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A Csorba Béla előtt tisztelgő számunk nem jöhetett volna létre 
a Kiss Lajos Néprajzi Társaság seítsége nélkül.



AKI VOLTAM, AZ VAGYOK

Csorba Bélához emlékül

Kedves Csorba Béla! 
Bajban vagyok, nem találok megfelelő megszólítási formát, s ennek 

egyetlen oka van, a Te sokrétű lényed. Ezt a meghatározást vedd a szó 
legnemesebb értelmében. 

Kiváló politikus vagy, akit a jövő nemzedéke idővel mind többször 
emleget majd. Igazságérzeted, nyílt kiállásod példaként szolgál a délvidé-
ki magyar nemzet számára. 

Költő vagy, költeményeidet sokszor nem is értjük, olyan mélyre ásol 
a görög mitológiától kezdve, a svájci kultúrán keresztül, egészen a Kale-
valáig.

Történész és néprajzos vagy, aki megírja Temerin anekdotáit, felkutat-
ja a különleges történések múltját és összefüggésbe hozza őket a jelennel.

Újságíró vagy, gyakran lázadó, bár ez inkább fiatalkorod emléke.
Az vagy, aki szembe mer nézni a mindenkori hatalommal és kiáll a 

járeki és más elűzött emberek sorsának járó méltó tiszteletadásáért. 
Tanár vagy, de ez már a múlté és diákjaidé.
És egyenes jellemű úriember vagy, akinek hetvenedik születésnapja 

alkalmából szívből gratulálnak a Kiss Lajos Néprajzi Társaság tagjai!
Isten éltessen erőben, egészségben még sokáig, hogy a jövőben a fel-

sorolt tulajdonságaid közül mindig megcsillanthass egyet! 

„Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért 
érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.” 
(Molnár Ferenc)

A Társaság nevében: 
Szőke Anna
2020. június 26-án
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ETO: 316.022.4-497.113”1970/1980” MEMOIRE

VÉKÁS JÁNOS
nyugdíjas, a Budapesti Kisebbségkutató Intézet volt munkatársa
vekasjanos53@gmail.com

„AZ EMBER OLY SZELÍD ALAK
HA NEM PISZKÁLJÁK, NEM HARAP”

(KÖSZÖNTŐ CSORBA BÉLÁNAK)

"Man is such a gentle creature
If you don't bother him, he doesn’t bite"

(Toast to Bela Csorba)

„Čovek je tako pitomo stvorenje
Ako ga ne diraju ne grize”

(Zdravica Beli Čorbi)

Az esszé Csorba Béla útjának bemutatása által amellett érvel, hogy az etika és a po-
litika összhangja nemcsak lehetséges, de nélkülözhetetlen is a nehezített kisebbségi 
értelmiségi életpálya kiteljesedéséhez.

Kulcsszavak: etika és politika, kisebbségi léthelyzet, értelmiség

József Attila úgy írta ezt, mintha csak ismerte volna Csorba Bélát. Költő 
öccse nagyon jól meglett volna kecskéi, nyulai között, időnként versbe fog-
lalva, és a Napsugárban közzé téve sorsuk alakulásának eseményeit. Aztán 
akár el is ballaghatott volna néhány öreg temerini kubikoshoz, hogy a tőlük 
hallottakból néprajzi tanulmányt írjon. De hát hol van az a világ, amelyben 
az embert nem piszkálja senki? És milyen az az ember, akit senki se bánt? 
Biztosan nem olyan, mint Csorba Béla. Az élet során háromszor találkoztak 
útjaink, és háromszor tapasztaltam meg ezt.

Csorba Bélát 1970-ben ismertem meg az újvidéki Ifjúsági Tribünön. Za-
varos idők voltak. A Tribünt korábban is a renitensek gyülekezőhelyének 
tartották a vajdasági pártkorifeusok, de amikor vezetői 1969 decemberé-
ben a belgrádi ellenzéki értelmiség színe-javát meghívták előadást tartani, 
végképp betelt a pohár. December 24-re tervezték Brana Crnčević, Matija 

■ ■  A
 PO

LIH
ISZTO

R
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Bećković és Milovan Vitezović fellépését. Crnčević egy hónappal korábban 
Belgrádban, a Szerb Filozófusok Egyesületének tiltakozó estjén tartott tüzes 
beszédet „a kultúrába való politikai beavatkozás” ellen. A Borba és a Politi-
ka cikkei alapján a Magyar Szóban közölt összefoglaló szerint „legborúsab-
ban Brana Crnčević beszélt” (A kultúra védelmének örve alatt. Beszélgetés 
a Szerb Filozófusok Egyesületében. Magyar Szó. 1969. december 6.). De-
cember 26-án Ljuba Tadić tartott volna előadást Politika és pszichoanalízis 
címmel, ha az alapító, az Ifjúsági Szövetség újvidéki községi elnöksége be 
nem tiltja a rendezvényeket (M. SZEMERÉDI 1970). Ekkor derült ki az is, 
hogy a Tribün statútuma nem szabályszerű. Újat kell tehát készíteni, amely 
az alapítót ruházza fel a Tanács kinevezésének jogával, az pedig majd rendet 
teremt a házban.

Közben megindult a támadás a Tribün által kiadott folyóirat, az Új Sym-
posion ellen is: két számát betiltották (N. B. K. 1971), a szerzőket és a szer-
kesztőt, Tolnai Ottót a bíróság elítélte (N. B. K. 1972). A Tribün vezetősége 
megpróbált egy „kompromisszumos” statútumot elfogadtatni; Molnár Csi-
kós László 1970. október 29-én még megtartotta szerzői estjét Ködbeveszett 
utunk és mindenki hallgat címmel, majd csakhamar – reménytelennek ítélve 
a helyzetet – szétszéledt az egész társaság.

Maradtunk mi Csorba Bélával, akiről mint értelmiségiről akkor szerez-
tem az első benyomást, amikor 1972. január 13-án vitát szervezett A nacio-
nalizmus társadalmi gyökerei és megnyilvánulási formái címmel. Ő mondta 
a bevezetőt is:

„Ős patkány terjeszt kórt közöttünk,
a meg nem gondolt gondolat” 
Tőle hallottam először ezt a József Attila-idézetet, úgy rémlik, mintha 

a vitaest plakátjára is felkerült volna. Csorba érezte, hogy helyzetünket, a 
Tribün helyzetét, és a konfliktus egészét csak ennek a kérdésnek a tisztá-
zása által lehet kibogozni. Valójában a Vajdaság autonómiájának kérdése 
körül folyt a hatalmi harc a belgrádi és az újvidéki pártelit között, amelyben 
mindkét fél a másikat igyekezett nacionalizmussal vádolni: az újvidékiek a 
belgrádiakat nagyszerb unitarizmussal, a belgrádiak pedig az újvidékieket 
azzal, hogy teret engednek a magyar szeparatizmusnak. Emellett az újvidéki 
garnitúra (Tito is az ő oldalukon állt) azzal hallgattatott el minden társada-
lomkritikát, hogy az ilyesmit belgrádi aknamunkának nyilvánította.

Hogy mi volt Csorba Béla álláspontja mindezzel kapcsolatban? Én ma-
gamra úgy emlékszem vissza, hogy semmit se értettem az egészből, de hogy 
mennyi volt ez a semmi, azt csak később ismertem fel, amikor a korszak-
ra vonatkozó elemzéseket, kronológiákat készítettem. Azt hiszem, Csorba 
Béla is így lehet ezzel, bár sosem volt arra elég időnk, hogy mindezt meg-

Vékás J.: „AZ EMBER OLY SZELÍD ALAK... LÉTÜNK 2020/2. 9–15.
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beszéljük. Jöttek az újabb ügyek, lépni kellett, és talán abban is egyetértünk, 
hogy ma elégedetlenebbek lennénk az életünkkel, ha semmit nem teszünk. 

Tehát, amint az várható volt, a Tito-levéllel ‒ 1972. szeptember 29-én 
Tito és a JKSZ Elnökségének Végrehajtó Irodája levéllel fordult a KSZ 
minden szervezetéhez és tagjához „a társadalmi visszásságok leküzdése” 
érdekében ‒ megkezdődött a dogmatikus visszarendeződés korszaka. Ezu-
tán letöröltek bennünket a színről, és ennek leginkább Temerin művelődé-
si élete látta hasznát: Csorba Béla, a középiskola magyartanára belevetette 
magát a szervezkedésbe. Föllendült az Irodalmi Kör: „Németh Mátyás idős 
parasztemberének realista alakrajzától Csorba Béla vagy Vecsera Imre mo-
dern hangvételű és sűrítettségű verseiig számos figyelemre méltó, kísérle-
tezésnél jóval többet jelentő írást hallhattunk” (F. F.: Mécsvilág. A Temerini 
Irodalmi Kör estje. Magyar Szó. 1974. október 25. 12). A helytörténeti mú-
zeum és a képzőművészeti tábor ügye is beindult, akárcsak a néprajzi gyűj-
tés, és Csorba Béla mind gyakrabban szólalt meg, mondta el véleményét a 
nyilvánosság előtt közéleti, különösen pedig oktatási kérdésekről. „A nép-
rajzkutató csoport munkája rendkívül érdekes. Fő mozgatója Csorba Béla 
egyetemi hallgató. A falu jellegzetességeit, a házakat, bejárati kapukat, ab-
lakokat fényképen örökítik meg” (V. D. J.: Megismerni az irodalomkedvelő 
fiatalokat. A temerini Irodalmi Kör tervei. Magyar Szó. 1974. május 29. 21). 
Emellett rendszeresen jelentek meg versei. Azokban az években a Magyar 
Szó az újévi számaiban közölt versek kiválasztását egy-egy költőre bízta. A 
tíz-egynéhány verset 1975 végén Pap József, 1976-ban Ács Károly válasz-
totta ki, és mindketten besorolták Csorba Béla egy-egy versét is (Gödör; 
Búcsúzóul).

Csorba Béla minden műfajban működött, mindben megállta a helyét, de 
azon kevesek közé tartozott, akik, mint zoon politikon, minden döntésüket 
átengedték politikai habitusuk szűrőjén is. Így történt ez akkor is, amikor – a 
sterilitás évei után – az Új Symposionban ismét gyülekezni kezdtek a köz-
élet iránt elkötelezett fiatalok.

Az alaphangot Sziveri János ütötte le 1978 júniusában, a folyóirat 158. 
számában (SZIVERI 1978). Az „off” költők versei elé írt jegyzetének címét 
Milko Valent verséből (VALENT 1978) vette: „Vizelünk a sekrestyében a 
szent ereklyékre.” Magyarázzuk?

„Az angol off szó valamin kívüliséget, különállóságot jelent. Esetünkben 
az officiális irodalommal és a kispolgári »etikai« normákkal szembeni jel-
lemző alapállásukat jelzi” – írta Sziveri.

Az Új Symposion szerkesztőségének fiatalításával azonban az „alapítók” 
nem a „kívüliséget” vagy „különállóságot” szorgalmazták, hanem épp a be-
vonást. De a maguk módján.

Vékás J.: „AZ EMBER OLY SZELÍD ALAK... LÉTÜNK 2020/2. 9–15.
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1978. október 11-én például az Új Symposion és a Kilátó szerkesztősé-
ge kerekasztal-beszélgetést tartott az iskolareformról, amelynek anyagát az 
Új Symposion 162. száma, kivonatosan pedig a Magyar Szó is közölte. A 
vitában Danyi Magdolna fő- és felelős szerkesztő mellett az Új Symposion 
szerkesztőségéből egyedül Csorba Béla szólalt meg, azt kérdezve, hogyan 
lehetne orvosolni a nemzetiségi szakemberek hiányát. Mint ismeretes, a 
szakirányú középiskolákban drasztikusan csökkent a nemzetiségi tagozatok 
száma, mivel 150 szakra darabolták az oktatást.

Elég egyetlen pillantást vetni a Magyar Szóban közölt fényképre, amely 
ilyen aláírással jelent meg: „Az Új Symposion szerkesztősége figyelemmel 
követi a párbeszédet, amely rendkívül érdekli a folyóirat fiatal olvasótábo-
rát” (Az oktatás új filozófiája. Magyar Szó. 1979. január 27. 13‒18). Ott 
sorakoznak a képen az ifjú symposionisták, hallgatják a meghívott politi-
kusokat, és látszik az arcukon, hogy semmi se foglalkoztatja őket jobban, 
mint az, hogy az oktatási reform által hogyan lehetne „megszilárdítani a 
munkásosztály hatalmát”.

Csorba Béla nem a kívülállásnak volt híve. Megmutatkozott ez a folyó-
irat általa újraindított pamfletrovatán is, amelyet nemcsak szerkesztett, de 
nagyobbrészt írt is. Az Új Symposionból a folyóirat két számának 1971. 
évi betiltása után eltűnt a Centrifugális sarok címmel addig rendszeresen 
megjelenő pamfletrovat, ezt újította fel Csorba Béla a 192. (1981. áprilisi) 
számban Centripetális farok címmel. Kultivált hangnemben, szellemesen 
figurázta ki az értékrendjének vagy ízlésének ellentmondó jelenségeket, 
időnként megengedve magának olyan megjegyzéseket, hogy „újságjaink-
ban lassan már a sorköz is hibás” (CSORBA 1981).

Nem is volt ebből nagyobb baj mindaddig, amíg a színen meg nem je-
lent az elszabadult hajóágyú, a Magyar Képes Újságtól akkoriban elcsapott 
Radics Viktória, aki mindjárt a dolgok közepébe tenyerelt. A Sterija Játé-
kok műsorpolitikája örvén, a vajdasági politikusok közül Major Nándort és 
Dušan Popovićot vette célba. Ő kultúrtantiknak nevezte őket, de azok akkor 
már rég nem csak kultúrtantik voltak, mint ahogy a színház se volt csak 
kultúra: véletlenül épp a Belgrád‒Újvidék konfliktus két fontos aktorába 
botlott. 

Radics Viktória cikke (RADICS 1982) olyan szakszerűen és alaposan 
volt okadatolva, hogy az érintettek idegenkezűséget véltek felfedezni benne 
és 1983. május 9-én leváltották az egész szerkesztőséget Sziveri János fő- 
és felelős szerkesztővel az élen. Megvonták a bizalmat az Új Symposion 
főszerkesztőjétől és szerkesztőségétől (A Vajdasági Ifjúsági Szövetség Tar-
tományi Választmánya Elnökségének közleménye. Magyar Szó. 1983. május 
12. 11).
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Ekkor azonban már gyorsulóban volt a kelet-közép-európai idő, és 1988-
ban, a vajdasági dogmatikus politikai garnitúra megbuktatása után, Csorba 
Bélának a Vajdasági Íróegyesülethez intézett levelével megindult az Új Sym-
posion leváltott szerkesztőségének rehabilitálása. Perújrafelvétel ötéves ké-
séssel (A Vajdasági Íróegyesület Elnökségének üléséről. Magyar Szó. 1988. 
november 2. 14).

Csorba ugyanakkor azt is látta, hogy a régi magyar kultúrhóhérok mellett 
újabb veszély is fenyeget: a szerb nacionalizmus, és a kettő még szövetségre 
is lép, ha nem vigyázunk. Figyelmeztette erre barátja, Bata János is:

„jól gondolád át mindön léptödöt, 
nehogy az későbbi koroknak 
emböre azval vádoljon Tégöd, dög-
gé lőtt oroszlányba rugdózni óhajtál. 
Es még aztat engödtössed mög
néköm: az kutyaföjű, gaz tartar-
nak sögijtségétnök érjöd, mer, 
de eztöt büzonyossággal Tönnmagad
is vélöd, szömedbö mosolyog, 
hátadbo lándzsát dob.”
Csorba Béla így felelt:
„Avagj én hoztam-é szögén hazánkra az gaz tatárokat?
Avagj én adtam-é wolt fene némötnek mind az wárokat?
Az sívó oroszlányt, az fenyekedő tigrist, pediglen élt, 
Rugdalám ölöget, mögmara engömet, még mindenki félt. 
Hogj némöt az házamból kitakaroda,
Wárjak, wégül még béül tatárnak hada?
Ezért hát ne rijj, ne röszkess, átkot se szórj kemén fejemre, 
Kapj ráró lovadra, fegyver — tolladra, jer segedelmemre!”

Akkoriban kezdtük szervezni a Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö-
zösségét. Csorba Béla ismét levéllel fordult a Vajdasági Íróegyesülethez, ez-
úttal azt kérve, szervezzen vitát a nemzetiségi oktatásról (CSORBA 1989).

Itt találkoztak útjaink harmadik alkalommal, és még nem ért véget ez a 
szakasz. Azt azonban már most el kell mondani, hogy ismét bebizonyoso-
dott, Csorba Béla bátor ember. És nem csak azért, mert a háború kitörése 
után elutasította a behívóparancsot, amiért le is tartóztatták. Mit is jelent 
bátornak lenni? Nem minden ember esetében és nem minden körülmény 
között jelenti ugyanazt. Az a bátor ember, aki egy cél érdekében azt teszi 
kockára, amit addig a legértékesebbnek tekintett.
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Csorba Béla konok és önérzetes ember. Nagyon vigyáz a saját maga szá-
mára megszabott erkölcsi magatartás koherenciájára. A politikai harcban 
viszont az ellenség erkölcsi lejáratása konvencionális eszköz.

Amikor a magyar kormány úgy döntött, hogy a VMDK-ra bízza annak 
a testületnek a megalakítását, amely javaslatot tesz a vajdasági magyar 
könyvkiadás támogatására szánt eszközök szétosztására, a Forum-ház ve-
zetői között nagy volt a riadalom. Nem tudták elképzelni, hogy a pártállam 
részéről számukra biztosított monopólium kikerül a kezükből (Híd 1994). 
Csorba Béla jól ismerte őket, régóta hadakozott velük, mégis magára vál-
lalta a könyvkiadási alkuratórium megszervezésének feladatát (CSORBA 
2011). Ezt tartom élete legbátrabb cselekedetének.

Kedves Béla Barátom!
Volt az ókori Rómában egy Cincinnatus nevű személy. Békésen szán-

tott-vetett, de ha harcba kellett menni, az eke szarvát halogatás nélkül a 
karddal cserélte fel. Megvívta a csatát, majd visszament a földhöz. A törté-
nelemkönyvekben azonban alig kapott több helyet, mint Nero vagy Caligula 
lova. A történelmet nem azok írják, akik csinálják.

Jönnek majd lassan a meleg koraőszi esték, ki lehet ülni a kertbe, a fa 
alá. Ha arra téved valamelyik ifjú titán, mutasd meg neki, melyik cserjésben 
tartod a malteroskanalat. Meg a parittyát (CSORBA 2019).
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"Man is such a gentle creature
If you don't bother him, he doesn’t bite"

(Toast to Béla Csorba)
 
In presenting Bela Csorba's path, the essay argues that the harmony of 

ethics and politics is not only possible but also necessary to fulfill the diffi-
cult life task of the minority intellectual.

Keywords: ethics and politics, minority position, intellectuals

„Čovek je tako pitomo stvorenje
Ako ga ne diraju ne grize”

(Zdravica Beli Čorbi)
 
Predstavljajući put Bele Čorbe esej iznosi argumente da sklad etike i 

politike nije samo moguće već je i neophodan za ispunjavanje teškog život-
nog zadatka manjinskog intelektualca.
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AKI ÁLLVA TEKINT SZÉJJEL BÁCSKASÁGUNK 
KÖZELI ÉS TÁVOLI VALÓSÁGÁBAN
(Köszöntő a néprajztudós születésnapjára)

He Who Standing Looks on at the Nearer and Further History  
of our Bacska

(Toast due to ethnographer’s birthday)

Onaj ko stojeći razgleda bližu i dalju stvarnost naše Bačke
(Zdravica povodom rođendana etnografa)

„Szívesebben lettem volna gölöncsér, 
imádtam a sarat, az agyagot.”

Csorba Béla (2017)

Rezümé: Csorba Béla néprajztudós, helytörténész és történetíró 70. születésnapja 
alkalmas esemény arra, hogy áttekintsük és számba vegyük e termékeny alkotói 
életpálya eredményeit. A tudós érdeklődésének középpontjában szülőfalujának, 
Temerinnek a története áll, de a népélet eseményeinek és értékeinek föltárásakor 
mindig szerét ejti a tágabb, dél-bácskai régión belüli széttekintésnek is. Fél évszáza-
dos kutatói tevékenysége során minden egyes vállalásában az értékteremtő magyar 
közösség munkáját méltatta, alkalmanként kiemelve egy-egy kimagasló egyéniség 
munkásságának értékeit is. A néprajztudós szeretett közössége két évszázados tör-
ténetét foglalta össze könyveiben.

Kulcsszavak: Dél-Bácska, 1848–1849-es szabadságharc, kisebbségi magyarság, agrár-
reform, kolonizáció, néprajzi értékek, a helyi irodalom jelentősége

Évek, évtizedek óta a pályatárs megkülönböztetett érdeklődésével figye-
lem Csorba Béla tudósi – történetírói, néprajzi, művelődéstörténeti – pá-
lyáját, hiszen könyveiben az immár évszázados kisebbségi sorsunkról és 
történelmünkről olyan alapos és körültekintő számvetést nyújt, amely őszin-
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teségében szinte egyedülálló és példa nélküli szülőföldünkön, a Délvidéken. 
Ő az a temerini ember, aki otthona küszöbén állva tekint széjjel bácskasá-
gunk közeli és távoli valóságában; kezével és szívével egyszerre tapintja, 
érinti meg a halódó világ többnyire takargatott, rejtegetett sebeit. Program-
ját és céljait harmincöt évvel ezelőtt a Temerini Újság 1985. május 23-i szá-
mában indított Nyomkereső című rovatának bevezető soraiban így fogal-
mazta meg: „fontos és megkerülhetetlen feladatunk a helyi hagyományok, 
a szellemi örökség részleteinek föltárása, s ha a vidékről, a provinciáról van 
is szó, a föladat korántsem provinciális; teljes lélekkel, tiszta elszántság-
gal kell a helyi értékek rendszerét fölépíteni ahhoz, hogy a szülőföld iránti 
szellemi elkötelezettség a maga méltóságában vállalható legyen”.  Ennek 
az elhatározásnak a szellemében születtek a szerző történeti, helytörténeti, 
néprajzi és hagyományföltáró munkái – cikkei és tanulmányai –, melyek 
idővel kötetekké, kisebb könyvtárrá szerveződtek. 

Csorba Béla sokrétű életművében kiemelkedő helyet foglal el szülőváro-
sa, Temerin magyar néphagyományainak föltárása, leíró rendszerbe történő 
összefoglalása. Közel fél évszázada az otthonosság igényével veszi számba 
veszendőnek indult értékeinket és a még megmaradt kincseinket, s a megtar-
tó szeretet magas hőfokát érzem minden leírt sorában, olvassam akár a Te-
merini néphagyományok (1988), a Még azt mondják Temerinben… (1997), 
a Temerini kenyér – Tanulmányok és esszék Alsó-Bácska népéletéből (2017) 
című néprajzi vagy az Ez olyan mondás (2016) és a Kuffervizit (2018) című 
helytörténeti munkáit, hovatovább az Ökrész Károllyal együtt gondozott 
„Pedig én katona akartam lenni” – K. József visszaemlékezései a Nagy Há-
borúra 1914–1918 (2014) vagy Makrai József verses hadifogolynaplóját 
(2017), s mindezeken túl A halál első könyve – Gyerekek Tito járeki haláltá-
borában (2016) című megrendítő kötetét. Valamennyi a tudós évtizedeken 
át végzett írói, történetírói munkáját dicséri, belátható fejezeteiként annak 
a hatalmas opusnak, amely – feltevésem szerint – ma már a két tucatnyi 
kötetet is meghaladja.

Csorba Béla történelmi számvetését időrend tekintetében a Kuffervizit 
(2018) kötetének Temerin krónikájához (1851–1918) című fejezetével kezd-
te, melyben szülővárosa történeti kronológiájának egy korai fejezetét dol-
gozta ki. Ugyanakkor közzétette az 1848–1849-es szabadságharc emlékeit 
is. Szenttamás ostromát követően 1848. augusztus 30-án Đorđe Stratimiro-
vić szerb csapatainak gyújtogatása nyomán a település „minden irányban 
égett, az első házat a fővezér közvetlen parancsnoklata alá tartozó alakulat 
gyújtotta fel, de megtették a magukét a szerb tüzérség gyújtógránátai is”. 
A szerb szabadcsapatok felégették a települést, az önvédelmi harcban a la-
kosság többsége elesett, míg másokat menekülés közben gyilkoltak meg a 
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fosztogató szerb lázadók. „Temerinben egyetlen ház sem maradt épen, a 
pusztulást túlélő lakosság földönfutóvá vált”, s egyesek bizony Jánoshalmá-
ig futottak – olvasom a döbbenetes leírásban. Ezt követően a lángba borult 
Délvidéken minden magyar ember fölismerte föladatát, és tette a köteles-
ségét. Az 1848–1849-es délvidéki háborúknak ma már könyvtárnyi irodal-
ma van, melyet értékeiben gyarapított Csorba Béla 2005-ben közölt Epikus 
ének egy mezőváros felperzseléséről című írása, melyben ugyancsak Teme-
rin pusztulásáról emlékezett meg. 

Sanyarú magyar sors – 1923 címmel azután – a történelem kronológi-
ai rendjét követve – a könyv írója a Délvidék magyarságának újabb meg-
próbáltatásairól szólt: a királyi Jugoszláviához csatolt Bácska kifosztását, a 
„délszlávországi agrárreform” rettenetes következményeit mutatja be. Ott-
honaik felégetésétől a birtokaik elkobzásáig, az üldöztetéstől a kifosztásig 
terjed a temeriniek – és velük a Délvidék valamennyi magyar közösségének 
– immár csaknem két évszázados történelme. Árnyak, alakok, szellemek 
suhannak az időben, ahogyan az – a város jeles személyiségeinek megidé-
zésekor – a kötet további fejezeteiből is kitűnik. S miközben idegen katonák 
vetettek tüzet a temerini otthonok zsuppfedelére, miközben emberöltőnyi 
gyakorisággal fosztották ki a Délvidék magyarjait, Temerinben – ahogyan 
másutt is – csodálatos alkotói pályák teljesedtek ki. Kováts Antalt Csorba 
Béla meghatározása szerint „halk szavú poétaként” ismeri az utókor, aki 
újságcikkeiben „gyakran fordult a népélet, a paraszti világ, a még élő nép-
hagyományok felé”, Illés Sándor pedig – akit 1944 őszén ugyancsak mene-
külésre kényszerített a bevonuló partizánok kegyetlensége – hírnökeként a 
rettenetes időknek, az elsők között adott hírt az ártatlan délvidéki magyarok 
ezreinek legyilkolásáról.

A Kérdések és látleletek – Esszék, glosszák, talált tárgyak Trianontól er-
refelé (2017) című munkájában Csorba Béla kisebbségi sorsunk tragikus 
emlékeit idézi fel, rámutatva: a délvidéki magyarság soha nem gyógyuló 
fájdalmát az évszázados kisebbségi sorsa okozta gyötrelmek jelentik. Mun-
kájában a „…szalmaszálon bukdácsol a sorsunk…” – A délvidéki magya-
rok és az 1923-as választások az újvidéki Vajdaság című napilap tükrében 
írásában Svetozar Pribičević oktatási miniszter erőteljesen kampányízű 
kijelentését idézte, aki hangsúlyozta: „Mi jugoszlávok (…) nem akarjuk a 
nemzeti kisebbségeket kulturális jogaiktól megfosztani; sőt, ellenkezőleg, a 
magyaroknak és a németeknek elemi és középiskolákat adunk, ahol a gyer-
mekeiket anyanyelvükön taníthatják. A politikai és gazdasági jogokban a 
szláv lakosokkal egyazon elbírálás alá esnek, mert az állam az egyenlőség, 
szabadság és a jogrend alapján áll. A magyaroktól és a németektől csupán 
annyit követelünk, hogy lojális állampolgárai legyenek államunknak”. El-
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hangzott mindez 1923 tavaszán, amikor javában folyt az agrárreformnak 
nevezett kolonizáció, a magyar földek kisajátítása, azok dél-szerbiai, monte-
negrói és hercegovinai „passzív vidékekről” betelepítettek javára történő 
átjátszása, a magyar javak konfiskálása, az értelmiség – köztük a tanítók és 
tanárok – hivatalvesztéssel együtt járó elüldözése, az iskolák és a kultúrin-
tézmények felszámolása. 

Hogy a királyi Jugoszláviában milyen hatalmas mértékben szűkültek le a 
magyar politikai és értelmiségi elit közösségépítő lehetőségei, arról a szerző 
Kérdések és látleletek című kötetének több tanulmányában is számot adott; 
Sinkó Ervin, Csuka Zoltán és Illés Sándor pályája néhány epizódjának be-
mutatásával bizonyította a létező szerb terror mindent átfogó erejét. A Petőfi 
a Vajdaságban – Kultuszmorzsák az 1923-as centenárium asztaláról című 
tanulmányában idézte Dettre János szavait, miszerint Petőfi százéves évfor-
dulóján a délvidéki magyarság „egy-egy bátortalan kívánság” megfogalma-
zásán kívül, alig tehetett egyebet. A Délbácska című lap megfogalmazása 
szerint: „Nálunk nincs hivatalos ünnep – mi még az örömben sem vagyunk 
egyek – ezért a mai éjjel néhány percét mi valamennyien fordítsuk arra, 
hogy egyetlen szál gyertyát égessünk a halhatatlan Petőfi emlékére”. Hány 
gyertyának kellett volna az elmúlt száz év során jeleznie kiszolgáltatottsá-
gunk feneketlen mélységeit?! 

A szerző történetírói munkásságának meghatározó fejezete az 1944–
1945-ös partizánvérengzés történéseinek föltárása. Történik erre utalás a 
Koldusok a temetőkapuban – A háború utáni jugoszláviai magyar sajtó a 
titói lágerek lakóiról című tanulmányban is, ahol azonban a tanulmányíró 
már a Szabad Vajdaság azon újságíróit is megnevezte, akik „szigorú, de 
egyben igazságos” büntetésnek nevezték a járeki haláltábor létrehozását, 
és a Csúrog magyar lakossága elleni genocídiumot. E tragikus években a 
lakájok sorába tartoztak a politikai elit olyan „jeles” magyarjai, mint Saffer 
Pál, Hock Rezső és Gál László (meg persze sokan mások, akiknek néven 
nevezését már csak a kegyelet tiltja). Mindeközben újra kezdődött – vagy 
csak folytatódott – a Vajdaság „régóta tervezett, de a királyi Jugoszlávia 
idején félbemaradt gyarmatosítása” is. Megindító olvasmány Csorba Béla 
Kérdések és látleletek című kötete, melynek írásai bekezdésenként figyel-
meztetnek a veszendőség küszöbeink előtt tátongó, feneketlen mélységeire. 
És persze az emlékezés, a lélekmentés hatalmas feladataira is.

Úgyszólván egyedülálló az odafigyelő gondosság is, ahogyan Csorba 
Béla – egyszemélyes intézményként – vidékünk első világháborús emlé-
keit évek óta kutatja és ápolja. A folyóiratokban megjelentetett korabeli 
dokumentumok – levelek, naplók és emlékezések – mellett Koczka József 
Naplója (1914) és a „Pedig én katona akartam lenni” – K. József vissza-
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emlékezései a Nagy Háborúra 1914–1918 című könyve szól azokról a meg-
próbáltatásokról, amelyeket nagyapáink Galíciától Isonzóig és Doberdóig 
hol pergőtűzben rohamozva, hol lövészárkokban meghúzódva elszenved-
tek. Mindannyian azzal a meggyőződéssel vonultak a hadszíntérre, hogy a 
hazának és a nemzetnek tesznek szolgálatot, az idő múlásával azonban az 
iszonyat lassan felülírta az elszántságot. Koczka József 1914. szeptember 
16-i naplóbejegyzésében megörökítette, ahogyan a Száván átkelve társaival 
Szerbia földjére léptek: „Messze nyugat felé nagy ágyúzás van. Az addigi 
falvak, ahol keresztülmentünk, mind oly rongyosak voltak, hogy sehol egy 
tojást, egy ital bort vagy sört, semmiféle ennivalót nem lehetett kapni. Szo-
kunk hozzá, milyenek lesznek a viszonyok Szerbiában, ha már itt is így va-
gyunk”. Kínokból és megpróbáltatásokból bőven kijutott Makrai Józsefnek 
is, akinek verses hadifogoly-naplóját 2017-ben jelentette meg – ugyancsak 
Csorba Béla gondozásában – a Forum Kiadó.

A közelmúltban megjelent Pótvásár Temerinben (2019) című köteté-
ben a temerini Kováts Antal tanító gazdag prózai és publicisztikai írásait 
gyűjtötte egybe. Meglátása szerint Kováts Antal elveihez mindvégig hű, 
falujához következetesen ragaszkodó költő, író és újságíró volt. „Lírája ko-
moly, már-már dísztelen. (…) Poétikai eszközeiben, stílusában a 19. századi 
népnemzeti iskola konzervatív hagyományának örököse, azonban mentes 
annak hamis pátoszától, alaptalan hurráoptimizmusától.” Csorba Béla rá-
mutatott: nem arról van szó, hogy a konzervatív Kovátsból hiányzott volna 
az érzékenység az új formakísérletek befogadására – bár ez kétségtelenül 
igaz –, hanem inkább arról, hogy az avantgárd kísérletezésben, „a tét nélküli 
formabontásban, amely sokszor nem volt több divatmajmolásnál, megérez-
te a »beteg kor« lelketlen nihilizmusát is”, amivel szemben ő a példa- és 
az iránymutatást tartotta a költők egyik legfontosabb feladatának. Kováts 
költői témakörének bővülésével azután a húszas évek második felében tár-
cái és riportjai által „a konzervatív keresztény értékrendet magáénak valló 
és a kisebbségi érdekvédelmet konzekvensen gyakorló” újvidéki napilap, 
a Délbácska meghatározó publicistája lett. Kováts Antal írói-költői világa 
határozottan kötődik Temerinhez, a falu tanítójaként együttérző szeretettel 
figyelte a kétkezi nép munkáját, szokásait, hagyományvilágának meg-meg-
újuló kibomlását.  

Csorba Béla Temerin elmúlt két évszázada tragikus történéseinek föltárá-
sát követően Kuffervizit (2018) című könyvében megmutatta a hagyomány-
ápolás megújulásának lehetőségét is. Harkai Imre tudósi pályáját bemutató 
Hályogkovácsok bátorsága című írásában elmondta: Harkai Temerinben 
az élet nyomait, menthető értékeit kereste, amidőn az építészeti emlékek 
gyűjtésekor a hagyományt igyekezett „a maga, még ha csak pislákolóan is 
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megnyilvánuló, elevenségében értelmezni (…), mégsem a hamut, hanem a 
parazsat kereste”. Történt mindez az 1980-as évek elején, amikor a jugo-
szláv hatalom az évszázadok során kialakult hagyományos városszerkezet 
felszámolásával (ismét) megmutatta, hogyan lehet „halálos sebeket ejteni 
egy kisebbségi léthelyzetű magyarok által lakott település élő szervezetén”. 
A hagyományos, paraszti szalagtelkek felparcellázásakor ugyanis megtör-
tént az addigi etnikai homogenitás fellazítása is. Temerinben az 1973/1974-
ben megalakult Irodalmi, majd Művelődési Kör programcéljai között is ott 
található a népi építészet értékeinek kutatása. Ahogyan ő fogalmazott: „Az 
egyesület tagsága jórészt lelkes, új eszmékre fogékony középiskolásokból, 
egyetemistákból, fiatal szakmunkásokból toborzódott, akiket egyformán ér-
dekeltek a neoavantgárd törekvések és a néphagyományok, Heidegger és a 
neomarxizmus, a free jazz és a Magyar Népzene Tára, a strukturalizmus és 
a helyi hiedelmek, Krúdy Gyula és Meša Selimović, a konceptualizmus és a 
népi juhászat… Ebből a színes, eklektikus zűrzavarból sok jó kezdeménye-
zés született”. Ebből a mozgalomból teljesedett ki a TAKT, a Temerini Al-
kotóműhely és Képzőművészeti Tábor hatalmas értékmentő és értékteremtő 
munkássága is. Egy műhely, egy alkotói közösség, mely ma is többnyire a 
történetírás hagyományos eszközeivel él. 

Csorba Béla felettébb gazdag, sokfelé ágazó, de mindig a közössége ja-
vát, boldogulását szolgáló munkájának lendületében eljutott életének 70. 
évéhez. Ahogyan őt ismerem, számára nem, de a reá figyelő pályatársak és a 
munkáit forgató olvasói számára óriási eseményt jelent az ünnep. Ahogyan 
az ugyancsak 70 éves Lábadi Károly tudósi munkálkodása során visszaad-
ta Drávaszög magyarságának a maga történelmét, ahogyan Silling István 
fáradhatatlan tudósi elhivatottsággal fordította Kupuszina és a Duna men-
te magyarságának figyelmét a saját hagyományai és közösségi értékei felé, 
úgy alkotta meg Csorba Béla Temerin és a Dél-Bácska magyarsága számára 
saját otthonaik boldog dimenzióit. Boldog közösség, amelyet rögös útjain 
hozzájuk fogható tanítók vezetnek! A 70 éves Csorba Béla tudósi pályája is 
példa rá: egyszer minden életre való közösség föl kell, hogy fedezze, meg 
kell, hogy őrizze a maga legapróbb részletekből álló hagyományvilágát, 
amely azonban a maga teljességében is csak közös kincsként munkál, közös 
kincsként jelent értéket.

Béla! Írói-alkotói pályád során mindenkor bölcs és megfontolt tanítónk 
voltál. Olvasóid szeretete után, hetvenen túl, fogadjon irgalmába a tálentu-
mokat osztó, gyámolító és oltalmazó Gondviselés is, s vezessen derűvel az 
új csodák világába! A régi tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Mák Ferenc
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He Who Standing Looks on at the Nearer and Further History  
of our Bacska

(Toast due to ethnographer’s birthday)

Summary: The 70th birthday of the ethnographer, native historian and 
historian Bela Csorba is an appropriate event to review and evaluate the 
results of this fruitful and creative career. The focus of the scientist's interest 
was the history of his native village, Temerin, however, when exploring the 
events and values of folk life he always liked to see and expand the area of 
southern Bacska. During his research career of more than half a century, he 
has always, as in every activity, evaluated the work of the Hungarian com-
munity in creating authentic values, occasionally emphasizing the impor-
tance of the activities of some exceptional individuals. In his ethnographic 
books he summed up two hundred years of the history of his beloved com-
munity.

 
Keywords: southern Bacska, civil revolution 1848–1849, Hungarian minority, agrarian 
reform, colonization, ethnographic values, importance of native literature

 
Onaj ko stojeći razgleda bližu i dalju stvarnost naše Bačke

(Zdravica povodom rođendana etnografa)
 
Rezime: Sedamdeseti rođendan etnografa, zavičajnog istoriografa i isto-

ričara Bele Čorbe prikladan je događaj za pregled i procenu rezultata ove 
plodonosne i kreativne karijere. Fokus zanimanja naučnika predstavljala je 
istorija njegovog rodnog sela, Temerina, međutim, kada je istraživao doga-
đaje i vrednosti narodnog života uvek je voleo da sagleda i šire područje 
južne Bačke. Tokom svoje istraživačke karijere duge više od pola veka uvek 
je, takoreći tokom svake delatnosti, procenjivao je rad mađarske zajednice u 
stvaranju autentičnih vrednosti povremeno ističući i značaj delatnosti po ne-
kog izuzetnog pojedinca. U svojim etnografskim knjigama sažeo je dvesta 
godina istorije svoje voljene zajednice.

 
Ključne reči: južna Bačka, građanska revolucija1848–1849, mađarska manjina, agrar-
na reforma, kolonizacija, etnografske vrednosti, značaj zavičajne literature
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„MINDENNÉL KESERŰBB, /  
MINDENNÉL IGAZABB” 

Bácskai honismereti egyesületek  
a magyarságtudat megőrzéséért

"Worst of All / Truer than Anything"
Native History Associations as Guardians of Hungarian Identity

„Gorče od svega/ Istinitije od svega”
Udruženja zavičajne istorije kao čuvari mađarskog identiteta

A vajdasági helytörténetírás a 19. század utolsó harmadában kezdett el szárnyalni, 
majd 1918 után megtorpant, és csak lassú újbóli felemelkedésre volt lehetősége. A 
szocialista érában korlátozott lehetőségek között, az azokhoz való kényszerű alkal-
mazkodással élénkülhetett meg a helytörténetírás és általában a honismereti kutatás. 
Az utóbbi négy évtized alatt viszont sokfelé ágazó, szellemi kincseket felkutató és 
bemutató mozgalommá nőtt a helyi értékek kutatása. Ma már alig lehet olyan vaj-
dasági magyar település, ahol nem jelent meg helytörténeti, honismereti kiadvány. 
Egyesületek és műhelyek sokasága alakult és működik. Munkájukat bemutatva kí-
sérletet teszek arra, hogy rávilágítsak e tevékenység sokrétegűségére és a magyar-
ságtudat megerősítésére gyakorolt hatására.

Kulcsszavak: helytörténet, néprajz, értéktár, egyesületek

A címben szereplő Ady idézet úgy értelmezhető igazán, ha hozzáolvas-
suk a vers címét is: Az én magyarságom. Így már értelmet és tartalmat kap 
a „Mindennél keserűbb / Mindennél igazabb”. Magyarságtudatunkat az el-
múlt 100 évben bántották, sokszor sápadozott, máskor meg valóban volt ok 
a kizárásra, vagyis volt „Mindennél keserűbb”, mégis maradt természetes 
meghatározónk, valós identitásunk: „Mindennél igazabb”. A magyarságtu-
dat értelmezése mindig szemlélet kérdése. Az azonban állítható, hogy Bács-
kában, Vajdaságban vagy szélesebb értelemben, a Délvidéken magyarnak 
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lenni vállalás kérdése, míg az anyaországban ez magától értetődő, természe-
tes körülmény. Az első világháború végével átlépett felettünk a határ, majd 
még kétszer ismétlődött ez: a második világháború elején és a végén is. Így 
lettünk mi „jelzős magyarok”: határon túli, külhoni, kisebbségi, vajdasági, 
délvidéki magyarok és csak ritkán, elvétve beszélnek rólunk és magyarsá-
gunkról úgy, hogy nem használnak semmilyen jelzőt.

Vidékünkön a helytörténeti kutatások talán éppen a Bács-Bodrog Vár-
megyei Történelmi Társulat 1883. évi megalakulásával ‒ 16 évvel a Ma-
gyar Történelmi Társulat 1867-ben történt megalakulása után ‒ kezdett el 
szárnyalni. Grosschmid Gábor, a Társulat titkára keserűen állapítja meg, 
hogy a vármegyének nagyon viszontagságos múltja volt, de történetírója 
addig soha: „Történetírásunk gyermekkorát éli, és törekvése csak idegen 
forrásokból meríthet” (GROSSCHMID 207). Tény viszont, hogy ez a tár-
sulat jelentősen befolyásolta a helytörténetírást. Tagjai úttörők voltak, akik 
előkészítették a talajt a későbbi helytörténeti összefoglalók és monográfiák 
megírásához. 1918-ig mérhetetlen mennyiségű ismeretanyagot gyűjtöttek 
össze és ‒ ami ennél is fontosabb ‒ közöltek, tettek közkinccsé. Kiadványa-
ik, évkönyveik ma is fontos kútfői a helytörténetírásnak. Szerencsére reprint 
kiadásként indított sorozatban ismét megjelentetik a társaság Évkönyveit. 
Az 1886-ban és 1892-ben megjelent Iványi István Szabadka szabad kirá-
lyi város története című kétkötetes monográfiája és fő műve, az ötkötetes 
Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára (1906–1909) 
reprint kiadást is megért. A zentai Dudás Gyula, aki a Délvidéken elsőként 
szerzett tudományos fokozatot a történelemtudomány terén, sorra jelentette 
meg dolgozatait (MÁK 2018: 10). Helytörténetírás szempontjából termé-
keny és mintaadó évek voltak ezek. 

Aztán jött a világháború és a trianoni békeszerződés. Az impériumváltás 
idején felszámolták az összes olyan csoportosulást és műhelyt, ahol (akár 
csak a legkisebb mértékben is) a magyar történelmi és kulturális értékekkel 
foglalkoztak. Az értelmiségi réteg töredékére csökkent, a magyar múlt em-
legetése szinte főbenjáró bűnnek számított. 

Az elszakítás után évekig tartott a kábulat, amíg az akkori magyarság rá-
jött az önszerveződés fontosságára. A két háború közötti időszakban, amikor 
már lehetett csoportosulni, egyesületek és társaságok sokasága igyekezett 
átmenteni azokat az értékeket, amelyek az adott körülmények között meg-
tarthatók voltak. Hatalmas szerep jutott a műkedvelő csoportoknak, az olva-
sóköröknek, az egyházaknak (elsősorban a református egyháznak), de még 
az ipartestületeknek és tűzoltótestületeknek is. Csupán ennyi év távlatából, 
a múltba tekintve ismerjük fel tevékenységük értékmentő szerepét. Hosszú 
ideig pusztán a népszínművek és az operettjelmezekben táncolt csárdás je-
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lentette az itteni magyar kultúrát. A helytörténetírás és általában a honisme-
reti kutatás csak nehezen bontakozott ki ismét. 

Egymástól elszigetelt önkezdeményezések hozták meg az első figyelem-
reméltó írásokat: Herresbacher Dénes: Szaján története, Subotica, 1926; 
Radó Imre – Mayer József: A noviszádi zsidók története, Noviszád, 1930; 
Szabadka Gyula: Skorenovac története, Kovin, 1936; Dévay Lajos – Gyar-
mati Sándor: Nagy idők sodrában. A sztáramoravicai ref. ker. egyház és 
község története 1786–1936, Subotica, 1936; Gachal János: Debeljácsi em-
lékkönyv 1838–1938, Petrovgrad, 1938 (CSORBA 296).

Csaknem 70 évnek kellett eltelnie, hogy a magyar helytörténeti kutatás 
és általában a honismeret szabadabban megjelenhessen. Csupán szemlélte-
tésként: Ómoravica 1986-ban nem ünnepelhette meg újratelepítésének 200. 
évfordulóját, mert a nacionalizmus égő billogát nyomták a kezdeményezés-
re. Csak az évforduló utáni évben jelenhetett meg a falu munkásmozgalmá-
ról szóló könyv, az összefüggő falumonográfia kiadása pedig derékba tört és 
azóta is várat magára. A Becse történetéből című könyvet 1985-ben egye-
nesen betiltották. E korszak következményét jól tükrözi, hogy a délvidéken 
nincs olyan közgyűjtemény – könyvtár, múzeum, levéltár – ahol az 1920 
előtti magyar történeti források a teljességükben megtalálhatók lennének, de 
még a sajtótermékek is csak töredékesen lelhetők fel (MÁK 2012). A kuta-
tók több gyűjteményben, szétszórtan és persze hiányosan találnak adatokat. 

A második világháború utáni óvatos, de figyelemreméltó eredmények 
ezen a téren a zentai Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre (TARI 
90) megalakulásával (1961) kezdődött. A Zentai Monográfia Füzetek 64 
száma, a Zentai füzetek 34 száma és 8 egyéb kiadvány jelzi tevékenységét, 
valamint megjelentették Zenta monográfiáját. A folyamat az újvidéki Hun-
garológiai Intézet megalakulásával folytatódott: a jugoszláviai magyarság 
nyelvének, irodalmának, művelődéstörténetének és folklórjának tanulmá-
nyozására alakult, ám az adott keretek között az intézet néhány év leforgása 
alatt, 1975 végén megszűnt. Szabadkán az 1980-as években alakult meg a 
Monográfia Társadalmi Szervezet, amely Pro Memoria címmel kétnyelvű 
(szerb és magyar) folyóiratot jelentetett meg 1986 és 1990 között. A hatva-
nas és hetvenes években a munkásmozgalmi események összegzésére és a 
szocializmus eredményeinek bemutatására volt kedvező a politikai légkör 
(CSORBA 294). Ekkor már több településen egyéni vagy szervezett hely-
történeti kutatás folyt, kiadványok láttak napvilágot. Ma már talán nincs is 
Vajdaságban olyan magyar település, ahol ne jelentettek volna meg könyvet 
a település múltjáról: egyházközségek, templomok, egyesületek történetét, 
sok esetben átfogó településmonográfiát is. Sok helytörténész kutat és közöl 
akár könyv formájában, akár folyóiratokban vagy újságokban. 
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Napjainkban számos helytörténeti, honismereti egyesület tevékenykedik: 
Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (Topolya), Bácsország Vajdasági 
Honismereti Társaság (Szabadka), Kiss Lajos Néprajzi Társaság (Szabad-
ka‒Kishegyes), Monográfia Helytörténeti Egyesület (Bácskossuthfalva), 
Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság (Bajmok), Helytörténeti Kör 
(Óbecse), Temerini Múzeumbarátok Egyesülete (Temerin), Bácsfeketehegy 
Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület stb. Némelyiket alkotói kö-
zösségnek, műhelynek is tekinthetjük. A legtöbb helytörténész azonban ön-
állóan kutat, ír és közöl még akkor is, ha tagja valamelyik tömörülésnek.

A társadalomfejlődés érdekes fintora, hogy a helytörténet iránti érdek-
lődés fellendülése és a kiadványok nagyszámú megjelenése éppen a súlyos 
gazdasági és társadalmi válság időszakára tehető. 2000 és 2015 között két 
és félszeresére nőtt a kiadott könyvek száma a Matica Srpska adatai sze-
rint (http://www.bms.ns.ac.rs/bmslat102b.htm). A történelmi, helytörténe-
ti kiadványok száma is ehhez hasonlóan alakulhatott. Ennek legfőbb oka, 
hogy korábban soha nem volt ennyire egyszerű és viszonylag olcsó könyvet 
előállítani. Másik, talán rejtettebb ok, hogy igyekeztek pótolni azt, amit a 
korábbi évtizedekben nem lehetett megtenni. A könyv a szerzőknek közlési 
lehetőség, fokozza az olvasók érdeklődését és javítja a befogadóképességet, 
vagyis társadalomformáló erő.

Kétségtelen, hogy a pályázati támogatások hatására egyesületalapítási 
hullám keletkezett. A mai értelemben vett pályázati rendszer előtt a politikai 
közösség közvetlen kérelmek alapján támogatta a honismereti tevékenysé-
get, amit csakis egyesületi háttérrel lehetett megkapni. Arra azonban hamar 
rájöttünk, hogy legelőnyösebb szakosított egyesületet létrehozni. A helyi 
egyesületek után pedig létrejöttek a vajdasági szintű egyesületek is.

EGYESÜLETI MUNKA

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, mint neve is mutatja, egész 
Vajdaságból gyűjti egybe a helytörténészeket. Megalakulása az 1944/45. évi 
magyarellenes atrocitások kutatásához kapcsolódik, ám ezt a célt és témát 
szinte azonnal kiszélesítette. Legfőbb tevékenysége a vajdasági települé-
seken egyénileg kutató és alkotó helytörténészek közösségi terének kiala-
kítása és szakmai képzése. Évente évkönyvet jelentetnek meg, benne kb. 
30 közleménnyel. 2020-ban a tizedik Évkönyv hagyja el a nyomdát. Kiadói 
tevékenységük keretében reprintsorozatot, valamint Vajdasági helytörténeti 
adattár címmel könyvsorozatot indítottak. Támogatják a tagok helytörténeti 
könyveinek megjelentetését. Évente két tudományos tanácskozást tartanak, 
amelyekre ismert magyarországi és vajdasági előadókat hívnak meg. Ezek 
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tematikus tanácskozások, amelyek mindig időszerű évfordulókhoz kapcso-
lódnak. Figyelemre méltó, hogy a társaság évente két díjat is kioszt: a Szabó 
József-díjat (a helytörténeti kutatások terén elért kimagasló eredményekért 
az elmúlt évben), valamint a Kalapis Zoltán Emlékérmet mint életműdíjat 
évente egy-egy személynek. A díjak alapítása és kiosztása a közösségépítés 
jó eszköze. A társaság tagjainak száma 130 körül van. 

A Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság jelenteti meg a Bácsor-
szág Vajdasági Honismereti Szemlét. 1995 óta, 2019 végéig 88 szám jelent 
meg. Tudományos igényességgel megírt tanulmányokat és cikkeket közöl 
vajdasági és magyarországi szerzők tollából. Területileg nem zárkózik a mai 
országhatárok közé, a közölt írások Felső-Bácska és Szeged környékének 
múltjával éppúgy foglalkoznak, mint az országhatár innenső oldalán lévő 
térséggel. A szó szélesebb értelmezésében délvidéki.  A folyóirat gazdag 
lelőhelye a helytörténeti írásoknak, benne sok-sok adattal, forrásközléssel, 
hivatkozással. A tudományos igényességre törekvő helytörténészek jelentős 
közlési lehetősége ez az évente négyszer megjelenő folyóirat. Bácsország 
könyvek címmel könyvsorozatot is indítottak, reprint kiadásokat jelentetnek 
meg. Kiadványaik igazi kincsesbányát kínálnak a térség múltjával foglal-
kozó kutatók számára. Fenntartása és megőrzése hatalmas feladatnak bizo-
nyul; a néhány évvel ezelőtti válsághelyzetét, úgy tűnik, mára átvészelte. A 
fogyatkozó délvidéki magyar közösség egyre nehezebben tudja fenntartani 
intézményeit. Jól tudjuk, ha intézményeink valamelyike egyszer megszűnik, 
annak újraindítására alig lesz esélyünk. 

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság 1990-ben alakult, 1997-től önálló civil 
szervezetként működik. Évente legalább két konferenciát szerveznek, ame-
lyekről konferenciaköteteket jelentetnek meg. Figyelemre méltó, hogy kon-
ferenciáik résztvevői és a társaság tagságának kb. 90 százaléka tudományos 
fokozattal rendelkezik. 2004-ben indították a Kiss Lajos Néprajzi Társaság 
Könyvtára című sorozatot. E szöveg írásakor az V. kötet a Trianon témájá-
ra írt tanulmányokkal már nyomdában van, még ebben az évben kiadják a 
hatodikat is, a Kálmány Lajos konferenciakötetet. Vajdasági szintű néprajzi 
gyűjtőhálózatot alakítottak ki és fejlesztenek tovább. Több kutatóprogramot 
indítottak, és megszervezik a fiatal néprajzkutatók nyári táborait. Aktívan 
vesznek részt új tájházak és gyűjtemények kialakításában is. A társaság a 
Kárpát-medencében a néprajztudomány figyelemre méltó műhelyévé vált. 

A Néprajzi Társaság vonzáskörében alkotó néprajzkutatók a társaság 
megalakulása előtti időktől kezdve mérhetetlen gazdagságot gyűjtöttek 
össze, dolgoztak fel és tettek közkinccsé könyvekben, szakcikkekben és 
elektronikus adathordozókon. Szakavatott munkájuk csaknem valamennyi 
helytörténeti és tájházi gyűjtemény kialakításánál nyomon követhető. Át-
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gondolt és jól összehangolt kutatásaik fogyatkozó közösségünk valóságos 
mentőexpedíciói. Mentik és átörökítik értékeinket. 

A Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság 2016-ban jött létre azzal a céllal, 
hogy azonosítsa, nyilvántartásba vegye és bemutassa a települési, tájegységi 
és vajdasági értékeket, az ott szereplők közül pedig felterjesztéseket tegyen 
a Külhoni Nemzetrész Értéktárába és a Magyar Értéktárba, valamint a Hun-
garikumok Gyűjteményébe. Az értékek felkutatása az egyes településeken 
kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik legjobban. Települési 
értéktárbizottságok hálózatát építették ki, illetve koordinálják és szakmailag 
segítik ezek munkáját. Szépen felépített, jól működő és folyamatosan bővü-
lő internetes honlapon teszik nyilvánosan is elérhetővé az elfogadott értéke-
ket. A települési bizottságokkal együttműködve kiállításokat, találkozókat 
és bemutatókat szerveznek. Működésének rövid időszaka alatt is figyelemre 
méltó tevékenység áll a bizottság mögött és még inkább figyelmet érdemel 
mindaz, amit eddig összegyűjtöttek az egyre inkább mozgalommá érlelődő 
folyamatban (http://ertektar.rs/).

NÉHÁNY HELYI SZINTŰ CIVIL SZERVEZETRŐL

A bácskossuthfalvi Monográfia Helytörténeti Egyesületben a helyi ön-
kormányzat tudatos támogatásával folyik helytörténeti kutatás és rendszeres 
könyvkiadás. Ezzel mintegy folytatják az elődök által elkezdett falutörté-
net-írást. Korábban a falualapítás 100, 125 és 150 éves évfordulójára jelent 
meg egy-egy könyv, 1975 óta viszont folyamattá érlelődött a helytörténet-
írás. Eddig 41 helytörténeti kiadvány foglalkozik a falu múltjával, ebből az 
utolsó 5 évben 14 könyv, vagyis évente 2-3 könyvük kerül az olvasóhoz. 
Olyan nagy múltú egyesületek története, mint a tűzoltók, iparosok, méhé-
szek, sport-, valamint kultúregyesületek monográfiája, ezenkívül gazdaság-
történet, helytörténeti útikalauz, két néprajzi tárgyú könyv, a Kossuth-szo-
bor története és más témák feldolgozása ad képet a település eseményekben 
gazdag múltjáról. Egy könyvet megtöltő terjedelemben összeállították a 
falutörténet kronológiáját is. Folyamatban van a Morovici Digitális Adat-
tár kialakítása, ahova digitalizált dokumentumokat, fényképeket, fotóne-
gatívokat, VHS-felvételeket, hangfelvételeket gyűjtenek. Vajdasági szinten 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az egyesület tagjai.

A bajmoki Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság a Dózsa György 
Magyar Művelődési Központ keretében működik, mondhatni, egyidős vele. 
Ahogy a bizottság neve is mutatja, kétféle tevékenységgel foglalkozik: az 
egyik a hagyományápolás és a helytörténet (ennek keretében történelmi és 
ismeretterjesztő előadásokat szerveznek), a másik a kegyeleti tevékenység. 
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A II. világháború végén az újjáalakuló délszláv államnak Bajmokon is egyik 
első dolga volt a számára nemkívánatos emberek kivégzése. A falu határá-
ban három egymás mellett lévő tömegsírba öltek 222 ártatlan embert. Ma 
itt Emléktemető van, ezt gondozzák, és a november 2-ai megemlékezéseket 
szervezik.

A Temerini Múzeumbarátok Egyesülete 2010-ben alakult. Ők gondozzák 
és gyarapítják a helyi múzeum gyűjteményét, továbbá helytörténeti isme-
retterjesztő előadásokat tartanak. Igazi értékmentő feladatot vállaltak fel. 
Helytörténeti portyát, kirándulásokat, múzeumi rendezvényeket szervez-
nek. Jelen vannak az egyik közösségi oldalon, ahol eseménynaptárt is rend-
szeresen közölnek „A mai napon történt” címmel.

A temerini helytörténetírás sok szálon fut. Néprajzi, egyesülettörténeti, 
művelődéstörténeti írások és monográfiák sora látott napvilágot. Mészá-
ros Sándor helytörténeti monográfiája 1969-ben jelent meg, ezt követték 
a temerini népi építészetet, a néphagyományokat, a hitéletet, az iparosság 
történetét, a tűzoltóság 100 évét, a plébánia történetét, a helyi zsidóság sor-
sát, a temerini razziát bemutató kötetek és más témájú könyvek hosszú sora 
(CSORBA 295).

Pacséron már kezdeményezték egy helytörténeti egyesület megalakítá-
sát, ám ennek eredménye még várat magára. Pénovátz Antal tudományos 
igényű helytörténetírással foglalkozik, ám ő túllépte a település határát és 
más falvakat is kutatott, sőt egész Vajdaságot érintő néprajzi munkája je-
lent meg. Pénovátz Antal tanár, nyelvjárás- és néprajzkutató bölcsészdoktori 
fokozatát Szegeden szerezte. Nevéhez 11 könyv kötődik, emellett számos 
tanulmányt és cikket közölt szaklapokban, tanulmánykötetekben, konferen-
ciakötetekben. 

Bácsfeketehegy több lelkes és termékeny helytörténésszel dicsekedhet. Az 
utóbbi években Kórizs József és Sárközi Ottília a legaktívabbak, de itt a névsor 
még közel sem ér véget. Kiadványaikból terjedelmes jegyzéket lehet összeállí-
tani. Helyi sajátosságuk, hogy néhány kötetüket magánszemélyek adományai-
ból jelentették meg, nem vártak önkormányzati támogatásra, sem anyaországi 
pályázati pénzekre. A könyvek mellett újabban CD-ket is kiadnak, leginkább 
házi sokszorosítással. A digitalizált anyakönyveknek, fotóknak, videófelvé-
teleknek ez a leginkább megfelelő forma. Figyelemre méltó a helytörténeti 
gyűjteményük, amire a sokszínűség, a nyitottság jellemző. Erre törekszenek 
annak ellenére is, hogy a szakszerűség kissé háttérbe szorul. Rendkívül értékes 
és ritka tárgyi emlékeket is begyűjtöttek. Üzenetértékű, hogy a helyi tájházat 
Sárközi Ferencről, a falu jeles helytörténészéről nevezték el.

A településenkénti bemutatást hosszan folytathatnánk, hiszen az emlí-
tetteken kívül még számos helyen folyik helytörténeti és honismereti tevé-
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kenység. A helytörténészek, néprajzkutatók megszállottak a kutatás terén, 
kíváncsiságuk és tudatos értékmenésük a belső hajtóerő. 

Ezek az egyesületek, körök lényegesen elősegítik a történelmi tudat fej-
lesztését. A helyi események és értékek bemutatásával emberközelivé teszik 
a történelmet, s az így érthetővé, valóságossá, megfoghatóvá válik. Saját 
környezetünk múltjának megismerése pedig fokozza a magyarságunkhoz és 
a szülőföldhöz való ragaszkodást.

Egy-egy új könyv bemutatója ünnepé válik, nem csak a szerző, de az 
érdeklődők számára is. A falusi könyvbemutatókon száznál is többen jelen-
nek meg. Helytörténeti, néprajzi, honismereti kiadványaink keresettek és 
olvasottak, ám bizonyos, hogy az utókor számára lesznek igazán értékesek, 
amikor a most megjelenő írásokat forrásként használhatják. Amikor majd 
összegzik, itt magyar kisebbség élt, azt is elmondhatják, ez a kisebbség mit 
őrzött meg és mit adott tovább az utókornak.
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"Worst of All / Truer than Anything"
Native History Associations as Guardians of Hungarian Identity

The writing of Native history in Vojvodina began to gain its wings in the 
last third of the 19th century and then stopped after 1918 and very slowly 
gained the possibility of resurrection. In the limited possibilities of the so-
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cialist era, local historiography and exploration of the homeland came to 
life forcibly adapting to its conditions. However, in the last four decades, 
the study of local values   has evolved into a movement that, on many sides, 
has been revealing and representing native cultural values. Today, there is 
hardly a Hungarian settlement in Vojvodina that has not yet published an 
edition of local historiography and native traditions. Many associations and 
workshops have been established and are active. In presenting their work, I 
try to highlight the impact of these multilayered activities on the strengthen-
ing of the Hungarian identity.

Keywords: local historiography, ethnography, treasury, associations

„Gorče od svega/ Istinitije od svega”
Udruženja zavičajne istorije kao čuvari mađarskog identiteta

Pisanje zavičajne istorije u Vojvodini počelo je da dobija krila u posled-
njoj trećini 19.veka da bi se potom zaustavilo nakon 1918. godine i vrlo 
sporo je dobijalo mogućnost za ponovno uskrsnuće. U ograničenim moguć-
nostima socijalističkog doba lokalne istoriografije i istraživanje zavičaja za 
živeli su prisilno se prilagođavajući njegovim uslovima. Međutim, u posled-
nja četirideset leća proučavanje lokalnih vrednosti preraslo je u pokret koji 
se grana na mnoge strane otkrivajući i reprezentujući zavičajne kulturne 
vrednosti. Danas u Vojvodini teško da postoji mađarsko naselje u kojem još 
nije objavljeno izdanje lokalne istoriografije i zavičajnih tradicija. Osnova-
no je i aktivno deluje mnoštvo udruženja i radionica. Predstavljajući njihov 
rad pokušavam da istaknem uticaj ovih višeslojnih aktivnosti na jačanje ma-
đarskog identiteta. 

Ključne reči: lokalna istoriografija, etnografija, riznica, udruženja

Beérkezés időpontja: 2020. április 2.
Elfogadás időpontja: 2020. április 16.
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A KÖLTŐI IRÓNIA VÉRES TÉTJE A VALÓSÁG

Reality is a Bloody Tribute to Poetic Irony

Krvavi ulog pesničke ironije je stvarnost

A tanulmány a versíró Csorba Bélával foglalkozik. Két korábbi műbírálat párhu-
zamba állításával tárgyalja a költő ironikus, szatirikus, olykor groteszk társadalom- 
és korkritikáját, közéleti szerepvállalását. Látásmódja disztópikus, megszólalása 
ugyanakkor humoros, játékos, fölszabadult; ezzel sugallja, hogy a kisebbségi lét 
tragikus megélésére reagálhat egy-egy bökvers, palinódia vagy limerick.
Az alkalmazott versformák gazdagsága és változatossága közepette fölbugyogó nyelvi 
csavarok, tréfás kiszólások, a versnyelvbe oltott humor, az olvasó közvetlen megszólí-
tása ugyanolyan eleme gyermekköltészetének, mint a felnőtteket megszólító verseinek.

Kulcsszavak: kisebbség, közérzet, irónia, szatíra, játékosság, humor, nyelv, játék

Az alábbi írásban két, korábban megjelent könyvkritikám fölhasználá-
sával kívánok rámutatni Csorba Béla költészetének néhány sajátosságára.

•

A költészet egyetlen szelete csupán Csorba Béla szerteágazó, gazdag 
tevékenységének, de a szerző a poézisen belül is teljességre törekszik: 
versében tükrözteti világlátását, a jelen fonákságaival szembeni iróniáját, 
ami olykor gyilkos szatírába csap át. Verseiben megcsillogtatja humorát, 
nyelvi tehetségét; nem rejti véka alá játékos kedvét, vonzódását a profán, a 
groteszk, az abszurd megjelenítéshez. A sajtóban megjelenő versei mindig 
üdítőek. Ezek a versek általában az adott társadalmi jelenségek által kivál-
tott reagálások. A versolvasó számára is ismert alapszituáció jelenik meg 
bennük, csak éppen egy mélyebbre látó szemüvegen keresztül. A szatirikus 
verseken egyaránt lehet sírni és nevetni, de a költő nem szeretné, ha olvasója 
csak a tények miatt, hanem a versein is sírásra fakadna.

■ ■  A
 K

Ö
LTÉSZET
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Különben nem írt volna gyermekverseket.

•

„A hajdani politikai sorscsapások áldozatai – micsoda magyar legendá-
rium – olyan gyermekköltészetet termettek, hogy utódaik, de még fanyalgó 
elődeik is attól koldulnak.” Ezzel a gondolattal vezette be Kovács Lajos az 
újabb magyar gyermekköltészet néhány kötete feletti szemléjét az ezredfor-
dulón. 

S valóban, nem csupán a kritikusnak, de a szülőnek is kinyílik a bics-
ka a zsebében némely gyermekverskötet olvastán, olyanokén, amelyek a 
Nemes Nagy Ágnes-féle rafináltság helyett bárgyú világnézetet, a Weöres 
Sándornál élvezetes virtuozitás helyett pedig gügyögő ritmust és kínrímek 
bokrait kínálják. Bár az is előfordul, hogy a szerző a gyermekverskötetek 
kiadói inflációját megnyergelve felnőtteknek szánt gondolatait mosdatja/ál-
cázza kvázi-gyermekverssé, és állítja vele falhoz ifjú olvasóját. Aki pedig, 
ha ilyen költeményekkel találkozik zsenge olvasói pályája során először, s 
komolyan veszi a dolgokat, az érthetetlenség faláról visszapattanva aligha 
tér még egyszer vissza a versekhez. Olvasóként elveszett, s ez sokkal na-
gyobb baj, mintha egy rossz verseskönyv megbukna.

Tény, hogy gyermekverset nehéz írni. „Ma már a gyermekköltészet ha-
gyományos útján is kockázatos járni” – szögezi le az említett tanulmány 
szerzője, noha ez a megállapítás a hagyománykövető költészet egészére is 
vonatkozik, hiszen a szerző egykönnyen az epigonság csapásán reked. Ezen 
túl azonban még rengeteg a kihívás. A költőnek fegyelmeznie kell ösztö-
nös önkifejezési kényszerét, ami a felnőttekhez szólás mezejére sodorhatja, 
mégis teljes spontaneitással kell megszólalnia, kerülnie kell a didaktizálást, 
verseinek mégis szilárd, a gyermeki értelem szintjére leegyszerűsített er-
kölcsi világrendet kell tükrözniük. Sorolhatnánk tovább az elvárásokat: ne 
legyen bonyolult, mégis a virtuozitás szóljon ki belőle, legyen képgazdag, 
ám első hallásra érthető, legyen választékos, ugyanakkor játékos, ötletből 
szülessen, mégse maradjon a véletlenszerűség szintjén…

…vagyis le a kalappal az előtt, aki ma gyermekversek írásába fog, az 
előtt még inkább, aki jól is csinálja.

Honi költészetünkben Domonkos István Tessék engem megdicsérni 
című kötete állította fel a legmagasabb mércét négy évtizeddel ezelőtt, majd  
Fülöp Gábor gyermekversei mutattak hasonló tehetséget. A későbbi köte-
tek lényegében kiegyensúlyozatlan minőséget hoztak, a jobb darabok közé 
több-kevesebb műhelyforgács is keveredett, lelkesedésre nem sok okot ad-
tak.
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Csorba Béla ért a gyermekek nyelvén. Az ezredfordulón megjelent kö-
tetének (CSORBA 1999) címében szereplő Kacifánt és Bakafánt két sóher 
elefánt; a banán helyett celofánra fanyalodott vidám legények neve beszé-
desen vall a könyv verseiről is. Nyakatekertek, félrevezetően ravaszak, a 
szavakba, ritmusokba is belekötő szándékúak ezek a költemények.

A versek hangzási-hangulati összecsengéseinek kacskaringós lejtése va-
lahol az ütem- és dallamteremtés ősi öröme, illetve a nyelvtörő, szófacsaró 
akrobatika már-már modorosságig terjedő határán egyensúlyoz: „kacskarin-
gós kacska ringlón / csacska rigó s macska ring / becskereki csecse kecske 
/ kecsén-becsén rozmaring” (Kecskekeringő). Az ötletversek között olyan 
remekművekre akadunk, amelyek a felnőttek logikája és a gyermeki értelem 
egyszerűsítő gondolatmenete közötti feszültséget emeli versteremtő erővé 
(Ádám bátyánk), bár nem is igazán errefelé hajlik Csorba Béla gyermekköl-
tészete. Mint ahogy hagyományos gyermekverseket ígérő indítással is ritkán 
találkozunk kötetében. Akad azért itt tanulsággal végződő történetmondás is 
(Bakugrás), de a versekben pozitív töltetként mindvégig jelen van a szerző 
hangzás-teremtés fölötti önkénye. Máshol szabad formában mond – ismét 
csak egyetlen ötletből kipattanó – történetet (Bicikli). Némely versén átüt 
a (nemcsak a gyerekeket) megszólító szándék (Rókavadászaton), ügyesen, 
semmit se csorbítva az összhatáson, ám megesik, hogy a mindennapok tör-
ténéseitől megkeseredett költő szólal meg a versben (Nyár; Számtanóra).

Az ötletversek sorában olyan remekbe szabott képeket is találunk, mint 
„a Dunában úszik egy virág / tüskéin gubbaszt a nagyvilág”. S mielőtt az 
olvasó most például József Attilát kiáltana, emlékezzen a figyelmeztetésre, 
miszerint kockázatos vállalkozás a gyermekköltészet, az áthallásokat köny-
nyen epigonizmusként értékeli a felnőtt olvasó, még ha annak igazán nyoma 
sincs a versben.

Csorba Béla gyermekverseiben jelentős kompromisszumra jutott: nem 
hajlott se a csicsergő virtuozitás, se a behajózhatatlan betűóceán felé – leg-
több verse a forma és a tréfás-tanulságos mondanivaló (gyermekvers ese-
tében talán büntetlenül élhetünk ezzel a fogalommal) hajlékony egységben 
tárgyiasul.

Persze a gyermekvers igazi próbája a gyermek. Csak hát, hány gyerek 
olvas manapság verset?

•
Csorba Béla társadalmi jelenléte nem volt mindig egyértelműen pozitív 

jelenség. Mielőtt bárki rosszra gondolna: a mindenkori hatalom szemszögé-
ből nézve értem ezt. Mert nyakas, karakán, szókimondó, gerincét óvatlanul, 
mellkasát védetlenül hagyó, szembenállásra kész író, gondolkodó, vajdasági 
magyar. Író, aki nem kötelezte el magát egyetlen műfaj mellett, hanem a ki-
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sebbségi lét lefojtottsága, bezártsága, korábbi elszigeteltsége közepette vál-
lalta az ilyen léthelyzetben szinte kötelező sokműfajúságot, kezdve a publi-
cisztikától a néprajzon, helytörténeti írásokon, a monografikus érdeklődést 
mutató dolgozatokon, a múltból elhallgatott események dokumentálásán 
keresztül a felnőtteknek és gyermekeknek szóló versekig ívelő írásaiban. 
Ez talán furcsa azoknak, akik nem ismerik a kisebbségi létbe kényszerült 
író feladatvállalásának súlyát. Itt viszonylag kevés író viszonylag sok igény-
nyel szembesül: olvasó- és nézőközönsége, hallgatósága mindent tőle vár 
– vasárnapi tárcát, tv-drámát, rádiójátékot, bökverset, irányadó esszét, hu-
moreszket, helytörténeti írást, történelmi áttekintést, elgondolkodtató vezér-
cikket. 

Példamutatást. 
Hiába hadakozunk az ellen, hogy az írónak a közéletben (is) fontos 

szerepet tulajdonítsanak nemzettársai, hiába mondjuk, hogy az író nem a 
társadalomban, hanem a nyelvben találja meg témáját, s hogy a közösségi 
képviselet már a romantika óta nem az irodalom, hanem a politika dolga. A 
kisebbségi közösségek számára fontosak a karizmatikus egyéniségek, akik 
ugyan már nem a romantika által megszentelt nemzeti zászlókat lengetik 
(vagy éppen azokkal hadonásznak), de érzik,  tudják, hogy habitusuk, kiál-
lásuk, beszédeik, írásaik folytán a közösségnek a legközvetlenebb, legmeg-
bízhatóbb, leginkább meghallgatásra találó képviselői, s ennél fogva – az 
adott körülmények között – sokszorosan többet és mást kényszerülnek vál-
lalni, mint amire alkotói, művészi adottságuk predesztinálja őket.

Nem első, nem utolsó Csorba Béla azon (kisebbségi/többségi) magyarok 
körében, akinek szépirodalmi alkotómunkáját félretéve a nemzeti képvise-
let, a politika terén kellett kiállnia nemzettársai mellett, miközben a szak-
mában, munkakörben, később a kisebbségi politizálás terén gáncsolták, ti-
porták, mert a gerinces magyar problematikus volt hetven évvel ezelőtt, és 
ma is az. Viszont maradt egy ideiglenesen vagy soha el nem hagyott szűz 
terület, a költészet. Kit érdekel? Ki foglalkozik vele? Kinek árthat? Bizony, 
ezek rosszul feltett kérdések. A közép-kelet-európai irodalmak múlt századi 
története világos választ ad mindhárom kérdésre: a lefojtottság alatt éppen a 
kor (tiltott/megtűrt) irodalma volt fontos. 

A zentai zEtna Könyvkiadó Csorba Béla költészetét az eddig elmondot-
tak tükrében szemlélteti, a kötetet (CSORBA 2008) a következőkkel ajánlja 
az olvasó figyelmébe: „közéleti indíttatása és ironikus hangvétele teszi egye-
divé az Orális élvezetek verseit. A kontextust is ismerő olvasó nyilván élve-
zettel forgatja majd a kötetet, hacsak meg nem sebezte egy aretinói él(c)”. 
Alaptalan egyszerűsítés lenne, ha a verseket az időszerűség, a társadalmi és 
politikai kontextus függvényében igyekeznénk értelmezni, a gúnyverseket 
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átható irónia, szatíra, frivolitás, a magasztos és az alpári felcserélése nyo-
mán képződő (társadalmi giccs- és) hangulatvilág természetesen értelme-
zést kíván. Ezek ilyen költemények, viszont célpontjukon túlmutatva álta-
lánosabb olvasattal is bírnak. Az aretinói szatíránál mélyebben gyökerezik 
Csorba Béla költői regisztere, talán Arkhilokhosz iamboszához nyúlt vissza 
a szerző, amikor csipkelődő verseihez sallangmentes klasszikus formákat 
keresett. Ám a klasszikus metrum melletti elkötelezettsége nem kizárólagos, 
mivel szabadvers, limerick, bökvers, haiku, epigramma, palinódia vegyesen 
sorjázik a kötetben. A gyakori formai-nyelvi archaizálás a Csorba-versek-
ben az aktualizálást szolgálja, költőelődök versét, nyelvezetét megidézve 
időszerűsíti a magyarság történelmének katasztrófáit és utal azok ismétlő-
désére, újabb formákat öltő fölbukkanásukra. Közérzeti költészetének prog-
ramja a következő sorokból olvasható ki: „Károgd a gond / Sivatagdalát az 
égre, / Rejtsd el bolond / Vérző szíved gúnyba, jégbe!” (Egymagadban)

A dermesztő közérzet átível a kötet egészén, ami részben a Vajdaság-
ban élő fiatal magyar értelmiség sajátos szociográfiájaként is olvasható. Az 
1989. október 16-i keltezésű, Danilo Kiš halálhírére írt, Hát mostanában 
hogy vagytok fiúk című vers kiragadott sorai erőteljesen idézik meg a lefoj-
tottság ólomsúlyát: „a demokratikus baloldal / éppen összecsinálta magát / 
a nacionalizmus és a sztálinizmus / megújuló pörölycsapásai alatt / egy fél 
évszázadra ismét / illegalitásba vonult (…) talán éppen most koppan / va-
lahol nevünk (…) féltünk igen féltünk (…) a hatóság méltóságteljes / léptei 
alatt döngenek / a lépcsők / megállt az írógép a koraesti csendben / igen itt 
vannak most / jönnek értünk / kongatja a vaslétra / fokát a cipősarok”. 

A közérzeti líra fanyarságát meghatározó jelleggel szövi át az orwelli 
disztópia. Csorba egyes versei szinte látnoki adottságról (voltaképpen tár-
sadalmi érzékenységről) tesznek bizonyságot: a volt Jugoszláviában és a 
Vajdaságban történtek előképét intenzív érzékenységgel jelenítik meg jóval 
azok bekövetkezte előtt. 

IRODALOM

CSORBA Béla. 1999. Kacifánt és Bakafánt. Hetedik Síp Alapítvány. Budapest.
CSORBA Béla. 2008. Orális élvezetek. Versek. zEtna. Zenta.

Reality is a Bloody Tribute to Poetic Irony

 The study deals with the poet Bela Csorba. Comparing the two previous 
artistic reviews, he discusses the poet's ironic, satirical, sometimes grotesque 
critique of society and the epoch and his role in public life. His vision of the 
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world is dystopian, but his poetic expression is at the same time humorous, 
playful, liberating, suggesting that the surviving tragedy of a minority desti-
ny can be responded to by one aphorism, palinodyor humorous verse.

From the richness and diversity of the poetic expressions used come lan-
guage turns, humorous sayings, humor woven in to the language of poetry 
and an immediate and direct way of addressing the reader, which is a charac-
teristic of his children's poetry and poems addressed to adults.

Keywords: minority, mood, irony, satire, playfulness, humor, language, play

Krvavi ulog pesničke ironije je stvarnost
 
Studija se bavi pesnikom Belom Čorbom. Upoređujući dve prethodne 

umjetničke recenzije raspravlja o pesnikovoj ironičnoj, satiričnoj, ponekad 
grotesknoj kritici društva i epohe i njegovoj ulozi u javnom životu. Vizija 
sveta mu je distopijska, ali pesnički izraz mu je istovremeno šaljiv, razigran, 
oslobođen, čime nam sugeriše da se na preživljenu tragičnost manjinske sud-
bine može odreagovati jednim aforizmom, palinodijom ili šaljivim stihom. 

Iz bogatstva i raznolikosti upotrebljenih poetskih izraza izranjaju jezički 
zaokreti, šaljive izreke, humor utkan u jezik poezije i neposredan način obra-
ćanja čitaocu, što je karakteristika i njegove dečije poezije i pesama upućenih 
odraslima.  

Ključne reči: manjina, raspoloženje, ironija, satira, razigranost, humor, jezik, igra
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ÚJABB ADALÉKOK IFJ. PAPIK MIKSA 
ÉLETPÁLYÁJÁHOZ

Contributions to the Life of Miksa Papik Jr.

Novi prilozi životnom putu Mikše Papika mlađeg

A 70 éves Csorba Bélának ajánlom

Csorba Béla sokrétű munkássága többek között a temerini, helyi irodalmi és mű-
velődéstörténeti értékek egybegyűjtésére, számontartására is kiterjedt, ezen belül 
pedig, természetszerűen, a helyi írók számbavételére is. Ilyen jellegű vizsgálódá-
sainak egyik felfedezettje, a temerini születésű ifj. Papik Miksa (1884–1931) volt, 
a műkedvelő költő és prózaíró, akinek életpályáját még 1985-ben felvázolta, s 
amelyhez a néhai jeles, temerini helytörténész, Ökrész Károly szolgáltatott újabb 
adatokat, majd Kalapis Zoltán és Mák Ferenc is ébresztgette emlékét. Ezek a kuta-
tások nagyjából megóvták a feledéstől ifj. Papik Miksa nevét és munkásságát, de 
életpályájának, irodalmi munkásságának részletei, továbbra is jórészt ismeretlenek 
maradtak. E sorok írója most, alkalomszerűen, több év után, újabb adatokkal igyek-
szik gazdagítani a temerini író és költő munkásságát, mindenekelőtt annak bánáti 
vonatkozásait.

Kulcsszavak: Csorba Béla, ifj. Papik Miksa, Temerin

BEVEZETŐ

A Papik család már a 19. század első felében Temerin egyik tekin-
télyes, módos családja volt, hiszen Papik István (?–?)  (a költő nagyap-
ja, azaz Papik Miksa édesapja) is a mezőváros jegyzője volt (CSORBA 
1985). Ökrész Károly írja, hogy „hosszú évekig, így a 48-as forradalom 
évei alatt, majd utána az önkényuralom idején testesítette meg a hatalmat. 
(...) Nem csoda, hogy az 1860-as években, amikor a helyzet megváltozott, 
az elöljáróság ellenszegült a jegyzőnek. Panaszt nyújtott be ellene a fel-
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sőbb hatóságoknál különféle hivatalbeli visszaélései miatt. Az uradalom 
védelmébe vette, de 34 évi hivatalnokoskodás után mégis másik jegyzőt 
választottak helyette. A 70-es években halt meg” (ÖKRÉSZ 1985).

A család gyors vagyoni felemelkedését példázza, hogy megvásárolta 
Miklósházát, a korábbi földesúri majort Temerin határában, a Nagybara 
partján, és Csorba Béla feltételezése szerint alighanem Papik Miksáról 
nevezték azt el később Miksa-pusztának (CSORBA 1985). Ugyancsak 
Csorba Béla kutatásai nyomán tudjuk, hogy „a helyi szájhagyomány sze-
rint a Papik család nevét annak köszönheti, hogy ősük egy katolikus pap 
törvénytelen gyereke lett volna”, ami nem bizonyított (CSORBA 1985). 
Ám Ökrész Károly kutatásai kimutatták, hogy a család szoros kapcsolat-
ban állt Novák Antal temerini plébánossal, aki az 1970-es években örökö-
sévé tette Papik Miksát, ezüst evőeszközét pedig Papik Mariskára hagyta 
(ÖKRÉSZ 1985).

A költő édesapja, Papik Miksa (1840–1905), Papik István községi 
jegyző fia volt, aki a Torontál megyei Billéden a zágrábi érsek uradalmá-
nak számtartója volt a 19. század második felében (ÖKRÉSZ 1985). Ez 
akkor válik érthetőbbé, ha tudjuk, hogy Papik Miksa nagybátyja Mihalo-
vits József (1814–1891), a tordai születésű, horvát származású zágrábi 
érsek és bíboros, aki úgy tűnik, a vadászatnak is híve volt (PAPIK 1926). 
Ifj. Papik Miksa írja adomaként, hogy édesapja íróasztalán levélnehezék-
ként állt egy hatalmas vadkanagyar, amely egy hárommázsás vadkantól 
származott, és melyet édesapja, nagybátyjának, Mihalovits bíborosnak 
zágrábi (maksimiri) vadasában ejtett el az 1870-es években (Uo.).

Papik Miksa 1881-ben tért vissza Bánátból Temerinbe (ÖKRÉSZ 
1985). Ott 1882. január 8-án Temerin község bírájává választották 
(CSORBA 2015). Ő megyeszerte nagy tekintélynek örvendett, nyílt 
jellemű embernek ismerték és egyhangúlag, nagy lelkesedéssel válasz-
tották meg a temeriniek az említett posztra (Uo.). Megválasztásán ritka 
nagy tömeg gyűlt össze, mintegy kétezer ember, akik tőle várták, „el-
fogulatlan, józan ítéletétől (...) állapotaik jobbra fordultát” (Uo.). Papik 
mindemellett a temerini iskolaszék elnöke is volt (Uo.). Olyannyira 
tisztelték és szerették, hogy 1883 májusában, egyhangúlag, ismét őt vá-
lasztották meg a temerini községi bírói állásra. Ezt a tisztséget 1894-ig 
töltötte be (Uo.). 

Papik Miksa Artinger Jozefint (1848–1928) vette feleségül (ANONIM 
2020), s ebből a házasságból összesen négy gyerekük született, két leány 
és két fiú: Jozefin (férjezett Kiss Józsefné), Mariska (férjezett dr. Simándi 
Istvánné), valamint Papik Gyula és ifj. Papik Miksa (1884–1931) (Uo.).
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A KIBONTAKOZÓ TEHETSÉG ELSŐ VERSESKÖTETE,  
A VERSEK ÉS TÁRCZÁK (1902)

Ifj. Papik Miksa Temerinben született, 1884. október 1-jén (ANONIM 
1931). Ott végezte az elemit, középiskolai tanulmányait pedig Újvidéken 
folytatta, ahol megmutatkozott és kibontakozott irodalmi/költői tehetsé-
ge. Kalapis Zoltán szerint „indulásának külső jelei azt sugallták, hogy egy 
rendkívüli szellemi képességű személy tűnt fel: érettségiző korában, ti-
zennyolc évesen jelent meg első kötete. (...) Gimnáziumi éveiben az Újvi-
dék című lapban publikált, ahol tanára, a lapszerkesztő Zanbauer Ágoston 
egyengette útját” (KALAPIS 2003: 12). Ezeket az írásokat az irodalmi 
bibliográfiák is jegyzik, bizonyítva, hogy 1902-ben és 1903-ban az Újvi-
dék munkatársa volt (LAKATOS 1997: 3205–3206).

Másik méltatója, Ökrész Károly írja, hogy „már fiatal korában kezdett 
irodalommal foglalkozni. Veseit több lap közölte, de különösen elbeszé-
lései révén tette ismertté nevét. Vadásztörténetei, melyeknek legtöbbje 
bácskai és bánáti miliőben játszódik, állandóan a Magyar Vadász Újság-
ban jelentek meg. A Reggeli Újság és a Napló is több novelláját hozta. A 
Temerini Újságnak is megindulása óta hű munkatársa volt, s számos ver-
se, novellája itt jelent meg először” (ÖKRÉSZ 1985). Líráját és prózáját, 
azaz irodalmi munkásságát méltatva írja Csorba Béla, hogy „műkedvelő 
író volt... bár nem teljesen tehetségtelen. Prózája és lírája... igencsak egy 
kaptafára készült: gyakorta érzelgős, tematikája tekintetében szegényes, 
az irodalom és a zsurnalisztika sokszor elkoptatott közhelyeitől túlter-
helt. (...) Világszemléletére pesszimisztikus szentimentalizmus jellemző” 
(CSORBA 1985). Kalapis Zoltán meglátása szerint pedig „egymástól el-
ütő műfajú és erőtlen hangú írások kerültek egymás mellé, szinte véletlen-
szerű sorrendben. Szecesszióskodó hangnemet ütött meg, de ez csaknem 
minden esetben közhelybe, szentimentalizmusba torkollt” (KALAPIS 
2003: 12).

Első kötete, a Versek és tárczák 1902-ben, 18 éves korában jelent meg 
Újvidéken, Ivkovics György könyvnyomdájában (CSORBA 1985). Va-
lójában „egy szecessziós, virágindákkal díszített füzetecskéről” volt szó, 
amelyet a szerző két fejezetbe csoportosított, s melyet volt tanárainak 
ajánlott „hálája és tisztelete jeléül” (Uo.). Csorba Béla értékelése sze-
rint Papik első kötetének legjobb prózája A Régi Bácska, a legjobb ver-
se pedig a Mondják (Uo.). A munka egyébként nyolc tárcáját és tizenhat 
költeményét tartalmazza, amelyekben, Csorba Béla tartalmi ismertetése 
alapján, többek között revolverlövések dördülnek el, sőt párbajra is sor 
kerül. Mindemellett gyilkosság is történik (Uo.). Papik akkor még nem is 
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sejtette, hogy mindössze néhány év múltán, Bánátban, a valós életében is 
ténylegesen megtörténik mindez: a párbajtól kezdve a gyilkosságig!

 MÁSODIK KÖTETE, A HAMU (1905)

Középiskolai tanulmányainak befejeztével, 1902-ben ifj. Papik Miksa a 
közigazgatást választotta életpályául, s a Hegedűs János vezette nagybecs-
kereki közigazgatási tanfolyam hallgatója lett, miközben a közeli Eleméren 
vállalt segédjegyzői állást (KALAPIS 2003: 12). A tanfolyam befejeztével 
Szerbittabén volt segédjegyző (Uo.). Még a nagybecskereki közigazgatási 
tanfolyam hallgatójaként kapcsolatba került a Somfai János szerkesztette 
Torontállal, amely 1904. október elején közölte első (alkalmi) versét, az 
Október hatodikán címűt, amelyet Léh György szavalt el a közigazgatá-
si tanfolyam ünnepségén (PAPIK 1904). Azt követően sorjáztak versei és 
prózai írásai a Torontálban. De nemcsak ott publikálta irodalmi dolgozatait 
bánáti évei alatt, hanem szorgalmasan közölt a fővárosi és vidéki lapok-
ban is: a Képes Családi Lapokban, Tolnai Világlapjában, a Debrecenben, a 
Délmagyarországi Közlönyben, az Ország-Világban, a Debreceni Független 
Újságban, a Magyarországban (GULYÁS 2020), a zentai Összetartásban 
(LAKATOS 1981: 1779) és egyebütt. Nagybecskereki opusát stílusosan egy 
kötettel zárta. Az előfizetési felhívást 1904. novemberében tette közzé a To-
rontálban: „Ifj. Papik Miksa nagybecskereki közig. tanfolyamhallgató, aki-
nek több hangulatos tárcája jelent meg lapunkban is, most előfizetést hirdet 
Hamu című könyvére, amelyben apró elbeszélések lesznek. A szerző kéri 
azokat, akik könyvére előfizetni óhajtanak, hogy a könyvért járó 2 koronát 
szíveskedjenek címére megküldeni” (ANONIM 1904). A szerző kiadásá-
ban megjelentetett könyv (helyesebben 76 oldalas füzetecske) végül is 1905 
márciusában látott napvilágot a tekintélyes, becskereki Pleitz nyomdában. 
Feltehetően a Torontál szerkesztőségének támogatásával jelent meg, amely 
kezdettől fogva felkarolta a fiatal szerzőt (ANONIM 1905). A méltatásban a 
többi között ezt olvassuk: „Ifj. Papik Miksa, akinek tollából lapunk több csi-
nos tárcát közölt, Hamu cím alatt kötetbe foglalta dolgozatait. A kötet most 
jelent meg a könyvpiacon, csinos, ízléses kiállításban s szívesen ajánljuk az 
olvasóközönség figyelmébe. A kötet csupa apró rajzokat, kissé sötét szem-
üvegen ellesett jeleneteket tartalmaz, de poetikusan és formásan megírva. 
Mindegyikben a mélyen érző poéta szíve nyilvánul s finom leheletszerű jel-
lemzéssel festi alakjait. Tud azonban drámai erejű is lenni s itt-ott balladai 
rövidséggel fest meg egy-egy tragédiát. Írása magyaros, színes, úgy, hogy 
elfelejteti a reális élettől való elkalandozását. A fiatal írónak ez az első kötete 
[sic!] s annak előnyei mindenesetre a legjobb reménnyel biztatnak” (Uo.).
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A méltatás kitér a szerző stílusára is, nevezetesen arra, hogy Papik kötete 
„kissé sötét szemüvegen ellesett jeleneteket tartalmaz”, azaz búskomor stí-
lusú, mondhatni depresszív. Ezt támasztja alá a kötet címadó írásának, a Ha-
munak a tematikája és hangvétele is, amelynek alcíme Egy jó ember törté-
nete (PAPIK 1904/1). A melankolikus szerelmi témát feldolgozó, depresszív 
hangvételű tárca egy fiatalember csalódásáról és kiábrándulásáról szól, aki a 
történet végén elégette ifjúkori szerelmes levelezését, amely után csak hamu 
maradt (Uo.). A Torontálban közölt más írásai is búskomorságáról tanús-
kodnak. A kivándorló című prózája is tragikus befejezésű: a meggazdagodás 
reményében nyugatra vándorolt fiatalembert igencsak kiábrándította a „ha-
zug tündérmesék csalóka országa”, ezért elhatározta, hogy hazautazik. Visz-
szautazása során azonban valamiféle kór gyötörte és hamarosan kórházba 
is került. Miután már érezte a vég közeledtét, utolsó erejével gyalog vágott 
neki az útnak, annak reményében, hogy hamarosan megérkezik szülőhazá-
jába. Sajnos, csak a címeres határkőig jutott, ahol összecsuklott és meghalt 
(PAPIK 1907). A Tíz év múlva című tárcájából az epedő, megvalósulatlan, 
szerencsétlen szerelem köszön vissza (PAPIK 1905), Őszi gondolatok című 
versében pedig a temetőben bolyong, sírok között, szívnyomasztó csend-
ben, és saját halálának gondolatát vetíti elő, az alábbi versszakzáró, vissza-
térő sorral: „Fejfámul majd csak egy sem fű, sem fa bokrocskát ültessetek” 
(PAPIK 1907/1). Ballada című verse is sötét sorokkal ecseteli egy elhunyt 
fiatalasszony halálát:

„Asszonyt temettek...
Fiatalt, szépet.
Maga volt a virágos nyár...
Az élet...
A gyászdal tompán, szomorún szállott,
S a koporsóján harmat könnyekben,
Puztuló, múló, fehér virágok” (PAPIK 1907/2).

A Baba halálában egy főhadnagy és kadét tragikus végű párbaját örökí-
tette meg, amelynek hátterében egy hűtlen szerelem húzódott meg (PAPIK 
1905/1).

Mák Ferenc, aki ugyancsak Papik emlékét ébresztgette, egy hosszabb, 
róla szóló írásában idézte, miként vélekedett róla a Titel és Vidéke a kötet 
megjelenése kapcsán (MÁK 2017). A lap ugyanis, Papik kötetének megje-
lenése kapcsán közölte a Halott van az erdőn című írását, az alábbi meg-
jegyzéssel: „Mai tárcánk alatt ennek a fiatal írónak a nevével találkoznak 
olvasóink, kinek Hamu című elbeszéléskötete a napokban jelent meg. Papik 
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Miksa most a nagybecskereki közigazgatási tanfolyam hallgatója, de tolla 
remélnünk engedi, hogy nemcsak a közigazgatás ügyes-bajos dolgait, ha-
nem az irodalmat is sikerrel fogja szolgálni” (Uo.).

Miközben írásában részletesen elemezte Papik e kötetét, Mák Ferenc arra 
a megállapításra jutott, hogy „tizennégy elbeszélésére, illetve tárcanovellá-
jára egyaránt a titokzatosság, a jól fölépített misztikum a jellemző” (Uo.).

Gulyás Pál Papiknak csak ezt az egyetlen kötetét tartja számon (GU-
LYÁS 2020).

Írónk nagybecskereki korszaka 1905. július 3-án ért véget: akkor tette le 
sikeresen a nagybecskereki községi közigazgatási tanfolyam vizsgálóbizott-
sága előtt a községi közigazgatási vizsgát (ANONIM 1931). Attól kezdő-
dően indult segédjegyzői pályafutása, amely során több bánáti helységben 
teljesített szolgálatot.

HARMADIK (MŰFORDITÁS-) FÜZETE:  
A SZENES-ÚTI GYILKOSSÁG (1910)

1910 nyarán a Torontál Papik műfordításkötetének megjelenéséről adott 
hírt (ANONIM 1910). A cikk szerint ifj. Papik Miksa lefordította Bergen 
egyfelvonásos bohózatát, A szenes-úti gyilkosságot, melyet egy füzetkében 
nyomtatásban is megjelentetett, s amely egy koronáért kapható (Uo.). E ki-
adványról, sajnos (a már említett újsághírt kivéve) semmi közelebbit nem 
sikerült felkutatnunk, még a bibliográfiákban sem, így nem ismeretes szá-
munkra, hogy hol is jelent meg, s az sem, milyen fogadtatásásban részesült. 
Ám ennek a munkának a megjelenése mindenképpen fontos tény, mert ez 
volt Papik harmadik kötete és első (ismert) műfordítása.

A PÁRBAJTÓL A GYILKOSSÁGIG

A nagybecskereki jegyzőtanfolyam befejeztével (1906 táján) Papik Szer-
bittabén, majd 1911 körül Csebzán vállalt segédjegyzői állást. Hogy az ot-
tani falusi közeg és a később kialakult baráti kör milyen hatással volt rá, 
pontosan nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy rossz irányba kalauzolták a 
fiatal Papik Miksát. 1907 januárjában ugyanis, a Torontál Papik párbajáról 
informált (ANONIM 1907). Mint olvassuk, ifj. Papik Miksa szerbittabéi 
segédjegyző 1907. január 27-én reggel kardpárbajt vívott a nagybecskereki 
Hell Károllyal, az Unser Blatt főmunkatársával, amelynek oka hírlapi polé-
mia volt. A párbajban szerencsére mindkét fél csak jelentéktelenül sebesült 
meg (Uo.). Azt követően, egy időre elcsitult a dolog, s úgy tűnt, hogy Papik 
továbbra is a lírának és prózának szenteli idejét. Noha egy korabeli újság-
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cikk szerint akkortájt több lovagias ügye is akadt, amelyekben festő barátja, 
Szekesán János segédkezett neki (ANONIM 1911).

Alig egy évvel később, 1911 tavaszán azonban ifj. Papik Miksa neve 
napokig foglalkoztatta a vidéki magyar sajtót. Írónk ugyanis, filmszerű gyil-
kosságba keveredett: a szerbittabéi kocsmában (bírósági megfogalmazás 
szerint az ottani olvasókör melletti étkezőhelyiségben), 1911. március 26-án 
néhány revolverlövéssel megölte Szekesán Jánost, a tehetséges, München-
ben tanuló, 38 éves, románpetrei festőt, aki akkor szerbittabén volt látogató-
ban Jovanovics György jegyzőnél (Uo.). A gyilkosság okáról azt írja a Dél-
magyarország, hogy „nehezteltek egymásra, összevesztek és a segédjegyző 
Browning-pisztolyával agyonlőtte a festőt. (...) Egész bizonyosan nem tud-
ják, hogy mi volt a harag oka, de állítólag valami váltó fölötti nézeteltérés 
bontotta meg a barátságot. (...) Egy közös váltón (...) összekaptak. Papik 
fel is jelentette Szekesánt, a bíróságok le is tárgyalták az ügyet, amelyből 
Szekesán teljesen érintetlenül került ki. Ilyen vagy egyéb indító okok révén 
kerekedett a harag” (Uo.).

Maga a gyilkosság 1911. március 26-án, délután történt a szerbittabéi 
nagyvendéglőben, ahol Szekesán egy nagyobb társasággal sörözött. Papik 
újabb segédjegyzői állomáshelyéről, Csebzáról érkezett Szerbittabére, „ré-
szint, hogy ruháit onnan elvigye, részint pedig, hogy személyes ügyeket in-
tézzen el” (ANONIM 1911/1). „Öt óra lehetett, amikor ifjabb Papik Miksa 
belépett a terembe. A két haragos ember dühösen mérte végig egymást. Pa-
pik elment az asztal mellett, ahol Szekesán ült és ebben a pillanatban már a 
sértő kifejezések egész halmazával illették egymást. – Gazember! Szemte-
len! Kipofozom! Aljas pimasz!” (ANONIM 1911).

A szemtanúk szerint a sértegetést Papik kezdte, de voltak, akik azt állítot-
ták, hogy Szekesán torkon ragadta Papikot. A szóváltás hevében az emberek 
egyszerre csak azt látták, hogy Papik a nadrágzsebébe nyúlt s egy Brow-
ning pisztolyt rántott elő. Odaugrott a megrémült Szekesánhoz és rálőtt. A 
lövés hallatára mindenki odarohant hozzájuk, de addig Papik még három-
szor rálőtt a védtelen Szekesánra. Mind a négy lövés talált és Szekesán né-
hány perc múlva már kiszenvedett (Uo.). Érdekes részlete a dolognak, hogy 
közvetlenül a gyilkosság után Papik telefonon felhívta Hertelendy Ferenc 
főszolgabírót és bejelentette az esetet. Hertelendynek a többi között ezt nyi-
latkozta: „Csak azt sajnálom, hogy forgópisztolyomban nem maradt több 
töltény, mert akkor Jovanovics is Szekesán mellett feküdne” (ANONIM 
1911/1). A helyszínre érkező csendőrök a segédjegyzőt nyomban letartóz-
tatták, az esetet pedig jelentették a nagybecskereki ügyészségnek. Miután a 
helyszínelő vizsgálóbíró elvégezte a kihallgatásokat, Papikot bekísérték a 
nagybecskereki fogházba (ANONIM 1911).
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A „szenzációs bűnügy”, ahogyan a sajtó minősítette, napokig foglalkoz-
tatta a bánáti közvéleményt. A Torontál arra is rávilágított, hogy az áldozat, 
Szekesán János egykor megyei alszámvevőként dolgozott Nagybecskere-
ken, hogy kitűnő vívó hírében állott és jeles festő is volt (ANONIM 1911/2). 
Nyilván ott is ismerkedtek meg egymással annak idején, s a lap híradása 
szerint a nagybecskerekiek mindkettőjüket „általánosan ösmerték” (Uo.). 
Az 1911. június 8-án megtartott bírósági tárgyaláson, amelyen Alföldy Ede 
elnökölt, a tárgyalóterem „a szorongásig megtelt érdeklődőkkel, akik feszült 
figyelemmel kísérték a tárgyalást” (Uo.). A vádlott védőügyvédje dr. Hubert 
Zsigmond volt, az áldozat apjának jogi képviselője pedig dr. Várady Imre 
(Uo.).

Ifj. Papik Miksa 26 éves volt akkor, nőtlen, csebzai segédjegyző, akit 
párviadal vétsége miatt korábban már négy ízben büntettek meg, s a gyil-
kosság kapcsán „erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés büntet-
tével” vádolták (Uo.). A tárgyalás során megállapítást nyert, hogy Szekesán 
a helységbe érkező Papik felé egy sörös poharat vágott, amely a falon da-
rabokra tört. Papik „ettől az inzultustól kissé megijedve kijelentette, hogy 
amennyiben még valaki bántani merné, lőni fog”. Szekesán ekkor felkelt a 
helyéről, nekiment és megragadta Papikot. Miután Szekesán erősebb volt 
nála, s tekintettel arra, hogy senki nem jött Papik védelmére, a segédjegy-
ző komolynak és veszedelmesnek látva a helyzetet, önvédelemből revolvert 
rántott és három lövéssel, „előre meg nem fontolt ölési szándékkal” megölte 
egykori barátját (Uo.).

A kihallgatott szemtanúk eltérően nyilatkoztak az eset részleteiről, ezért 
az esküdtszéknek nem volt könnyű dolga, hogy tiszta képet alkosson a tör-
téntekről. A döntő kérdés az volt, hogy Papik önvédelemből ölt-e vagy sem 
(ANONIM 1911/3).

A tárgyalást követő ítélethirdetés során, a Torontál újságírója szerint „a 
nagybecskereki törvényház esküdtszéki terme még ennyi embert nem látott 
együtt. (...) Ember ember hátán szorongott a teremben s jóval a hallgatóság 
korlátján túl is elfoglalta a termet a közönség” (ANONIM 1911/4). A közön-
ség találgatta, hogy elítélik-e a vádlottat vagy sem, de „az általános hangulat 
az volt, hogy a vádlott megérdemelne valamelyes büntetést. Nem sokat, de 
valamit úgy megleckéztetésképpen megérdemelne” (Uo.).

A bíróság, végül is Papikot bűnösnek találta „az erős felindulásban el-
követett szándékos emberölés bűntettében”, amiért 5 havi börtönbüntetésre 
és 2 évi hivatalvesztésre ítélte, ami „a közönség körében is bizonyos meg-
nyugvást keltett” (Uo.). Az ítélethirdetés után a bíróság Papikot „nyomban 
szabadlábra helyezte” (ANONIM 1911/1). Hogy Papik hogyan élte meg két 
évi hivatalvesztését, s az írás mellett még mivel tartotta el magát, nem tud-
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juk. Azonban, közvetlenül az első világháború kitörése előtt tovább publikált 
különböző lapokban és folyóiratokban. Így például 1913-ban a Magyar Köz-
társaság hozta Nevek jőnek című versét (ANONIM 1913), a Csíki Hírlap pe-
dig 1914 tavaszán közölte Halott van az erdőn című tárcáját (PAPIK 1914).

Az első világháború idején mozgósították, és életének tragédiája volt, 
hogy a fronton, a lövészárokban súlyos tüdőbajt kapott. Nekrológjában is 
azt olvassuk, hogy „a fronton szerzett tüdőbajban hunyt el”, hosszabb szen-
vedés után (ANONIM 1931/1).

JELLEME, TEMPERAMENTUMA

Már Csorba Béla is felvetette a róla szóló írásában: „Mit tudunk Papik 
Miksáról, az emberről? Egyelőre alig többet a semminél” (CSORBA 1985). 
Milyen jellemű és temperamentumú ember volt? Hogyan vélekedtek róla 
kortársai? Ennek megválaszolásában a legtöbb hiteles adatot (eddig ismeret-
len) gyilkossági perének adatai nyújtják. Dr. Kovács Rókus királyi ügyész 
véleménye szerint Papik „önérzeti túltengésben szenvedett”, amellett „erő-
szakoskodó” volt (ANONIM 1911/4). A tárgyaláson az is beigazolódott, 
hogy „Papiknak valóságos mániája volt a lövöldözés”. Dr. Hubert Zsig-
mond védőügyvéd szerint azonban Papik „nem pusztán csak lövöldözéssel 
és szórakozással töltötte idejét (...) hanem hivatalos teendőin kívül komoly 
munkákkal is foglalkozott” (Uo.). Írónk korábbi duhajkodó magatartásá-
ra, lobbanékony jellemére is fény derült a bírósági tanúkihallgatás során. 
Ugyanis, Popovics Sándor szerbittabéi vendéglős és neje azt vallották, hogy 
Papik „az ő kocsmájukban is többször lövöldözött” (ANONIM 1911/3). 
Hertelendy Ferenc főszolgabíró (Papik felettese) pedig eskü alatt vallotta, 
hogy Papik „izgatottságban tartotta a község lakosságát” (Uo.). E néhány 
nyilatkozat szemléletesen és hitelesen világít rá Papik problematikus jelle-
mére és magatartására.

NEGYEDIK MŰVE, A LESZ MÉG EGYSZER ÜNNEP  
A VILÁGON (1922)

Trianont követően Papik, mint annyi más közhivatalnok, Magyarország-
ra távozott. Egyes adatok arra utalnak, hogy ott átmenetileg lapszerkesztés-
sel is foglalkozott. 1922-ben, Szentesen, a Csongrád Megyei Hírlap kiadá-
sában látott napvilágot (nagysikerű, négy kiadást megért) kötete, a Lesz még 
egyszer ünnep a világon! Ez volt említett művének első kiadása (e-forrás). 
A könyv (vagy inkább füzet) címe Vörösmarty Mihály ismert versének, A 
vén cigánynak egyik sora: 
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„Húzd, de mégse – hagyj békét a húrnak,
Lesz még egyszer ünnep a világon,
Majd ha elfárad a vész haragja,
S a viszály elveszik a csatákon” (VÖRÖSMARTY 2020).

Papik ugyanis alkalmasnak találta Vörösmarty versét a trianoni ál-
lapotok életérzésének kifejezésére, hiszen e verssorokban, mint Cset-
ri Lajos írja, „a pusztítást felidéző prófécia helyett, az ígéret jövendölő 
próféciája szólal meg” (CSETRI 2007: 167). Az igazság kedvéért hadd 
mondjuk el, hogy nem Papik volt az egyetlen magyar költő, aki Vörös-
marty idézett verssorát vette költeménye címéül, hiszen Sántha Károly-
nak is van egy azonos című verse (SÁNTHA 2011).

Kötete második kiadásának adatait nem ismerjük, de a későbbi ki-
adások hitelessé teszik létezését (Uo.). Harmadik (módosított) kiadása 
1925 őszén Mindszenten jelent meg Horváth Antal könyvnyomdájában, 
a Mindszenti Hírlap kiadásában (ANONIM 1925). Ebben huszonegy 
versét jelentette meg (Uo.). Korabeli méltatása szerint versei „az ellen-
forradalom utáni idők lírájának terméke”, amelynek jellegét a szerző 
mottója tükrözi a leghívebben: „Magyar földön hazátlanul bolyongó 
magyar lelkem írását ajánlom magyar népemnek” (Uo.). Voltaképpen a 
Trianon utáni állapotok fájó életérzése hívta életre ezeket a költeménye-
ket, amelyekről, korabeli méltatója azt írja, hogy „az elhagyatottság, a 
sírvavígadás, a reménykedés színei teszik hangulatossá, (...) s amelynek 
egyikében másikában a líra dacára is elementáris erővel, drámai kitöré-
sekkel zúg fel a magyar fájdalom. Mert hiszen szenvedő magyaroknak 
van szánva minden sora, s úgy látszik a költő megelégszik azzal, ha dalai 
a magyar ember lelkéig eljutnak, nem kívánja érdemeiért a hallhatat-
lanság Panteonját” (Uo.). Kötete „biztat, reménykedtet, hogy lesz még 
egyszer ünnep a világon...” (Uo.). Verseit, ha szélesebb körben nem is, 
de Mindszenten és vidékén egykor mindenképpen szeretettel és megér-
téssel olvasták. Hogy ez valóban így volt, bizonyítja az is, hogy 1926. 
március 15-én Papik költeménye Szegeden, az alsóvárosi elemi népis-
kola ünnepélyének hivatalos programjában is szerepelt (méghozzá elő-
kelő helyen), amelyet az iskola tornatermében tartottak meg (ANONIM 
1926). Közvetlenül a Nemzeti dal után, amelyet az ifjúsági énekkar adott 
elő, az ünnepségen Papik versét Bálint József szavalta el (Uo.).

Könyvének negyedik (módosított) kiadása egyébként 1926-ban Sze-
geden látott napvilágot, a Szegedi Új Nemzedék című lap kiadásaként 
(Uo.).
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ÖTÖDIK KÖTETE, A RÉGI BÁCSKAI ÉS BÁNÁTI
VADÁSZTÖRTÉNETEK (1931)

A Magyar Vadász Újság, amelynek ifj. Papik Miksa éveken át szor-
galmas munkatársa volt, s ahol nemcsak verseket, hanem prózát, érdekes 
vadászadomákat és vadásztörténeteket közölt, 1931-ben harangozta be va-
dásznovelláit tartalmazó kötetének megjelenését (ANONIM 1931/2). Mint 
olvassuk, nyomdai megmunkálás alatt lévő kötete „a régi Bácskában és Bá-
nátban lejátszódó vadásztörténeteket tartalmazza, amit csekély 2 pengőért 
bocsát a magyar vadászok rendelkezésére” (Uo.). A szerkesztőség arra kérte 
fel olvasóit, hogy „akinek csak van nélkülözhető 2 pengője, azt okvetlenül 
küldje be az Új-Somogy újság kiadóhivatalába Kaposvárra, ahol a köny-
vet nyomják és fűzik” (Uo.). Több hírt e munka megjelenéséről sajnos nem  
sikerült fellelnünk, s egy példányát sem láttuk.

Papik szenvedélyes vadász lehetett, hiszen lírában és prózában egyaránt 
megörökítette az érdekesebb vadásztörténeteket, amelyeknek maga is részt-
vevője volt. Szemléltetésképpen elegendő csupán kettőre kitérni. Mindkettő 
bánáti témájú. Az egyik egy (humoros) versben megörökített párdányi va-
dászat volt, amely 1909 januárjában A párdányi vérnap címmel jelent meg 
a Torontálban (PAPIK 1909).

„Pont nyolc órakor volt a kezdet.
A varjú had károgva szállott,
Hogy összejöttek zord szemekkel
A dicső, nagy párdányi vadászok.
Volt ott Winchester, volt Dianna,
Volt Browning-gal hetvenkedő
S ki a fülest a csőre hozza
Hajtó volt éppen hetvenkettő.
.....................................................
Végezetül gyászos tort ülének
Volt ott sonka, szalonna, kolbász,
Verseci bor mellett Párdányban
Így esett meg a híres hajtás” (Uo.).

Egy másik, szintén személyesen megélt nagybecskereki története a Vad-
libaeső volt 1914-ben. Ezt 1926-ban mesélte el a Vadászat olvasóinak (PA-
PIK 1926/1).

„Ami az öreg magyarnak a biblia, az énnekem a Vadászat. Bár érkezés 
után első dolgom az utolsó betűig elolvasni, így csomóba gyűjtve untalan 
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lapozgatok benne s mindig találok valami újat. Most is a múlt év 23. szá-
mában olvasom Riedl Károly úr cikkét, melyben elmondja, hogy 14 fogoly 
nekirepült a falnak és eszembe jutott egy régi, kedves emlék.

Ködös novemberi nap vasárnap alkonyatán csendesen sörözgettünk a 
nagybecskereki Magyar Királyban, amikor a korzón óriási riadalom, zűrzavar 
támadt. Kisiettünk s a ködön áttörő villanyfénynél különös kép tárult elénk.

Fenn a levegőben vadlibák ezreinek zűrzavaros lármája, a gyalogjárón 
kacagó, tapsoló hölgyek, a főtéren ide-oda rohanó, bukdácsoló férfiak.

Mi történt? A sűrű ködben vadlibák tömege vágódott neki a kétemeletes 
pénzügyi palota falának, telefonhuzalainak, a templomtoronynak és hullott 
alá a földre, ahol a sétáló közönség tucatszámra fogta össze” (Uo.).

Annak idején, 1914-ben ezt a Torontál napilap Vadlibaeső címen írta 
meg, a cikket átvette több fővárosi lap is.

   
KISEBBSÉGI IRODALMI BERKEKBEN

Az első világháborút követően, nyilván Trianon után (már betegen, s a fron-
ton szerzett tüdőbajával) Magyarországra költözött, hogy ott keressen boldo-
gulást. Ugyanis közhivatalnokként a Vajdaságban igen mostoha, szorongatott 
helyzetbe került, mindemellett kisebbségi sorsba is. A korabeli magyarországi 
sajtó utal is e megpróbáltatásaira, úgy fogalmazva, hogy Papik „megszállt terü-
letről kiüldözött, sokat szenvedett, lángszívű magyar”, aki „megérdemel minden 
pártfogást és szeretetet” (ANONIM 1931/2). Noha áttelepült Magyarországra, 
nem feledkezett meg sem szülőhelyéről, Temerinről, sem pedig itteni író- és 
újságírótársairól. Verseivel, prózájával támogatta az induló kisebbségi vajdasági 
magyar irodalmat. Ökrész Károly írja, hogy „a Reggeli Újság és a Napló is több 
novelláját hozta. A Temerini Újságnak is megindulása óta hű munkatársa volt, s 
számos verse, novellája itt jelent meg először” (ÖKRÉSZ 1985). Gyűjteményes 
munkákban is megtaláljuk alkotásait: így 1924-ben a Bácsmegyei Napló Alma-
nachjában (ANONIM 1934), valamint 1929-ben, az Almanachban (GEROLD 
2011: 17), azaz a Bácsmegyei Napló karácsonyi mellékletében is. Kalapis Zol-
tán írja, hogy 1930 decemberében A Mi Irodalmunk első számában jelent meg 
Papiknak a Mese a hűtlen fiúról című elbeszélése (KALAPIS 2003: 12).

HALÁLA ÉS KIADATLANUL MARADT 
EGYBEGYŰJTÖTT ÍRÁSAI (1931)

Írónk egészségi állapota még az első világháború idején rosszra fordult: 
a fronton szerzett tüdőbajt, ami számára később végzetes is lett (ANONIM 
1931/1). Hasztalan gyógyíttatta magát. Előbb a kaposvári kórházban gyógyke-
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zelték, mint hedrehelyi aljegyzőt, majd némileg feljavulva, félévi szabadságo-
lása után egy időt Temerinben töltött. 1930 júniusában (akkor már mezőhegye-
si aljegyzőként) került a Makói kórházba (ÖKRÉSZ 1985). Ott hunyt el 1931. 
augusztus 27-én 47 éves korában. Ott is helyezték örök nyugalomra augusztus 
29-én (Uo.). A Temerini Újságban közölt nekrológban olvassuk, hogy még egy 
évvel a halála előtt „itthon járt, nagy tervvel foglalkozott. Itt-ott megjelent írá-
sait több, még meg nem jelentetettel együtt kötetbe akarta gyűjteni és kiadni. 
Tervét el is kezdte megvalósítani, s halála előtt néhány nappal még értesítette 
itteni barátait, hogy könyvének sajtó alá rendezésével elkészült, s rövid időn 
belül nyomdába adja, úgy, hogy a könyv már a karácsonyi könyvpiacon meg 
is fog jelenni. Szép reményeinek valóra váltását a halál megakadályozta. Bár 
hosszú betegsége alatt, sőt halálos ágyán is állandóan írt és tervezgetett, utolsó 
írásaiban mind sűrűbben felbukkan a honvágy és a halállal való megbékülés 
gondolata, mintha közelgő végét már előre érezte volna” (Uo.).

A Vadászat című lap írja nekrológjában, hogy Papik „megszállt terület-
ről menekült főjegyző (sic!), lapszerkesztő, lánglelkű költő, ihletett tollú 
novellaíró és meg nem alkuvó soviniszta magyar” volt (ANONIM 1931/1). 
Egy másik róla szóló méltatás szerint az olvasóközönség „lélekbemarkoló, 
gyönyörű irredenta verseiért” szerette őt (ANONIM 1931/2).

Halálának évében közölte Alkonyat című versét, amelyben így foglalta 
össze sorsát, életpályáját:

„Mehettem volna a csahosokkal...
Tülekedőkkel...
A csélcsapokkal, nagyhangú, trágár
szalmacséplőkkel!

Talán jutalom, nagy hír, kincs
Lett volna díjam...
De nem tehettem,
Mert mindig csak
»igazat írtam!«

Maradtam koldus...
Kóbor csavargó,
de van egy bérem
s ezt semmi kincsért, nagyképűségért
el nem cserélem.
A Szenvedőknek, Üldözötteknek
lelkében él emlékem...” (PAPIK 1931).
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•

Csorba Béla értékelése szerint Papik „műkedvelő író volt (...) bár nem 
teljesen tehetségtelen. Prózája és lírája (...) igencsak egy kaptafára készült: 
gyakorta érzelgős, tematikája tekintetében szegényes, az irodalom és a zsur-
nalisztika sokszor elkoptatott közhelyeitől túlterhelt. Szerencsésebb pillana-
taiban azonban – különösen, ha megélt, tapasztalt életmozzanatokat próbál 
megörökíteni – képes miliőt teremteni. Világszemléletére pesszimisztikus 
szentimentalizmus jellemző” (CSORBA 1985).

Papik irodalmi munkásságát elemezve Mák Ferenc vele kapcsolatos kü-
lön véleményét is megfogalmazta: „Csorba Béla Egy elfelejtett írónk: Pa-
pik Miksa című írásában úgy vélte, hogy az ifjú költő »világszemléletére 
szkepticizmus jellemző«. Papik Miksa elbeszélései azonban egészen más 
jellegűek: a külső világ történései a lélek tájain vetnek rettenetes vihart, s a 
nyomukban támadt tragédiák eredete rendre kibogozhatatlan. Sejtelmesen 
sötét, balladás történetei az emberi szenvedélyekről árulkodnak. (...) Papik 
Miksa elbeszéléseinek többségében a leírások és a hangulati elemek kiváló 
alkalmazásával a maga korában a saját útját járó, szuverén írónak bizonyult. 
Ezért is bántó, hogy Kalapis Zoltán a nyolcvanas-kilencvenes évek korlátai-
ból eredően ifjú Papik Miksát igazságtalanul »a fáradt vidékiséget képviselő 
szerzők sorában« tartotta számon. Kései korok tanulsága: a vidék irodalma 
nem minden esetben és nem feltétlenül vidékies irodalom is” (MÁK 2017).

Az itt feltárt új adatok Papik munkásságának sokrétűségére és összetett-
ségére világítanak rá, és újabb kutatások kiindulópontjai lehetnek, amelyek 
megnyugtató módon térképezhetnék fel a sokfelé tájolódó temerini író és 
költő regényes életpályáját, irodalmi munkásságát. Papik Miksa életműve 
és életpályája számunkra nem lezárt, hanem ‒ úgy tűnik, most inkább ‒ egy 
újfent kibontott izgalmas irodalomtörténeti téma, amelyet a jövőben végér-
vényesen új értelmezési keretbe kellene helyezni az újonnan feltárt adatok, 
tények és kötetek tükrében.
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New Contributions to the Life of Miksa Papik jr

The rich work of Béla Csorba includes, among other things, the collection 
and recording of local, contemporary literary and cultural-historical values, 
and, within that, the natural discovery of local writers. One of the discoveries 
of his research is Miksa Papik, junior (1884–1931), a native of Temerin, ama-
teur poet and writer, whose work was introduced back in 1985, and which has 
been updated by the former local historian from Temerin, Károly Ökrész, then 
Zoltán Kalapis and Ferenc Mák ensured his name was not forgotten.This re-
search largely focused on the name and work of Miksa Papik jr, but the details 
of his life and literary work remain largely unknown. The author of theis work 
did his best to enrich, after many years, with the new data, the creativity of this 
Temerin writer and poet, above all his Banat opus.

Keywords: Béla Csorba, Miksa Papik jr, Temerin 
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Novi prilozi životnom putu Mikše Papika mlađeg

Bogato stvaralaštvo Bele Čorbe između ostalog obuhvata i prikupljanje 
i evidentiranje lokalnih, temerinskih književnih i kulturnoistorijskih vred-
nosti, a unutar toga, prirodno i otkrivanje lokalnih pisaca. Jedan od otkrića 
njegovih istraživanja je i Mikša Papik mlađi (1884–1931), rođeni Temerin-
čanin, pesnik i pisac amater, čije je stvaralaštvo predstavio još 1985. godine, 
a kojima je nove dopune dao negdašnji poznati zavičajni istoričar Temerina, 
Karolj Ekres, te su potom i Zoltan Kalapis i Ferenc Mak natojali da njegovo 
ime otrgnu od zaborava. Ta istraživanja su uglavnom otegli od zaborava ime 
i stvaralaštvo Mikše Papika mlađeg, ali su detalji njegovog životnog puta i 
književnog stvaralaštva dobrim delom ostali i dalje nepoznati. Pisac ovih 
redova potrudio se da ovom prilikom, nakon više godina obogati novim 
podacima stvaralaštvo ovog temerinskog pisca i pesnika, pre svega njegov 
banatski opus.

Ključne reči: Bela Čorba, Miksa Papik mlađi, Temerin

Beérkezés időpontja: 2020. április 2.
Elfogadás időpontja: 2020. április 10.
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A NŐK IDENTITÁSTUDATÁT FORMÁLÓ 
TÉNYEZŐK

Factors that Shape the Identity of Women

Činioci koji oblikuju identitet žena

Jellegzetes különbség domborodik ki dédanyáink és a mai nők helyzete között. 
Több tucatnyi elemzést, beszámolót írhatnánk arról, mi mindenen mentek keresztül 
a nők, amíg eljutottak a feminista mozgalmakig, amíg önmagukra találtak identitá-
sukban. Vajon évszázadokkal ezelőtt létezett-e a nőknek önazonosság-tudatuk? Ha 
igen, melyik korban – a paraszti társadalmon belül –, és hogyan jutott kifejezésre, 
mely tényezők formálták önállóságukat? Mindez kikövetkeztethető a tények bemu-
tatásával és értelmezésével.

Kulcsszavak: archetípus, anekdota, sorsok, alárendeltség, család, házasság

Egy konferencia keretében (Túrkeve) az anya szerepéről beszéltem, ami-
kor nagytiszteletű Szabó László professzor igencsak megdorgált, és közölte: 
„Nincs olyan, hogy az anya szerepe. Az anyának nem szerepe van, mert amit 
az anya tesz, az életfunkció, természetes folyamat kell, hogy legyen. Asszony-
sorsokról lehet beszélni, de anyaszerepről nem.” Éppen ezért, mint a címben 
is megfogalmaztam, dolgozatomban a nők szerepéről értekezem, beleértve a 
nők sokrétű feladatát az életben. 

De kezdjük a minden nő életében legnagyobb eseménynek számító vággyal, 
mely szerint menyasszonynak lenni az egyik legjelentősebb esemény. A görög 
mitológiában Héra személyesíti meg a nőkben uralkodó archetípust, amely 
minden nőben jelen van. Eszerint az esküvő a legszentebb nap az életben, 
amikor minden menyasszony valóban istennőnek érzi magát; ő a boldogságtól, 
a beteljesültségtől ragyogó Héra, a ceremónia központi szereplője. Nem szeret-
nék kitérni az archetipikus erők működésére, ellenben a tapasztalat azt mutatja, 
minden nő magában hordja a királynői vágyat, hogy egyszer ő legyen ‒ érezze 
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úgy ‒ a világon a legszebb. S ez így van rendjén. Az archetípus nem azonos 
egyetlen figurával sem. Az archetípus az az emberemlékezet óta felhalmozódott 
tapasztalatokat őrző erőtér, amely a figurák sokaságán keresztül képes újra meg 
újra a női tulajdonságoknak ezt a szerepformáját kivetíteni (SZOMBATI 1999).

Egységes női típusok nincsenek, így Hérában sem csak a jó tulajdonságok 
dominálnak, nála is létezik építő és romboló erő. Ez utóbbi a féltékenységé-
ben jelenik meg. A pozitív minőségek a görög mitológiában inkább Pénelopé 
alakjában öltenek testet: a hűség és kitartás, a hitvesi szilárdság és állhatatosság 
azon minőségei, amelyek – a házassági okirat mögött – valóban szilárd alapra 
helyeznek egy párkapcsolatot. Pénelopé az, aki nem csak türelmesen vár, de 
viszi és megtartja a házat, az otthont, miközben a férj ki tudja, hol (és kivel) 
kalandozik. S Héra és Pénelopé karakterén keresztül nemcsak női archetípu-
sok nyilvánulnak meg, hanem a házasságban felbukkanó ősi dinamikák is, 
amelyekkel a nőknek – és a férfiaknak – kezdeniük kell valamit. Amikor meg-
szólalnak bennünk az archetípusok, akkor ezen ősi alaphelyzetek kihívásaira 
cselekvési mintákkal szeretnénk válaszolni, amikor nemcsak feleség akar lenni 
a nő, hanem méltó jogokat is szeretne birtokolni (SZABÓ 2017).

Dolgozatom keretei meggátolják annak lehetőségét (és ez nem is célom), 
hogy az archetípus témakörét áttekintsem (sem a nők helyzetét az Ószövetség-
ben), ehelyett az alábbiakban elsősorban a „kézzelfogható” visszaemlékezé-
sekre fókuszálok, meg-megjelenítve a magunkban hordott hérai és pénelopéi 
örökséget. A tematikát tekintve, először is az az ellentmondásos két évszázad 
kerül előtérbe, amikor a betelepülők többnyire még keresik a helyüket az új 
régióban, az Alföld déli részén. Helyüket sokáig keresték, hiszen országha-
tárok váltakoztak, s a közöttük élő emberek is többször megtapasztalták a 
kilátástalanságot.

Az emberélet fordulói közül a házasságkötés életünk tudatosan vállalt leg-
szebb élménye. Felvetődik a kérdés, mennyire lehetett ez tudatos az 1800-as 
években? Vajon szerelemből kötöttek-e házasságot a fiatalok? Az egyik anek-
dota így szól: Édes kislányom, én is voltam szerelmes, aztán hozzámentem 
a nagyapádhoz. A magyar parasztság szerelmi élete más elvárásoknak felelt 
meg. Ugyanez elmondható a polgári társadalomra is, de ott talán a nevelés más 
dimenziókban jutott kifejezésre. A gyermekeket már kicsi koruktól kezdve úgy 
nevelték, hogy tudatosodjon bennük a felsőbbrendűség, hogy értékesebbnek 
érezzék magukat – ahogy fogalmazni szoktak – a pórnéptől. A pórnép megalázó 
kifejezés volt, különösen a szűkebb értelemben vett parasztságra.  

Az erkölcsi normák itt is más határt szabtak viselkedéskultúránknak. A 
szólás, miszerint Guba gubához, suba subához való, évszázadokon át tartotta 
magát. Ha nem is ilyen formában, de később más normatívákhoz kapcsolódva is 
létezett. A guba nagy általánosságban a kevésbé tehetős rétegekhez kötődött. Ez 
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azt jelenti, hogy a szegény a szegénnyel, gazdag a gazdaggal barátkozzék, há-
zasodjék (BALASSA–ORTUTAY). A guba a legegyszerűbb szabású felsőruhák 
közé tartozott. Egyetlen négyszögletes darabból három bevágással készítették. 
A felsőruhák közül a legolcsóbb volt, ezért a szegénység öltözeteként ismerték. 

A vagyoni állapot mellett fennállt a vallási szegregáció is. Más vallású 
felekezethez „benősülni vagy férjhez menni” szigorúan tilos volt.

„Én valójában nagyszülők nélkül nőttem fel, mert mindegyik nagyapám 
elhunyt még az én születésem előtt (1956). A Vörös mama (így hívta a család) 
mindig úton volt Maradék és Feketics között, nem sok emlékem van róla. Na-
zarénus vallású volt, így kilógott a feketicsiek közül. Nagy, bő, ráncos szoknyát 
viselt meg kendőt a fején” (Vörös Julianna visszaemlékezése 1956).

Rajz a gubáról

Egy lány életében a vagyoni helyzet mindent eldöntött. A jómódú paraszt-
legény nem vehetett el nincstelen cselédlányt. A szülők ezt jól felmérték, s a 
lányok is átlátták, illenek-e egymáshoz a legénnyel vagy sem. A fiataloknak 
rangjukhoz illő párt kellett találniuk. A szülők azt nézték, mennyi földje, hozo-
mánya van a lánynak, hiszen a legénynek az övéhez hasonló földdel rendelkező 
lányt kellett elvennie. Szerelemről szó sem lehetett, ami azt jelentette, hiába 
epekedtek egymásért a fiatalok, hiszen a válasz az volt: Majd megszereted! 
Randevúzni csak a szülők társaságában lehetett. Ha a legény a bálból hazakí-
sérte a lányt, elöl ment a két fiatal, közvetlenül utánuk a gardedám. A kapuban 
5–10 percet beszélgethettek, majd a lánynak be kellett mennie. A szegényeknek 
nagyobb esélyük volt a szerelmi házasságra, ha mindketten nincstelenek, föld 
nélküliek voltak és szerették is egymást. Ebben a társadalmi felfogásban a 
lányok kiszolgáltatottabbak voltak, mint a legények. Pártában maradni nem 
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illett, az nagy szégyent jelentett a családra nézve, így már 16‒18 éves korban 
férjhez mentek. Úgy tartották, ekkor már érettek a házasságra. 

A legényes család számára fontos volt, hogy a lány jó faros legyen, testes, ne 
túl vékony, mert úgy nem tud dolgozni, nem tudja megfogni a kapa nyelét, és 
gyermekeket sem tud szülni. Ebben a helyzetben a nők társadalomban betöltött 
létéről (nem a szerepéről), ha úgy tetszik, jelenéről csak annyit jegyezhetünk 
meg, hogy két dolgot kellett teljesíteniük: dolgozni és szülni. A nő számára ez 
volt az egyetlen elfogadott életvitel. Szava nem jutott kifejezésre, el sem han-
gozhatott, hiszen a kor szellemisége ezt nem tette lehetővé. Ám mégis mikor, 
hogyan jutottak kifejezésre az anyák, a lányok, a nagymamák?

A házasságkötést követően az új asszony legtöbbször férje családjába 
került, illetve a fiatalok együtt laktak a szülőkkel. Komáromi Veronka visz-
szaemlékezése: „A férjem nem akart elmenni a szüleitől, így én odakerültem 
az anyósomékhoz. Tíz évig laktunk ott, egy szobában az anyósommal és az 
apósommal. A szoba egyik oldalán volt az egyik ágy, a másik oldalán a másik 
ágy. Ez – úgy tűnt – mindenki számára természetes volt. Kötelező volt férjem 
szexuális szükségleteit kielégíteni.  Nem tiltakozhattam a nemi kapcsolat el-
len, ha éppen nem volt hozzá kedvem, vagy fáradt voltam, mert az anyósom 
odaszólt: »Hallgass, tegyél eleget az uradnak!« Úgy viselkedtek velem, hogy 
éreztessék, én ott idegen vagyok. A férjem ezt soha nem látta be.”

Önkéntelenül is felvetődik a kérdés, hogy az archetípusok közül melyik 
van jelen ezekben a házasságokban: Héra vagy Pénelopé? 

Az új férj számára az édesanyja volt a ház feje, ő osztotta be a munkát, ő 
rendelkezett a pénzzel. Az asszonyok feladata elsősorban az aprójószágok el-
látása, a házhoz tartozó kert megművelése, a megtermelt javak piacozása volt. 
A gyermekekről az otthon maradottak gondoskodtak, ha pedig ilyen személy 
nem volt a családban, akkor biztonságos helyre zárták be a kicsiket. Ilyen hely 
volt a két ajtó közötti rész, amikor 2‒3 órára mentek el otthonról a felnőttek. 
Abban az időben vert falú házakban éltek, a falak szélessége legalább 80 cm 
volt, hogy megtartsák a meleget. A bejárati ajtó két szárnyból állt, a külső és 
belső szárnyból, melyeknek szélessége egy méter. Ide, a két ajtó közé zárták az 
aprócska gyerekeket. Egy cumisüvegben vizet hagytak nekik, némi egyszerű fa 
játékszert, amivel nem tehettek kárt magukban, s otthagyták őket. Valószínűleg 
óriási lelkierő kellett hozzá, hogy ezt megtegyék. 

A ház körüli munkák mellett a fiatalasszony látta el a konyhához tartozó 
munkákat is: kenyeret sütött, főzött és a házon belül takarított, meszelt, mosott, 
megfoltozta a javítani való ruhaneműt. Egyszóval, minden rájuk hárult, hiszen 
a férfiak a falvak külterületein dolgoztak, legtöbbször csak hétvégeken jártak 
be a családhoz. Ilyenkor a fiatalok együtt aludtak a szülőkkel. Nemi együttlé-
tüket a szülők jelenlétében bonyolították le. Napjainkban ez elképzelhetetlen.
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Az 1800-as évekre jellemző volt még a korai elhalálozás. A gyógyíthatatlan 
betegségek sokakat özvegységre ítéltek. Az egyedül maradt férj nem tudta az 
anya nélkül maradt gyerekeket nevelni, de az egyedül maradt anya sem tudta 
kereset nélkül felnevelni az apa nélkül maradt gyermekeit. Ezért a települések 
alakulását a 18. században többnyire a migráció jellemezte. A népmozgás egyik 
oka a korai özvegység, illetve a korai elhalálozás volt. Az özvegyen maradt 
házastárs igyekezett minél előbb férjet vagy feleséget találni magának. Az 
özvegyen maradt férjnek szüksége volt egy olyan személyre, aki ellátta a ház 
körüli teendőket, az árván maradt gyerekeket, amíg ő a mezőn béresként, a 
folyón halászként vagy máshol kereste a betevő falatra valót. A megművelhető 
területnek csupán egy részét birtokolta a parasztság, a többi a földesurak kezén 
volt. A családfők kora reggel mentek el és késő este tértek haza. Ez idő alatt a 
nő, lehetett özvegyasszony vagy új házas, ellátta a családot. A feleségre hárult 
a gyerekek gondozása mellett a kerti munka, s mint említettem, a főzés, mosás, 
baromfinevelés, illetve az állatok gondozása.

A legtöbb exogám házasság az özvegyek között köttetett, de ők is a közeli 
településekről kerestek párt. Az exogámia ekkor még a piacozás területeire 
terjedt ki, főleg azokra, akik 20 km-es körzetben elérhetőek voltak, vagyis 
amennyit lovaskocsival be lehetett járni.

ALÁRENDELTSÉG

A történelem- és a társadalomfejlődés során a nők társadalmi pozíciójának 
megítélését nagyban befolyásolta a zsidó–keresztény kultúrkör is. A Biblia 
teremtéstörténetének és tanításainak hatására az európai társadalmakban szo-
cializálódó ember tudatába mélyen belevésődött a nő alávetettsége, másodla-
gosságának tétele. Erich Fromm így fogalmaz: „a bibliai mítosz diadalének 
a legyőzött nőről, tagadja, hogy asszony szülte a férfit. Isten átka megerősíti 
a férfi felsőbbségét. Elismeri, hogy a nő szerepe a gyermek szülése, de fájda-
lommal kell azt világra hoznia. A férfinak dolgoznia kell, vagyis termelnie, 
így ő foglalja el a nő eredeti helyét a produktivitásban” (SZKÁROSI 2008: 
165‒142).

Hogy a nők elvágyódtak-e ebből a helyzetből, nem tudjuk. Szerettek volna-e 
kifejezésre jutni ők is, ezt sem tudjuk. Társadalmi helyzetükből nyilvánosan 
nem készültek kitörni, hiszen semmi eszköz nem állt rendelkezésükre. Vagyon-
nal nem rendelkeztek, szavukat nem hallatták, mert a szülők úgysem adtak 
volna nekik igazat. A régi hagyományok, régimódi családi szokások dominál-
tak, ez volt az ún. patriarchális hagyomány. A nő másodrendű személy maradt 
a házasságban, de ami lényeges: többségük ezzel nem foglalkozott. Ehhez a 
magatartáshoz szorosan hozzátartozott a gyermekkori nevelés. A gyermekek, 
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kiváltképp a leánygyermekek kiskorukban sem részesültek gyengéd bánás-
módban. Sokat voltak magukra hagyva, így nem alakult ki náluk a lázadás, az 
elégedetlenség formája. Viselték sorsukat, mintha az Úristen ezt így parancsolta 
volna számukra.

Az iparosodás előtti paraszti világban a nemek szerinti munkamegosztás 
természetes volt. A paraszti világban – erről fentebb részletesen írtunk – a 
lányokat főleg a gyakorlati feladatok elvégzésére nevelték, belenevelődtek a 
mindennapi munkába. Az ipar elterjedésével viszont kialakult a cselédréteg, 
amelynek tagjai még nem munkáslányok/munkásasszonyok voltak, de rész-
ben már kiszakadtak a családi kötelékekből. Az európai gazdasági átalakulás 
későn érte el a Délvidéket. Míg Európa ipara az 1850-es években kifejezetten 
megerősödött, az Alföld déli része továbbra is a mezőgazdaságból valósította 
meg jövedelmét, amely jelentős szerepet töltött be a települések fejlődésében. 
Ez a lányok, asszonyok életére is kihatással volt.

A kiegyezést követően (1867) a viszonylagos belpolitikai önállóság mellett 
némiképp békés 50 év következett, mely alatt Magyarország jelentős gazdasá-
gi fejlődésen ment keresztül. A századfordulótól kezdve virágzásnak indult a 
gazdaság.

A Dél-Alföld mezőgazdasági szempontból rendkívül kedvező természeti 
adottságokkal rendelkező vidék. A Bánságban komoly nagyipari központok 
alakultak ki Temesvár, Arad és Nagybecskerek központokkal. Bács-Bodrog 
vármegyében, amelyet ma Bácskának nevezünk, nem alakult ki komoly ipar. 
Bácska termelési adottságaiból következett az iparon belül a mezőgazdasági 
termények feldolgozására létesített élelmiszerfeldolgozó üzemek létrejötte. 
Minden jelentősebb településen, az élelmiszeriparon belül a malomipar volt a 
vezető ágazat. Ritka volt az a település, ahol nem hoztak létre malmokat. Ebben 
különösen a németek, ahogy errefelé mondták, a svábok jeleskedtek. A malmot 
működtető családok munkabírása kevésnek bizonyult a munka elvégzéséhez, 
így már nemcsak a nagybirtokosok alkalmaztak cselédeket, hanem a kisebb 
háztartások is. A síkvidékeken ez volt a domináns iparág. Ez a gazdasági át-
alakulás, ha kis mértékben is, de lehetővé tette a nők jelentős részének munka-
vállalását. Mind több család kezdett cselédeket alkalmazni, akik a háztartásban 
segédkeztek. Ők többnyire a fiatal lányok közül kerültek ki, akik elszegődtek 
pénzt keresni. A statisztikai adatok, az 1890. évi népszámlálást kivéve, mind 
pénzkeresőként értelmezik a cselédeket. „Személyes és háztartási szolgálatot 
végző egyének, nem teljesítenek termelőtevékenységet s tulajdonképpen gaz-
dájuk jövedelméből élnek” (FARAGÓ 2004: 24).

Az 1850-es évektől a Bácskában és a Bánságban is megerősödik a zsidó 
lakosság jelenléte. Mind többen alkalmaznak cselédlányokat. Ismeretes a zsidó 
nép kereskedelemben betöltött szerepe, tehát köreikben szükség volt külső, 
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kívülálló segítségre. A hajadon lányok igyekeztek a nagyobb városokba elsze-
gődni. A Bánság déli részéről igen sokan Belgrádban cselédkedtek.

A nők emancipációjának kérdése lassan eléri a délvidéki lányokat, asszo-
nyokat, habár még nincsenek tisztában a teljes jogkörrel, ami őket megilletné. 
1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé kongresszusán határozatot 
fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről, ezzel pedig megtörték azt az 
ősi és berögződött hagyományt, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. 
Ebből következett, hogy 1907-től munkába állás előtt cselédkönyvet kellett 
kiváltaniuk, amely tartalmazta személyi adataikat. Sok nagyvárosi lakásban 
még ma is található a lakáson belül egy pici szoba, amelyet cselédszobának 
hívtak. Itt laktak, illetve csak aludtak, mert kora reggeltől késő estig dolgozniuk 
kellet. Ez a szobácska térben elkülönült a lakás többi helyiségétől (MEGYA-
SZAI 2016).

A cselédlányok mint társadalmi réteg, még nem tartoztak a későbbi munkás-
lányok kategóriájába. Ez csak később alakult ki. A lányok a gyermekkor és a 
házasságkötés közötti átmeneti időszakban szegődtek el. Hiába a cselédkönyv, 
jogviszonyuk még nem egészen volt tisztázott, mégis ők a nők munkába állá-
sának előfutárai, az első női munkavállalók.

A két világháború között folyamatosan nőtt a cselédek száma. Helyzetük 
cseppet sem volt könnyűnek mondható. Nemcsak azért, mert munkaerejüket 
kihasználták, de kiszolgáltatottságuk is sok esetben nehéz helyzetbe hozta 
őket. Gazdáik magatartása, a gyakori megbecstelenítés sok esetben tönkretette 
az életüket.  A paraszti társadalom a lányokkal kapcsolatban szigorú erkölcsi 
normákat szabott. A legényeknél ez a szigor kicsit lazább volt. Innen ered a 
mondás: „Ha egy legény a kalapjába tojik is, kifordítja, és a fejére teszi, akkor 
is legény marad”. Egy másik, egyszerűbb formája: „Ha a legínnek leesik a 
kalapja, asz fel tuggya venni, de ha a jánynak leesik, nem tuggya felvenni: más 
dolog az, ha a legény és más az, ha a lány veszti el a tisztességét”. 

A lányfejjel szült gyereket vagy házasságon kívüli gyermeket törvényte-
lennek tartották, és fattyúnak, zabigyereknek vagy kakukktojásnak nevezték. 
Ezek az anyák (vagy lányok) megtapasztalták a társadalom kirekesztését. 
Nagy szégyennek számított lányfejjel szülni, sőt szégyen volt házasságkötés 
után néhány hónappal világra hozni a gyermeket, mint ahogy letelt volna a 
kilenc hónap. Faluhelyen számon tartották, mikor volt az esküvő, s utána 
eltelt-e kilenc hónap a baba születéséig. Ilyenkor a fiatalasszonyt legtöbbször 
kiküldték valamelyik tanyára, hogy szülje meg a gyermekét, s majd csak jóval 
később jöhetett be a közösségbe a kisbabájával, amikor már nem számoltak 
utána. Az ilyen anyákra mondták, hogy a kötője alatt hordta a babát. 

Az elmondások alapján olyan eset is történt, amikor a szülők magukra vál-
lalták a kisbaba születését. Kishegyesen két ilyen esetről is tudunk. A lány ter-
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hesen jött haza a cselédségből, s mivel számára más kiút nem létezett, elmondta 
szüleinek. Nem volt mit tenni, a szülők magukra vállalták a gyermek születését, 
mintha a sajátjuk lenne, s úgy nevelték fel, mint a lány testvérét. Valójában 
sohasem tudta meg, hogy a nővére az édesanyja. Ebben a helyzetben általában 
16-17 év volt a korkülönbség a két „testvér” között. Az ilyen anyákat a szüleik 
elküldték a faluból valahová városba. Az első ismert esetnél Verbászra került az 
eredeti anya (1930-as évek), s ott keresett magának munkát az egyik gyárban, és 
sohasem tért vissza Kishegyesre. Férjhez ment egy más nemzetiségű férfihez, 
gyereke nem született, és mindenki sírba vitte a titkot. (Erre már csak akkor 
derült fény, amikor mindenki elhalálozott a családból, de az igazi apa még élt, 
s idős kora ellenére tanyasi szomszédjának elmondta az igazat.)

A másik esetnél, ahol jobb módúak voltak a szülők, szintén kimentek a 
tanyára, magukhoz vették Gáspárkát, a lányukat pedig Szabadkára küldték 
tanulni. Ott ismerkedett meg a férjével, s idővel nagysága lett belőle. De ez 
nagyon ritka esetnek számított. A leányanyát csak megvetés vette körül, s 
még a gyermek is viselte anyja megbélyegzését. Az így született lánygyer-
mek nehezen talált magának férjet, a fiúgyermekhez pedig senki sem adta 
szívesen a lányát. 

A gyermek születésével és a házassággal kapcsolatban Kálmány Lajos 
Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya c. értekezésében olvashatjuk, hogy 
mindkét eseménynek nyilvánosnak kellett lennie, hogy elismerje a közösség. 
Szerinte őseink pogány szokásának átörökítéséről van szó e két esemény 
nyilvános megünneplése kapcsán. A fennmaradt szokások némelyikét nem 
is mint egyszerű szokást emlegeti, hanem jogszokás alakjában ismerjük fel. 
Ilyen a csökk, a Boldogasszony pohara és a lakodalom.

A csökkben volt szokás mondani: „Mintha csak a szájábú köpte von a 
ki az apja!”, továbbá a „Sé’apja, sé’anynya” -féle szólások azt látszanak 
mutatni, hogy a megjelentek jogához tartozott tudomást venni arról, hogy 
az újszülött csakugyan a családé, hogy esetleg, ha kell, erről bizonyságot 
is tesznek. Manapság is, ha valakiről szó van, hogy mikor született, a leg-
hitelesebb tanúknak tekinti a nép azokat, kik a csökkben ott voltak, akik a 
Boldogasszony poharát eláldották; és erre az illetők, hogy szavuknak súlyt 
kölcsönözzenek, szeretnek is hivatkozni. Ide vonatkozhat ama hiedelmük, 
hogy mentül többen áldják el a Boldogasszony poharát, annál több kérője 
lesz az újszülött leánynak, annál hamarabb kap leányt az újszülött fiú (Sző-
reg). Mintegy azt látszik mondani e hiedelem, hogy mentül többen tehettek 
bizonyságot a születésről, annál törvényesebbnek tartották az újszülöttet. 
Így van népünk a házassággal is. A lakodalom nélkül való házasságokat alig 
látszik törvényesnek elismerni: „Nem vótam a lakodalmába', nem tudom 
mögesküttek-é?” (KÁLMÁNY 1885: 31)
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Cselédlányok 1936-ban a kishegyesi Pecze-kastélyban  
(a fénykép Sz. A. gyűjtéséből)

Cselédlányok Kúlán, egy zsidó családnál 1938-ban (Sz. A. gyűjteményéből)

VALAMI ELINDUL

A közéletből való teljes kizárásuk miatt az egyesületekben való munkál-
kodás lehetőséget adott a nőknek némi érvényesülésre. Erre a legmegfele-
lőbbnek az egyházi társulatok bizonyultak. Bizonyos társulatok már a 18. 
századi Magyarországon is léteztek, de ezek mind egyházi indíttatásúak és 
identitásúak voltak. Magyarországon, a századelőn az egyesületek hivatalos 
megalakítása, létrehozása nem volt engedélyezett. Az akkori jogszabály még 
nem törvényesítette létezésüket. Említést kell tennünk a Mária-lányokról, 
amely egylet még ma is létezik, s talán azt is mondhatjuk, működésük nap-
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jainkban újra kezd fellendülni. A Mária-lányokhoz csak lányok tartozhattak. 
Az egyesület szó még ismeretlen volt ekkor. Különböző kisebb csoportok 
sem jöttek létre egészen az 1900-as évek elejéig. Később, a cselédlányok 
megjelenésével állt be némi változás, valami kezdett elindulni. A századelőn 
ők voltak azok, akik által a lányok között kezdett kialakulni az összetartozás 
tudata. Ez az önszerveződésen alapuló „intézményrendszer” átmenetet képez 
a háziasszonyok és a női egyletek között. 

Mivel a legtöbb ember tartozni szeretne valamilyen csoporthoz, az első vi-
lágháború idején önszerveződés formájában létrejöttek a jótékonykodási egy-
letek: Jótékony leányegylet, Katolikus leányegylet, illetve tájainkon ismert 
volt a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége (KALÁSZ). A Kalász nem 
más, mint lelkiségi mozgalom, amely a katolikus egyház tanítását vállalva fő 
feladatának a lányok (keresztény) katolikus szellemű erkölcsi nevelését szor-
galmazta. Tevékenysége az évente több alkalommal is megrendezett nyári 
hagyományőrző és honismereti táborok, a családi életre felkészítő, fiatalok-
nak szóló kurzusok, kézműves, főző- és tánctanfolyamok szervezése volt, 
melyeket az ország több településén rendeztek meg. Az idős Kalász-tagok a 
templomokat díszítették, a virágokat, a templomkertet, az oltárterítőt tartották 
rendben, látogatták a betegeket, ebédet vittek a rászorulóknak. Műsort szer-
veztek az ünnepekre, életben tartották a jeles napokhoz tartozó szokásokat, 
hagyományokat. De a települések világi ünnepein is lehetett rájuk számítani: 
süteményt sütöttek, kórusban énekeltek. 

A két világháború között változott a helyzet. Szinte minden településnek 
és társadalmi csoportnak voltak tipikus egyesületei, s ez alól a nők sem voltak 
kivételek. Megjelentek az olyan egyletek, melyek nem tartoztak az egyház be-
folyása alá, pl. a kézimunka körök (akkor ipari testületeknek nevezték őket). 
A nők nem vágytak társadalomformáló szerepre, tudományos egyesületeket 
sem alakítottak, mégis ők hozták el a népi megújulás szellemét. Műkedvelő 
előadásokban szívesen vettek részt, de az irányító szerep még mindig a férfiak 
kezében volt. A szakirodalom ezeket a tevékenységi formákat összességé-
ben integratív kapcsolatoknak nevezi (jelentése: a kiteljesedés felé). Külön 
kutatást érdemelne, hogy melyek voltak az egyesületek elsődleges funkciói, 
szolgálták-e a közösség erősítését. 

A századfordulón sok mindenben változás következett be, így az Alföldön 
is megnövekedett a nők körében a munkavállalók száma. A középosztály-
ból kerültek ki az ápolónők, és az oktatási intézményekben pedagógusként 
is kezdték alkalmazni őket. A postai hivatal elterjedésével új munkahelyek 
létesültek, s mind gyakrabban hangzott el a postáskisasszony kifejezés (Di-
menzió 21). Faluhelyen viszont lassan jött a változás.
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KORRAJZ 1944-BŐL

„Szabó nagyapám abban az évben született, amikor Tito is: 1892-ben. Ezt 
édesanyám nagyon sokszor elmondta. Még 1950-ben elhunyt. Édesanyámat ő 
tanította meg magyarul írni, olvasni. A nagyapa nem titkolta magyar érzelmeit, 
s ezért büntetésből egyik lánya sem járhatott magyar osztályba, legalábbis 
az első években. Ekkor ezt ők annak élték meg. Anyám még nyolcvan évesen 
is el tudta mondani a szerb himnuszt, habár saját elmondása szerint, min-
dent vissza tudott mondani az iskolában, de fogalma sem volt róla, hogy mit 
mond. Tudta, ki volt Szent Száva, amikor az újra divatba jött. Azt is sokszor 
elmesélte, hogy a nagyapa hogyan őrizte a négy nőt [a két lányát, a feleségét 
meg az anyósát] a kis házban ‒ ami melléképület volt ‒, amikor bejöttek az 
oroszok. Heteken keresztül a küszöbön aludt egy bundán, mert a nagy ház-
ban orosz katonák voltak elszállásolva. A lányok arcát bekormozták és régi, 
öregasszonyos ruhába öltöztek, az udvarra nappal nem mentek ki. Azt is csak 
az ő elmondásaiból tudom, hogy nagyon sok könyv volt a házban, de amikor 
felszabadítottak bennünket a szerbek, félelmükben minden könyvet elégettek 
a kemencében. Engem valójában a dédnagymamám nevelt gyerekkoromban. 
[Az adatközlő 1956-ban született.] Ő is ráncos, bő szoknyát viselt, réklit meg 
fejkendőt, nem emlékszem, hogy láttam-e kendő nélkül. Éles emlékem, hogy 
egy nyári reggelen ülünk a gang lépcsőjén, ő mesél nekem, várjuk anyuékat, 
hogy hazaérjenek a piacról, Verbászról vagy Kuláról, ahová parasztkocsin 
vitték eladni a meggyet. Minden nap imádkozott, sokat olvasta a Bibliát. Nem 
tudom, hova lett, csak az Énekeskönyve került hozzám. Alacsony termetű, pici 
asszony volt, a családban mindenki Kisannyának szólította. Nagyon szerettem.

A Szabó nagymamám fiatalon beteg lett. Emlékszem az inas, reszketős ke-
zére. Nekem akkor nagyon öregnek tűnt, pedig nem sokkal lehetett több, mint 
most én. Élete végéig a dédnagymama, vagyis az anyja ápolta. Elsős vagy 
másodikos lehettem, amikor meghalt. Az anyja túlélte néhány évvel. Hetedikbe 
jártam, amikor ő is meghalt. Mindig zsíros kenyeret kaptam tőle, de nagyon 
vékonyan volt megkenve, a szélére sosem jutott. Pedig lett volna, igaz átélt két 
világháborút, megtanulta beosztani a dolgokat.”

A SZOCIALISTA TÁRSADALOM NYÚJTOTTA JÓLÉT 
HATÁSA A CSALÁDOKRA, AZ ANYÁKRA?

A második világháborút követő évtized gyökeres változást hozott a nők 
életében. Míg a századelőn történt változások észrevétlenül, lappangva vonul-
tak be a hétköznapokba, addig az 1945 után történtek ajtóstul rontottak be a 
családok életébe. Nemcsak az államberendezés változott meg, de a gazdasági 
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körülmények is fokozatosan nagyobb anyagi biztonságot hoztak. Az 1950-es 
években a nők nagy hányada még mindig inkább háztartásbeli, családjával, 
otthonával foglalatoskodik, de az ipari változások lassan megteremtették a 
női munkásokat, s a munkásnő fogalma is kezdett meghonosodni. Bácskában 
a malomipar mellett a kenderfeldolgozás is elterjedt. A bácskai talaj megfelelt 
ennek, többfelé létesítettek kendergyárakat, ahol az alapanyagot készítették elő 
a további feldolgozáshoz. Ezekben a gyárakban női munkaerőt is alkalmaztak. 
A foglalkoztatottak 50 százaléka nő volt. Ők lettek a dolgozó nők, akik már 
nem csak a ház körüli munkát végezték el, hanem reggelente munkába indul-
tak, s délután tértek haza. 

Bár a jólét még váratott magára, a cselédség már eltűnőben volt, majd 
az 1960-as évektől új kifejezés jött divatba: gyerekekre vigyázni. Általában 
15‒20 év közötti lányok jelentkezetek gyerekmegőrzőnek, akik nem jártak 
középiskolába, illetve nem folytatták tanulmányaikat, s a családi bevételük sem 
haladta meg a szükséges mennyiséget, így a fiatal lányok „cselédnek” álltak. 
Körülményeiket nem nevezhetjük munkakörülményeknek, sem cselédsorsnak, 
mert nem végeztek házimunkát, szállásra sem volt szükségük, csupán élelmet 
(reggelit és ebédet) kellett számukra biztosítani. Fő feladatuknak a gyermek-

Dohányfűző lányok 1944-ból

Szőke A.: A NŐK IDENTITÁSTUDATÁT... LÉTÜNK 2020/2. 59–74.



71

megőrzést tekintették. Ez a tendencia 1990-ig működött, amikor Vajdaság 
ismét nagy változások előtt állt. 

Az 1960-as évektől új korszak kezdődött a nők életében, amely merőben 
megváltoztatta a hagyományos családi életformát. Itt már nem anyáról, lány-
ról beszélünk, mert a szocialista társadalmak által kitűzött cél a dolgozó nő 
megteremtése volt. Ebben az erőteljes emancipációban lassan eltűnt az anya, 
és dolgozó nő lett belőle. Az idő múlásával ezeknek a nőknek a világnézete, 
tájékozottsága jelentősen különbözött azokétól, akik háztartásbeliek maradtak. 
Szabadelvűbbek lettek, szélesebb körben kezdtek barátkozni, munkahelyük 
révén más nemzetiségű munkásokkal is kapcsolatba kerültek. A dolgozó nő – 
bár senki sem tiltotta – hanyagolta a templomba járást.

Létrejöttek az első vegyesházasságok, amelyek sok faluban nagy felhá-
borodást váltottak ki a lakosság körében. Az emberek nyíltan is kifejezték 
nemtetszésüket. Könnyűvérűeknek titulálták azokat, akik más nemzetiségűhöz 
mentek feleségül: „Verje meg az Isten, csak hagy mossa az anyósa lábát. Verje 
meg a ragya! Szégyellje magát, eladta saját nemzetét!” – ilyen és ehhez ha-
sonló szitkok, átkozódások hangzottak el. Az átkoktól és a kirekesztettségtől 
függetlenül mind gyakrabban fordult elő, hogy magyar lány más nemzetiségű 
legényhez ment feleségül. Kishegyesen 1954-ben köttetett az első vegyeshá-
zasság. Mint színtiszta magyar falu, Kishegyes sokáig nem fogadta be őket. 
Bennük volt annak a bizonyos ősi törvénynek a hatása, hogy magyar csak 
magyarral köthet házasságot. A más nemzethez tartozóval kötött házasság 
idegen volt. A vegyesházasságban élők nem is költöztek Kishegyesre. A szom-
széd településen laktak, ritkán jöttek haza, akkor is csak a legszűkebb családi 
vonalat, a szülőket látogatták meg, miután azok már megbékéltek a helyzettel. 
A magyar lány minden esetben hozzáidomult az új környezethez.

1960 újabb változást hozott a családok életébe. Ebben a periódusban jelent 
meg az irodista réteg, mely főleg nőkből tevődött össze. Ők jelentették akkor 
az értelmiséget. Számuk rohamosan növekedett, mert az állami vállalatok kite-
rebélyesedett irodahálózattal rendelkeztek. Kezdetben középiskolai végzettség 
nélkül, hathónapos tanfolyam elvégzése után kerültek az értelmiségi foglal-
kozásúak körébe. Később szakérettségi tanfolyamokat indítottak részükre, 
melyek segítségével középiskolai érettségi vizsgát tehettek.

A munkás és paraszti családból kikerülő „káderértelmiségiek” utánozni 
kezdték a polgári életmód bizonyos vonásait, csak kicsiben. Míg a polgári vagy 
polgári értelmiségi családok alaptörekvése a már létrejött társadalmi státusz 
megőrzése volt, az új nemzedéké a gyors felemelkedés. Az öröklött társadalmi 
miliőből való kiszakadás vágya jelentette e családok talán legerősebb motiváci-
óját. Számos ember került anyagilag sokkal jobb helyzetbe, mint korábban volt. 
Elsősorban ez magyarázza a körükre oly jellemző gyermekkultusz elharapó-
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dzását. A felemelkedés első számú zálogának „a gyerekekbe” (általában két 
gyermek) történő beruházást tekintették. Gyermekeiket zongoraórákra járatták, 
később már saját lakásaikba is vásároltak pianínót, mint az előkelőség szim-
bólumát. Presztízskérdéssé vált számukra az alsófokú zeneiskola befejezése. 
A falusi környezethez szokott gyerekek kézzel-lábbal tiltakoztak a hivatalos 
hangszertanulás ellen. Ők focizni szerettek volna, golyókat gurítani a szabad-
ban (klikkerezni), kalyibát építeni a közeli kiserdőben, vágytak a természetbe. 
Az apák gyermekeiknek szerettek volna igazat adni, de az anyák nem engedtek 
az újonnan szerzett státuszcselekvésből. Ők élvezték a félévente megrendezen-
dő „komolyzenei” koncertet, ahova a legtöbb esetben szintén az anyák jártak 
el. Minden ilyen eseményt kávézás követett a cukrászdában vagy valamelyik 
koncertet adó gyermek szüleinél. Származásuk okán ez kitüntetett eseménynek 
számított a még mindig erősen falusi környezetben. Az értelmiségiek státusz-
szimbólumában mind erőteljesebb lett a polgári jelleg és kevésbé az értelmi-
ségre jellemző életmód. Ebben az új társadalmi rétegben a vezető szerepet 
a nők töltötték be. Igyekeztek mind távolabb kerülni származásuk tényétől. 
Beletanultak, s nem beleszülettek a polgári jegyekbe. Részben ez magyarázza, 
hogy míg a polgári értelmiségiek számára a barátság már a gyermekkortól a 
legfontosabb értékek közé tartozott, a később kialakuló középosztály ekkor 
tanulta és alakította ki baráti kapcsolatait. Tervezhetővé vált az előrehaladás 
és elérhetővé egy, a szülőkénél jóval magasabb életszínvonal (SZALAI 1998).

1970-re a szakosodott alkalmazottak számaránya – közigazgatási tisztvi-
selők, közalkalmazottak ‒ a férfiak és nők között kezdett lassan kiegyenlítődni. 
Számarányosan fejezték be a középiskolát mindkét nem képviselői. Ekkor is-
mét új fogalom jelent meg: a bejárónő. Ezt a szerepet idősebb nők töltötték be, 
akik szabadok voltak, nem volt unokájuk, „szógáni” álltak, háztartást vezetni 
azokhoz a családokhoz, ahol a nő munkaviszonyban állt.

Félig tudatosan, és művelt nőkhöz illően feléledt az olvasási kultúra is. Az 
olvasás már nemcsak az ún. szabadidős tevékenységek egyike volt, hanem 
kitüntetett, mondhatni szimbolikus szereppel rendelkező cselekedetté vált (GE-
REBEN 2004/2005: 5), szükségét érezték az olvasásnak. A szellemi értékrendek 
talaján beindult az olvasási aktivitás és az otthoni könyvtárgyűjtemények is 
szaporodtak. (Az olvasás minőségi mutatóival most nem foglalkozom. Annyi 
biztos, hogy a bestseller még nem volt elterjedve.) Az ilyen jellegű kibontakozás 
alternatívái közé tartozott a kulturális tradíciók felszámolása. Multikulturális 
távlatokból építkezett Vajdaság új női elitje. Ma már tudjuk, hogy átkulturá-
lódás, identitásváltozás, örökségvesztés jellemezte a jóléti társadalmat. Az új 
társadalmi berendezés olyan helyzetbe hozta a családokat, amelyben szabadnak 
érezték magukat. A korábbi paraszti létből a fogyasztói társadalomba kerültek. 
Igényeiket, törekvéseiket a kultúrtermékekbe való befektetésre fordították. 

Szőke A.: A NŐK IDENTITÁSTUDATÁT... LÉTÜNK 2020/2. 59–74.



73

 A nők voltak az elsők, akik kiléptek a hagyományos életformából. Kultúra-
teremtő szereplővé váltak, majd megkezdődött a női-férfi szerepek felbomlása, 
illetve a közösség is elfogadta ezt a státuszt. Elmosódtak a határok női és férfi-
munka között. A nők traktort vezettek, szántottak, szénát gyűjtöttek a mezőn, 
a férfiak főztek, ruhákat teregettek, ki mit ért – szokták mondani. És habár a 
Nemzetközi Nőnap egykori fénye kezd megkopni, március nyolcadikán még 
kijár egy szál virág a nőknek. Ma az archetípus egy új változatával találjuk 
szemben magunkat. 
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Factors that Shape the Identity of Women
 
There is a significant difference between the position of our great-grand-

mothers and the current situation of women. We could write dozens of analyzes 
and reports on everything that women went through until they reached the 
feminist movements and until they found themselves in their identities. Did 
women have a sense of their own identity centuries ago? If so, at what epoch 
– within peasant society – how did it manifest itself, what factors shaped its 
independence? All this can lead to conclusions by presenting and interpreting 
the facts.
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Činioci koji oblikuju identitet žena
 
Postoji značajna razlika između položaja naših prababa i današnje situacije 

žena. Mogli bismo da napišemo na više desetina analiza i izveštaja o tome kroz 
šta su sve žene prolazile dok nisu stigle do feminističkih pokreta i dok nisu 
našle sebe u svom identitetu. Da li su žene imale osećaj vlastitog identiteta pre 
više vekova? Ako je tako, u kojoj epohi – u okviru seljačkog društva – kako se 
ono iskazalo, koji su činioci oblikovali njihovu nezavisnost? Sve to može da 
dovede do zaključaka iznošenjem i tumačenjem činjenica.
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A BÁCSKAI BÚCSÚJÁRÁS ELSŐ KUTATÓJA
(Bálint Sándor népi vallásosságkutató emlékére)

The First Researcher of Village Feast in Bacska
(In memory of Sandor Balint, researcher of folk religion)

Prvi istraživač seoske slave u Bačkoj
(U znak sećanja na Šandora Balinta, istraživača narodne religije)

Bálint Sándor (1904–1980) a népi vallásosság terén alkotott fő művében, az Ün-
nepi kalendárium három kötetében keveset foglalkozik a mai Vajdaság területét 
érintő szakrális hagyománnyal. Kivétel csupán a Szeged környéki hagyományvilág. 
A vidékünket érintő első tanulmányát 1942-ben a Katolikus Szemlében publikál-
ta A délvidéki katolikus népélet forrásai címmel: „Különösen a középkori magyar 
jámborság ihletésére, egyúttal a Délvidék XVIII. századi katolikus újjászületésé-
nek legbuzgóbb forrására: a búcsújáró kultuszok tájszervező szerepére és hatására 
szeretnénk rámutatni” (BÁLINT 1942). Bálint írásában leginkább a búcsújárásra, 
a zarándoklatokra fókuszált, mint tette azt a második, kissé rövidebb és csak bács-
kai anyagot tartalmazó dolgozatában Bácska kegyhelyei címen a Kalangya című 
folyóirat 1943. évi, áprilisi számában. Ebben a cikkben Bálint Sándor valóban csak 
a bácskai búcsújárás tematikájával, a zarándokhelyek rövid történetével foglalko-
zik, legtöbbet az észak-bácskai Máriakönnye-Vodicával, kevesebbet Doroszlóval, 
és alig említi Bácsot, valamint Keresztúrt (Ruski Krstur), a vajdasági görögkatoli-
kusok zarándokhelyét, illetve csupán a tekijai Havas Boldogasszony-kegykápolna 
miatt tekint át Szerémségbe. A Szabadka melletti Szentkútról (Bunarić) említést 
sem tesz. Kutatónk Ünnepi kalendáriumában szemezgetve mégis találunk a mai 
Vajdaság területét érintő egyéb feljegyzéseket is.

Kulcsszavak: Bálint Sándor, népi vallásosság, búcsújárás, Bácska 

A negyven éve elhunyt Bálint Sándor (1904–1980) a népi vallásosság 
kutatása terén alkotott fő művében, az Ünnepi kalendárium három köte-
tében foglalkozik ugyan a történelmi Magyarország déli részeiről szárma-
zó, azzal kapcsolatos szakrális hagyománnyal, csakhogy jóval kevesebbet, 
mint a Kárpát-medence egyéb, magyarok lakta területeivel. Kivétel csupán 
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a Szeged környéki hagyományvilág. Főleg a török idők előtti vallásosságról 
kevés az adata, de e vidék későbbi időszakáról sem írt sokat. Máig megma-
radt középkori freskómaradványainkról, korai templomi táblaképeinkről, 
gótikus szárnyasoltárainkról nem is szólhatott, hiszen mifelénk ilyenek nem 
maradtak fenn, írásos emlékek pedig nem őrizték meg őket, vagy még a 
jól értesült Bálint Sándor sem tudott róluk. Pedig első, vidékünket érintő A 
délvidéki katolikus népélet forrásai című tanulmányában, amit 1942-ben a 
Katolikus Szemlében publikált, a bevezetőben a következőket írja: „Dolgo-
zatunk célja – amennyire a kutatás jelenlegi állapotában lehetséges – a ma-
gyar katolikus kultusztörténet néhány délvidéki, főleg bácskai vonatkozá-
sának megvilágítása. Különösen a középkori magyar jámborság ihletésére, 
egyúttal a Délvidék XVIII. századi katolikus újjászületésének legbuzgóbb 
forrására: a búcsújáró kultuszok tájszervező szerepére és hatására szeret-
nénk rámutatni” (BÁLINT 1942). Tanulmányáról, egyéb írásos feljegyzé-
sek mellett, megemlékezik Jung Károly, aki a Kiss Lajos Néprajzi Társaság 
által 2016 nyarán szervezett emlékkonferncián értekezett a törökök feletti 
péterváradi győzedelmes keresztény ütközet 300 éves évfordulójáról, és a 
Tekijai Boldogasszony hócsodájának történeti forrásait igyekezett kikutatni 
(JUNG 2016). Jung szerint Bálint Sándor már 1941-ben járhatott és gyűjt-
hetett Péterváradon és Újvidéken is. Bálint írásában leginkább a búcsújá-
rásra, a zarándoklatokra fókuszált, mint tette azt a második, kissé rövidebb 
és csak bácskai anyagot tartalmazó dolgozatában Bácska kegyhelyei címen 
a Kalangya (Délvidéki irodalmi és művészeti folyóirat) című ‒ még a jugo-
szláv érában ‒, 1932-ben megindult folyóirat 1943. évi, áprilisi számában. 
Jung erről a következőt állapítja meg: „Föltevésem szerint Bálint Sándor 
tanulmányát olvasta Herceg János is, aki akkor a Kalangyát szerkesztette 
Zomborban, s megkérte barátját, hogy írja meg a témát a délvidéki olvasók 
számára is. Nyilván ekkor született meg az a rövidebb, jegyzetek nélküli 
változat” (JUNG 2016: 149). Ebben a cikkben Bálint Sándor valóban csak a 
bácskai búcsújárás tematikájával, a zarándokhelyek rövid történetével fog-
lalkozik, legtöbbet (a ma már nem is a vajdasági Bácskához tartozó) Mária-
könnye-Vodicával, kevesebbet Doroszlóval, és alig említi Bácsot, valamint 
Keresztúrt (Ruski Krstur), a vajdasági görögkatolikusok zarándokhelyét, 
illetve csupán a tekijai Havas Boldogasszony-kegykápolna miatt tekint át 
Szerémségbe. A Szabadka melletti Szentkútról (Bunarić) említést sem tesz. 
Bálint Sándornak ez a két önálló publikációja jelent meg a vajdaságiak val-
lásos népéletéről.

Az Ünnepi kalendáriumban szemezgetve mégis találunk feljegyzéseket 
a mai Vajdaság területéről. Azonban a 18. századi emlékeink közül itt sem 
ír Bálint Sándor mindegyikről, mint amilyenek például a zombori feren-
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ces rendház refektóriumában ‒ részben ‒ máig látható menyezeti barokk 
domborművek a szentek alakjaival vagy az ugyancsak az újratelepítés (18. 
század közepe) során ide került apatini Fekete Madonna, avagy az értékes 
bácsi, écskai, óbecsei, topolyai, szabadkai, futaki barokk és romantikus ol-
tárképeink stb. Amit egy korábbi schematismus tartalmazott, azt közli, il-
letve legtöbbször Kálmány Lajosnak (1852–1919) a szegedi kirajzású fal-
vakban gyűjtött anyagára, és sokszor Bellosics Bálint (1867–1916) bajai 
diákjainak gyűjtéseire, publikációira támaszkodik. A Bács-Bodrog megyei 
Történelmi Társulat (1883–1918) tagjai elég kevés szellemi néprajzi anyagot 
gyűjtöttek a 19. század végén, s az újabb század elején. Amit följegyeztek, 
az leginkább Bellosics Bálint, a félig vend származású, Baján tevékenyke-
dő tanár és a társulat múzeumőre, a monostorszegi tanító, Gubitza Kálmán 
(1870–1916) közös munkájának köszönhető, jelentős részben a bácskai so-
kácok népéletére összpontosítva – ebből merítette Bálint Sándor is a nagy 
terjedelmű sokác hagyományleírásokat, bár természetesen maga is gyűjtött 
a magyarországi Duna menti sokácok között, pl. Hercegszántón. 1896-ban 
a magyar millenniumra jelent meg Zomborban Dudás Gyula (1861–1911) 
szerkesztésében a Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája két kö-
tetben, azonban ebben alig van szó a régió vallási életéről. Az 1909-ben ki-
adott Borovszky-féle megyei monográfia már igazán impozáns anyagot hoz 
a Bácskát benépesítő nemzetiségek néprajzáról. Jankó János (1868–1902) 
is publikált már az Ethnographiában Bács-Bodrog megyei sokác néprajzi 
anyagot, amit Bálint Sándor ismert. Iványi István jeles szabadkai helytör-
ténész kutatási eredményeit azonban vagy nem ismerte – pedig a 19. szá-
zad végén és a 20. század elején két kiadásban is megjelentek, öt kötetben 
– vagy nem vette figyelembe, pl. a Bodrog melletti középkori Szent Péter 
apátság létezése kapcsán.

Az apostolfejedelmek, Péter és Pál tiszteletét illetően leírja: „Pál apos-
tol oltalma alatt állott a középkori bácsi püspökség, amelyet 1135 táján a 
kalocsai érsekséggel egyesítettek. A patrocinium az 1968-ban alapított sza-
badkai (Subotica) püspökség titulusában újjászületett… A bácsi prépost-
ságnak is Pál a középkori patrónusa” (BÁLINT II. 1998: 551). De csupán 
töredékesen tesz említést a török kor alatt létrejött vallási műemlékünkről, 
a Bács városka melletti erdőben található Remete Szent Antal-kápolnáról, 
amelynek legendáját bőségesen közölte Bodroghy Szabolcs A Fehér Barát 
című folyóiratban, 1943-ban (vö. SILLING 2014). S míg szinte minden dél-
vidéki katolikus templom patrocíniumát felsorolja, Bács városka plébánia-
templomáról, a Szent Pálapostol-templomról nem emlékezik meg, pedig az 
a középkori hagyomány folytatója, amely a kalocsa-bácsi érsekség társszé-
kesegyháza lehetett.
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Azonban egy, a korai történelmünkből való legendát mégis föllelt Bá-
lint Sándor, ami a korábbi tanulmányaiból kimaradt, s az Ünnepi kalen-
dáriumban közzé is teszi. A török elleni nevezetes belgrádi csata hősének, 
Kapisztrán Szent Jánosnak az életéről értekezve Bálint a következőket írja: 
„Kapisztrán a Jézus-monogramot ráfesteti azokra a zászlókra, amelyek alatt 
Nándorfehérvárnál (1456) a török ellen harcolnak. Ismeretes az is, hogy az 
egykorú leírások szerint a Hunyadi- és Kapisztrán-vezérelte sereg ajkán Jé-
zus nevével győzi le a törököket”, majd egy legendaszerű feljegyzést idéz, 
amelyet Temesvári Pelbárt ferences szerzetesnek tulajdonít a szerzetes élet-
rajzírója, Szilády Áron: „Nándorfehérvár ostroma alatt, amikor a keresztény 
sereg a csata elején Jézus nevét kiáltotta, a töröknek úgy tetszett, mintha az 
égből tüzes gerelyek irányulnának ellenük. Megfutamodtak. Úgy tűnt föl 
nekik, mintha nagy sereg nyomult volna utánuk, azonban nem emberek, 
hanem Isten angyalai vették őket üldözőbe” (BÁLINT II. 1998: 572). Bá-
lint Sándor forrása egy kiskunhalasi református lelkész, Szilády Áron műve 
(SZILÁDY 1880). 

A bánáti katolikus magyarok, németek, horvátok, csehek régóta ismert 
délvidéki kegyhelye Versecen a hegyen elhelyezkedő Szent Kereszt kápol-
na, amit patrocíniuma kapcsán említ csupán, 1720-as keletkezési dátummal. 
De a városról csak egy szent mondáját közli: „A verseci (Vršac) Várhe-
gyenél Szent Cecília, a város oltalmazója. Gondoskodik a szőlősgazdák-
ról. Ott lebeg a levegőben és fonalat húz Versec körül, hogy semmi baj ne 
érje. Ezért, helyi hiedelem szerint, a várost a járvány, tűzvész, háború min-
dig megkímélte. Így az 1761-ben dúló pestis is” (BÁLINT III. 1999: 545). 
A forrás az egykoron jobbára németek lakta városkának folklóralkotásait 
közlő müncheni kiadvány (DIPLICH – KARASEK 1952).  

Egy másik monda, avagy Krisztus-legenda a bácskai Óbecséhez kötő-
dik, méghozzá Sarlós Boldogasszony napjához, azaz a legnagyobb nyári 
munkához, az aratáshoz: „A tarlón maradt, kévéből kihullott kalászokat 
munka végén összegereblyézik. Ez a kaparás. Eredetét egy óbecsei monda 
így magyarázza: a földön vándorló Krisztust Péter megkérdezte, milyen 
lesz a termés, lesz-e eső? Az Úr felelte: nagy szárazság lesz a nyáron. Erre 
Péter lebeszélte a nemzetségét, hogy ne vessenek búzát, mert szárazság 
lesz. Más emberek azonban vetettek. Hatalmas nagy termés lett. Péter 
szemrehányást tett Jézusnak, aki azt válaszolta, hogy ő csak szárazságról 
beszélt, de rossz termésről nem. Mégis megesett a szíve Péteren. Azt ta-
nácsolta neki, hogy testvérei csináljanak gereblyét, és kaparjanak vele ott, 
ahol mások már learattak. Annyi búzájuk lett, mint a többieknek” (BÁ-
LINT III. 1998: 32). Bálint Sándor ezt a legendát Kálmány Lajos gyűjte-
ményéből vette.
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Ugyancsak az előbbi gyűjtő által lejegyzett verbicai vallási népköltészeti 
hagyomány a következő: „A hitükhöz ragaszkodó embereket Kálmány La-
jos verbicai följegyzése, egyúttal az archaikus szegedi hagyomány szerint 
szintén Illés (meg Énok) menti meg. Eszerint, amikor a világ meg akar égni, 
az Antikrisztus mindenféle csalárdsággal csalja a népet. Ezt mondogatja: 
én vagyok Krisztus! Kenyeret osztogat meg mindent, hogy neki higyjenek. 
Így lesz ez egy darabig. Aztán Illés meg Énok az Antikrisztust legyőzi” 
(BÁLINT III. 1998: 75). Egyetlen Illés-patrónusú bácskai katolikus templo-
munk a sokác népességű Bogyánban található.

Csak a legismertebb szentekhez fűződik szájhagyományozódott nép-
költészet. Ilyen az ősz eleji Szent Mihály is, akinek mondáját ugyancsak 
Kálmány Lajos gyűjtötte be. „A bánáti Németelemér (Nemački Elemir) né-
met-francia eredetű népe úgy tudja, hogy Isten először Gábor arkangyalt 
küldte Ádámnak és Évának a paradicsomból való kiűzésére. Gábor román 
volt. Jól tartották pálinkával, nem is űzte ki őket. Ekkor került Mihályra a 
sor. Ő már magyar volt és söprűvel kergette ki ősszüleinket a paradicsom-
ból. Ezért van söprű a szentmihályi magyar templom oltárképén Mihály 
kezében. A németelemériek azt is mondják, hogy Mihály az égben nagy 
úr: ő akasztja ki a napot, holdat, csillagokat. Ő kormányozza a felhőket” 
(BÁLINT III. 1998: 370). Kálmány Lajos köztudottan Szeged környéke és a 
szegedi kirajzású bánáti falvak kutatója volt, neki köszönhető a sok Szeged 
környéki népköltészeti anyag lejegyzése. 

A karácsonyi ünnepkör egyik jeles napja Szent János ünnepe. Erről is 
gyűjtött Kálmány Lajos egy történetet, ismét csak a szegedi tájhoz tartozó 
Verbica faluban, s meg is jelentette a Hagyományok II. című kiadványában: 
„amelyet mintha a Don Juan mondája is ihletett volna, egészében azonban 
mégis az Evangelista hiedelem világához tartozik: Volt két büszke vőfély. 
Oda jártak hívogatni. Amikor a temetőn mentek át, megláttak egy kopo-
nyát, amelyet hányavetiségből szintén meghívtak a lakodalomba. A kopo-
nya megszólalt és a meghívást elfogadta. A két vőfély nagyon megijedt és 
a paphoz fordult tanácsért, aki ezt ajánlotta nekik: ha az a bizonyos eljön, 
úgy fogadják, mint a legelső vendéget, tányért, kanalat készítsenek neki, to-
vábbá bort és borospoharat. Külön asztalhoz ültessék, és valahányszor inni 
akarnak, mindig mondják: igyuk meg Szent János poharát. Másnap a kopo-
nya meg is jelent, a vőfélyek beköszöntötték, mint első vendéget. A többi is 
a pap tanácsa szerint történt. Amikor a lakodalomnak vége lett, a bizonyos is 
meghívta a vőfélyeket vendégségbe. A két legény újra elment a paphoz, aki 
azt javallta, hogy a meghívást el kell fogadni, egyébként majd ő is kimegy 
a körmenettel velük a temetőbe. A temetőben is először Szent János poharát 
itták meg. A koponya megszólalt: szerencsések vagytok, hogy körmenettel 
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jöttetek ki, meg hogy a Szent János áldását köszöntöttétek rám. Menjetek 
haza és máskor ne bolygassátok a halottat nyugodalmában. A két legény 
azonban mégis hamarosan meghalt” (BÁLINT II. 1998: 112−113). 

Az újabb korban, a 18–19. században különböző hiedelmek, történetek 
kapcsolódtak az egész Vajdaságban a nagy ünnepekhez, illetve a szentek 
emléknapjaihoz, ünnepeihez, s tiszteletük formái más-más alakban tűnnek 
fel Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában.

A karácsonyi termőág, életfa kapcsán írta Bálint, Móra István 1886-os 
közlését idézve: „Horgoson láttam olyan karácsonyfát, piacon is árulták…, 
amelyiknek szimbolikus jelentősége tisztább, könnyebb, mint a fenyőágé. 
Ott a koronafa, glédics (Gleditschiatriacanthos) ágait, töviseit becsavargat-
ják cifra papirossal, összekötnek kettőt-hármat, vagy átfonnak egy negye-
dikkel. Az egészet virágcserépbe ültetik, s a tüskökre szúrkodnak aranyozott 
diót, aranyozatlan almát. Mellette van a sublaton kétfelől két csészében vagy 
két kistányérban a Lucakor vetett, azóta kizöldült karácsonyi búza. Ilyen dí-
szes ágra… Bácstopolya Magyar népe is emlékezik” (BÁLINT I. 1998: 42). 
A topolyai közléshez hozzá kell fűznünk, hogy Bálint Sándor ismerte Ződi 
(Zöldy) Pál (1889−1978) topolyai, majd szegedi néprajzkutatót, s tőle kapta 
az információt. A topolyai néprajzkutató felesége, Acsay Ilona is segítette 
Bálint Sándor gyűjtésének gazdagodását. Szent Elek emléknapja (július 17.) 
kapcsán Bálint Sándor egy ponyvairodalmi vagy kalendáriumi gyökerű ba-
ranyai népmesét említ, amely Szent Elek életéről szól, s Banó István közli a 
Baranyai népmesék című gyűjteményében, amely az ÚMNGY II-ben jelent 
meg. Ennek a Legenda Aurea szellemiségében fogant népmesének akadt a 
nyomára Zöldy Pálné Acsay Ilona.  Így tehát egy újabb, valószínűleg délvi-
déki vagy Szeged környéki népköltészeti alkotás került megörökítésre (BÁ-
LINT III. 1998:  68−69).

„A legenda szegedi tanyákon élő, elnépiesedett változata szerint Elek 
kedves gyermek volt. Apja, anyja gazdagok voltak, kényeztették. Mikor le-
génykedni kezdett, érezte, hogy neki nem kell egy lány sem. Úgy kommen-
dáltak neki egy lányt, azt aztán csak megszerette. Megtartották a lakodalmat. 
Akkor már úgy érezte, hogy nagyon szeretné a lányt. Még a menyasszonyon 
rajta volt a fátyol, ült egy széken. Szólt Elek: jövök mindjárt. Megszökött. 
Koldusruhába öltözött. Leült a kapuba. Ott ment el minden nap a jegyese, 
meg az édesanyja, édesapja. Ő is epekedett utánuk. Azok meg kerestették. A 
koldusnak is vetettek alamizsnát, de rá se gondoltak, hogy ő az, akit annyira 
szeretnek, várnak. Elek meg azért tűrt, mert Istentől üzenetet kapott: Elek, 
föl ne törd a zárat, vezekelned kell! Így halt meg Elek. Akkor a harangok hú-
zatlan szólaltak, a teste meg jószagú volt. A kezében levelet találtak. Abból 
tudták meg, hogy Elek volt ő” (BÁLINT III. 1998:  68−69).
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Rind Melitta, topolyai néptáncoktató, tanító ébresztgette jó tíz évvel ez-
előtt Zöldy Pál emlékét, s publikált az ő hagyatékából gyermekjátékokat 
(RIND 2005). Szerinte Zöldy Pál Topolyán született, Szabadkán dolgozott, 
de 1920-ban kiutasították Jugoszláviából, s akkor Szegedre költözött, ahol a 
postánál volt alkalmazásban. Zöldy a Néprajzi Múzeum 1970. évi önkéntes 
néprajzi gyűjtőknek meghirdetett pályázatán kiemelt első helyezést ért el a 
Topolyai gyermekjátékok az 1900-as években című pályamunkájával.

A karácsonyesti ünnepköszöntés, a kántálás nyugat-bácskai szép példáját 
közli Bálint Sándor, aki az ismert zombori etnomuzikológus, Kiss Lajos 1942-
ben lejegyzett gyűjtéséből vette át az éneket: „A gombosi (Bogojevo) kántálás 
ünnepélyes, megilletődött hangjával még a régebbi idők komolyságát idézi:

Mikor Máriához az Isten angyala
Názáret városba az égből leszálla,
Kit szent imádságban Gábriel talála,
Ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla:

Üdvözlégy te kegyes, Isten szép leánya,
Jessétől származott Ádám unokája,
Az Éva asszonynak legtisztább rajzatja,
Áron vesszejének megújult virága.

Téged az Úristen leginkább szeretett,
Sok nemzetek közül magának eljegyzett,
Kilenc angyali kar koronát készített,
Hogy megkoronázza azzal szent fejedet.

Azért készíts szállást az Isten Fiának,
Mert tégedet vallott szentséges Anyjának.
Te méhed kívánta az ő szállásának,
Téged mond az Írás Salamon tornyának.

Világosítsa meg az Úr az én házamat,
Ragyogó fáklákkal rakja udvaromat,
Piros hajnal után hozza föl napomat,
Hogy láthassam én is az én Krisztusomat” (BÁLINT I. 1998: 116‒117).

Az archaikus népi imádságok sem voltak ismeretlenek Bálint Sándor 
előtt, hiszen már 1937-ben megjelentette Népünk imádságai című írását és 
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gyűjteményét (BÁLINT 1937). Az Ünnepi kalendáriumban több helyen is 
megjelenik ez a népköltészeti műfaj. A Vajdaságban való előfordulásukról 
írja: „Ismerünk egy szabadkai bunyevác esti imádságot, amely a Boldogasz-
szony és Vid oltalmáért könyörög:

Sveto Vido, vidi mene!
Slatka Gospe, krili mene!
Svi andeli, čuvajte me!
Da mi duša ne pogine,
Dok mi tilo ne počine.
A ja ligam a ložnicu
Kao Isus a grobnicu.
Ako umrem: priumrem,
Ako ostanem: osvanem.
Prími, Bože, dušu moju
I mog oca i majkinu. Amen!

Magyarul: Óh Szent Vid, tekints reám! Boldogasszony, takarj be engem! 
Szent angyalok, őrizzetek engem! Hogy lelkem el ne vesszen, amíg tes-
tem pihen. Én lefekszem én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba. Ha megha-
lok: meghalok, ha megmaradok: fölkelek. Neked ajánlom, Uram, lelkemet, 
édesapámét, édesanyámét. Amen” (BÁLINT II. 1998: 481−482).

Másutt egy Szent János nevéhez fűződő imádságrészletet közöl „verbi-
caiak imádság közben ezt mondogatták, hogy baj ne érje őket: Szent János 
vére, Boldogasszony teje fussa be ennek a háznak minden résit-lukát!” (BÁ-
LINT II. 1998: 116), s ebben az imádságrészben a Boldogasszony teje-motí-
vumot már ismerjük a magunk gyűjtéséből is, igaz, Mária teje említéssel, de 
a Szent János vére-motívum ezidáig ismeretlen volt számunkra:

„…Körösztöt vetek öt újjammal,
Öt anygyalom segíccsígivel,
Mária tejivel,
Szen Benedek keresztyivel,
Jézusom erejével. Ammen.

Elmondta: Erdősiné Szöllősi Etelka, 63 éves. Szilágyi.
Gyűjtötte: Silling István, 1992-ben” (SILLING 2003: 227–228).

Húsvéti népénekeink segítségét történelmi vonatkozású legenda őrizte 
meg: „A szabadságharc idején a bácskai Boldogasszonyfalva (Gospođin-
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ce) ostrománál a szegedi honvédzászlóalj azt kívánta, hogy a támadásban 
a legelső legyen. Úgy is történt. Nagyszombat napja volt (1849), és a ro-
hamra induló csapatban felhangzott az ének: Föltámadt Krisztus ez napon! 
Erre az egész zászlóalj alleluja-harsogás közben véres közelharccal be is 
vette Goszpodince sáncait” (BÁLINT I. 1998: 362; Bálint Sándor forrása: 
Reizner János: A régi Szeged I. 1884. Szeged).

A szentek dicséretét kutatva Szent György tisztelete kapcsán az archa-
ikus agrárkultusz nyomaira bukkant egy 1824-ből való írásos emlékben: 
„Zomborcsevics Márk, Palona (Plavna) vegyes: bunyevác, német, magyar 
ajkú bácskai falu plébánosa jelentette (1824) az érseki főhatóságnak, hogy 
hívei régi szokás szerint Szent György napjától aratásig minden csütörtö-
köt megünnepelnek. Szerintük így majd nem éri baj a vetéseket. Jelenti 
azt is, hogy a hagyományt eltörölte, de a nép szinte forradalomban tört ki 
miatta. A jozefinista érzületű felsőbbség a papnak adott igazat” (BÁLINT 
II: 330).

Tavaszi Mária-ünnepeinkhez fűződik a következő hagyomány feljegy-
zése: „A szabadkai bunyevácok Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, 
amikor a természet téli álmából ébredezik és a fák ismét éltető nedvvel 
telnek meg, összejönnek (krvaca), hogy ők is szaporítsák vérüket. Ez vö-
rösborral történik: a gazda végigkínálja vele egész háza népét. A vegyes 
ajkú Kelebián a szokást a többségi magyarok is eltanulták bunyevác szom-
szédaiktól” (BÁLINT II. 1998: 290).

Hitbéli fogadalmaink közül ma már nem sok él, de nyomaik megmarad-
tak. Bálint Sándor is említ ilyet és hozzá kapcsolódó történetet: „A bánáti 
Ürményháza (Jermenovci) Magyar falu határában 1888 nyarán hatalmas 
jégverés pusztított. Ezért a nép Sarlós Boldogasszony napját fogadalmi ün-
nepnek nyilvánította. Megfogadták azt is, hogy abban az esztendőben nem 
lesz tánc a faluban és engesztelésből csak a templomba járnak. A lányok és 
legények azonban nem bírván magukkal, túl akartak járni az öregek eszén, 
és ki a pusztába készültek mulatni, táncot járni. A bíró csendőrökkel osz-
latta szét őket, hogy a fogadalom méltóságán ne essék csorba” (BÁLINT 
III. 1998: 17).

Bálint Sándor erénye, hogy a ma Vajdaságnak nevezett terület több 
szakrális jellegű népköltészeti alkotásáról, népszokásáról, a hitvilág és 
a hiedelmek recens vagy már elhalványult eleméről tudósít. Figyelembe 
vette a vajdasági kutatók eredményeit: Penavin Olga újvidéki professzor 
folklórpublikációit, lingvisztikai munkáit (PENAVIN 1968). A szomszé-
dos délszláv népekkel való művelődéstörténeti kapcsolataink történetével 
foglalkozó tudósok munkáit ismerve szólt Bori Imre újvidéki irodalomtör-
ténésznek a magyar és a szerb Szent László-legendával kapcsolatos véle-
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kedéséről (BORI 1971). A karácsonyi népszokások kapcsán jegyzi Mar-
galits Ede zombori nyelvészprofesszor Ethnographia-beli írását a délszláv 
koledákról. Legtöbbet a szegedi kirajzású bánáti falvak hagyományairól 
tud, amit a Kálmány Lajos-anyag tartalmaz. 
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The First Researcher of Village Feast in Bacska
In memory of Sandor Balint, researcher of folk religion

In his key piece on the national religion given in the three volumes of 
the Festive Calendar, Sandor Balint (1904–1980) paid little attention to the 
sacred tradition of present-day Vojvodina. The only exception is the ritu-
al practice in the surroundings of Szeged. His first study of our area was 
published in the Catholic Review in 1942 among the sources of Catholic 
folk life in the South."Especially because of the inspiration given by the 
knowledge of medieval Hungarian piety, and at the same time the most 
inspiring source of Catholic rebirth in southern Bacska in the eighteenth 
century, which would like to highlight the role and influence of rural cele-
brations in organizing the community." In his work, Balint focused most on 
rural celebrations and pilgrimages, as he did in his second, slightly shorter 
dissertation, entitled Bacska Shrines which deals only with material from 
Bacska and appeared in the April 1943 issue of Kalangya. In this article, 
Sandor Balint really deals only with the theme of rural celebrations in Bacs-
ka and a brief history of pilgrimage sites mostly with Vodice in the north of 
Bacska, less frequently with Doroszlo, and he barely even mentions Bacs, 
as well as Ruski Krstur which is the pilgrimage site of Greek Orthodox 
Vojvodina, and he only mentions Srem in relation to the chapel of the Snow 
Blessed Virgin in Tekia. There is no mention of the miraculous water in 
Bunarić near Subotica. However, in the Holiday Calendar of our researcher 
we can find other notes concerning the territory of present-day Vojvodina.

Keywords: Sándor Bálint, folk religiosity, pilgrimage, Bácska

Prvi istraživač seoske slave u Bačkoj
U znak sećanja na Šandora Balinta, istraživača narodne religije

U svom ključnom delu o narodnoj religiji izdatom u tri toma Prazničnog 
kalendara, Šandor Balint (1904–1980) malo je pažnje obratio na sakralnu 
tradiciju današnje Vojvodine. Jedini izuzetak predstavlja obredna praksa 
u okolini Segedina. Njegova prva studija o našem području objavljena je 
u Katoličkom pregledu 1942. godine među izvorima katoličkog narodnog 
života na jugu „Posebno zbog nadahnuća koje da je poznavanje srednje-
vekovne mađarske pobožnosti, a istovremeno kao i najinspirativniji izvor 
o katoličkom preporodu u južnoj Bačkoj u XVIII veku, čime bih želeo da 
ukažemo ulogu i uticaj seoskih slava u organizovanju zajednice.” (Bálint 
1942). U svom radu Balint se najviše usred sredio na seoske slave i hodoča-
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šća, kao što je to učinio u svojoj drugoj, nešto kraćoj disertaciji pod nazivom 
Bácska svetilišta koja se bavi samo materijalom iz Bačke i koja se pojavila u 
izdanju Kalanđe u aprilu 1943. godine. U ovom članku Šandor Balint doista 
se bavi samo temom seoskih slava u Bačkoj i kratkom istorijom mesta za 
hodočašće najviše sa Vodicama na severu Bačke, ređe s Doroslom, a jedva 
da i spominje Bač, kao i Ruski Krstur koji je mesto hodočašća grkokatolika 
Vojvodine, a Srem pominje samo u vezi kapele Snežne Blažene Device u 
Tekiji. Ne spominje se ni čudotvorna voda u Bunariću kod Subotice. Me-
đutim, u Prazničnom kalendaru našeg istraživača možemo da pronađemo i 
druge zabeleške koje se tiču teritorija današnje Vojvodine.

Ključne reči: Sándor Bálint, narodna religioznost, hodočašće, Bácska

Beérkezés időpontja: 2020. április 2.
Elfogadás időpontja: 2020. április 16.
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„MARADOK A MESZE TÁVOLBAN...”
Levélíró parasztbakák és rokonaik Kishomokról

"I remain there in the distance ..."
Letters of Soldiers and their relatives from the Village Kishomok

„Ostajem tamo u daljini...”
Pisma vojnika sa sela i njihova rodbina iz Malog peska

Mindazok emlékének, akik sohasem térhettek haza,
és azokénak, akik hazatérve

tovább hordozták magukban a rémségeket.

A paraszti írásbeliségnek köszönhetően az első világháború idején már kiterjedt 
levelezés zajlott a frontokon harcoló katonák és szeretteik között. A tanulmány 
egy észak-bácskai példát mutat be, Kishomok tanyás településről a Rövid család 
kapcsolattartási gyakorlatát. A háború négy éve alatt a fiúk nemcsak haza, hanem 
egymásnak is írva tartották a kapcsolatot. Leveleikben hogylétükről és a táji kör-
nyezetről éppúgy tudósítottak, mint a harcok főbb eseményeiről. Míg az otthoniak 
a gazdálkodás nehézségeiről adtak hírt a gazdaságból kiszakadt családtagoknak.

Kulcsszavak: paraszti írásbeliség, frontszolgálat, kapcsolattartás, levélformulák, írás-
készség, rokonsági kötődések, családtörténet

Jelenünk lassan az első világháború centenáriumához kötődő események 
kapcsán a megemlékezések záróakkordjához, a békediktátumhoz közeledik. 
A „nagy idők” tanúi már régen a falusi-városi sírkertekben nyugszanak, és 
mi, kései utódok sajnálhatjuk, hogy nem gyűjtöttük az általuk őrzött szóbeli 
emlékanyagot.

Egy régi emlék jut eszembe: az 1970-es évek közepén a Pest megyei 
Szadán voltunk tanszéki gyűjtési gyakorlaton, ahol ki-ki a témájában keres-
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gélt adatközlőket, beszélgetőtársakat. Magam a népi időjóslás emlékanyagát 
kutattam, s az ifjú kutatópalánta céltudatosságával felvértezve csak akkor 
és addig kapcsoltam be a magnót, amíg a témában elhangzó szentenciák-
ról szólt valaki. Az esti megbeszéléseken a lehetséges adatközlőkről is szó 
esett, ilyenkor intettek bennünket: „...a doberdóshoz nem kell menni...”, hi-
szen örökké csak az első világháborúról beszél! Valahogy ez ivódott belénk, 
meg gondolom még sok előttünk járó meg utánunk következő generációba 
(KOCSIS 1995: 217; SZILÁGYI 2011: 7), minek következtében számtalan 
szóbeli emlékanyag elveszett, és ez már örökre pótolhatatlan marad. Pedig 
a visszatérők számára az öngyógyító emlékidézés tanulságként fogalmazó-
dott meg, mintegy tanácsként, hogyan lehet túlélni a túlélhetetlent (SZIL-
ÁGYI 2011: 8).

Szerencsére a huszadik század elejére, az iskolai oktatás hatására je-
lentősen megnőtt azok száma, akik már birtokában voltak az írni, olvasni 
tudásnak. A paraszti rétegek gazdatársadalma – kis-, közép- és nagygaz-
dák többsége – újságot, kalendáriumot járatott és olvasott, sőt néhányuk 
rendszeres gazdasági feljegyzéseket készített. Az író-olvasó emberek a 
harcterekre kerülve, ha naplót nem is, de leveleket rendszeresen írtak. Az 
is előfordult, hogy a közöttük lévő írástudatlant kisegítve, annak nevében 
írtak az otthoni aggódóknak. A frontszolgálatos bakák zöme paraszti sorból 
került ki, leveleik írásbeli gyakorlatlanságukról tesznek tanúbizonyságot. A 
paraszti önéletírásokban is megjelenik némi világháborús emlékanyag vi-
dékünkön (BÁLINT 2010; FODOR 2006; KOVÁCS 1988; GELETA 2010, 
ezzel kapcsolatban lásd még: KLAMÁR 2014: 2015). Egyébként máig vita 
tárgyát képezi, hogy a leírtak, olykor versbe foglaltak, hova sorolhatók: fol-
klór alkotások-e, avagy a közköltészet részei, netán a memoárirodalomhoz 
tartoznak, sőt arról is megoszlanak a vélemények, hogy mely tudományág 
foglalkozzon velük (KÜLLŐS 1988: 258; KÜLLŐS 2012).

Ugyanakkor azt is vizsgálni kellene, hogy a megírtak mit jelentettek a 
szerzők számára, illetve milyen céllal vetették papírra a velük történteket: 
tanulságként az utókornak vagy esetleg önmaguknak akartak emléket állíta-
ni (MOHAY 2014: 18). Nem kétséges, hogy a tudomány számára ez a fajta 
forrás azért érdekes, mert a paraszti sorban élő tollforgató által leírt esemé-
nyeken, megfigyeléseken keresztül hitelesíthetővé, ismertté tehetők lokális 
történések, illetve képet alkothat a kutató egy-egy közösség értékhierarchi-
ájáról is (JUNG 2010: 376).

A napló más műfaj. Az ismert naplók szerzői, bár akad köztük parasz-
ti származású is, zömmel értelmiségi sorból kerültek ki: orvosok (MUNK 
1999), ügyvédek, tanárok, tanítók, egyetemi hallgatók – Csorba Béla is egy 
ilyet rendezett sajtó alá (CSORBA 2014). Alkalmasint ezek az írások sok 

Klamár Z.: „MARADOK A MESZE TÁVOLBAN... LÉTÜNK 2020/2. 87–97.



89

olyan adalékkal szolgálnak, melyek nem találhatók meg a tábori levelezőla-
pok soraiban.

A cenzúra miatt – ez a Rövid fivérekre is igaz – a paraszti levelezésekben 
jóval kevesebb említés történik a front eseményeiről, hadmozdulatokról, az 
ottani életkörülményekről. Nem úgy a személyes történetmesélésekben – az 
emlékidézők habitusától függően –, melyekben néha részletekbe menően 
adták elő a megélteket, hiszen már nem kellett tartani a kibeszélés követ-
kezményeitől.

A PADLÁSREJTETTE TÁBORI LEVELEZŐLAPOK

2001-ben, egy nyári nap délutánján terepen, gyűjtőúton voltunk Szilágyi 
Miklóssal, amikor Kishomokon felmentünk néhai Rövid István (akkor még) 
nádfedeles házának padlására, ahol egy füles vesszőkosárban Miklós felfe-
dezte a levelezőlapokat.

Mint a beszélgetés során kiderült, eredetileg jóval több volt, de egy lom-
talanításkor sokat elégettek a kései utódok. Így is megmaradt 179 lap – az 
anyag egy részét, Rövid Ferenc levelezését lányom, Klamár Sára, Rövid 
Mátyás leveleit pedig fiam, Klamár Balázs egyetemi hallgató korukban dol-
gozták fel (KLAMÁR S. 2001; KLAMÁR B. 2013) –, aminek zömét a ka-
tonáskodó testvérek írták egymásnak, haza a szülőknek, illetve van néhány 
olyan lap is, melyet rokonoktól, barátoktól kaptak.

József, Ferenc, Mátyás és István a front viszontagságos körülményei 
között is megőrizték a lapokat – azokat is, amiket másoktól kaptak –, és a 
háború végén magukkal hozták ezeket a szülői házba. Nyilvánvaló, hogy a 
lapok a bizonyosságot és egyben a kapcsolatot jelentették számukra: olvasni 
a testvér sorait, látni a kézírását, valami személyes pluszt, a régi élet emlékét 
és a múlt egykori valóságát idézhette fel bennük, azaz a háború előtti életü-
ket. Érdekes módon, a katonaélet eme írásos bizonyítékait később egyikük 
sem vitte tovább az önálló életük helyszíneire.

A testvérek közül Borbála Kishomokon alapított családot, József Ma-
gyarkanizsára költözött, Piroska a háború alatt ment férjhez, Júlia Ostorkára 
került, hogy pontosan mikor, azt nem őrizte meg a családi emlékezet. Ferenc 
és Mátyás a háború után Horgoson nősült meg, a legfiatalabb fivér, István 
idős szüleit gondozta, nem alapított családot.

Az elvesztett világháború és az új államhatárok, valamint az új impéri-
um zárójelbe tette a személyes múlt eme darabját. A honvéd hősök háborút 
vesztett ellenségek lettek, ezért nem mesélték történeteiket, nem keresték a 
bajt. Így aztán két újabb generáció elegendő volt ahhoz, hogy az események 
és a levelezés a feledés homályába vesszen.
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PÉLDÁK A GAZDAG LEVELEZÉSBŐL

Rövid Ferenc szüleihez írott levele:

„Tcz Rövid Istvány / urnak részére / B B megye / Martonos
Kelt levelem Bosznija Visegrad 1913 Márcijus ho 18 szeretet kedves 

apám / és anyám tisztelem kenteket jo egésigel én hála az istenek / egé-
séges vagyok mivel kenteknek is tiszta szivböl kivánok / túdatom kentekel 
hogy oda voltunk 10 napos gyakorlaton / bizony sokat ásztunk fásztunk 
voltunk Ravaticán meg / karsán bizony sokat ásztunk fásztunk és éhesztünk 
/ továbá tudatom kentekel hogy 1 méteres ho van / továbá tudatom hogy 
nagyon el kalodik a pihe / nés / továbá tisztelem a sogoromat és a Nénémet 
sok jó/ egéségel azután meg a joska bátyámat / meg az ángyómat is sok 
jo egésél továbá / tisztelem a / Demus Évát Ángyomat is sok / jo egéségel 
meg a családja it is más újságoz / nem tudok írní hát kentek felé mijen / 
üdö van kentek felé továbá a szerencsés hus- / véti / ünepeket kívánók ezel 
bezárom levelem / Maradok a mesze távolba irta / Rövid Ferenc most már 
/ visza jötünk”

Ferenc tényleges idejét szolgálta, a levél az utolsó békeév tavaszán író-
dott, és a katonaélet nehézségeit mutatja be igen szűkszavúan. Noha már-
ciusi keltezésű, mégis arról ír, hogy Boszniában még egy méteres hó van, 
és bizony sokat áztak-fáztak a tíznapos gyakorlaton, mi több: éheztek is. 
Fontosnak tartja, hogy beszámoljon egészségi állapotáról. Aztán a rokon-
ságot üdvözli – két testvére, Borbála és József ekkor már házasok voltak 
–, majd az otthoni időjárásról érdeklődik, és zárásként „szerencsés húsvéti 
ünnepeket” kíván.

Palotás Anna levele Rövid Ferencnek:

„A feladó: Palotás Anna / B B Megye / Martonos
Cím: Tisztelt / Rövid Ferenc / részére / 86 gy ezred / 10 század / No=31 

/ Tábori posta 85 szám
Kelt sorajim 1915 év 11 ho 29 dikén igen tisztelt / Ferencz kivánom az 

istentölhogy sorajim / kelemes egésségben találjon mink egésségesek va-
gyunk amit nekedis kivánunk tehát most / tudatom veled hogy a mi pistánk 
szeptemberber / 14 dikén orosz fogságba került tehát ere most / kezdődik a 
tél erős fagyok vanak ho is volt már / de kevés tehát a te pistátok is vagy ma 
vagy / holnap megy az olasz határa tehát azért egész / biztosan nem tudom 
de most voltunk nála / 26 dikán nagyon szép kövér katona nagyon / vág 
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neki a katona ruha a piros meg ojan / nagy már mint én megse üsmernéd 
már / egész nagy lány lesz / mire meglátod tehát más / ujságot nem tudok 
mint / hogy hidegek járnak tehát / most már nem irok mert / álmos vagyok 
ezel zárom / levelemet maradok mint / hű tisztelőd Palotás Annuska / vá-
laszt kérek ha lehet”

Mindössze néhány olyan levél van, amit barátok, ismerősök írtak a test-
véreknek, illetve azok szüleinek. A fent idézett lap Palotás Annától érkezett 
és azért rendhagyó, mert az egyetlen a fennmaradt levelek között, ami egy 
falubeli nőismerősétől érkezett a fronton lévő fiúhoz. Biztosan jól ismerték 
egymást, hiszen a hírt adó a „mi pistánk” említését is elegendőnek tartotta 
ahhoz, hogy a címzett megértse, tudja kiről is van szó. Majd azzal folytatja, 
hogy a „te pistátok”, vagyis Ferenc öccse meg az olasz frontra megy. Egy 
rövid időjárási kitérő után rögtön a lényegre tér. Jelzi, hogy voltak nála lá-
togatóban, és igazán jól áll neki az egyenruha, illetve „piros” húga akkorát 
nőtt, hogy meg sem ismerné, ami nem is csoda, hiszen 1915-re Ferenc már 
több éve volt távol a családjától. A levél záróformulája csak fokozza a ta-
lányt, hiszen kései olvasóként nem tudhatjuk, mit jelenthetett valójában a 
„hű tisztelőd” jelzős szerkezet.

Rövid József szüleinek írott levele:

„A feladó: Rövid József / feldpost (…) No=4 / feldposzt 32
Czim: Rövid István / B. B. m. / Martonyos
Kelt levelem 1915 év juliu ho 9 kén / zseretet édes a pám és édes a nyám 

/ kivánom a joistentöl hogy ezen / Pársorajim a legjob egségben talja / 
kentket édes zsülejim és megértetem / hogy a Pista öcsémis bemarat és a / 
sogoromis bemarat és sokjo égséget / kivánok mindanyyiuknak a vizso / nt 
látásra tizstelem az egézs özses / rokonságot és az özses testvéreket éni / ara 
vagyok amere a Ferencs écsém van / ezel zárom sorajimat édes zsüleim / 
isten veled istvan öcsém”

József levelében visszaigazolta, hogy immáron tudomást szerzett leg-
fiatalabb testvére sorsának alakulásáról, arról, hogy István 1915 tavaszán 
sorozó bizottság előtt állt és „bemaradt”.

Nehogy a cenzúrán fennakadjon az általa írott lap, hollétét úgy tudatta, 
hogy a front helyett azt írta, arra van, amerre Ferenc öccse. Így az otthoniak 
a szabadságos katonák által terjesztett hírekből értesülhettek arról, hogy ő is 
az orosz fronton harcol.
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Rövid István szüleinek írott levele:

„Feladó: Rövid István. Postaszám / 328 / M. K. 6. gy. ez. 17. Menet / 
Zászlóalj 5. Menet. 1. Szakaszt.

Tek. Rövid István. Úrrészére. / B. B. M. Martonos. / Kis. Homok. 2. Ke-
rület 6 Ungáris

Kelt 1916. 1. hó. 31. nap. / Jó Munkát Kivánok Kedves / Szüleim Kivá-
nom az. Istentöl / hogy ez a pársor irásom Fris és / Jó egéségben találja 
Kenteket / kedves szüleim én hála a Jó. / Istenek Nagyonjó egéségnek ör- / 
vendek mert már Miota nem / vagyok idehaza azotamár Sokféle / Menázsi-
volt demég ojatnemtudtak / adni amit Jóétvágyal elneköltötem / volna le-
hetazbármi-is. És Továbá / a Ferenctöl is kaptamegyet / Más ujságnincs 
ezelzáromlapom / maradok Fi-uk István választ. / elvárom hasürün nemis 
amikorráér / nekk / Ésalevelet megkaptam / és megértete hogya / Trágya 
Dombmára harmadik / Szomszédbaér deegypárév mulva / majdkihordomén 
a Bársonyon (…)”

A legfiatalabb testvér, Rövid István a Magyar Királyi 86. Honvéd gya-
logezredben szolgált az orosz fronton. A látottak, tapasztaltak ellenére le-
veléből a túlélni akarás optimizmusa árad. Nem panaszkodik, hanem arról 
tudósítja a szüleit, hogy katonáéknál még nem sikerült olyat főzni, amit ő 
jó étvággyal meg nem evett volna. Természetesen a levélből kiérződik az 
otthon maradottak megnyugtatásának szándéka is. A gazdálkodás gondjait 
jelző otthoni levélre is próbált bizakodó választ találni, amiből az sejlik ki, 
hogy ha egyszer vége lesz a háborúnak, ő újra idős szülei támaszaként, a 
most harmadik szomszédba érő trágyadombot felszámolja, a Bársony nevű 
lovat befogva kihordja azt a földekre.

Itt jegyezzük meg, hogy noha rendelet tiltotta a gazdacsaládok kettőnél 
több férfi tagjának a mozgósítását, a levelezésekből kitűnik, mind a négy fi-
útestvért behívták, sőt idősebb nővérük férje is bevonult. Így az öreg szülők 
két fiatalabb lányukra támaszkodhattak csupán, ami szinte teljesen ellehetet-
lenítette a paraszti gazdálkodást (SZENTI 1988: 12). Arról nem tudósítanak 
a levelek, hogy hadifogoly munkást kaptak-e kisegítőnek.

Rövid Miklós levele Piroskának:

„Rövid Piros részére / B B m Martonos / Kis bandisora / Kilsőhomok
Feladó: Rövid Miklós / 6 Huszárezred / Nagykaszárnya / Heves megye / 

Gyöngyös
[Keltezés nincs, a postai bélyegzőn: Gyöngyös 916. SEP. 3.]
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Kedves Piroskám / hála a jó istenek egésé / ges vagyok amit kentek / 
Nekis kivánok és három / (…) kapja kentek irja (…) / Meg hogy (vannak?) 
szüleim és a sogoromnak / a czimjit és hacsak / ráér kendtek írjon / kend 
mert én nagyon / kicsit érek rá irni / Isten velök / Miklós”

Miklós leveléből arra következtethetünk, hogy noha a levelet Piroskának 
címezte, az nem a címzettnek, hanem a levélíró szüleinek szólt. Azt kérdez-
te, hogy vannak a szülei, tehát mindez azt (is) jelentheti, hogy egy másik 
rokon (?) a Rövid családról érdeklődik, valamint sógora címét is kéri. A 
frontokon lévők közötti kapcsolattartáshoz – legalábbis ez sejthető a levél  
tartalma alapján – az otthoniak továbbításával jutottak el a címek az egy-
mástól távoli harctereken lévőkhöz.

Miklós levele abban eltér a többitől, hogy nincs keltezése, írásképe ke-
vésbé kiforrott.

Rövid Mátyás bátyjának írott levele:

„A feladó: Rövid Mátyás, Ganz / Danobius hajógyár 56 / Géza / goz 
Budapest

Cim: Rövid Ferencz / Rezerve Spitálj. / I. abt. / Békéscsaba
Kelt 18/III 9 Kedves Bátyám! / Túdatom veled hógy visza érkeztem / a 

régi helemre 8 án este kilenc és 10 óra / közöt már a gézán is vóltam. és / 
újságot nem tudok egyebet minthógy / Pesten a munkások sztrájkolnak / 
keveslik a fizetést és amúnka meg sok / Isten veled és velem is szerető Őcséd 
/ Mátyás a viszont látásra szervúsz”

Rövid Mátyás bevonulásától leszereléséig hajón szolgált. Hosszú ideig a 
Géza vontatóhajón – a sekély merülésű gőzös 1900-ban épült Manheimben 
és a Belhajózási Rt. flottájának volt tagja –, amivel bejárta az ország nagy 
folyóit, a Dunát és a Tiszát, de hajóztak a Begán Nagybecskerekre is. Ál-
talában Budapestről indultak és oda tértek vissza. Így nem meglepő, hogy 
levelezési címe a szokásostól eltérően a hajó neve, Géza gőzös és egy-egy 
város kikötője: Újpest, Titel, Mohács, Budapest, Rudolf rakpart, Bezdán, 
Ganz Danobius Hajógyár. 1918 áprilisában egy nagyobb gőzösre, a Turulra 
került – az óbudai hajógyárban épült a lapátkerekes ingahajó 1900-ban –, 
amit rossz németséggel damfernek ír. Címe a hajóváltás okán megváltozik: 
Dampfer Turul Rudolf rakpart, Hajó csoport gőzös parancsnokság – Damp-
fer Turul Ómoldva.

A fentiekben idézett levelében említett sztrájkra vonatkozó megjegyzé-
sét hitelesíti egy orvos házaspár egykorú levelezése. Még egy érdekessége 
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van az idézett szövegnek: Rövid Mátyás és az orvosnő ugyanazon a napon 
tudósítottak a pesti eseményekről: „1918. március. Anyám apámnak (kilen-
cedikén): »…Pesten sztrájk van. A legtöbb gyárban szünetel a munka. A 
munkások nyolcórai munkaidőt követelnek s fizetést annyit, mintha 10 óra 
hosszat dolgoznának. A gyárak ezzel szemben kizárással feleltek. Szóval 
bérsztrájk van. Állítólag le akarják törni a munkásokat, s ha ez sikerül, ak-
kor a választójogot is leveszik a napirendről. A város meg van rakva kato-
nákkal s úgy néz ki, mintha ostromolni akarnák a sok gúlába rakott puska és 
gépfegyver miatt…«” (KENDE 2015).

Négy nappal később Rövid Mátyás arról írt, hogy „...inen elmegyünk 
Búdafokra javitásra mert it meg szűnt minden-féle üzem mert a munkások 
sztrájkban léptek mindenfelé katonák vannak és! A gépfegyverek levanak 
álitva és szükség esetén csak használják...” Úgy tűnik a szemtanú hitelessé-
gével számolt be rövid levelében a pesti eseményekről bátyjának, Ferenc-
nek, aki ekkor a békéscsabai hadikórházban lábadozott.

A LEVELEK ÉS AZ EMLÉKEZŐK

A Rövid család igen népes volt, a kései utódok emlékezete, és a marto-
nosi plébániai anyakönyvek tanúsága szerint tíz gyermek született Rövid 
István és Nemes Verona házasságából. A hét fiú közül négy, valamint három 
lánytestvérük érte meg a felnőttkort. Nem tudjuk, ki volt Rövid Miklós, aki 
Piroskának két lapot is írt. A háború utolsó évében, 1918. március 20-án 
Rövid Ferenc levelében azt írta: „...aztis meg értetem hogy az Imre öcsém 
ide haza van...” – mindkét említett rokon valószínűleg unokatestvér –, és 
ugyanebben a levelében tudatta, hogy „...már irtam a miklosnak egy lapot 
de választ nem kaptam...”

A nagyszámú és – házassági kapcsolatok révén – szétszóródott rokonság 
– Horgoson, Martonoson, Ostorkán, Magyarkanizsán és Kishomokon – az 
ezredfordulóra már nagyon távol került egymástól, így az emlékezők alig 
tudtak valamit felidézni a világháborút megjárt fivérekről. Mindössze ifjú 
Rövid Istvánról (1897–1983) maradtak halvány emlékek, miszerint a test-
vérek közül ő mesélt néha a háború helyszíneiről és a megélt eseményekről.

Igen érdekes, hogy a frontokon lévők megőrizték a kapott levelezőlapo-
kat, amelyek kirajzolják a testvérek közötti kötődéseket, a kapcsolattartás 
intenzitását.

A 2001-es gyűjtés – a tanyás gazdálkodást kutatva jutottunk el a kis-
homoki helyszínre – mellékszála volt a tábori levelezőlapok megtalálása, 
háborús emlékeiket a lapok írói addigra már magukkal vitték az örökkéva-
lóságba. A déd- és nagyapák, nagybácsik emlékének megidézése már nem 
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sikerült a még élő, ám őket már nem vagy alig ismerő utódoknak. Ráadásul 
az egyenesági leszármazottak főként nők, akiket a háborús emlékek kevéssé 
érdekeltek, így aztán hiányoztak a narratíváikból azok az emlékmorzsák, 
melyek jó esetben újabbakat generálhattak volna. A kort jellemezve és a 
költőt idézve tanulságul, talán az alábbiakat fogalmazhatjuk meg:

„Csörtettek bátran a senkik
És meglapult az igaz ember”

Mert az igazak akkor, 1914 nyarán a háborút akaró európai hatalmak-
kal szemben voltak kénytelenek meglapulni, hiszen, mint általában, nem 
ők voltak a hangadók. Nem csak különös nyáréjszakákon van ez így, ezért 
aktuálisak a jelenben is Ady Endre verssorai.
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"I remain there in the distance ..."
Letters of Soldiers and their relatives from the Village Kishomok

 
In memory of all those who could never return home,

and to those who in returning home,
still carried the horrors within.

 
Thanks to the literacy of peasants, already during the First World War there 

was a rich correspondence between soldiers who fought on the front lines and 
their loved ones. The study is an example from North Bacska, from the distant 
settlement of Kishomok and how the Rövid family maintained close relation-
ships. During the four years of the war, the young men of the family main-
tained a relationship through correspondence not only with their own home, 
but also through letters-maintained contact with each other. The letters report-
ed not only their position and the environment in which they were located, but 
also the main events at the battlefield. At the same time, family members of the 
torn-off family reported on the difficulties they faced in cultivating the land.

 
Keywords: literacy of peasants, front line service, maintaining contacts, letter forms, 
writing skills, kinship, family history 
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„Ostajem tamo u daljini...”
Pisma vojnika sa sela i njihova rodbina iz Malog peska

U spomen na sve one koji se nikada nisu mogli vratiti kući,
i na one koji su vrativši se kući

i dalje nosili strahote u sebi.
 
Zahvaljujući pismenosti seljaka već se tokom Prvog svetskog rata odvi-

jala bogata prepiska između vojnika koji su se borili na frontovima i njiho-
vih najmilijih. Studija predstavlja primer iz Severne Bačke, iz salašarskog 
naselja Mali pesak i način održavanja bliskih veza u porodici Revid. Tokom 
četiri godine rata mladići su putem prepiske održavali odnos ne samo sa 
svojima kod kuće, nego su preko pisama i međusobno održavali kontakt. 
U pismima su izveštavali ne samo o svom položaju i okruženju u kojem su 
se nalazili, nego i o glavnim događajimana ratištu. Istovremeno ukućani su 
članove porodice istrgnute iz privređivanja izveštavali o poteškoćama koje 
im zadaje obrađivanje zemlje.

 
Ključne reči: pismenost seljaka, služba na ratištu, održavanje kontakata, forme pisama, 
veština pisanja, srodnička privrženost, porodična istorija

Beérkezés időpontja: 2020. április 2.
Elfogadás időpontja: 2020. április 16.
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FOLKLROLIZMUS A TELEPÜLÉS 
MEGŐRZÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN:  

A KANIZSAMONOSTORI PÉLDA

Folklorism in the Service of Settlement Conservation:  
The Case of Banatski Monoštor

Folklorizam u službi očuvanja naselja: Primer Banatskog Monoštora

A középkori Magyarország sűrűn lakott, fejlett terület volt, ami a Mohácsi vész után 
nagyrészt elnéptelenedett. A betelepítések a XVIII. század végétől a XIX. század 
első harmadáig folyamatosan zajlottak, ez az a hosszú időszak, amikor a szegedi 
kirajzású magyarok birtokba vették a Temesközt. 
Kanizsamonostorra akkor figyeltem fel, amikor a kilencvenes évek elején a csókai 
Móra Ferenc Művelődési Egyesület szervezésében megrendezték az első népzenei 
és néptánctábort. Az igazsághoz tartozik az is, hogy Monostoron, műemlékvédő-
ként nem sok említésre méltót találtam, viszont Csonti István Csóka Község épí-
tésfelügyelője szerin a falu a vajdasági Hollókő. 2010-ben a Szabadkai Községközi 
Műemlékvédelmi Intézet munkatársaival felmértük a települést. Ennek a kutatás-
nak az eredményeit és az ott tapasztaltakat foglaljuk össze írásunkban. Az ered-
mény nem biztató, mivel a falu elnéptelenedésre van ítélve. A település építészeti 
öröksége nem kiemelkedő, a lakosság megöregedett, munkalehetőség nincs, de a 
Monostoron megrendezett népzenei és néptánctáborok talán arra is lehetőséget ad-
nak, hogy megmaradjon ez a nagy múltú település, ami végeredményben a XVIII. 
századi újratelepítések szálláscsinálója volt.

Kulcsszavak: migráció, Temesköz, Kilenclyukú híd, kitelepülés, iskolabezárás, templom-
építés, építészeti értékek, elnéptelenedés, népművészeti táborok, megmaradás

TELEPÍTÉSEK, MIGRÁCIÓ

Vajdaság Szerbia északi területének közigazgatási egysége, földrajzilag 
három jól elkülöníthető területre tagolódik: Bácskára, Bánságra ‒ ahogy mi-
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felénk nevezik Bánátra ‒ és Szerémségre. A trianoni békediktátum után csa-
tolták Szerbiához. A nagy földrajzi tájegységek sohasem voltak önálló köz-
igazgatási egységek, ennek ellenére az itt élő lakosságban megvan a bácskai, 
bánáti, szerémségi identitás. A középkori Magyarországnak ez sűrűn lakott, 
fejlett területe volt, a Mohácsi vész után viszont a terület többnyire elnép-
telenedett, részben kicserélődött a lakosság: a magyar és kun népesség el-
menekült, helyükre szerbek, horvátok, bunyevácok érkeztek a Balkánról. A 
három nagy földrajzi terület településhálózata jobbára a bécsi udvar, Mária 
Terézia és II. József telepítése nyomán alakult ki az udvari kamara által 
kiadott Impopulations Haupt Instruction utasítása szerint. A telepítések a 
XVIII. század végétől a XIX. század első harmadáig folyamatosan zajlottak, 
ez az a nagy korszak, amikor a szegedi kirajzású magyarok birtokba veszik 
a Temesközt: Rábét, Majdánt, Csókát, Verbicát (Egyházaskér), Feketetót 
(Crna Bara), Szajánt, Terjánt (Lőrincfalva), Filegyházát, Kisoroszt, Jazovát 
(Hódegyháza), Hodicsot, Padét és Sasülést.  

A XIX. század nyolcvanas éveire annyira megszaporodott a lakosság, 
hogy a szikes, vízjárta terület nem tudta eltartani az itteni népet. Szapáry 
Gyula földművelésügyi minisztersége alatt részben Bácskában, Bácsgyula-
falván (Telecska), Szilágyin, Tiszakálmánfalván (Budisava), valamint Kö-
zép-Bánátban, Muzslyán új telephelyeket alapítottak a túlnépesedett falvak 
lakói számára. Az ö-ző nyelvjárás, a néhány megmaradt napsugaras oromzat 
és a kertészkedés utal az egykori ősökre, a szegedi gyökerekre. 

Az újabb, nagy belső kirajzás a XIX. század végén és a XX. század ele-
jén következett be, amikor kiosztották, magánosították a közlegelőket. A 
kisebb-nagyobb botrányokkal járó folyamat alaposan átalakította Kanizsa, 
Zenta, Ada és Becse határait, a legelők magánosítása alapozta meg a Ti-
sza menti városok napjainkban is működő aprófalvas településszerkezetét: 
Tornyos, Kevi, Törökfalu, Drea, Brazília, Kispiac, Kishomok kialakulása 
mindenképpen kapcsolatba hozható ezzel a folyamattal.

A településrendszer további alakulását a XIX. és a XX. század forduló-
ján a vasúti szárnyvonalak kiépítése eredményezte. Az utolsó nagy változá-
sok a XX. század első harmadában, az impériumváltás után következtek be. 
Ekkor maximalizálták a birtokolható földterületeket a köztulajdonba került 
szabad területeken, hogy átalakítsák a lakosság nemzeti összetételét. A nagy 
határú, többnyire magyar többségű városok, falvak (Szabadka, Magyarka-
nizsa, Törökkanizsa, Topolya, Bajsa, Temerin, Szenttamás) szomszédságá-
ban korábban a város, illetve a nagybirtokosok kisajátított birtokain újabb 
falvakat létesítettek az első világháborúban harcoló szaloniki önkéntesek 
számára (dobrovoljac), ami természetesen tovább alakította a vidék népi 
kultúráját.
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 A migrációs folyamat a II. világháború alatt és azt követően tovább bo-
nyolódott. A húszas években a Likából és Boszniából érkező telepeseket 
részben kitelepítették, részben elmenekültek, helyükre székelyek érkeztek 
Bukovinából. A II. világháború után a sváb lakosságot telepítették Németor-
szágba, a bukovinai székelyek Magyarországra menekültek, és az ott kiürült 
sváb falvakban leltek végérvényesen új otthonra. A korábbi szerb dobro-
voljac falvak lakói 1945 után visszatértek régi otthonaikba, a kitelepített 
német lakosság helyére horvátországi és boszniai szerb telepesek érkeztek. 
A szaloniki önkéntesek falvait dobrovoljac falvaknak nevezik az itteni ma-
gyarok, a németek helyére érkező telepeseket viszont kolonistáknak, mert a 
települések megőrizték eredeti nevüket. Csóka községben a XIX. században 
befejeződött a település hálózatának alakulása. A nyolc település többségé-
ben kizárólag magyarok éltek.

 A spontán migráció a sorsfordító történelmi események után sem fejező-
dött be, még napjainkban is tart. Kisebb-nagyobb hullámokban vándorol az 
itteni lakosság. Az ötvenes és hatvanas években a bánáti magyarok a bács-
kai magyar településekre húzódtak. Itt találtak munkát, itt járhattak magyar 
iskolákba a gyerekeik. A hetvenes években a vendégmunkások indultak el: 
előbb Németországba, majd Nyugat-Európa más államaiba (Franciaország-
ba, Svédországba, Svájcba), továbbá a tengeren túlra: Kanadába és jelentős 
számban Ausztráliába. A kilencvenes években újabb lakosságcsere követke-
zett be. A vajdasági magyarok az anyaországban, míg a horvátországi és a 
boszniai szerbek Vajdaságban keresték a boldogulást. A folyamat mára sem 
fejeződött be, mivel az új évezredben ismét úton van a bácskai, bánáti ma-
gyarság. A szálláscsinálóikhoz költöznek (a hetvenes években kivándorolt 
vendégmunkásokhoz), valamint Magyarországon kívánnak érvényesülni.     

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK
 
Kanizsamonostorra akkor figyeltem fel, amikor a kilencvenes évek ele-

jén a csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület szervezésében megrendez-
ték az első népzenei és néptánctábort. A Marosi tanyán népművészek jöttek 
össze, nemezelő tanfolyamot tartottak. Még élt a tanya tulajdonosa, Marosi 
Aranka. Gyapjút nem volt nehéz szerezni, hiszen a család juhászattal is fog-
lalkozott. Az igazsághoz tartozik az is, hogy műemlékvédőként nem sok 
említésre méltót találtam Monostoron. Ha jól emlékszem, a nemezelő tábor 
végére Nagy Abonyi Ágnes néprajzi kiállítást is készített, hogy kedvet csi-
náljon egy esetleges tájház kialakításához. 

Néhány évvel később Csóka Község Területrendezési Tervét készítettük 
a szabadkai Műemlékvédelmi Intézet projektumaként. Ekkor kötelességből 
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végigjártuk a község valamennyi települését, minden utcát megvizsgáltunk 
a környező falvakban. A legelőkre is ki kellett mennünk, mert ott partizán 
bázisok voltak a II. világháború idején, azokat pedig emlékhelyként tartja 
számon a Műemlékvédelmi Intézet. 

A Területrendezési tervek készítésekor fedeztük fel az ún. téglagyárakat. 
Amikor bemerészkedtünk ezekbe, kiderült, hogy a hatalmas kémények az 
egykori szivattyútelepek kazánházait működtették. Így jelentős technikai 
műemlékekre bukkantunk, melyekre ebben az időben figyeltek fel a vajda-
sági műemlékvédők. Ekkor barátkoztunk meg Csonti Istvánnal, a Község-
fejlesztési Intézet munkatársával, aki végigjárta velünk a szivattyútelepeket 
és útközben arról mesélt, hogy Monostort a vajdasági magyar Hollókőnek 
látja, és jó lenne, ha jobban kinyitnánk a szemünket. Én néztem ugyan a mo-
nostori házakat, de valahogy nem találtam említésre méltó portát, sem házat. 

2001-ben viszont Monostorra fókuszált a vajdasági magyar művelődé-
si élet, mivel a falu első említésének 770. évfodulóját ünnepelték. Takaros 
emlékművet avattak, kint járt a Tanyaszínház, a közélet jeles személyisé-
gei is megfordultak a pici faluban. Itt rendezték meg a Vajdasági Magyar 
Ünnepi Játékokat. Szerencsére akkor nem kaptunk olyan feladatot, hogy 
találjuk meg a Hollókőhöz hasonló értékeket. Monostort kicsit elfelejtettük, 
de Csonti István szavát nem, és néhány évvel a nyugdíjba vonulásom előtt a 
Községközi Műemlékvédelmi Intézetből a Szerb Művelődési Minisztérium 
pályázatán sikerült annyi pénzt kapnunk, hogy Violeta Matašić technikussal 
és Željko Vukelić fényképész kollégámmal végigjárhattuk Monostort. Ter-
mészetesen nem Hollókőt kerestük, ám arra jó volt számunkra ez a kis tele-
pülés, hogy felmérjük, dokumentáljuk, milyen egy kihalás szélén álló falu 
az új évezredben. Minden házat lefényképeztünk, felmértük a templomot, az 
1960 óta nem működő, de máig álló iskolát, valamint három portát.

MONOSTOR ÚJRATELEPÍTÉSE

Monostor Csóka Község legkisebb települése a község központjától tíz 
kilométerre. Alapítója, Marczibányi Lőrinc Trencsén vármegyéből szár-
mazó földbirtokos 1782-ben vásárolta meg Csóka, Czernabara, Imre-telek, 
Monostor, Terján és Verbicza pusztákat. Még ugyanebben az évben Szeged 
környéki gányókat kezdett telepíteni a térségbe. A falu történetét Cs. Simon 
István a 770. évforduló kapcsán írta meg, így az ő monográfiájából tudható, 
hogy Monostorra már 1782-ben érkeztek szegedi kirajzású magyarok. 

Kálmány Lajos tanulmánykötetében olvasható az adat, miszerint a tele-
pesek Róth József ajánlására érkeztek. Az Aranka közeli kis település elosz-
tó központ is volt. A szegedi kirajzású magyarok Szegeden, a Tiszán keltek 
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át, Szőregen és Majdánon keresztül jutottak a Temesközbe. Egy részük Mo-
nostor irányába tartott, ahol későbbi otthonaikba irányították őket. A Mo-
nostorra érkező szegedi magyarok nagyobb része Nagybecskerek környé-
kén talált magának új otthont. A vándorlók másik részét Kisorosz irányába 
küldték, ebből a központból Versec környékére is eljutottak az áttelepülni 
szándékozók. Feltevésünk szerint a telepítési biztosoknak azért esett Mo-
nostorra a választásuk, mert az közvetlenül a Temesvár–Szeged postako-
csiút közelében már lakott falu volt, 2–3 kilométernyire az Aranka folyót 
átívelő Kilenclyukú hídtól. A település nem közvetlenül a műút közelében 
létesült, hanem bekötőút vezet a központjához. A nagy telepítésszervezé-
sek lecsengése után nem szüntették meg Monostort, ez a kedvező földrajzi 
helyzetével magyarázható. A XIX. század közepétől jobb megélhetési lehe-
tőséget adott az is, hogy közel volt a valkányi vasútállomás, amely az első 
magyarországi vasútvonalak egyikének helyi állomása volt. Ez a vasútvonal 
Temesvárt kötötte össze Fiumével (1857 novemberében kezdte meg műkö-
dését a teher- és személyforgalommal együtt).

A többi temesközi gányófaluhoz hasonlóan a korszak kedvező útviszo-
nyai biztosították az (egyetlen) feltételt ahhoz, hogy itt a XVIII. század vé-
gétől ismét falvak létesüljenek. Szentkláray Jenő Törökbecse tudós plébá-
nosa szerint a XIX. század elején még mocsaras volt az egész vidék. Akkora 
volt a belvíz, hogy az Aranka mocsár ebben az időben még hajózható is volt. 

Marczibányi Lőrinc Róth felkérésére elsőként Monostorra hozta a gányó-
kat a szegedi, hódmezővásárhelyi földekről, akik feltételezésünk szerint az 
ide érkező kolonisták elirányításában, ellátásban segédkeztek.

 A szikes, mocsaras területen viszonylag kevés volt a megművelhető 
föld. Kanizsamonostor már a telepítésétől kezdve az apró falvak közé tarto-
zott. A legkisebb volt, melyet a marcibányaiak telepítettek.

A FOLYAMATOS ELVÁNDORLÁS

1869-ben éltek itt a legtöbben: 542 személy. Ettől az évtől kezdve folya-
matosan csökkent vagy stagnált a monostori lakosok száma. 1880-ban 486, 
1890-ben 401, 1900-ban 327, 1910-ben pedig 329 lelket számlált a falu. 
A két világháború közötti időszakban némileg növekedett a számuk (448), 
1948-ban 460, 1953-ban 476, 1961-ben 273, 1981-ben 202, 1991-ben 152, 
2000-ben pedig csupán 141-en lakták. A statisztikai intézet kérdezőbiztosai 
2011-ben 102 személyt írtak össze. 2010-ben a monostori elárusítónő 90 
személy adatait jegyezte fel kérésünkre. Amikor kint jártunk, CS. Simon Ist-
ván összeírását vettük alapul, melyet a falu említésének 770. évfordulójára 
készítettek. Tíz évvel ezelőtt, amikor a kutatásokat végeztük, kilencvenen 
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éltek helyben.  2010-ben a falunapra még száz személyre főztek, a 2011-es 
ünnepi összejövetelre nyolcvan személynek készítették az ünnepi ebédet. 

A számsorból arra következtethetünk, hogy két alkalommal csökkent je-
lentősen a monostoriak száma. 1880 és 1890 között, tíz év alatt 85-tel lettek 
kevesebben, mint korábban. Nem a járványok tizedelték meg a lakosságot, 
hanem az elvándorlás. 1883-ban 23, 1891-ben 41 család gondolta úgy, hogy 
Bácsgyulafalván, illetve Muzslyán próbál boldogulni. A másik nagy, sors-
fordító esemény a település életében az volt, amikor 1956-ban megszüntet-
ték az iskolát. Hogy pontosan miért, azt nem lehet tudni, vagy a helybeliek 
még nem akartak róla beszélni (feltehetően, mert idegeneknek tartottak ben-
nünket), pedig csaknem egy hónapig jártuk a települést. Az utolsó monosto-
ri osztályképen még 27 tanuló látható Pozsár Boldizsár tanítóval. Az iskolát 
viszont nem bontották le. A hatvanas években a feketetói szövetkezet mag-
tárként használta, később a Csókai Húsüzem tulajdonába került.  

Az iskola bezárása után a templom is megszűnt, nem volt alkalmas te-
rem a misék megtartására. Ekkor döntöttek úgy a monostoriak, hogy maguk 
gondoskodnak az új templomról. A felnőtt férfiak és asszonyok napszámba 
szegődtek kukoricát törni a feketetói szövetkezetbe, és a keresetből meg-
vásárolták az éppen eladó nagygazda-házat a Petőfi Sándor utcában, azt 
alakították át imaházzá. Megadták a módját: harangtorony került az épület 
közepére. Ez az épület manapság is a közösséget szolgálja: eddig kétheten-
te misézett ott a csókai plébános. A 2015-ös búcsún, Szent Illéskor Német 
László megyepüspök vezette az ünnepi szentmisét. 

Nem a monostoriaktól függött a település sorsa, hiszen ők, ha kel-
lett, összetartottak. A hagyomány szerint itt működött a környék legjobb 
színjátszó csoportja, összefogással templomot építettek maguknak, de ha 
kellett, akkor azért is vállalták a napszámot, hogy televíziót vegyenek a 
művelődési ház számára. Belépődíjat szedtek, hogy abból fizessék ki a 
villanyszámlát, a takarító bérét meg az egyéb költségeket, amelyek esetleg 
felmerültek.

Cs. Simon István 2000-ben, amikor összeírta a monostoriakat, arra is 
kíváncsi volt, ki hol született, mekkora birtokon gazdálkodott a családja, 
milyen egyéb jövedelme volt. Az összegyűjtött adatokból kiderült, hogy 
többnyire 3–6 hold földön gazdálkodtak, csupán egy családnak volt tizenhét 
hold földje. A gazdagabbak közé tartoztak azok, akik tíz holdnál nagyobb 
birtokot tudtak magukénak. 

A monostori határ kicsi, a megművelhető földterület 361 katasztrális 
hold, ez pedig a mai körülmények között alig nyújt megélhetést. A sza-
badkai határban egy-két bunyevác gazda gazdálkodott ekkora birtokon a 
település alapításakor.
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A TELEPÜLÉS SZERKEZETE

 Mint már korábban kiemeltük, a település nem közvetlenül a műút mel-
lett épült fel ‒ a főútvonalról földes bekötő út vezetett a falu központjába, 
a Petőfi Sándor utcába, egy kisebb térre. Itt épült fel az iskola, a kocsma és 
egy bolt ‒ ottjártunkkor már egyik sem működött.   

  Monostor két utcából áll: A Petőfi Sándor és a Felszabadulás utcából. A 
Petőfi Sándor utcában a XIX. század közepére, amikor először írták össze 
a lakosságot, a lakosok számából arra következtetünk, hogy a házak elké-
szültek már a második utcában, a Fölszabadulásban is. Amikor a főutcában 
kiosztották a házszámokat, 71 ház került számozásra. Vélhetőleg annyi ház, 
illetve telek lehetett abban az időben Monostoron. A Petőfi Sándor utcával 
párhuzamos Fölszabadulás utcában 38 házszám van, a páros oldalon a tel-
kek a Petőfi utcával állnak kapcsolatban. A páratlan oldalon 7 házszámot 
osztottak ki. A XIX. században a két utcában csak az egyik oldalon volt 
házsor, a Petőfiben a mostani páratlan oldalon, a Felszabadulásban viszont 
a páros oldalon. A két utca egymás végében volt, a szomszédok végszom-
szédok is voltak, mivel a kertek egymással határosak. A XX. században ala-
kult ki az utca másik, párhuzamos oldala. Ide már az új korszak divatja 
szerint építették a házakat. A keresztbe fordított házak – ahogy itt nevezik 
őket – már az utca frontjára épültek, falkerítéssel és kétszárnyas vaskapuval. 
2000-ben nyolcvan telek volt Monostoron, fénykorában sem lehetett több 
száznál. Cs. Simon feljegyzése szerint a falu határában mintegy ötven tanya 
állhatott. 2000-ben hatvan háznak még volt lakója, 2015-re viszont újabb 
21 épület vált gazdátlanná, a kilencven fő 45 épületben élt, tehát egy ház-
tartásban ketten éltek. A monostoriak többsége idős, nyugdíjas asszony, a 
fiatalabbak szociális segélyből élnek. A Csókai Húsüzem, az öntöde, a crna 
barai szövetkezet tönkrement, nincs hol dolgoznia az embereknek, viszont 
volt két óvodásuk és három általános iskolásuk. Amikor a kutatást végeztük, 
arról számoltak be, hogy 5 évvel azelőtt volt utoljára lakodalom a faluban. 
Valamennyi tanya lakatlan, dohány- és hagymatermesztéssel már húsz éve 
senki sem foglalkozott.

Az ezred végére sajnos ez a meghatározás lesz érvényes több szegedi 
kirajzású nagy múltú falura is: Egyházaskérre (Vrbica), Hódegyházára (Ja-
zovo), Kanizsamonostorra ‒ az elöregedő lakosság, a sorjázó üres házak. 

Tekintettel arra, hogy a kertészkedés nyújtotta fő megélhetési forrásukat, a 
lakóházakat viszonylag nagy telekre építették. Az épületek nem az utca front-
jára épültek, hanem a telek közepére, ezért egyben-másban hasonlítanak a 
tanyasorokra, azzal a különbséggel, hogy a tanyasorokra a félig zárt udvarok 
jellemzőek (hogy megóvják a vihartól az épületeket, a lakóházat lazán körbe-
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építik a tanyaudvaron). Monostoron viszont a soros udvarrendezés a gyako-
ribb. A tisztaudvart elválasztják a gazdasági udvartól, azzal a különbséggel, 
hogy ‒ a falusi portáktól eltérően ‒ a lakóház előtt a megszokottnál nagyobb 
az előkert. Természetesen a történelmi magnak tekinthető utcasorban minden 
portának van végszomszédja. Az udvarok elrendezésében viszont azt is ész-
revettük, hogy nem csak a falusi portáknál tipikus soros elrendezés, hanem 
a tanyákon megszokott félig zárt formában építik fel a gazdasági épületeket. 
Hogy egy-egy gazdaság hogyan rendezte be az udvarát, az attól függött, mi-
lyen gazdasági tevékenységet folytatott. Ha az állattartásra rendezkedett be a 
család, akkor a tanyákra jellemző udvarformát alkalmazták, ha a kertészke-
désre, akkor soros az udvar. A lakóházhoz építették az istállót, a fészert, a gaz-
dasági udvarba került a disznóól, a góré és az egyéb gazdasági épületek.  

ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG

A bevezetőben kiemeltem, hogy olyan épületet, amely kiemelkedő lett 
volna a népi műemlékvédelem szempontjából, sem akkor, amikor a terü-
letrendezési tervet készítettük, sem a csaknem egyhónapos terepmunkánk 
során nem találtunk. Az épületek legtöbbje a település alapításakor készült, 
azokat bővítették, javították a hatvanas évekig. Ebben az időszakban még új 
házakat is építettek a Petőfi Sándor utca páros házszámú oldalán. A hatvanas 
évekre jellemzőek a sátortetős házak, melyek alaposan átalakították telepü-
léseink arculatát. Monostorra ez nem vonatkozik.

Amikor a kilencvenes években először jártam a faluban, észrevettem, 
hogy nem volt nádfedeles ház. A kémények formájából arra következ-
tettem, hogy a korábbi szabadkéményeket is megszüntették. Az új évez-
redben, amikor házról házra jártunk az utcákban, a padlásokra is felme-
részkedtünk, de szabadkémények maradványaira ott sem bukkantuk. A 
kéményekben viszont kialakították a füstölőt. Tekintettel arra, hogy az 
épületek nem voltak szélesebbek nyolc méternél, szalufás, kakasülős te-
tőszerkezetű házakat építettek. Ágasfás tetőt nem találtunk Monostoron, 
még a gazdasági épületek esetében sem. A gabonát a padláson tárolták, 
ezért a padlásteret felmagasították, hambárzatot, majorpangot alakítottak 
ki. A padlást ezért évente betapasztották és kimeszelték. A tűzfalat kezdet-
ben nádból készítették, azt tapasztották be kívül, belül. Az utcai homlok-
zatra leginkább két padláslyuk került, evvel világították meg a padlásteret, 
ide dugták bajelhárítónak a kerti seprűt, hogy elkergessék a boszorkányo-
kat. A jobbmódú családok épületein már deszkából készült a tűzfal. Napsu-
garas oromzatú épületet nem találtunk, és a népi emlékezetben sincs meg 
a házaknak ez a fajta díszítése. 
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A födémet kizárólag mestergerendával készítették. Ez a házak hossz-
tengelyével volt párhuzamos, a padlásgerendákat a mestergerenda tartot-
ta, illetve a fa oldalán álló keresztgerenda. A födémgerendák közötti teret 
náddal töltötték ki.

Monostoron a legfontosabb építőanyag a föld volt, az épületek több-
nyire vert falúak, de a két világháború közötti időszakban vályogfalakat is 
húztak. A házak falának kisebb-nagyobb javítására is vályogot használtak.

Az utcai oromzaton a sima falfelületek dominálnak. A történelmi stí-
lusok díszítő elemei még a középületeken sem voltak láthatók. Ha esetleg 
volt rajtuk korábban vakolatdíszítés, akkor azt az ezredvégre megszüntet-
ték. Kivételt képez ebből a szempontból a Felszabadulás utcában Boros 
István restaurált háza, ahol az ablakkeret szecessziós jellegű.

  Mivel az épületeket sárral tapasztották be, azokat napjainkban is éven-
te legalább egyszer bemeszelik búcsúra, Szent Illés napjára. Korábban a 
fehér színt kedvelték, csak a ház lábazatát festették be szürkével vagy 
sötétkékkel. Később a drapp és a barna, sötétbarna kombinációját kedvel-
ték. A szobákat és a konyhát viszont színesre festették, majd gumiból ké-
szült „gumirádlival” mintázták. Nem hívtak szobafestőket, mert a faluban 
volt néhány asszony, aki értett a pingáláshoz. A tisztaszobában a hatvanas 
évektől már hajópadló volt, a konyha viszont továbbra is földes maradt, 
amire később színes műanyag linóleum került. A lakószobákat manapság 
is kúp alakú, sárból készült kemencével fűtik. A konyhában pedig több-
nyire rakott tűzhelyet használnak. Az archaizmusnak furcsa szimbiózisa 
ez a modernizmussal, hiszen a faluban a hetvenes években minden házba 
bevezették a telefont. Ezt abban az időben tették, amikor a gyerekeiket 
iskoláztatták ‒ többnyire Zentán, valamelyik négyéves középiskolában, 
illetve a Csókai Vegyészeti és Műszaki Technikumban.

 A házak egysoros alaprajzúak. A későbbiekben szélesítették meg a ház 
ereszét, amelyet többnyire faoszlopokkal, illetve épített oszlopokkal tá-
masztottak alá. A ház elején és a végében oldalkonyhát, illetve éléskamrát 
alakítottak ki, a gang egy részét viszont szabadon hagyták.  

A legváltozatosabbak a gazdasági épületek, amelyeknek egy része a 
lakóházzal együtt épült ‒ többnyire az istálló. A többi akkor, amikor a gaz-
daságnak arra szüksége volt. Komoly épületek készültek egy-egy ilyen 
alkalommal, de olyan ideiglenes épületek is, melyeket lebontásra szántak, 
ám a lebontás ideje valahogy nem érkezett el, így ezek napjainkban is 
állnak.

Minden telket körülkerítettek, a szép léckerítés kivételnek számít. Az 
előkertes utcafronthoz nem is illik a szépen ácsolt kis kapu és kocsibe-
járó.    
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FOLKLORIZMUS ‒ A TELEPÜLÉS MEGMENTŐJE

A rendszerváltás után, a délszláv háborúk idején a művelődési egye-
sületek és más civil szervezetek Vajdaság-szerte ‒ jobb híján ‒ nyári tá-
borokat szerveztek a szünidőben csellengő iskolásoknak, óvodásoknak. 
Hogy okosan és hasznosan töltsék a szabadidejüket, népdalokat, néptán-
cot tanítottak a gyerekeknek. A táboroknak az a lényegük, hogy oda bárki 
jelentkezhet, mindenkit befogadnak, azokat is, akik korábban nem tar-
toztak a művelődési egyesület néptánccsoportjába, népdalkörébe. A tánc 
és az éneklés mellett a kézművesség sokféle változatával is megismer-
kedhetnek itt az iskolások. Húsz évvel ezelőtt a csókai Móra Ferenc Mű-
velődési Egyesület vezetősége Vass Tibor javaslatára úgy döntött, hogy 
megszervezik a nyári táborukat Monostor központjában, a jobb sorsra 
érdemes iskolában és az egykori művelődési házban, valamint a falu fő-
terén. A két épület abban az időben a Csókai Húsüzem tulajdonában volt, 
melyet korábban raktárnak használtak.

Nem egyszeri felbuzdulás volt ez, a két évtizedes munka meghozta 
az eredményét. 2018-ban Csóka Község IPA-nyertes pályázatán sikerült 
pénzt szerezniük, melyből tetszetős művelődési központot alakítottak ki, 
ahol már jobb körülmények között dolgozhatnak a táborozni vágyó ki-
csik és nagyok.

Az első táborok megszervezésekor került Borsos István zentai nyugdí-
jas molnár a faluba. Feleségével takaros házat vásároltak, azt stílszerűen 
felújították és berendezték. Ide került a fafaragó művész szobrainak egy 
része is. A naiv művész megbarátkozott a helybéliekkel, valamint a tábor 
szervezőivel. Előbb Petőfi Sándor mellszobrát ajándékozta a művelődési 
egyesületnek, 2017-ben pedig a monostoriaknak kívánt emléket állítani: 
egy egészalakos gulyást faragott a húsz éve ott táborozó gyerekek szá-
mára és az egyesület fennállásának 69. évfordulójára. Az Akácfát a zentai 
születésű Szekeres István ajándékozta erre a jeles alkalomra. 

A húszéves kitartó munka másik kiemelten fontos eredménye volt, 
hogy 2018-ban egy kilométer hosszú aszfaltos utat kapott a település, a 
megalapítása óta először.

Annyi év után igazat kell adni Csonti Istvánnak abban, hogy Kanizsa-
monostor a vajdasági Hollókő, mert nem az épített hagyatékával sikerül 
megmenteni a települést, hanem szellemi és kulturális örökségével. Ez a 
pici falu, ha nagy bajban volt, mindig összefogott. Hisszük, hogy ez az 
utolsó nagy vállalkozás is a település megmaradását szolgálja.
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A Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet aadatbázisából
Željko Vukelić fotói és Violeta Matašić rajzai
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Folklorism in the Service of Settlement Conservation:  
The Case of Banatski Monoštor

Medieval Hungary was a densely populated, developed area that re-
mained largely devoid of population after the Battle of Mohács. Resettle-
ment from the end of the eighteenth to the first third of the nineteenth 
century continued uninterrupted and this significant period represented 
the time when the Hungarians from the Szeged region took possession of 
Banat.

I paid attention to Banatski Monoštor when the first camp of folk music 
and folklore was organized by the Ferenc Mora Cultural Center in Čoka 
in the early 1990s. It is also part of the truth that, at the time, as a guardian 
of culture in Banatski Monoštor, I didn't find much worth mentioning. 
According to the construction inspector of Čoka, Istvan Čonti, Banatski 
Monoštor represents the Vojvodina example of the famous ethnological 
rarity, the village Hollókő (Raven stone) in northern Hungary. In 2010, 
we investigated the settlement with the employees of the Inter-municipal 
Institute for the Protection of Monuments in Subotica and summarized 
the results obtained and the experience gained in the article. The result 
is not encouraging, the village is doomed to extinction. The architectural 
heritage of the settlement is not exceptional, the population is old, there 
are no job opportunities, however, the folk music and folklore camps held 
in Banatski Monoštor can provide an opportunity to preserve this settle-
ment with a long history, which ultimately served as a place from which 
the resettlements again occurred during the eighteenth century. 

Keywords: migration, Banat, Nine-hole bridge, eviction, school closure, church buil-
ding, architectural values, depopulation, folk art camps, survival
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Folklorizam u službi očuvanja naselja: Primer Banatskog Monoštora

Srednjovekovna Mađarska bila je gusto naseljeno, razvijeno područje 
koje je nakon bitke kod Mohača uglavnom ostalo bez stanovništva. Ponov-
na naseljavanja od kraja XVIII do prve trećine XIX veka tekla su takoreći 
neprekidno i taj značajan period predstavlja vreme kada Mađari iz okoline 
Segedina uzimaju Banat u posed.  

Na Banatski Monoštor obratila sam pažnju kada su početkom devedese-
tih godina u organizaciji Doma kulture “Ferenc Mora” iz Čoke organizovali 
prvi kamp narodne muzike i folklora. Takođe je deo istine da u to vreme 
kao zaštitar kulture u Bačkom Monoštoru nisam našla mnogo toga vrednog 
pomena. Prema mišljenju građevinskog inspektora Čoke, Ištvana Čontija, 
Banatski Monoštor predstavlja vojvođanski primer čuvenog etnološkog ra-
riteta, sela Hollókő (Gavranovkamen) u severnoj Mađarskoj. Tokom 2010. 
godine sa zaposlenicima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika u 
Subotici istraživali smo naselje i u članku smo sažeto izneli dobijene rezul-
tate i stečeno iskustvo. Rezultat nije ohrabrujući, selo je osuđeno na izumi-
ranje. Arhitektonska baština naseljani je izuzetna, stanovništvo je ostarilo, 
nema mogućnosti za zapošljavanje, međutim, kampovi narodne muzike i 
folklora koji se održavaju u Banatskom Monoštoru mogu pružiti priliku za 
očuvanje ovog naselja s dugom istorijom, koje je konačno i služilo kao me-
sto odakle su tekla ponovna naseljavanja tokom XVIII veka.

Ključne reči: migracija, Banat, Most sa devet otvora, iseljavanje, zatvaranje škola, 
izgradnja crkve, arhitektonske vrednosti, depopulacija, kampovi narodne umetnosti, 
opstanak
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A NAPSUGÁRMOTÍVUMOS FÜR-FALAKTÓL 
A HOMLOKZATI VAKOLATDÍSZEKBE, 
VASKAPUKRA MENTETT NAPJELEKIG

(A magyarkanizsai napszimbólumok újabb kori 
megjelenési formáiról)

From the Walls with the Motif of the Sun's Rays to the  
Solar Symbols on the Decoration of the Facades and Iron Gates 

(Briefly about Modern Forms of Sun Symbol in Kanjiza)

Od zidova sa motivom sunčanih zraka do solarnih simbola  
na ukrasima fasada i gvozdenih kapija

(Ukratko o novovremenskim oblicima simbola sunca u Kanjiži)

Tisztelgés Csorba Béla munkássága előtt, aki  
az elsők között mutatott rá népi építészetünk  

napszimbólumainak rejtelmeire.

A Magyarkanizsára vonatkoztatott Tisza menti népi építészetnek az utca-tér díszíté-
sében főszerepet vállaló napjelképeknek a nonverbális kommunikációban betöltött 
szerepét, mint couleur locale-t, mint a genius loci találó kifejeződését az alföldi nap-
princípium felmutatásában látom kibontakozni. Az ősi napkultusz barokk vallásos-
ságtól érintett kozmológiai tudásának lecsapódását a szegedi napsugaras oromzatok 
helyi interpretációi nyomán a hagyomány élő erejének gyengülésével az egyre szi-
lárdabb matériába ültetett ‒ mint absztrahált vakolatarchitektúra díszeket ‒, mint-
egy atavisztikus maradványként vaskapukra és műkő bálványoszlopokra átmentett 
szimbolikus üzenetként értelmezem. Mivel az épített környezet az a tükör, melyben 
önmagunkat láthatjuk, rendkívül fontosnak tartom, hogy a jelképeket tudatosítva 
akár olvasni is tudjuk őket. 

Kulcsszavak: szimbólumok, napsugaras, népi építészet, homlokzat, napmotívumok, va-
kolat, hagyomány
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Globalizálódó és mindinkább széteső, arctalanná váló világunkban az 
egészre emlékeztető szimbólum segítségével egyesíthetjük az Eget és a Föl-
det. A szellem és az anyag összeillesztése mellett az építészeti kulturális 
emlékek nonverbális kommunikációjának kontinuitását biztosító építészeti 
jelek felismerés utáni olvasata válik mindinkább elodázhatatlan feladatunk-
ká, hiszen „olvasni tudásunk” nagymértékű csorbulásával utca-tereink „be-
széde” is felettébb elszegényedett, nem beszélve arról, hogy méltán híres 
jelbeszédünk (virágnyelvünk) az utóbbi évtizedekben – valamikori jeles 
házainkhoz hasonlatosan – csaknem teljesen elveszett, eltűnt. Azzal, hogy 
házaink vakolatarchitektúráját, mondanivalójukkal együtt, lélekben elsze-
gényedve a lesimított fal síkjába szorítottuk vissza, saját építészeti írni és 
olvasni nem-tudásunkról tettünk tanúbizonyságot. Nincsenek már „beszé-
des házaink”, s velük együtt hangulatos „beszélő utcáink” is mindinkább a 
múlt szép emlékei közé tartoznak. A jövőben pedig elemi szükségletnek, mi 
több, alapvető igénynek ígérkezik a helyi szín, a couleur locale felmutatása, 
melyet akár lélekjelenlétünknek is nevezhetnék. Mészáros Zoltán parafrazá-
lásával elmondhatjuk ugyanis, hogy az „építészeti beszélt nyelv” elsődleges 
haszna belső. Arra jó, hogy a világot, amely körülvesz bennünket, értel-
mezni tudjuk. Ezért is csomagoljuk szimbólumokba a valóságot, mert így 
könnyebben gondolkodhatunk róla.   

Valamikori házaink a teremtés rendjéről és szépségéről szóltak. Emlé-
keztetőül elég csak megemlíteni a régi, 100‒150 évvel ezelőtti napsugaras 
díszítésű, faoromzatos parasztházaink garmadát. A széles diapazont felvo-
nultató egykori gazdagságból mostanra Magyarkanizsán mindössze négy-öt 
maradt, holott mintegy hetven évvel korábban, az 1950-es évek elején még 
csaknem százat rajzolhattak le a Guelmino János járási tanfelügyelő által 
vezetett lelkes diákcsoportok. De e tekintetben megemlíthetném dr. Batta 
Péter magyarkanizsai ügyvéd-festő-etnográfust is, aki 1936-ban a Kalangya 
hasábjain először hívta fel népi építészetünk e csodálatos és egyedi jelensé-
gére a közvélemény figyelmét. Vagy még távolabbra tekintve, az 1909-ben 
kiadott Borovszky-féle Bács-Bodrog vármegye története című monográfia 
a Tisza mente népi építészetének legfontosabb jellegzetességének tartotta 
a szegedi alsóvárosi közvetítés és a fellendülő tiszai fakereskedelem által 
elterjedő, helyben interpretált napsugaras díszítésű für-falakat (1. ábra).      

Az éltető Napnak mint szimbólumnak a házhomlokzatokon való szere-
peltetése dicső őseink hitéből és meggyőződéséből fakadó tudása szerint 
magának a Jóságos Napnak erejét és nemes tulajdonságát közvetítette mind 
a bent lakók, mind pedig az utcán járók tudatába. Annak a napnak a fen-
séges hatását, melyben a négy őselem: a Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld 
nyert „ötödikként” közös és összegző kifejeződést. Könnyen lehet, hogy 
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ezen princípiumok nem-tisztelete képezi annak okát, hogy manapság már 
lelkiismeretfurdalás nélkül, tiszta szívvel nem vagyunk képesek napsugaras 
oromzatot készíteni.   

A homlokzatra „mentett világ-haza” kezdeti formája fába vésve, gyalult 
deszkákból kirakott napmotívumokkal alakult. A helyi népművészetben na-
gyobbrészt az „ünneplőssé tett” házoromzatokon, a nagy- és kiskapukon, 
faanyagon keresztül közvetítődött, melyet azután az 1910-es évek elején 
megjelenő paraszt-polgári vakolatarchitektúra próbált időtállóbb anyag-
ba menteni és újrafogalmazni. Ugyanis ekkortól jelentek meg, majd az I. 
világháború után széles körben elterjedtek a malterba, stukkóba öntött, a 
korhangulatnak megfelelően bizonyos fokú absztrakción és egyszerűsíté-
sen áteső, vakolatdíszes napjelek/napszimbólumok különböző variációi. Fő 
megjelenési helyük leginkább házoromzatokon és koszorúkon, oszlopokon, 
féloszlopokon (pülasztereken), ajtó- és ablakkereteken volt. E jelek nagy-
fokú változatosságot mutatnak. Típusok szerint ismerjük a szárnyas nap-
motívumot, valamint a fel- és leszálló napmotívumokat (persze ez utóbbi 
kettőt szó szerint nem különböztették meg, mert a szimmetria kedvéért a 
jobb oldalit is „felszállóként” ábrázolták). Az elsőt leginkább épületkoszo-

1. ábra: XIX. század végi napsugaras oromzatú magyarkanizsai 
parasztház, Nikola Tesla utca 7.
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rúkon, oromzatokon, kapukon, ablakfrontokon mutatni ki, az utóbbiakat vi-
szont előszeretettel alkalmazták féloszlopokon, ajtó- és ablakkereteken. Ha 
alkalomadtán a két díszítőmotívumot együtt, egy kompozíciós egységként 
használták, akkor a szárnyas nap nem mást, mint magát a magasan delelő 
napot volt hivatott szimbolizálni. 

A felmenő, a delelő és a lenyugvó nap tér-idős kozmogóniai jelensége, 
mint Krisztus Urunk három létállapota (születése, élete/uralkodása és önfel-
áldozó halála) fejeződött ki. E dekorációt legszemléletesebben a kiskapuk, 
ajtók, ablakok keretein vehetjük szemügyre. Magyarkanizsai példaként em-
líteném a Nikola Tesla utcai 34-es számú, 1926-ban épült, de mostanság 
felújított, egységes egészet képező polgárház ablakkereteit, amelyek sajnos 
nem egészen teljesek, hiszen az uralkodó napszimbólumuk igencsak fele-
másra sikeredett: lényegében középről le- és felfele rövidülő öt vízszintes 
vonal helyettesíti azt. A fel és leszálló napmotívum hasonlóképen különös e 
háznál: kis „rókafarka” van középen (2. ábra).    

A fel- és leszálló napmotívumokat, mint ahogy az előbbiekben emlí-
tettem, az ablak- és ajtófélfák mellett leginkább féloszlopokon használták 
(3. ábra). Erre példaként, mint egységes egészet, szintén egy nemrégiben 
felújított gesztenyefasori házat említenék. Az 1924-ben épített, napsugár-
motívumos nagykapuval ellátott, 36-os számú ház pülasztereinek felszálló 

2. ábra: Napmotívumos ablaklizena, Nikola Tesla utca 34.
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napmotívuma filigrán absztrakciót tükröz (4. ábra). A pülasztereken alkal-
mazott motívumra szép példa még a Szabadkai út 2-es számú háza is, ahol 
napmotívumként még vakolatba öntött lófejet is felfedezhetünk (a ló tudni-
illik napállat). 

Egyedi esetként lehet viszont kiemelni az előbbi házzal átellenben épült, 
volt Singlédi-ház (ma Nyugdíjas Otthon) függönybojtokat is felvonultató 
ablakszoknyájának három merőleges vonallal való díszítését. E hármas mo-
tívum egyébként azért lehet igazán érdekes számunkra, mert vakolatdíszbe 
alkalmazott, elvonatkoztatott napmotívumként az egyik legidősebb: létre-
jötte 1912-re tehető. Ugyanakkor nem sokkal fiatalabb a Széles utcai 38-
as számú, 1914-ben épült ház sem, ahol érdekes módon a napszimbólumot 
nem mással, mint a legtalálóbb naturalisztikus napvirággal, a fenséges nap-
raforgóval fejezték ki.  

A felejtés elleni küzdelem során, az 1960-as évek körül bekövetkező 
stációként jelentek meg a vaskapukon vasból/fémből kialakított különbö-
ző atavisztikus napmotívumok mintázatai. A „felejthetetlen” jelek így máig 

3. ábra: Felszálló napmotívumok 
féloszlopokon: 1. Harsányi Tibor 
utca 24., 2. Gesztenyefasor 39.,  

3. Kistemplom utca 2.,  
4. M. Dimitrijević utca 8.,  

5. Szabadkai út 2., 6. Zentai út 50. 

4. ábra: Absztrakt felszálló 
napmotívum a Gesztenyefasor 1924-

ben épült, 36-os számú házának 
pülaszterén.
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őrződnek és a gyengülő hagyomány továbbélésének bizonyítékául szolgál-
nak az utókor számára. A leegyszerűsödő vaskapuk díszítményei között újra 
megjelentek a napállatok (a lovak), a szárnyas napmotívumok, valamint a 
le- és felszálló napok különböző formái (5. ábra). Ágaskodó lovakat látni 
például a Petőfi Sándor utca 48-as, illetve a Kossuth Lajos utca 22-es számú 
házainak vaskapuin, de további napszimbólumok olvashatók le a Zentai út 
52-es, Mácsvai utca 15-ös, a Split utca 65-ös házainál (6. ábra). A Borostyán 
utca 4-es számú házánál például egy szárnyas háromszöget ábrázoltak. A 
vaskapudíszítmények között meg kell említenünk a külön szimbólumkört 
alkotó, Szentháromságra utaló pávaszemes mintázatokat – ilyen a Nyírfa 
utca 4-es számú ház vaskapudíszítése. A napjelek egyik utolsó megjelenési 
formáját képviselik a betonkapuk bálványoszlopainak stokkolt szoláris dí-
szei. Ezekre szép magyarkanizsai példa az Ady Endre utcai 6-os számú ház 
felszálló tulipánja, mely virágként a nap földi kedvét sugározza (7. ábra). 

5. ábra: Szárnyas-nap, Felszálló nap, 
Pávaszemes díszek vaskapukon:  

1. Ady Endre utca 8., 2. Ady endre 
utca 31., 3. Borostyán utca 4., 4. 
Mácsvai utca 15., 5. Köztársaság 
utca szn., 6. Zentai út 52., 7. Spliti 

utca 65., 8. Vízöntő utca 19.

6. ábra: Lovakkal ékesített 
napmotívumos vaskapu a 

magyarkanizsai Petőfi Sándor utca 
48-as szám alatt.
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Ha az újabb kori napszim-
bólumok megjelenési helye 
szerint szeretnénk a magyarka-
nizsai leleteket számszerűsíte-
ni, akkor a következő összeg-
zést mutathatjuk fel: napjeles 
vakolatdíszből 10 van, nap-
jeles vaskapuból 8, míg nap/
virág mintázatos műkő bálvá-
nyoszlopból 2. Ezek szerint 
összesen mintegy 20 magyar-
kanizsai épületnél könyvelhető 
el a napjel megjelenése.    

A szoláris jelek homlokzati 
alkalmazása Magyarkanizsán 
is a bőségre, a valamikori jó-
létre, az alföldi genius loci is-
meretére és tiszteletére épült. 
Egyszerűen abból nőttek ki. 
Melyek a későbbi szimplifiká-
ció ellenére a mindenkori ős-
hagyomány jegyében tovább-
ra is képesek voltak kifejezni 
az embert és házát körülvevő 
kozmikus természet rendjének 
egységét, változásait és tulajdonságait. „Értelmetlen” dísszé csak azok szá-
mára váltak, akik nem ismerik jelentésüket és olvasni már képtelenek őket. 
A szimbólumok értelme ugyanis rajtunk kívül van, ezért tőlünk függetlenül 
– amellett, hogy tudatalattinkra ismeretük nélkül is kifejtik hatásukat – na-
gyon is aktív, oda-vissza ható viszonyt követelnek meg. Jelképeink tuda-
tos használata viszont szorosra fűzi, mintegy megerősítve szentesíti a köz-
tünk és hagyományaink közötti óvó, gyámolító és lélektápláló kapcsolatot. 
Mindezek ismeretében nem lenne tehát ildomosabb öröklött beszédes jele-
inket (tulajdonképpen hagyományainkat) tovább ápolva és felvállalva ezen-
túl immár tudatosan olvasni, hovatovább alkalmazni és hatni engedni? Úgy 
gondolom, hogy ennek semmiképpen sem szabadna kérdésnek maradnia…

Illusztrációk: Raffai Sára (fotók) és Valkay Zoltán (rajzok)

7. ábra: Stokkolt beton bálványoszlop 
tulipános felszálló napmotívummal az 
Ady Endre utca 6-os számú házánál.
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From the Walls with the Motif of the Sun's Rays to the Solar Symbols on 
the Decoration of the Facades and Iron Gates 

Briefly about Modern Forms of Sun Symbol in Kanjiza

 Paying tribute to the work of Béla Csorba  
who was among the first to point out the puzzles  
of the solar symbols of our national architecture

The importance of solar symbols that play a key role in the decoration 
of street space in the national construction of Kanjiža and the coast of 
the Tisza River, their role in non-verbal communication, as well as their 
character of local color I see as a flourishing representation of the pla-
ins principle of the sun. The condensation of cosmological knowledge 
of the ancient sun cult, influenced by Baroque religiosity and its local  
forms that were influenced by Szeged sun gates is becoming weaker, 
but is being incorporated into ever firmer materials as abstract orna-
ments of facade architecture, as atavistic remains of symbolic but highly  
abstracted meanings on gates and idolatrous artificial stone pillars, in my 
opinion, exemplify the transmission of symbolic messages. Because the 
building environment is a mirror in which we can see ourselves, I find it 
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extremely important to be able to bring awareness to and to read these 
symbols...

 Keywords: symbols, sunbeams, folk architecture, facade, sun motives, mortar, tradition

Od zidova sa motivom sunčanih zraka do solarnih simbola  
na ukrasima fasada i gvozdenih kapija

 Ukratko o novovremenskim oblicima simbola sunca u Kanjiži

Značaj solarnih simbola koji igraju ključnu ulogu u ukrašavanju uličnog 
prostora u narodnom graditeljstvu Kanjiže i pri obalja reke Tise, njihova 
uloga u neverbalnoj komunikaciji, kao i njihov karakter lokalnog kolorita 
vidim kao procvat prikazivanja ravničarskog principa sunca. Kondenzaci-
ja kosmološkog znanja o drevnom kultu sunca koji pod uticajem barokne 
religioznosti i njegovih lokalnih oblika nastalih pod uticajem segedinskih 
sunčanih zabata postaju sve slabiji, ali se ugrađuju u sve čvršće materijale 
kao apstraktni ukrasi arhitekture fasada, kao atavistički ostaci simboličkih, 
ali vrlo apstrahovanih značenja na gvozdenim kapijama i idolopokloničkim 
stubovima od veštačkog kamena, po mom mišljenju predstavljaju primer 
prenosa simboličkih poruka. Budući da je graditeljsko okruženje ogledalo u 
kojem se možemo ogledati smatram izuzetno važnim da budemo u stanju da 
osvestimo i pročitamo ove simbole...

Ključne reči: simboli, sunčevi zraci, narodno graditeljstvo, fasada, motivi sunca, žbuka, 
tradicija

Beérkezés időpontja: 2020. április 2.
Elfogadás időpontja: 2020. április 16.
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KÍSÉRLET A JUGÓNOSZTALGIA 
DELEGITIMÁLÁSÁRA

An Attempt to Delegitimize Yugonostalgia

Pokušaj delegitimizacije jugonostalgije

A dolgozat az Innovációs és Technológiai Minisztérium  
ÚNKP-19-3-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság  

Programjának szakmai támogatásával készült.

Tanulmányomban Zlatko Kramarić legutóbbi kötetének (KRAMARIĆ 2016) elem-
ző bemutatása mentén arra keresem a választ, hogyan értelmeződik a jugónosztalgia 
fogalma a volt jugoszláv tagköztársaságok társadalomtudományi diskurzusaiban, 
különös tekintettel a szerzővel azonosítható vezető horvát narratívákra. Kramarić 
az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Kulturológia Tanszékének rendes ta-
nára, a macedón kultúrához és irodalomhoz kapcsolódó, illetve irodalomelméleti, 
kulturális antropológiai tárgyak oktatója, s 2011 óta nagykövet Bosznia és Herceg-
ovinában. Kötetében Jugoszlávia történetének horvát etnikai vonatkozásaival és a 
jugónosztalgia kérdéskörével foglalkozik. A Nostalgija: kratka povijest zaborava 
[Nosztalgia: a felejtés rövid története] címmel kiadott könyve A populáris kultúra 
mint politikai stratégia elnevezésű, 2016–2017-ben folyó kutatási projekt keretében 
látott napvilágot az eszéki Josip Juraj Strosmayer Egyetem Kulturológia Tanszéke 
és a Meandar Media Könyvkiadó gondozásában. A szerző a jugónosztalgia kialaku-
lását és jelentésváltozásait tekinti át, illetve annak populáris és tudományos diskur-
zusait elemzi. Úgy tekint a fogalomra, mint egy legitim mítoszra a horvát plurális 
társadalomban, miközben arra keresi a választ, hogy a jugoszlávság mint politikai 
eszme miért nem képes fennmaradni a negatív tartalomból a pozitívba tartó átmenet 
során. Megítélése szerint a jugónosztalgia mögött már nincs emancipatorikus po-
litikai potenciál, s ezt a civil társadalomban megjelenő jugónosztalgikus elit, mint 
hiteles tolmácsok (uo.) megnyilvánulásaiban rejlő paradoxonok felvillantásával 
igyekszik magyarázni. Kramarić könyvének célja tehát az, hogy megkérdőjelezze a 
véleményformáló elit történelemkonstruáló szerepét a szocialista Jugoszlávia pozi-
tív vonatkozásai kapcsán, illetve, hogy delegitimálja a jugónosztalgiát, a szocialista 
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Jugoszlávia iránt érzett nosztalgikus narratívákat a heterogén, belső ellentmondá-
sokkal teli titói szocializmus történelmi vonatkozásainak és az arra emlékező meg-
nyilvánulások összevetésén keresztül. 

Kulcsszavak: Zlatko Kramarić, Jugoszlávia, Horvátország, јugónosztalgia, politika

Zlatko Kramarić a jugoszláv eszmét Dubravka Oraić-Tolić nyomán hor-
vát politikai stratégiának, kulturális konstrukciónak, a miniszlávizmus vari-
ációjának tartja, amely a nagy európai (ideértve a horvátot is) nemzetek és 
hagyományaik kitalálásával (HOBSBAWM 1983) egy időben alakult ki az 
Osztrák-Magyar Monarchia területén élő délszláv nemzetek problémáinak 
megoldására (KRAMARIĆ 2016: 17). Azonban az eszme nem került át a 
gyakorlatba: az első világháború után sem jutottak el a nemzetek feletti ju-
goszláv nemzet létrehozásához. A kommunisták pedig felismerve a közössé-
gi, új történelmi identitás és tradíció konstruálásának nehézségeit, egyrészt 
a történelmi materializmust helyezték előtérbe ‒ amely, mint a történelem 
társadalmi konstrukciójának megkerülhetetlen kánona kizárt és a magánszfé-
rába utalt minden olyan személyt és eseményt, melyekkel nem tudott azo-
nosulni (KRAMARIĆ 2016: 26) ‒, másrészt az antifasiszta népfelszabadító 
háború (1941‒1945) és a szocialista forradalom testvériség-egység szlogenje 
a titói rezsim mitopoétikus alapját képezte, illetve a második Jugoszlávia 
létrejöttét legitimálta. Ehhez 1948-ban hozzáadódott a Sztálinnal való szakí-
tással járó feszültség és annak következményei: a szocialista blokktól való 
függetlenedés és a jugoszláv önigazgatási szocializmus. A világháborúra 
való emlékezés és a fenyegetettség, a külső ellenségtől való félelem életben 
tartása teremtett ‒ látszólag ‒ szolidáris közösséget (KRAMARIĆ 2016: 86).

A jugoszláv eszme létrejötte folytán a már említett 19. századi nemzet-
építés során képzelt közösséggé formálódó horvát nemzeti irányvonal az 
első világháború után talajvesztetté vált, ugyanis a jugoszláv mitikus térből 
kikerültek a horvát királyok, bánok és a nép, a jugoszláv kommunizmus pe-
dig ‒ Kramarić szerint ‒ még „traumatikusabb szakítást jelentett a nemzeti 
öntudat formálódásában” (KRAMARIĆ 2016: 44). Meglátása szerint a má-
sodik világháború után a horvát nép került a bűnös, míg a szerb az áldozat 
szerepébe, mely magával hozta ez előbbiek stigmatizációját, így a horvát 
identitás és jegyeinek háttérbe szorulását is. Ennek egyik következményét 
Dubrovnik példáján keresztül mutatja be, ahol a város horvát kulturális, 
nemzeti karaktere helyett annak kereskedelmi vonatkozásait emelték ki a 
kommunisták (KRAMARIĆ 2016: 19). 

A jugoszláv társadalom retradicionalizációját Kramarić is az európai 
folyamatok részének tekinti, mely során az etnikai emlékezet és identitás 
a politikai legitimáció eszközévé vált (ERIKSEN 2006: 343). Ezzel pár-
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huzamosan ‒ és Tito 1980-ban bekövetkezett halála miatt ‒ megkérdőjele-
ződött az addig uralkodó kommunista emlékezeti kánon, lehetőség nyílt a 
korábban titkolt történelmi traumák kibeszélésére, illetve a háttérbe szorult 
etnikai, nemzeti identitásokat mozgósító etnopolitikai vállalkozók (BRU-
BAKER 2001) és narratíváik előtérbe kerülésére, mely ‒ többek között ‒ a 
háborúhoz vezetett. A történelem nacionalizálása, a nemzeti történelmek és 
sérelmek nemzetállam-építés szolgálatába állított emlékezete (VÁRADI–
ERŐSS 2013) folytán az aranykor a második világháború előtti időszakra, 
a régmúltba, illetve a középkorba került. E folyamatok mögött Kramarić 
a nemzeti kollektív emlékezet konszolidációjának lehetőségét látja, amely, 
megítélése szerint, a posztszocialista társadalom alapját kell, hogy képez-
ze (KRAMARIĆ 2016: 216). Ugyanakkor a folyamatok negatív következ-
ményeivel is számol. Amellett érvel például, hogy a Szerb Tudományos és 
Művészeti Akadémia 1985-ös Memorandumában (magyarul: ÓZER 2000, 
HORVÁTH 2000) revitalizálódtak azok a 19. századi szerb nemzeti moz-
galmi törekvések, amelyek hatására a szerb nép felszabadult a török uralom 
alól. Tehát a nyilatkozatban, melyet Slobodan Milošević is magáénak tekin-
tett, egy új szerb állam létrehozásának szándéka kristályosodott ki, amely a 
Jugoszláv Köztáraságok és Tartományok területén élő összes szerbre kiter-
jedt volna (KRAMARIĆ 2016: 102). 

SZEMBEN A NOSZTALGIÁVAL

A könyv második, nagyobb egységében a jugónosztalgia delegitimálásá-
nak szándéka kerül fókuszba. A fogalmat a 20. század kilencvenes éveinek 
elején használták először. Jugónosztalgikusoknak a széteső szocialista állam 
szimpatizánsait, az új horvát nemzetállam politikai szabotálóit, a demokrá-
cia ellenségeit, az árulókat tartották (UGREŠIĆ 2012: 7), majd a fogalom 
később a volt szocialista Jugoszlávia iránti nosztalgikus megnyilvánulások 
megnevezéseként vált ismertté. Politikai, kulturális jelenség lévén jelentős 
számú társadalomtudományi vizsgálat kapcsolódik hozzá, s ez utóbbiból 
adódik annak problematikus volta is (a jugónosztalgiáról magyar nyelven: 
VÁRADI–ERŐSS 2013; FEHÉR 2019; szerb nyelven: VELIKONJA 2010; 
KULJIĆ 2011; MIJIĆ 2011; SPASIĆ 2012; VUKČEVIĆ 2014: 164). Kra-
marić megítélése szerint ugyanis a jugónosztalgia az elképzelt, utópikus ju-
goszlávság egy elkésett megnyilvánulása, amely jelentős befolyást gyakorol 
a nyilvános szférára. Szerinte „a probléma az, hogy a nosztalgia túlmutat 
a magánszférán és nyilvános tényezővé válik” (KRAMARIĆ 2016: 228), 
képviselői ott vannak a politikai, kulturális, tudományos színtereken, a civil 
szervezetekben és a médiában (KRAMARIĆ 2016: 200).
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Kramarić tehát a jugoszláv eszmét, a pozitív emlékeket és a jugoszláv 
identitást pártoló (etno)politikai, illetve kulturális vállalkozókkal szemben 
határozza meg közéleti és tudományos pozícióját, s e csoportok Jugoszlá-
via-diskurzusainak megdöntésére törekszik, továbbá kritikát is megfogal-
maz a szocialista Jugoszláviát pozitív formában említő személyekkel és 
csoportokkal szemben. Például a Jugoszláv Mitológiai Lexikon című portál 
(VÁRADI–ERŐSS 2013) és alapítói, illetve az e kategóriába sorolt művé-
szek, társadalom- és humán tudósok megnyilvánulásait bírálja, akik közül 
a kötetben gyakran emlegetett és kritikával illetett Dubravka Ugrešić írónő 
nevét emelem ki. A könyvből kitűnik az is, hogy az így értelmezett jugó-
nosztalgikusok csoportját egy homogén közösségnek tekinti, melynek tagjai 
hajlamosak a kritika nélküli szentimentális mitologizációra (KRAMARIĆ 
2016: 228). Ahogyan Mijić kutatásaiban, úgy Kramarićnál is feltűnik az 
átmenet vesztesei kategória, vagyis az a megállapítás, mely szerint „azok 
válnak jugónosztalgikussá, akik anyagi és/vagy társadalmi szinten, rosszul 
jártak a tranzíciós folyamatok során” (KRAMARIĆ 2016: 231). Az átmenet 
veszteseinek Mijić azokat tartja, akik a 2000-es évek változásait követően 
elveszítették munkahelyüket, és ma már a korábbinál jóval kevesebbre be-
csült munkákat végezhetnek csupán (MIJIĆ 2011: 767).

A kiadvány e részében sorra vesz néhány érvet, fogalmat, emléket, jelen-
séget (ezeket a későbbiekben dőlt betűvel emelem ki), melyeket megítélése 
szerint a jugónosztalgikus társadalmi-politikai elit instrumentalizált. Meg-
erősíti, hogy a jugoszláv vezetés jogi, illetve politikai értelemben sikere-
sen integrálta tagjait, hogy ebben az időben kezdődtek a női emancipációs 
folyamatok, a munkásosztály bekapcsolása a döntéshozásba, a művészet 
modernizációja, a tömegoktatás és az egészségügyi védelem bevezetése stb. 
(KRAMARIĆ 2016: 178). Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy habár zajlott 
a gazdasági, társadalmi, kulturális felemelkedés, Jugoszlávia állampolgárai 
egy részét mégis kiszolgáltatta a szegénységnek és az erkölcsi romlásnak, 
amely a társadalom szétesésével is fenyegetett (KRAMARIĆ 2016: 251). 
Szerinte a Sztálinnak mondott történelmi nem mindkét vonatkozását is ki 
kell emelni, hiszen amellett, hogy az eltávolodás a szocialista blokk orszá-
gaihoz képest nagyobb fejlődéshez vezetett, egy láger is létrejött az ország-
ban (KRAMARIĆ 2016: 265). A pozitív változások szocialista narratívái a 
jó és bölcs vezetésről, az arany rezsimről szóltak, melyben a liberális po-
litika lehetővé teszi állampolgárai szabad mozgását is, a jólétet hozó piros 
útlevél kiadásának hátterében viszont a hatvanas évek sikertelen reformjá-
ból következő mélyülő munkanélküliség húzódott meg. A vendégmunkások 
rendszeresen küldtek haza pénzt a hozzátartozóiknak, s azzal, hogy segítet-
ték a családot, egyben azt az országot is támogatták, amit paradox módon 
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éppen gazdasági okok végett hagytak el. E nyitás után azonban továbbra 
is szubverzív elemeknek tekintették állampolgáraik egy részét, a vendég-
munkásokat is, akik szigorú ellenőrzéseken mentek keresztül (KRAMARIĆ 
2016: 266).

A jugórock, vagyis az ex-Jugoszlávia urbánus közegében, a nacionalista 
turbófolkkal szemben kialakuló, multikulturális jugoszláv identitást hirdető 
zenei irányzat máig népszerű és kulcsfontosságú a jugónosztalgikusok kö-
rében (MAKSIMOVIĆ 2017; VÁRADI–ERŐSS 2013), Kramarić azonban 
felhívja a figyelmet a jugórock kialakulásának hátterében meghúzódó kor-
látozásokra, amelyek ellehetetlenítették a jelentősebb reformtörekvéseket, 
amiket a zenei irányzat látszólag hirdetett (KRAMARIĆ 2016: 254). Meg-
ítélése szerint a multikulturalizmus is csupán az értelmiségi elit konstrukci-
ója volt azon meggyőződés mentén, hogy annak mindennapi gyakorlásával 
megoldódnak a politikai, kulturális és etnikai konfliktusok a társadalom-
ban (KRAMARIĆ 2016: 126). A jugoszláv kulturális tér azonban mindig 
a szerb/horvát nyelv ismeretére volt limitálva, melyben a szlovének és ma-
cedónok kisebb problémát jelentettek (többnyire ismerték a nyelvet) a többi 
etnikumhoz képest (KRAMARIĆ 2016: 232), a köztársaságok pedig ‒ köz-
tük a Horvát Köztársaság is ‒ a jugoszláv/szerb (kiemelés Z. K. által) kom-
munizmust egy sajátos kolonizációs erőként élték meg, miközben paradox 
módon az államvezetés a harmadik világgal szembeni kolonialista magatar-
tást ellenezte (KRAMARIĆ 2016: 132). A testvériség-egység jelszó hangoz-
tatásával párhuzamosan pedig etnikai konfliktusok zajlottak az országban: 
belgrádi egyetemista demonstráció (1968), horvát tavasz (1971), koszovói 
egyetemista-zavargások (1981) (KRAMARIĆ 2016: 127). 

Az eddigiekből jól látszik tehát, hogy Kramarić egyrészt a jugoszláv esz-
me mögöttes tartalmaiból következtetve a jugónosztalgia negatív és hang-
súlyosan nacionalista attribútumaira (homogenizáló, totalitárius) hívja fel 
a figyelmet (KRAMARIĆ 2016: 64), miközben más kutatások annak an-
tinacionalista voltát emelték ki (BARTULOVIĆ 2013; POPOVIĆ 2013). 
Másrészt pedig Jugoszlávia azon negatívumaira világít rá, melyeket a ju-
gónosztalgikusok elfelejtettek, s melyek kimaradnak a pozitív emlékezeti 
narratívákból. Erre utal a címválasztás, s ez a mondanivaló olvasható ki 
hangsúlyosan a kötet harmadik részéből is, mely a szerző személyes, nega-
tív Jugoszlávia-élményeinek összegzéseként is értelmezhető.

Zlatko Kramarić Nostalgija: kratka povijest zaborava [Nosztalgia: a fe-
lejtés rövid története] című kötetének olvasása során az a benyomás érhet 
minket, hogy közhelyek és többször megírt megállapítások ismétlődnek 
a könyvben, ha viszont a miről ír helyett a miért ír kérdésre helyezzük a 
hangsúlyt, akkor az ex-Jugoszláviával kapcsolatos politikai/tudományos 
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diskurzusok egyik vezető irányvonala tárul föl előttünk. Nemrég olvastam 
egy recenziót, amelynek felütése többször eszembe jutott Kramarić könyvét 
olvasva. Nagy Zoltán Sárközi Ildikó Gyöngyvérnek a sibe etnikus naciona-
lizmusról szóló kötetéről (SÁRKÖZI 2018) írva jegyzi meg, hogy „hazud-
nánk, ha az itt leírt folyamatokban nem ismernénk fel a ma Európában, akár 
Magyarországon is zajló folyamatokat, azt, hogy a múltról szóló közbeszéd 
és tudományos diskurzus uralásával próbálják meg kézben tartani a jelen 
magyarázatát és a jövő vízióját is. Talán semmi sem tűnik ma stratégiailag 
annyira fontosnak, mint a történelem feletti kontroll kialakítása”. Valójában 
a bemutatott könyv egyik legfontosabb üzenete is az, hogy folyamatosan 
csúszkálunk az olyan fogalmak között, mint múlt és történelem, emlékezet 
és felejtés, történelem és mítosz, eközben pedig azt gondoljuk, hogy a vita 
arról folyik, miről beszélünk, nem arról, miért mondjuk azt, amit mondunk 
(NAGY 2019). Szembeötlő, hogy az etnicitás és a nacionalizmus a véle-
ményformáló elitek küzdelmének terepe (NAGY 2019) a volt szocialista 
Jugoszlávia tagországaiban is, de e küzdelmekben Kramarić nem objektív 
külső szemlélőként, hanem tevékeny etnikus vállalkozóként, a horvát etni-
kus nacionalizmus véleményformáló elitjeként nyilatkozik meg kötetében.
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An Attempt to Delegitimize Yugonostalgia
  
In my study, with an analytical presentation of the latest work by Zlatko Kra-

marić (KRAMARIĆ 2016), I seek an answer to how the term Yugonostalgia is in-
terpreted in the socio-scientific discourses of the former Yugoslav republics, with 
particular reference to leading Croatian narratives, especially those with which we 
can identify the author himself. Kramarić is a regular professor at the Department 
of Cultural Studies at the Faculty of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, a lecturer 
in Macedonian culture and literature, as well as literary theory and cultural anthro-
pology, and since 2011, he has been an ambassador to Bosnia and Herzegovina. 
In his work he deals with the Croatian ethnic aspects of Yugoslav history and the 
issues of Yugonostalgia. His book “Nostalgia: A Brief History of forgetfulness” was 
published as part of the research project “Popular culture as a political strategy” 
which took place during 2016-2017. The book was co-published by the Department 
of Cultural Studies at the Josip Juraj Strossmayer faculty of the University of Osi-
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jek and the publisher Meandar Media. The author considers the development and 
changes in the meaning of Yugonostalgia and analyzes its popular and scientific 
discourses. He views the term as a legitimate myth in Croatian pluralistic society, 
while seeking an answer as to why Yugoslavia, as a political idea, is unable to sur-
vive during the transition from negative to positive. In his view, there is no longer 
an emancipatory political potential behind Yugonostalgia, which he tries to explain 
by highlighting the paradoxes hidden in the manifestations of the Yugonostalgic 
elite within civil society that represent its credible interpreters (ibid.). Therefore, 
Kramarić's book aims to question the role in the construction of historical opinion 
of the Yugonostalgic elite in relation to the positive aspects of socialist Yugoslavia, 
to delegitimize Yugonostalgia and nostalgic narratives tied to socialist Yugoslavia 
through the lens of Tito’s heterogenic socialism full of contradictions, as well as its 
historical aspects and manifestations that preserve memory of that time.

Keywords: Zlatko Kramarić, Yugoslavia, Croatia, Yugonostalgia, politics

Pokušaj delegitimizacije jugonostalgije
 
U svojoj studiji uz analitičko prikazivanje najnovijeg dela Zlatka Kramarića 

(KRAMARIĆ 2016) tražim odgovor na to kako se pojam jugonostalgije tumači u 
društveno-naučnim diskursima bivših jugoslavenskih republika, s posebnim osvr-
tom na vodeće hrvatske narative, posebno na one s kojima možemo da identifiku-
jemo i samog autora. Kramarić je redovni profesor na Odelenju za kulturološke 
studije Fakulteta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku, predavač makedonske kulture i 
književnosti, te književne teorije i kulturne antropologije, a od 2011. godine je i am-
basador u Bosni i Hercegovini. U svom radu bavi se hrvatskim etničkim aspektima 
istorije Jugoslavije i pitanjima jugonostalgije. Njegova knjiga Nostalgija: Kratka 
Povijest zaborava objavljena je u okviru istraživačkog projekta Popularna kultu-
ra kao politička strategija, koji se odvijao tokom 2016-2017. godine, a knjigu su 
zajedno izdali Katedra za kulturologiju Fakulteta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku 
i izdavač Meandar Media. Autor razmatra razvoj i promene značenja jugoostalgije 
i analizira njene popularne i naučne diskurse. Sam pojam posmatra kao legitimni 
mit u hrvatskom pluralnom društvu, dok traži odgovor zašto Jugoslavija kao poli-
tička ideja nije u stanju da preživi tokom prelaza iz negativnog u pozitivan sadržaj. 
Prema njegovom mišljenju, više ne postoji emancipatorski politički potencijal iza 
jugonostalgije, a to pokušava da objasni naglašavanjem paradoksa koji su skriveni 
u manifestovanjima jugonostalgične elite u okviru civilnog društva koji predstav-
ljaju njene verodostojne tumače (ibid.) Stoga je cilj Kramarićeve knjige da dovede 
u pitanje ulogu u konstrukciji istorijskog mišljenja jugonostalgične elite u odnosu 
na pozitivne aspekte socijalističke Jugoslavije, da delegitimizuje jugonostalgiju i 
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nostalgične narative vezane za socijalističku Jugoslaviju kroz prikaz heterogenog 
Titovog socijalizma prepunog kontradiktornosti, kao i na njegove istorijske aspekte 
i manifestacije koje čuvaju sećanje na to vreme. 

Ključne reči: Zlatko Kramarić, Jugoslavija, Hrvatska, jugonostalgija, politika

Beérkezés időpontja: 2020. április 10.
Elfogadás időpontja: 2020. április 17.
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AMI ÁTALAKUL...

What is Being Transformed...

Ono što se preobražava...

Rohanó világunkban gyakran megesik velünk, hogy nap-nap után elmegyünk vala-
milyen épület vagy műtárgy mellett. Tesszük ezt úgy, hogy szinte észre sem vesszük 
vagy el sem gondolkodunk azon a puszta valóságon, hogy az adott építmény mi 
okból, illetve mióta áll ott. 
Az elmúlt évben mind gyakrabban hallottunk a Belgrád–Budapest vasútvonal fel-
újításáról, modernizálásról. A XIX. században épült vasútvonal mára „elöregedett”. 
Európa egyik legjelentősebb vasútvonalának egy szakaszáról van szó.   

Kulcsszavak: vasútállomás, műtárgy, vasúti töltés, Szabadka–Újvidék vasút, személy-
forgalom, aluljáró, felüljáró

A XX. század egyik legnagyobb műszaki vívmánya a közlekedés fejlő-
dése volt. Száz év alatt óriási változáson ment keresztül a folyami, a szá-
razföldi és nem utolsó sorban, de talán legnagyobb mértékben a légi-légűri 
közlekedés. Egy felmérés alapján legkevésbé mégis a vasúti közlekedés 
fejlődött, ez a tény pedig környezetünkre nézve fokozottan érvényes. Ma 
összeurópai célkitűzés a lemaradt vasúti közlekedés felzárkóztatása a többi 
közlekedési mód mellé. Ez óriási kihívás, hiszen nálunk a lemaradás mellett 
a visszafejlődés is jelen volt, nem kis mértékben. Vajon ki emlékezik arra, 
hogy valamikor létezett a Szeghegy–Kula, Nagyfény–Csantavér, Szabadka–
Bácskossuthfalva‒Cservenka, Verbász–Szenttamás‒Becse, Horgos–Ma-
gyarkanizsa–Zenta–Ada–Becse vasútvonal? Mindez alig néhány évtizede 
volt, ma már viszont nem létezik, megszüntették – a vonalak eltűntek. Kis-
hegyes Községben még megvan a három vasútállomás: Szeghegy kitérők-
kel, ki- és berakodó tehervágánnyal, Kishegyes és Kishegyes határkitérővel, 
ahogy mindenki ismeri, a Csengettyűs megállókkal. Ma, amikor ezeket a 
sorokat írom, még megvannak.
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Kishegyes Községben minden bizonnyal történelmi minimumra csökkent 
a vasúti személyforgalom. A személyvonatok még megállnak, de alig akad 
le- vagy felszálló utas, a teherforgalom elenyészően alacsony. A lesújtónak 
mondható állapot ellenére nincs olyan középkorú vagy idősebb személy, 
akinek ne lenne valamilyen személyes emléke vagy élménye a vonaton való 
utazásról. Mindez a folyamatos változás mindennapjaink, életünk részévé 
vált, egyben emlékeztetve minket arra, hogy valamikor ez is másképpen 
volt. Mire elolvasásra kerül ez az írás, mindez már nem fog működni. 

A vasút átalakulása és teljes megújulása-felújítása nem fogja elkerülni a 
Kishegyes Községen áthaladó szakaszát sem. Drámai változás előtt állunk. 
Az eddigi egyvágányú helyett kétvágányú vasútvonal lesz, teljesen új felül- 
és aluljárók fognak épülni, lebontják a Kishegyes–Topolya közúti felüljárót 
és megszűnik mindhárom állomás. 

Kishegyesen, a nyugati faluszélen, a Vasút utca végén egy szűk aluljáró 
– vasúti híd ‒ alatt tudunk kijutni a falu nyugati határrészébe. A még meglé-
vő vasúti híd a vasútállomástól déli irányban húzódó, több mint 500 méter 
hosszúságú földtöltésbe van beépítve. Ezen a távolságon a vasút megépülé-
sekor a Telecskai dombok egyik völgyét kellett áthidalni. A töltés a Krivaja 
folyót is átszeli, így annak is zavartalan átfolyást kellett biztosítani. Ugyan-
az a sínpár fut rajta csaknem másfél évszázada. Ezzel a töltéssel valójában 
elvágták a falut a nyugati határrésztől, a kapcsolatot az aluljáró biztosította. 
A beépített föld a dombokba kialakított újabb műtárgyból, a bevágásból lett 
kitermelve. Ezen a bevágáson keresztül a Fekete hídon – mely a Sziváci út 
végén van – tudunk átjutni. A föld kitermelésére kizárólag kézi munkaerőt 
használtak, a föld szállítására lóvontatta kocsit lehetett csak alkalmazni. A 
művelet legnehezebb részét, a beépített föld tömörítését, bedöngölését ló-
vontatta tömörítővel és kézzel végezték. Mindezt mai szemmel nézve igen 
minőségesen készítették. Abban az időben a vasbeton még ismeretlen épí-
tőanyag volt, viszont ma, amikor a legmodernebb gépeket és mindössze 
néhány munkást láthatunk egy-egy hasonló építkezésen, ez hihetetlennek 
tűnik. Mindez csaknem 150 éves történet. A valóságban egy hatalmas mű-
tárgyat örököltünk, ami folyamatosan, észrevétlenül beleolvadt a környe-
zetünkbe. A Szabadka‒Újvidék szakasz legmagasabb (öt–nyolc méter ma-
gasságú ) töltése ez.  E sorok írásakor mindez még fennáll, de mára csupán 
napok kérdése, hogy leállítsák a vasúti forgalmat és ezen a szakaszon is 
kezdetét vegye az új kétvágányú gyorsvasút megépítése.

Az új vasutat a mai előírások szerint fogják megépíteni. Röviden össze-
foglalom a megújulást, az előttünk álló igen komoly változást:

 – két sínpár fut majd kerítéssel elkerítve a teljes hosszon, csakúgy mint 
az autópályán;
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 – megszűnik mindhárom vasútállomás;
 – teljesen új vasútállomás épül a kishegyesi és szeghegyi meglevő ál-

lomásépületek között félúton;
 – az állomáson két leállósáv lesz kialakítva, az utazók lifttel ellátott 

aluljárón kelhetnek át a túloldali leállósávra;
 – a síneken nem lesz lehetőség gyalogosan, sem gépjárművekkel átjár-

ni, ezt csak felüljárókon lehet megtenni;
 – új felüljárók fognak épülni.

Az új vasút nagyobb terhelést gyakorol majd a talajra is. Ezt a terhelést 
a meglevő földtöltés már nem tudja megtartani. A töltés megszűnik, a benne 
levő földet széthordják és a helyére vasbeton szerkezetű völgyhidat építenek 
több mint 500 méter hosszúságban, amely egyben megszünteti a falu és a 
nyugati határrész közötti természetesnek vélt „akadályt” is.

A töltés határ felőli oldala. Az utolsó személyvonatok egyike az aluljáró 
felett, a még meglevő sínpáron. (A vonat magassága alapján jól 

érzékelhető a töltés magassága is.) 

UTÓSZÓ

A községen áthaladó vasút megépülése európai kapcsolatot teremtett 
nemcsak a nagyvárosok, de a mellette fekvő falvak (Kishegyes, Bácsfeke-
tehegy és Szeghegy) számára is. Az elmúlt időszakban a közlekedéskultú-
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rában beállt változásokhoz lassan hozzászoktunk. Most egy másfél évszá-
zados történet véget ér, illetve gyökeresen átalakul. Ennek a folyamatnak 
részesei leszünk, amit majd lassan megszokunk, ahogy valamikor tették ezt 
eleink is abban a lappangó tudatban, hogy egyszer majd ez is korszerűtlenné 
válik.

What is Being Transformed...
 
In our fast-paced world, it often happens to us that we pass by a building 

or a work of art day by day without even noticing it. We may have never 
even addressed the question of why the building was built or since when it 
has been located there.

In the last year we have been hearing more and more about the recon-
struction and modernization of the Belgrade‒Budapest railway. The railroad 
built in the 19th century is now "obsolete". It is part of one of the most im-
portant railways in Europe.

Keywords: railway station, artwork, railway embankment, railway Subotica‒Novi Sad, 
passenger traffic, underpass, overpass

Ono što se preobražava...
 
U našem ubrzanom svetu često nam se dešava da iz dana u dan prola-

zimo pored nekakve zgrade ili umetničkog dela, a da ih nismo ni zapazili. 
Možda se prosto nikada nismo ni bavili pitanjem zašto je dotično zdanje 
izgrađeno ili otkada se nalazi tamo.

U posljednjih godinu dana sve češće smo slušali o obnovi i modernizaciji že-
ljezničke pruge Beograd‒Budimpešta. Železnička pruga sagrađena u XIX veku 
danas je „zastarela”. To je deo jedne od najvažnijih železničkih pruga u Evropi.   

Ključne reči: železnička stanica, umetničko delo, železnički nasip, železnička pruga Su-
botica‒Novi Sad, putnički saobraćaj, podvožnjak, nadvožnjak
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SZÉTSZAKÍTOTT VASUTAKON

On Interrupted Railway Lines

Na prekinutim železničkim prugama

Korenchy Sándor (1885–1976) vasutas élettörténete ez, melyen keresztül betekin-
tést kapunk egy család életébe, rövid és tömör leírásban rögzítve hetven év történel-
mét, amely jelentősen beleszólt mindennapjaikba. Egy ígéretes és irigyelt munka-
hely ‒ amely a jövő biztonságát ígérte ‒ szakította szét a családot. Először oltalmat 
nyújt a háború borzalmában, majd a borzalmak forrásává válik. E sorsfordulókkal 
teletűzdelt évtizedek alakították a család sorsát, amelybe az egyén nem szólhatott 
bele. E tragédiák sorozatában kellett a mindenkori államot szolgálni és minden 
megpróbáltatás ellenére embernek maradni, a családot eltartani. Ennek a feladatnak 
tett eleget nagyapám, és nevelte fel kilenc félárva gyerekét.

Kulcsszavak: vasút, I. világháború, vagonlakók, gazdasági világválság, II. világháború, 
oroszok, útlevél, rendőrség 

Apai öregapám, Korenchy Sándor a felvidéki Kürt falujában született 
Komárom vármegye érsekújvári járásában. Felmenői és apja bognármes-
terek voltak, apja, Korenchy Alajos olyan mesterlevéllel rendelkezett, 
amellyel a Monarchia területén bárhol műhelyt nyithatott a helyi hatóság 
beleszólása nélkül. Így, az akkori szokásjog szerint, fia is kitanulta a mester-
séget. Évekkel később e tudásnak köszönhetően tartotta el családját, habár 
más munkakörben is dolgozott. 

Egy sikeres mentési művelet végrehajtása után a vasúthoz került. Vasutas 
nagybátyja parancsára két pattantyút (sínre erősíthető robbanótöltet vész-
helyzet esetére) helyezett a Bécs felé tartó gyors elé, mert az a sűrű ködben 
két tilos jelzés mellett is elhaladt. Ez volt az utolsó lehetőség, hogy megaka-
dályozzanak egy biztosnak látszó vasúti tragédiát, és sikerült nekik. Óriási 
tett volt, ezért a Vasúttársaság sem volt hálátlan: felvette munkásai közé, 
mint raktári málházót, ami abban az időben felért egy lottófőnyereménnyel. 
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1907-et írtak, és mindenki Amerikába igyekezett a munkanélküliség elől 
(„szaladós forradalom”). A család örült, hiszen ez biztos megélhetést jelentő 
munka volt, ám akkor még senki sem gondolta, hogy az új munkahely mind-
örökre meghatározza majd az életüket.

Sándor két év alatt letette a váltókezelői szakvizsgát és feljebb léphetett a 
ranglétrán. A forgalomirányitáshoz került, ahol szigorúbbak voltak az előírá-
sok és nagyobb a jövedelem. Ám a Vasúttársaság szabadon rendelkezhetett 
a munkásival, így egy nap távirat érkezett: áthelyezték Kiskunfélegyházára. 
A munkára két nap múlva kellett jelentkeznie (aki nem fogadta el az áthe-
lyezést, letehette a vasutassapkát és az egyenruhát – mehetett a Szenthárom-
ság-szobor elé munkát keresni). Így került Sándor a Felvidékről az Alföldre. 
Ekkor még tartott a „boldog békeidő”, az a kétszáz kilométer nem jelentett 
gondot, hisz „gyorssal utazva” három óra alatt hazaért. Mint vasutas, köz-
tiszteletet élvezett, mindenki felnézett az állami alkalmazott egyenruhájára, 
magatartására és tegyük hozzá, hogy a vele járó fizetésre is. Nem véletlenül 
alakult ki ez a közmondás: „Teheti, mert vasúti”. Másfél év szolgálat után 
elérkezettnek látta az időt, hogy családot alapítson, így megnősült. A ka-
pott szolgálati lakás és a vasúti fizetés mellett folytatta otthoni elfoglaltságát 
– méhészettel foglalkozott. Nem is akárhogyan, hanem úttörőként, a Pesti 
kiállításon látott újdonság szerint, a keretes „országos” kaptárakkal (az első 
szabványosított kaptárral az ország területén). Ám a vasút szigorú szabályai 
sajnos hamarosan ismét beleszóltak sorsának alakulásába.

A Torontál vármegyei vasútvonalak személyzetének nagy részét lecse-
rélték, így került immár családjával „ideiglenesen” a délvidéki Törökbe-
csére. Az áthelyezést átmeneti intézkedésnek tekintették, és csak bérelték a 
házat. Úgy gondolták, egy évre nem érdemes házat venni (mert ennyi időre 
szólt az áthelyezési parancs). A messze lévő Kürtön a hazaküldött pénzből 
már épült a család új háza, de az áthelyezést ‒ további parancsig ‒ meghosz-
szabbították. Ezt nem sokkal később, egy újabb, sokkal szigorúbb rendelet 
váltotta fel. Kitört a nagy háború, így mint egyenruhás, fegyvertelen állami 
testületre, a vasút dolgozóira haditörvények voltak érvényesek. Alkalmazot-
taira katonai törvények vonatkoztak és életbe lépett a lakhelyelhagyási tila-
lom. Szerencse a vészhelyzetben, hogy a vasutasok nem kerültek a frontra, 
így ő sem ment frontszolgálatra, ám a munkája nehéz volt és veszélyes. A 
háború utolsó hetében mégis befutott a behívóparancs: hatos tűzérnek ren-
delték, de mire eljött a bevonulás napja, véget ért a háború. Ez pedig nem a 
várt megnyugvást hozta el, hanem a legnagyobb bizonytalanságot. Zűrzavar 
és fejetlenség vette kezdetét, mivel a bevonuló győztes katonák éjjel érkez-
tek, és ahol világosságot láttak, oda lőttek a mozgó vonatról. Öreganyámat 
centiméterekkel kerülte el egy ilyen golyó, mikor bölcsőben fekvő gyerekét 
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(nagynénémet) látta el a szobában. Ez történt a „béke” első napján. Reg-
gelre megérkezett a parancs, miszerint az állami alkalmazottaknak el kell 
hagyniuk állomáshelyüket, így minden alkalmazott két tehervagont kapott 
személyes dolgainak elszállítására (már amit el tudtak vinni). Irány „haza” 
‒ azaz majdnem, hiszen a felvidéki, félig elkészült ház immár egy harmadik, 
új ország területén volt, ezért csak Szegedig tudtak utazni. A vasúti igaz-
gatóság „B” listára tette őket sok más sorstársukkal együtt. Ez fél fizetést 
jelentett, illetve a kapott vagonokban laktak kilenc hónapig. Ekkor újabb 
parancs érkezett: mindenki foglalja el eddigi állomáshelyét, így végre min-
den rendeződött és visszatérhettek a békeidők nyugodt napjai. Ám az élet 
hamar rácáfolt az addigi ábrándokra, hiszen elhagyott lakásukat kifosztva 
találták, csak a csupasz falak maradtak. Mire kipakoltak a vagonokból, jött 
az újabb csapás, hiszen lezárták a határokat és kikiáltották az új államokat. 
Ezen államoknak szükségük volt a szaktudásukra, mert nélkülük nem tudták 
volna működtetni a vasúti rendszert. A sors különös fintora, hogy fizetésüket 
még két évig a Magyar Állam utalta. Az akkori korona a hivatalos árfolyam 
szerint egy dinárt ért, a magyar alkalmazottak fizetését pedig hivatalból vál-
tották be 1/4 értékben. A későbbi pénzcsere alkalmával mindenkire ezt a 
szabályt alkalmazták. 1920-at írtak, és iszonyúan nehéz idők következtek. 
Mint váltókezelő, továbbra is a vasútnál dolgozhatott az új állam törvényei 
szerint. Ekkor még egyszer elutazhatott meglátogatni szüleit, testvéreit és 
épülő, új házát, de a következő évtizedekben erre nem volt lehetősége. En-
nek sok oka volt. Először is nem kaptak állampolgárságot, sem útlevelet, a 
vasutasokra pedig, mint megbízhatatlan csempészekre, kémekre és árulók-
ra tekintettek. A történelmi események pedig szédületes iramban követték 
egymást. Ezek a fordulatok mindig hivatkozásul szolgáltak arra, hogy mi-
ért nem hagyhatja el a lakhelyét. A legjelentősebb fordulatok a következők 
voltak: a király merénylet áldozata lett, az új király diktatúrát vezetett be, 
leszámoltak a kommunistákkal, kitört a II. világháború, leszámoltak az oro-
szokkal és Budapesten kitört az ’56-os forradalom.

Ilyen körülmények között, 1926-ban egy nehéz döntést hozott: új házat 
kell építeni – immár egy teljesen idegen országban. Jutányosan megvett egy 
negyedhold földet, ami a gazdálkodóknak nem kellett, mert kicsi és elzárt 
volt a vasút és a téglagyár mögött, ráadásul mellette jelölték ki az új falut. 
Először műhelyt kellett építenie és kutat, majd elé a lakóházat. Ez volt a 
terve, de jött a „fekete csütörtök” és a gazdasági világválság. A kút még 
elkészült, de minden más terve meghiúsult, így nem volt már jövedelmező 
mellékkeresete. Munkanélküli napszámosok verték a vályogot az új házhoz, 
azaz a megkezdett műhelyhez. Ezt még valahogy befejezte és „ideiglene-
sen” beköltöztek, amíg az új ház elkészül, ám a sors kegyetlen. A válság 
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nem múlt el, ráadásul nagyanyám megbetegedett, az orvos szerint a tíz éve 
átélt súlyos ijedtség következményeként. Gyógyszer nem volt a bajára, 
amúgy a patika is teljesen üresen állt, a betegség pedig csak súlyosbodott. 
1934-ben halt meg nagyanyám. Nagyapám egyedül maradt kilenc gyerme-
kével, a legfiatalabb nem volt még négyéves, a legidősebb pedig tizennyolc. 
A kilátástalanság évei következtek. A csekély fizetés tizedét levonták a va-
sutasok „önkéntes” segélypénztárának számlájára, a pénzt nem lehetett fel-
venni – csak hitel formájában, tizenöt év tagság után. A felgyűlt összeg igen 
jelentős volt ‒ kb. egy polgári ház ára a főutcán. (Ezt az összeget soha nem 
kapta vissza, és 1941 áprilisában a bankot is lebombázták. A háború utáni 
kommunista állam pedig nem ismerte el a tartozást, arra hivatkozva, hogy a 
királyi államtól kérjék vissza az összeget).

Nagyapám nem nősült meg többé. A legkisebb testvéreket az idősebb nő-
vérek nevelték addig, míg férjhez nem mentek. A túlélést nagyapám örökölt 
szakmája, a bognár és asztalos mesterségbeli tudása, valamint a méhészet 
biztosította. A vasúti szolgálat mellett vállalhatott ilyen jellegű munkákat. 
Bedolgozott az akkor még működő, megtűrt asztalosoknak. (1945 után a 
kisiparosokat az állam ellenségeivé nyilvánították). Az akkoriban teret hó-
dító moziknak készítették többszázas sorozatokban a székeket. A másik biz-
tos kereseti forrást a cséplőgépek biztosították, mert a cséplés befejeztével 
(augusztus vége) a gépek fából készült részeit cserélni kellett. Ez összetett 
munka volt, nem szívesen vállalták a hivatásos műhelyek, mivel bontással 
indult, és nem is minősült sablonmunkának, ám a géptulajdonosok megfi-
zették, mert csak a felújított, pontosan beállított gépekkel kezdhették újra a 
cséplést.

1939-től újabb háborús szolgálat következett, immár egy másik állam 
egyenruhájában. Nem kellett hadba vonulnia, ám a háború, mindig háború 
volt, ilyenkor még a következő perc eseményei sem láthatók előre. De az 
élet nem állt meg, a vonatoknak menni kellett, a családnak pedig enni, annak 
ellenére, hogy a boltok üresek voltak, az árak pedig megfizethetetlenek. Az 
otthoni munka éltette a családot, mert a kertet megmunkálták és nyulakat 
tartottak. Egy javításért három nyulat kaptak, amelyek vemhesek voltak, így 
azokat nem lehetett levágni. Egy ólféleséget tákoltak össze, és ott tartották 
őket. E döntés jelentette a háború évei alatt a túlélést. Az elszaporodott iva-
dékok biztosítottak hetente egy-két alkalommal húst az asztalra, valamint 
egy kis mellékjövedelmet, csere útján. A háborús évek nyomorúságai között 
sem állt meg az élet, Júlia nagynéném férjhez ment, és a lakodalmat enge-
délyeztetni kellett. Ez 21 órára szólt, mert kijárási tilalom volt érvényben. 
A zenét egy vándorcirkusz zenekara szolgáltatta, amelynek tagjai a háború 
kitörése óta nem hagyhatták el a települést, ezért örültek a lehetőségnek 
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és a keresetnek. Az engedély pontos betartását járőrcsapat ellenőrizte, akik 
ugyancsak reggelig mulattak a lakodalomban. 

A háború vége újabb bonyodalommal köszöntött be: bejöttek az oroszok. 
Először vágójószágot rekviráltak minden házból, a tyúktól a tehénig válo-
gatás nélkül mindent vittek. A katonák egyenesen az ólhoz mentek, de a 
nyulak nem kellettek nekik, bosszúsan köptek egy nagyot és tovább álltak. 
De ez csak az első nap eseménye volt, mert hamarosan a bevonuló orosz 
egységek négy magasrangú tisztje szállásolta el magát a kis oldalszobába 
(ennek területe alig tíz négyzetméter volt), ráadásul az egyikük sebesülten 
érkezett. Az oroszok négy hónapig éltek együtt a családdal, számukra is 
főzni kellett, néha ők is hoztak némi alapanyagot, de ritkán. Különös szo-
kásaik voltak. Állandóan mérgezéstől tartottak, és addig nem ettek, amíg 
a háziak meg nem kóstolták az ételt. Sokszor kicserélték az előttük lévő 
tányért; egyszerűen elvették valaki elől és a sajátjukat adták oda. A mákos 
tészta láttán fegyvert fogtak a háziakra, mert nem tudták, hogy ez is élelmi-
szer. Ebéd után különös kíváncsisággal figyelték a családot. Aznap ők nem 
ettek semmit, de nem kértek más ennivalót sem. Amikor harmadszor főz-
tek nekik mákostésztát, a legmagasabb rangú tiszt hangosan parancsolt az 
egyik tisztre: Kušaj! (kóstold, egyél). A tisztnek óránként kellet jelentenie, 
mit érez (bódultságot esetleg), és milyen tapasztalatai vannak, csak ezután 
ettek mindannyian a mákos készítményekből.

E rövid, nehéz közjáték az orosz tisztekkel nagy szerencsét jelentett a 
következő hónap folyamán a család számára. A történelemből tudjuk, hogy 
ekkor történtek a ’44-es atrocitások. Náluk is megjelentek a „partizáncsa-
pat” tagjai, de az egyik orosz tiszt lövésekkel kergette ki őket a házból. Ettől 
kezdve fegyveres őr állt az udvaron éjjel-nappal mindaddig, amíg a tisztek 
nem kaptak menetparancsot. Így menekültek meg a borzalmaktól – részben. 
Egyik nagynéném férje viszont eltűnt e zűrzavaros időkben, jellegzetes sza-
bású kabátját évekig más viselte. 

Röviddel a háború befejezte után Sándor megkapta a nyugdíjat. Azt gon-
dolta, ekkor felkeresheti az immár több mint húszéve nem látott szüleit és 
testvéreit, de ez továbbra is hiú ábránd maradt. A politikai eseményekre hi-
vatkozva nem kaphatott útlevelet, hiába kérelmezte, mindig elutasították. 
Csak 1960 tavaszán engedélyezték az útlevél kérvényezését, amennyiben 
rendezi állampolgárságát. Hosszú utánajárás következett, hiszen először 
személyi igazolványt kellett készítenie, az év folyamán vagy hatszor utazott 
Belgrádba, a belügyminisztériumba emiatt. Miért nem lehetett azt helyben 
elintézni? Soha nem adtak rá magyarázatot.

Végre, október közepén megjött az értesítés, hogy 1961. február 20-án 
hazautazhat. Az útlevelét egy nappal útja előtt a Verbászi rendőrségen ve-
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hette át, és egy órával az indulás előtt még jelentkeznie kellett a vasútállo-
máson lévő rendőrségi irodán. 

Az útlevelet nem kapta kézhez a lakóhelyén, mint minden más polgár, a 
nemzetközi vonatra pedig jobb összeköttetéssel, Újvidéken vagy Szabadkán 
is felülhetett volna. Mai szemmel nézve is értelmetlen ez a határozat. Nem 
lehetett más célja, mint megalázni a kérelmezőt és a végletekig megnehezí-
teni az utazást. Törökbecséről Verbászra utazni az adott időben csak hatal-
mas kerülővel volt lehetséges Újvidék felé, esetleg hajóval Óbecséig, és az 
akkor még üzemelő Szenttamási vonalon átmenni Verbászra. (Az 1960-as 
évek végéig Törökbecse és Becse között menetrend szerinti személyszállító 
hajó közlekedett – a nép csak „kishajónak” nevezte.)

A régen várt hazatérés öröme azonban elmaradt, hiszen édesanyja, aki a 
levelek tanúsága szerint hosszú évtizedekig várta hazatérését, 101 éves ko-
rában visszaadta lelkét a teremtőnek. Még értesült fia hazautazásáról, ám azt 
már nem érhette meg. Az utazás megpróbáltatásai még a visszatéréskor is 
tartottak. Habár az útlevél 5 évre szólt, azt a hazaérkezés után 24 órán belül 
le kellett adnia azon a rendőrállomáson, ahol felvette (Verbászon)! 

Így szólt bele a vasút egy család életébe. Így lett egy irigyelt munkahely-
ből rémes valóság, és szaggatta szét a családot, ugyanúgy, ahogyan magát a 
vasutat is darabokra tépték.

E sorok írója Korenchy Sándor unokája.

On Interrupted Railway Lines

Through the life story of the railwayman Sandor Korenchy (1885‒1976), 
we gain insight into the lives of families. The brief and concise description 
records history over seven decades that has had a profound impact on family 
life. A workplace that promised and sparked envy and meant a secure future 
was able to separate the family. It first provided protection during the horrors 
of war, and then became a source of horrors. Those decades, often filled with 
crucial life changes, shaped the fate of a family that an individual could not 
interfere with. During a series of these tragedies, one had to serve the eter-
nal "state" and in spite of all the temptations to remain human and support 
the family. My grandfather fulfilled this task and raised his nine motherless 
children.

Keywords: railroad, World War I, wagon occupants, World Economic Crisis, World War 
II, Russians, passport, police
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Na prekinutim železničkim prugama

Kroz životnu priču železničara Šandora Korenčija (1885‒1976) dobija-
mo uvid u život porodice. U kratkom i sažetom opisu zabeležena je istorija 
tokom sedam decenija koja je imala snažan uticaj na porodični život. Radno 
mesto koje je obećavalo i izazivalo zavisti koje je značilo sigurnu budućnost 
uspelo je da razdvoji porodicu. Prvo je pružilo zaštitu tokom ratnih stra-
hota, a zatim postaje izvor strahota. Te decenije često ispunjene ključnim 
životnim promenama oblikovale su sudbinu porodice u koju pojedinac nije 
mogao da se meša. Tokom nizatih tragedija moralo je da se služi večitoj 
“državi” i uprkos svim iskušenjima ostati čovek i izdržavati porodicu. Moj 
deda je ispunio taj zadatak i odhranio je svojih devetoro dece bez majke.

Ključne reči: železnica, Prvi svetski rat, stanari vagona, svetska ekonomska kriza, Drugi 
svetski rat, Rusi, pasoš, policija
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