlemények e témakörb ől: HITK, 
13. sz., 89-107. 1.; HITK, 13. sz., 75-88. 1.; Savremeno obrazovanje, Bil-
ten 3-4, 1972; A nominális szintagma a magyar és a szerbhorvát nyelv -
ben; A kontrasztív nyelvtan és alkalmazása az idegen nyelvek oktatásá-
ban (kongresszusi beszámolók). 

V. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR FOLKLÖR.  (Projektumvezető : Dr. 
Katona Imre) 

Egy bánáti falu folklórja. Terepi gyűjtőmunka Padé, Szaján, Já-
zova, Verbica, Oroszlámos, Majdán és Rábé területén. Levéltári kutatás 
az Egyetemi Könyvtárban, az Etnográfiai Múzeumban, az OSzK-ban és 
a MTA Könyvtárában. Résztanulmány: HITK, 11-12. sz., 85-117. i.; 
Magyar Szó, 1972. IX. 23. 1.; cikksorozat a Magyar Szó 1972 ősżi-téli szá-
maiban. 

Gombos, Topolya és Kórógy népballadái. Kiegészítő  és ellenőrző  
gyűjtés. Résztanulmány: Magyar Szó, 1972. VII. 8. 

A jugoszláviai magyar folklór bibliográfiája. Kiegészítő  kutatások 
az OSzK-ban, a Néprajzi Múzeum Könyvtárában, a SANU és a JAZU 
Könyvtárában. Közlemény e tárgykörb ől: HITK, 11-12. sz., 263-265. 1. 

Vajdasági interetnikus folklórkutatások. Kutatás a Matica srpska 
Könyvtárában és az OSzK-ban. Publikációk: Svetlost, 1972. IV—VI., 
175-183. 1., ruszin nyelven; Prilep a XIX. századi magyar útirajzíró 
szemében (kongresszusi beszámoló). 

Drávamellék  balladái. A témán végzett munka a szövegek lejegy-
zésére szorítkozott. 

Egy tresnyeváci juhászcsalád folklórja. Eddig a család énekhagyo-
mánya és balladái kerültek lej ěgyzésre. Résztanulmány: HITK, 11-12., 
217-224. 1. 

VI. JUGOSZLÁVIAI MAGYAR M ŰVEL ŐDÉSTÖRTÉNET.  (Projek-
tumvezető : Dr. Szeli István). 

1. A jugoszláviai magyar m űvel ődéstörténeti atlasz tervének kidol- 
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gozása  a Szerb  SZK  Kulturális Atlasza el őkészületeivel párhuzamosan 
folyik, amelyben az Intézet is feladatokat vállalt, mint a  Vajdaság  terü-
letén folyó munka szervez ője és irányítója. Anyaggyűjtés az alábbi tárgy-
körökből: irodalomtörténet, nyomdászat, festészet, románkori m űvészeti 
emlékek, színháztörténet, a kulturális egyesületek története, vajdasági 
főiskolások a külföldi egyetemeken a XVI-XIX. században. 

A jugoszláviai magyar m űvel ődéstörténeti tanulmányok és cikkek 
bibliográfiája. A Nemzeti  Bibilográfia  idevágó anyagának  kivonatolása  
1972-ben kezdődött meg az elmúlt két évtizedre vonatkozóan. Ezzel pár-
huzamosan folyik a  Bácsbodrog  Vármegyei Történelmi Társulat  Évköny-
veinek  kivonatolása. 

A románkori magyar m űvel ődés emlékei Vajdaságban. A XVIII. 
századi  horgosi templomrom  maradványait és a dél-vajdasági magyar 
művészettörténeti emlékeket két tanulmány mutatja be:  HITK,  10., 107-
115. 1. és 117-125. 1. 

A szabadkai színm űvészet a XIX. század els ő  felében. Kutatás a 
budapesti, újvidéki és szabadkai levéltárakban. Résztanulmány:  HITK,  
9.  sz.,  111-118. 1. 

A vajdasági magyar színjátszás és színháztörténet a XX. század-
ban. Levéltári kutatás Szegeden, Szabadkán,  Zomborban  és Topolyán. 
Résztanulmány:  HITK,  10., 77-85. 1. és Tanulmányok, 83-101. 1. 

Becskerek  zenetörténete. Levéltári kutatások  Zrenjaninban.  Rész-
tanulmány:  HITK,  10., 37-45. 1. 

A vajdasági szecesszió. A vajdasági magyar képz őművészet a II. 
világháborúig c. tanulmánnyal e terület kutatása a jelzett korszakra 
vonatkozóan befejez ődött. Résztanulmány:  HITK,  10., 93-99. 1. 

A szabadkai Népkör története. A könyvtári és levéltári kutatás 
eddig  kb.  4000 adatot rögzített. Folyamatban van a Népkör 1918-ig tartó 
korszakának megírása és színm űvészeti tevékenységét bemutató tanul-
mány sajtó alá rendezése. 

A huszitizmus Vajdaságban. Dubrovniki,  zadari,  budapesti levél-
tári kutatások. Résztanulmány:  HITK,  9.  sz.,  5-16. 1. 

A Pleitz-nyomda története és kiadványai. Temesvári és  zrenja -
nini levéltári kutatások. Résztanulmány: Üzenet, 1973/2.;  HITK,  10., 29-
36. 1. Nyomdában: L őrinc Péter: A bánáti magyar nyelvű  társadalomtu-
domány a századfordulón. Monográfia. 

VII. A SZERBHORV4T-MAGYAR NAGYSZÖTÁR  (projektumve-
zető : Dr. Kovács Kálmán) munkálatai a befejezéshez közelednek. Az 
előbbiekhez hasonló terjedelm ű  III. kötet a tervek szerint 1973 decem-
berében v. 1974 januárjában kerül nyomdába. Publikáció:  HITK,  9., 150-
154. 1.;  Pedagoška stvarnost,  1972/6. és  HITK,  13.  sz.,  109-120. és 131-
141. 1.  

***  

Az 1974 májusáig tartó kutatási periódus legjelent ősebb újítása az, 
hogy az Intézet hét projektuma közül hatot két esztend ős tervként dol-
goztunk ki, egyedül a szerbhorvát-magyar nagyszótáron végzett munkát 
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fejezzük be ebben a tervévben. Az ugyancsak 120000 címszót felölel ő  
magyar—szerbhorvát szótár három kötetének kidolgozását csak abban 
az esetben kezdjük el, ha létrejön az illetékes tartományi és köztársa-
sági közösségek között az ún. „kapitális m űvek" kiadását és pénzelését 
szabályzó megállapodás. 

A Tartományi Tudományügyi Közösség 1973-ra (pontosabban: 1974 
májusáig) a humántudományokra 2 700 000 dinárt hagyott jóvá, ebb ől a 
Hungarológiai Intézet alaptevékenységére 710 000 dinárt, ami az el őző  
évi 579 000 dinárral szemben 22,6%-os költségvetési növekedést jelent. 

Az Intézet személyi állománya 1973. március 1-ét ő1 egy gyakornok-
asszisztenssel gyarapodott Molnár Csikós László személyében. A magyar 
nyelvészeti projektum keretében kapott beosztást. 

Az alább kivonatosan ismertetett munkatervünk a következ ő  kuta-
tási feladatokat öleli fel: 

A jugoszláviai magyar irodalom (projektumvezet ő : Dr. Bori Imre). 
- Irodalomtörténetírásunk a XIX. sz . végén 
-  A Kalangya szerepe és írói köre 
-  A jugoszláviai magyar lapok és folyóiratok bibliográfiája 
- A hazai magyar drámaírás 1945 után 
- Sinkó  Ervin munkássága 1945-1967 között 
-  A Hétről hétre és az Ék bibliográfiája 
-  Kázmér Ernő  életműve. 
A projektum munkatársai: Dr. Szeli István, Pastyik László, Vajda 

Gábor, Bosnyák István, Pató Imre, Gerold László, Utasi Csaba. 
A jugoszláviai magyar nyelv (projektumvezet ő : Dr. Penavin Olga). 

- A bánáti székelyek nyelve 
-  A Magyar Nyelvőr jugoszláviai magyar nyelvvel foglalkozó tanul-

mányainak és cikkeinek bibliográfiája 
-  Névtörténeti vizsgálatok Lendva és vidéke magyar földrajzi név-

anyagából 
- Zay  Ferenc nyelve 
-  Bácska és Bánát földrajzi nevei. 
Munkatársak:  Dr. Matijevies Lajos, Mirnics Júlia, Kaszás József, 

Papp György, Molnár Csikós László, Vajda Zsúzsanna, Balogh György. 

Jugoszláviai magyar művel ődéstörténet (projektumvezet ő : Dr. 
Szeli István). 

- Vajdaság  magyar művelődéstörténeti atlasza 
-  A huszitizmus a mai Vaj daság területén 
-  A jugoszláviai magyar művelődéstörténet bibliográfiai munkái 
- Palmettás díszít őelemek a középkorban 
- Zombor  és Szabadka színházai a XIX. században 
-  A szabadkai magyar sajtó 1918-ig 
-  A becskereki Pleitz-nyomda 
-  A vajdasági magyar színházak a XX. században 
- Iványi  István élete és munkássága 
-  Szabad líceumok Vajdaságban 
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A munkában részt vesznek: Nagy Sándor, Rokay Péter, Stojano-
vić-Káich Katalin, Garay Béla, Szentgyörgyi István, Dr. L őbi Árpád, 
Gerold László, Dévavári Zoltán. 

Jugoszláviai magyar folklór  (projektumvezető : Dr. Katona Imre). 
- Észak-Bánát folklórjának problémái 
- rményháza folklórja 
-  Tisza-vidéki szólások 
- Zenta  és vidéke énekes néphagyományai 
-  A szlavóniai magyar néphit maradványai 
- Szabolcski  Júlia meséi 
-  Munkálatok a vajdasági magyar zenei folklór köréb ől. 
Munkatársak: Dr. Matijevics Lajos, Tóth Ferenc, Dr. Burány Béla, 

Tripolszky Géza. 

Szerbhorvát—magyar kontrasztív nyelvtan  (projektumvezető : Dr. 
Mikes Melánia). 

-  A III. kötet befejez ő  munkálatai és sajtó alá rendezése (nomi-
nális szintagma) 

-  Kutatások és feldolgozás a IV. kötet anyagából (Esetrendszer) 
- 'Az igei szintagma vizsgálata 
-  Szórendi vizsgálatok 
- Szociolingvisztikai  vizsgálatok 
Munkatársak: Dr. Matijevics Lajos, Dr. Dezs ő  László, mr. Gordana 

Vuković , Vajda József, Dr. Milka Ivi ć , Dr. Ivan Mokuter, Dr. Jovan 
Jerković . 

Magyar—délszláv összehasonlító irodalom (projektumvezető : Dr. 
Anđelić  Magdaléna). 

-  A jugoszláv népköltészet autentikus magyar h ősei a XVI—XIX. 
században 

- Salamon  király kultusza horvát nyelvterületen 
-  A romantika korának irodalmi kapcsolatai 
-  Magyar—szerb irodalmi kapcsolatok 1848-1867 között 
- Magyar—délszláv irodalmi kapcsolatok 1867-1900 között 
- Magyar—délszláv irodalmi kapcsolatok 1900-1918 között 
- Margalits Ede életm űve 
- Kraljević  Marko  az újabb magyar népköltészetben 
-  Csuka Zoltán és a jugoszláv népek irodalma. 
A munkában részt vesznek: Dr. Bori Imre, Dr. Božidar Kova ček, 

Dr. Szeli István, Dr. Dávid András, Rokay PéterPastyik László. 

Szerbhorvát—magyar enciklopedikus szótár  (projektumvezet ő : 
Dr. Kovács Kálmán). 

-  A szótár harmadik (befejez ő) kötetének sajtó alá rendezése. 
A munkában részt vesznek: mr.. Sörös Dávid, Harangozó Erzsébet, 

Kóvács József, Ivanka Veselinov, Pastyik Ilona, Kovács Mária. 
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