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ÚJ VI DÉ KI KIS TÜ KÖR



AZ ÚJ VÁ ROS

Ott, ahol az ég tá jak ke resz te zik egy mást, és az őket ös  sze kö tő 
utak ból a ke let re ve ze tők át lé pik a Du na Gib ral tár ját, a bal ol da li 
Du na-rév nél, az egy kor Ó-Péterváradjának és Vásáros-Váradnak 
is ne ve zett, el pusz tult kö zép ko ri fa lu he lyén ala kult meg az osz-
trák–török há bo rúk ide jén a Péterváradi-sánc nak ne ve zett te le pü lés. 
A ka to na sá got kí sé rő, fő leg ke res ke dők és kéz mű ve sek, szer bek, 
né me tek, ma gya rok, zsi dók, ör mé nyek és gö rö gök, a Du na mo csa ras 
és holt ága i ból ki emel ke dő há tak ra épí tet ték üz le te i ket és lak he lye i-
ket. Ja va i kat gyor san gya ra pít va 1748. feb ru ár 1-jén köl csö nök ből 
és sa ját pén zük ből 80 000 raj nai fo rin tért meg sze rez ték az ak kor 
már me ző vá ro si ran gú te le pü lés nek a sza bad ki rá lyi vá ro si jo go-
kat. A vá ros új ne vet is ka pott, a csá szár nő ren del ke zé se alap ján 
Neoplantának, Új vi dék nek, Neusatznak és Novi Sadnak ne vez ték.

E rö vid ke let ke zés tör té net ből ta lán már kö vet kez tet ni le het ar ra, 
hogy Új vi dék nem a foly to nos ság, ha nem a disz kon ti nu i tás te rem tet te 
új vá ros, mely nek nem ze ti és val lá si tar ka sá ga el le né re, ha nem is ál lan-
dó an, de tör té ne té nek leg na gyobb ré szé ben, la kói ér de ke i nek ál lan dó 
egyez te té se és tisz te let ben tar tá sa mel lett, rö vid időn be lül si ke rült iga-
zi vá ros sá vál nia. Olyan vá ros sá, amely a Ma gya ror szág ra 1690 után 
tö me ge sen be köl tö zött szer bek leg na gyobb köz pont já vá vált.

Az 1848/49-es for ra da lom és sza bad ság harc ide jén vi szont a 
kü lön bö ző nem ze ti ér de kek ös  sze egyez tet he tet len sé ge mi att tör té nel-
mé nek leg na gyobb rom bo lá sát él te át. A péterváradi erő döt el fog lal-
ni szán dé ko zó Jelačić bán a vá ros ból ágyúz tat ta a du nai ha jó hi dat 
és az erő döt, ahon nan a for ra da lom mel lett fel so ra ko zott le gény ség 
1849. jú ni us 12-én ágyú tűz alá vet te a vá rost. Koz ma La jos pirosi 
plé bá nos, aki csa lád já val a vá ros ban tar tóz ko dott, „Új vi dék vég nap-
ja ként” él te meg a tör tén te ket. A 2812 ház ból csak 808 ma radt ép ség-
ben, la kos sá gá ból, aki csak te het te, el me ne kült, és az egy kor 20 300 
lel ket szám lá ló vá ros ban még 1857-ben is csak 15 822 la kost ír tak 
ös  sze. A pusz tí tást a vá ros la kos sá ga egy 1 500 000 ezüst fo rint nyi 
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kincs tá ri köl csön meg szer zé sé vel 1852-től fo lya ma tos ja ví tá sok kal 
és új já épí té sek kel há rí tot ta el. A nem ze ti ke dé lyek is las san le csil la-
pod tak, és az 1852-es vá ro si tiszt újí tá son már is mét meg je len tek a 
ma gyar és a né met kép vi se lők.

Az új vi dé ki ma gyar ság hely ze te 1867-től vál to zott meg, mert 
ek kor vált vi lá gos sá: a szerb ség nek be le kell tö rőd nie ab ba, hogy 
sem a csá szár, sem az ud var nem aján dé koz hat ja oda a vá rost egy 
más nem zet nek a ma gyar ál lam le gi ti mi tá sá nak és in teg ri tá sá nak 
a szám lá já ra – bár men  nyi re ígér get te is –, még ak kor sem, ha az 
et ni ka i lag a tör té nel mi pil la nat nyúj tot ta hely ze tet ki hasz nál va jo got 
for mált rá.

A ma gyar la kos ság szá ma Új vi dé ken las san nő ni kez dett, a szerb 
és a né met új sá gok után ek kor kez de nek meg je len ni az el ső ma gyar 
nyel vű he lyi la pok, mint pl. az Új vi dék 1875-ben, majd az Új vi dé ki 
Hír lap 1891-ben, il let ve az Új vi dé ki Szín ház és a Thalia, va la mint a 
gyer me kek nek szánt Me se vi lág.

Az új vi dé ki ma gyar ság tár sa dal mi éle te is szer ve ződ ni kez dett: 
1875-ben meg ala kult az Új vi dé ki Ma gyar Ka szi nó, mely nek tag sá-
ga kétszázötven kö rül moz gott, „leg töb ben az ér tel mi sé gi vi lág ból” 
szár maz tak, de szí ve sen ke res ték fel he lyi sé ge it a jobb mó dú ke res ke-
dők és ipa ro sok is. Az új vi dé ki ma gyar föld mű ve sek és ipa ro sok az 
Új vi dé ki Katholikus Ol va só kör kö rül gyü le kez tek 1902-től fog va. A 
Bel té ri Katholikus Kör ben pe dig a ka to li kus ér tel mi ség, va la mint a 
ke res ke dők és az ipa ro sok gyü le kez tek 1907-től kezd ve.

Az új vi dé ki ma gya rok 1869-től a né met nyel vű Új vi dé ki Da lár da 
tag jai kö zött is meg ta lál ha tók, mely ből 1897-ben vált ki az Új vi dé ki 
Pol gá ri Ma gyar Da los kör. Ter mé sze te sen val lá suk tól füg gő en szin te 
majd nem min den gyü le ke zet ben egyen ran gú an sze re pel tek az új vi dé-
ki ma gyar ság kép vi se lői is.

Er re az idő re, 1889-re te he tő a Da rá nyi Ignácz in dít vá nyá ra a sző-
lé szet elő re moz dí tá sát és a sze gény, nincs te len la kos ság fog lal koz ta-
tá sát is ser ken tő te vé keny ség ként megkezdőtött, Új vi dék dél nyu ga ti 
ré szén el te rü lő, ala csony fek vé sű, ho mo kos rész be te le pí té se, mely 
idő vel leg na gyobb rész ben a sze gény ma gyar ság vá ros rész évé vált. 
Eb ből a „vas úti so rom pón tú li”, a Krakszner kocs má nál kez dő dő sa já-
tos vi lág ból ke rül tek az új vi dé ki ek asz ta lá ra az első ta va szi ve te mé-
nyek, a leg el ső nek be érő sző lők, a bu da pes ti ek asz ta lá ra pe dig a rit ka 
kék pa ra di csom. A vá ros részt elő ször Da rá nyi-te lep nek, majd 1918 
után Adamović-telepnek hív ták, kö rül be lül kilencezer la ko sa volt, 
egy is ko lá ja (1928), va la mint egy ka to li kus és re for má tus temp lo ma.
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Az el ső vi lág há bo rú be fe jez té vel Új vi dék ugyan úgy, mint egész 
Bács ka, Bá nát és Ba ra nya, az újon nan meg ala kult dél szláv ál lam 
ha tá rai kö zé ke rült. Az anya or szág tól va ló el sza ka dás elő idéz te hul-
lám völgy ből az új vi dé ki ma gyar ság ne he zen épült fel. Er ről a kor-
szak ról ta lán csak a Csu ka Zol tán szer kesz tet te Út cí mű fo lyó irat, 
a Dél-bács ká ból ki nö vő Reg ge li Új ság és az 1927-ben új ra ala kult 
Pol gá ri Ma gyar Da los kör ta nús kod nak.

A má so dik vi lág há bo rú ban a vá rost nem ér te na gyobb mé re tű rom-
bo lás, vi szont az 1942-es „hi deg na pok” ide jén, a háromezer új vi dé ki 
szerb és zsi dó, köz tük szá mos ma gyar, majd 1944-ben az ár tat lan 
ezerötszáz ma gyar és az ed dig meg ha tá ro zat lan szá mú né met és szerb 
la kos ki vég zé se mély se be ket ha gyott a vá ros la kó i nak lel ké ben.

Az zal pe dig, hogy Új vi dék Vaj da ság Au to nóm Tar to mány gaz-
da sá gi, po li ti kai, kul tu rá lis és ok ta tá si köz pont ja lett, a vaj da sá gi 
ma gyar ér tel mi ség nagy ará nyú kon cent rá ci ó ja kö vet ke zett be, és így 
e vá ros a ju go szlá vi ai ma gyar ság köz pont já vá vált. Már 1944 ka rá-
cso nyá ra meg je lent a Sza bad Vaj da ság, majd a Ma gyar Szó, 1949-
től van az Új vi dé ki Rá di ó nak fo lya ma tos ma gyar mű so ra, 1957-ben 
a Fo rum Ki adó ház, 1959-ben a Ma gyar Tan szék, majd 1969-ben a 
Hun ga ro ló gi ai In té zet ala kult meg. Az Új vi dé ki Te le ví zió 1968-tól 
„be szél” ma gya rul. De már 1945-ben új rain dult a Híd fo lyó irat, majd 
1964-ben az Új Symposion, me lyek a 60-as és 70-es évek vé gén az 
egye te mes ma gyar iro da lom nak is to váb bí tot ták a mo dern áram la to-
kat, és ad tak köz lé si le he tő sé get a még „meg nem ér tett”, de ma már 
a ma gyar iro da lom és gon dol ko dás klas  szi ku sa i nak szá mí tó egyé ni-
sé gek nek.

Ju go szlá via szét esé se és a há bo rú után so kan el men tek, de a vá ros 
százezer új la kost ka pott. A Te lep már nem a ta ka ros há zak és ker tek, 
a ma gyar mes ter em be rek vi lá ga, ut cá in a me ne kül tek pa lo tái so ra-
koz nak. De azért Új vi dé ken az óvo dá tól az egye te mig még min dig 
ál mod nak és be szél nek ma gya rul még ak kor is, ha van nak olya nok, 
akik ezt más ként sze ret nék.
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ÚJ VI DÉK MA GYAR SÁ GÁ RÓL

Új vi dék vá ros tör té nel mé vel fog lal koz va a szerb szak iro dal mat 
ol vas va és a saj tó ha sáb ja in fo lyó na pi po li ti kai vi tát fi gyel ve ér zé-
kel he tő, hogy az új vi dé ki szerb ség egy ré sze el uta sít ja az ide gen ural-
mat szim bo li zá ló feb ru ár 1-je ün nep lé sét, szám ta lan szor fel me rült 
ben nem a kér dés: va jon men  nyi re ma gyar Új vi dék?

A vá ros elő tör té net ében a hely zet vi lá gos. A mai Új vi dék te rü-
le tén a kö zép kor ban több fa lu lé te zett, la kos sá guk ma gyar vol tá ról 
az egy ko ri adó fi ze tő lajst ro mok tanúskodnak, sőt a kö zel múlt ban 
az újab ban Bistricának ke resz telt Új te lep vá ros rész ben a Köz sé gi 
Műemlékvédő In té zet ré gé szei kö zép ko ri, jel le gé ben pe dig ma gyar 
fa lu ra buk kan tak. De be van bi zo nyít va a kö zép ko ri Vá sá ros-
Vá rad, Ó-Péterváradja, Zajol, Mortályos vagy a kis sé tá vo labb eső 
Baksafalva, Bi va lyos, Keménd és Szent Már ton lé te zé se is, me lyek 
a moh ácsi vész (1526) után nép te le ned tek el. La kos sá guk he lyé re a 
tö rök ura lom ide jén szer bek te le pül tek, így pél dá ul Rivicára vagy 
Csenejre, egé szen a Kar ló cai bé ké ig, 1699-ig, ami kor már az új já -   
é pí tett oszt rák péterváradi erőd du nai híd fő je kö rül, az osztrák–török 
há bo rúk elő idéz te bi zony ta lan ság kö vet kez té ben el kez dő dik egy új 
vá ro si jel le gű te le pü lés nek, a Péterváradi-sánc nak, az 1748 után sza-
bad ki rá lyi vá ro si rang ra ju tott Új vi dék nek a fej lő dé se.

Ha nem is tö me ge sen, de azért a vá ros sors for dí tó ese mé nye i hez 
az itt la kó ma gyar ság szin tén hoz zá já rult. Így pél dá ul Pé ter Fe renc 
és Nagy Sá mu el a szerb és a né met gaz dag ke res ke dők kel együtt 
ke zes sé get vál lalt a sza bad ki rá lyi vá ro si rang meg vá sár lá sá hoz 
szük sé ges pénz köl csön vé te le kor. De ott van nak a ma gya rok az el ső 
vá ro si ma giszt rá tus be ik ta tá sá nál is a vá ro si sze ná tus tag ja i ként a 
már em lí tet tek mel lett: Svertecki Jó zsef, Pirsel Má tyás, Rajcsányi 
Gá bor és Rejtcer Já nos, akik nek a ne ve mel lett val lá si és nem ze ti 
ho va tar to zá su kat is fel tün tet ték. Ma gyar nak, „hungarus”-nak val lot-
ták ma gu kat. Nagy Sá mu el kéz írá sát, vá ro si ír nok lé vén, szá mos 
egy ko rú irat is őr zi.
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Érdujhelyi Meny hért szór vá nyos ka to li kus be te le pü lés ről be szél 
1702 és 1748 kö zött. „Kez det ben a ma gya rok szám ra néz ve leg-
ke ve seb ben vol tak, az idők fo lya mán sza po rod tak fel.” Na gyobb 
szám ban 1740 után, ami kor a bács kai Ti sza-vi dék ről, Ka ni zsá tól 
Föld vá rig te le pül tek be az ak kor vi rág zás nak in dult vá ros ba. Er ről az 
1702-től ve ze tett egy há zi anya köny vek ta nús kod nak.

A né met la kos ság va la mi vel ké sőbb, Belg rád új bó li tö rök ura lom 
alá ke rü lé se, 1739 után köl tö zik ide nagy  szám ban, fel te he tő en az 
egész Belg rá di Né met vá ros ke res ke dői és ipa ro sai, akik a szerb ke res-
ke dők kel együtt a vá ros te he tő sebb pol gár sá gát al kot ták. A ma gya-
rok ál ta lá ban ér tel mi sé gi ek, hi va tal no kok és mun ká sok vol tak, te hát 
a vá ros kö zép- és sze gé nyebb ré te ge it al kot ták.

De te le pül tek ide gö rö gök, ör mé nyek és már kez det től fog va je len-
tős szám ban és el kü lö nül ve zsi dók is, akik nek új vi dé ki kö zös sé ge 
1773-tól lé te zett, és a ba jai mel lett a leg ré geb bi volt a vár me gyé ben. 
Kö rül be lül er re az idő re te he tő az ágos tai evan gé li ku sok, va la mint a 
pacséri, ómoravicai és pirosi re for má tus te le pí tés ből Új vi dék re sza-
kadt csa lá dok be te le pü lé se is. Fel te he tő en kö zöt tük is je len tős volt a 
ma gya rok szá ma.

Így volt ez egé szen az 1848/49-es for ra da lom ki tö ré sé ig, ami kor 
a vá ros ban az is mert ese mé nyek mi att sza bá lyos et ni kai ös  sze csa pás 
tör tént, mely ben nem csak a vá ros, ha nem a la kos ság is meg ti ze de-
lő dött. A XIX. szá zad má so dik fe lé ben, kü lö nö sen 1867-ben, az 
osztrák–magyar ki egye zés után, Új vi dék mind vé gig nem ve szí tet te 
el „szerb Athén” jel le gét, nem csak a ma gyar or szá gi szerb ség sze mé-
ben, ha nem a még min dig tö rök ura lom alatt le vő anya or szá gé ban 
sem, jól le het er re az idő re szá mot te vő ma gyar tiszt vi se lőré teg te le pe-
dett le a vá ros ban. Ek kor ala kul nak az el ső ma gyar pol gá ri egye sü le-
tek, ek kor ala pít ják az el ső vá ro si új sá go kat, nyit ják meg az ele mi és 
a kö zép is ko lá kat. Ez a vá ros éle té nek bé kés kor sza ka a kü lön bö ző 
nem ze ti és po li ti kai ér de kek idő kö zön kén ti he ve sebb fel lob ba ná sai 
mel lett is.

Ta lán ezért tar tot ta fon tos nak az Új vi dék tör té nel mé vel fog lal ko zó 
Érdujhelyi Meny hért az egy más meg is me ré sét és a to le ran ci át. Ezt 
ír ja: „Ezen mun kám ban (Új vi dék tör té ne té ben) ket tős te kin tet ve zé-
relt. Elő ször az, hogy Új vi dék a ma gyar or szá gi szerb ség szel le mi 
kö zép pont ja. Má sod szor az, hogy épp ezen nem ze ti ség sze rep lé sé-
nek és iro dal má nak tör té ne te leg ke vés bé is me re tes a ma gyar köz vé-
le mény nél. Pe dig mind két rész ről óhaj tan dó vol na, hogy is mer jük 
egy más múlt ját s meg ért sük egy mást, a tör té ne lem, a magistra vi tae 
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meg ta ní ta na ben nün ket ar ra, hogy ér de ke ink kö zö sek, te hát elő zé-
keny ség gel s atya fi sá gos in du lat tal kell egy más hoz kö ze led nünk. 
Akár a bal ká ni szerb ség gel va ló szom széd sá gunk, akár a ha zánk ban 
élő szerb nem ze ti ség te kin te té ből ves  szük szem ügy re a dol got, re ánk 
néz ve a ma gyar or szá gi szerb ség kö zép pont já nak his tó ri á ja fö löt tébb 
ér de kes . . .” „Épp azért, mert meg va gyok ró la győ ződ ve, hogy mind-
ezek múlt já nak fel de rí té se ál tal szol gá la tot te szek ha zám nak . . .”

Az el ső vi lág há bo rú vé gén az új vi dé ki ma gyar ság nak – mi u tán 
Bács kát a kö zös dél szláv ál lam hoz csa tol ták – nem csak a vá ros ban, 
ha nem az ál lam ban is a ki sebb sé gi sors ju tott. Az 1921-es nép szám-
lá lás alap ján Új vi dék nek 39 122 la ko sa volt, eb ből 16 293 szerb, 12 
991 ma gyar, 6373 né met, 1117 szlo vák és sok kal ki sebb szám ban 
más nem ze ti sé gű ek.

Az 1991-es nép szám lá lás kor a vá ros nak 265 201 la ko sa volt, 
eb ből 173 781 val lot ta ma gát szerb nek, 20 223 ma gyar nak, 32 198 
ju go szláv nak. A nem hi va ta los ada tok sze rint Új vi dék la kos sá gá nak 
szá ma ma 300 000 fe lett van.

Már száz év vel ez előtt is Érdujhelyi Meny hért az atya fi sá gos in du-
la tok kal va ló egy más hoz va ló kö ze le dést szor gal maz ta ak kor, ami kor 
egy egész or szág állt az új vi dé ki ma gyar ság mö gött. Ma, ami kor az 
új vi dé ki szer bek mö gött áll egy egész or szág, jo go san kér dez zük Új vi-
dék ma gyar sá gá ról el mél ked ve, hogy az „atya fi sá gos in du lat” hol 
ma radt? És a tör té ne lem lec ké jét itt és ma ki nem ta nul ta meg?
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A VÁROS NE GYED ÉV EZ RE DE

1998. feb ru ár 1-jén volt kétszázötven éve an nak, hogy Bécs ben 
Má ria Te ré zia ró mai csá szár nő és ma gyar ki rály nő a Bács vár me gyé-
ben, Zaylovo pusz tán, a Du nán túl, előbb kö zön sé ge sen Péterváradi-
sánc nak ne ve zett te le pü lést, a ka to nai jog ha tó ság alatt le vő és a 
Ka ma rá hoz tar to zó má sik rés  szel együtt, az or szág és a jog ha tó ság 
alá tel jes egé szé ben vis  sza ke be lez ze. Azért, mert mind a ka to li kus 
val lá sú ak, mind a gö rög ke le ti szer bek, kö zös aka rat tal, alá za tos 
kö nyör gé sek kel ese dez tek az ural ko dó nak, hogy me ző vá ro su kat sza-
bad ki rá lyi vá ros sá nyil vá nít sa.

Tet te ezt a ki rály nő mind az után, hogy meg győ ző dött ró la: a 
vá ros la kói a fel aján lott nyolcvanezer raj nai fo rin tot a ki rá lyi kincs-
tár ba be fi zet ték.

Ab ban a re mény ben, hogy a vá ros la kói „ki rá lyi há zunk és ked-
ves Ma gya ror szá gunk di cső sé ge és a köz jó kö rü li ér dem szer zés re, a 
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sza bad ki rá lyi vá ro sok kö zé fel vé tet vén, né pes ség ben még na gyobb 
gya ra po dást nyer je nek, és így a köz ter hek fe de zé sé ben szük sé ges 
adó fi ze tő té nye zők sza po rod ja nak, az azon a ré szen pan gó for ga lom 
és ke res ke de lem előmozdítassék, és a vi dé ken más sza bad ki rá lyi 
vá ros nem lé vén, for gal mi köz pon tul szol gál jon”. 

A vá ros bír hat ta és él vez het te te hát mind azon jo go kat, ki vált sá go-
kat, ame lyek az or szág tör vé nyei vagy az ál ta lá nos szo kás jog sze rint 
egyéb sza bad ki rá lyi vá ro so kat meg il let tek. Az or szág ne gye dik rend-
jé ben sza va za ti jo got ka pott, az or szág gyű lé sek re a szo ká sos ki rá lyi 
le vél lel meg hív ták és ne mes nek te kin tet ték.

Az zal, hogy ne mes nek te kin tet ték, le he tő vé vált, hogy a be sze dett 
adók bi zo nyos ré szét meg tart sa ma gá nak, más adó kat pe dig töb bé 
nem volt kö te les fi zet ni, így pél dá ul a har min ca dot sem. A pol gá rok 
– füg get le nül at tól, hogy mi lyen ál lás ban vagy rang ban vol tak – az 
adó kat a vá ro si pénz tár ba fi zet ték be.

A vá ros út le ve let ál lít ha tott ki, me lyet vá ro si pe csét tel lát tak el, 
amely a vá ros új cí me rét áb rá zol ta. Az ado mány le vél meg szab ta a 
vá ros te rü le tét is. Ez nem is volt olyan egy sze rű, mert a vá ros és 
a péterváradi ka to nai pa rancs nok ság kö zött még éve kig tar tot tak a 
ha tár ren de zé si vi ták. Az ok le vél azon ban vé del mi okok ból ki zár ta 
an nak le he tő sé gét, hogy a még min dig ka to nai pa rancs nok ság alatt 
le vő híd fők nél a vá ros vagy a ka to na ság épü le tet emel jen.

A vá ros él vez te a föl des úri jo go kat és ja va dal ma kat is. Így pél dá-
ul hasz not él ve zett az ital mé rés ből, hús fo gyasz tás ból, sör- és pá lin-
ka fő zés ből, övé volt a du nai mal mok után já ró hely pénz, a du nai és 
mo csá ri ha lá szat jo ga, de őt il let te meg a vá sá ri és a pi a ci hely pén zek 
be sze dé se is. A gö rö gök, ci gá nyok és iz ra e li ták a tü rel mi il let ményt 
is a vá ros nak fi zet ték be.

Jo got ka pott ar ra, hogy he ten ként két szer, ked den és szom ba ton, 
he ti vá sárt és négy év sza kos or szá gos vá sárt tart son, az eze ket meg-
elő ző na po kon pe dig ba rom vá sár volt.

Az ok le vél ren del ke zett a vá ro si tiszt ség vi se lők ről is, aki ket két éven-
ként, az új nap tár sze rin ti Szent György nap ján vá lasz tot tak meg.

A vá ros pal los jo got is ka pott, te hát bün te tő jog ha tó sá got is, eb ből 
ki fo lyó lag a vá ros la kos sá ga csak a vá ro si ha tó sá gok ren del ke zé sét 
volt kö te les be tar ta ni.

A vá rost az elő írás sze rint elő ször sánc cal, majd később fal lal kel-
lett vol na kö rül ven ni és ka pu őr sé get ál lí ta ni.

A sza bad ság le vél biz to sí tot ta Új vi dék szerb la kos sá gá nak az 
előbb meg szer zett pri vi lé gi u ma ik tisz te let ben tar tá sát is.
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A sza bad ki rá lyi vá ro si rang nak a meg szer zé sé vel meg kez dőd he tett 
Új vi dék ti pi ku san új ko ri, mo dern vá ros sá fej lő dé se, mely már kez det-
ben is ma gá ban hor doz ta több nem ze ti sé gű, több val lá sú, multikulturá-
lis sa já tos szel le mi sé gé nek je gye it, ame lye ket bi zo nyos súrlódások 
el le né re, a XX. szá zad vé gé ig si ke rült la kó i nak meg őriz ni ük.
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EL MA RADT ÜN NEP SÉG 1848-BAN

Ar ról sze ret nék be szél ni, hogy 1848-ban ho gyan ün ne pel te meg 
Új vi dék vá ro si rang ra eme lé sé vel az év for du ló ját vagy pon to sab ban: 
ho gyan ün ne pel te vol na meg, ha a tör té ne lem ke gye sen le he tő sé get 
nyúj tott vol na rá.

Va sa Stajić író nak, Új vi dék tör té nel me is me rő jé nek az Új vi dék 
el ső száz éve cí met vi se lő, a le vél tá ri anyag is mer te té sén ala pu ló 
ta nul má nyá ból idé zünk:

1847. au gusz tus 2-án az új vi dé ki ma giszt rá tus kü lön bi zott sá got ala-
kí tott, az zal a fel adat tal, hogy elő ké szít se a vá ros 100. év for du ló já ra 
ren de zen dő ün nep sé get. A bi zott ság tag jai a kö vet ke zők vol tak: Pavle 
Jovanović (Jovan Jovanović Zmajnak, a köl tő nek az édes ap ja) és 
Gavrilo Polzović sze ná to rok, Sa va Popović, Huber Zsig mond, Andrija 
Pečenović, Stefan Petrović, Lust Fe renc, Đorđe Ružić és Ricsl Pé ter, 
a ma giszt rá tus tag jai. Rá juk bíz ták az ün ne pi mű sor ösz  sze ál lí tá sát, s 
ők a kö vet ke zőt ja va sol ták: 1848. má jus 5-én (nem tud ták a pon tos 
dá tu mot) a vá ro si ma giszt rá tus tag jai, a vá lasz tott pol gá rok, a vá ros ban 
la kó ál la mi és egy há zi tiszt ség vi se lők a Fá cán hoz cím zett fo ga dó ban 
gyü le kez ze nek, azért, mert az ak ko ri vá ros há zá ban nem volt olyan 
nagy te rem, ahol el fér het tek vol na. On nan a ka to li kus temp lom ba is ten-
tisz te let re vo nul ja nak, majd tér je nek vis  sza a fo ga dó ba. Ott az ün ne pi 
be szé det ma gyar nyel ven Lang Fe renc, a vá ros bí rá ja mond ta vol na. A 
bi zott ság fi gyel me ki ter jedt a be széd tar tal má ra is, és a kö vet ke ző ket 
ja va sol ta: be szé dé ben Lang Fe renc is mer tes se a vá ros anya gi és tár sa-
dal mi fej lő dé sét a tör té nel mi és a sta tisz ti kai ada tok tük ré ben a kez de-
tek től az 1848. év ele jé ig. Kí ván sá guk volt az is, hogy az ün nep sé gen 
meg je len tek mind an  nyi an meg ért sék a szó nok la tot, ezért azt Jovan 
Kammber szer bül, Gregus Pál pe dig né me tül is mond ja el.

A bi zott ság azt is ja va sol ta, hogy a ma giszt rá tus mel lőz ze a „költ-
sé ges ven dég hí vo ga tást és trak tá lást”. Ehe lyett in kább a vá ro si pénz-
tár ból ado má nyoz zon ezerfo rint nyi ezüs töt, és a ma gán ada ko zók kal 
együtt lé te sít se nek pénz ala pot az új vá ros há za épí té sé re.
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Er re azon ban már nem ke rült sor, mint aho gyan az ün nep ség re 
sem, ír ta Va sa Stajić. Azért, mert 1848. már ci us 15-én és má jus 5-én 
Pes ten olyan sza bad ság esz mét hir det tek, me lyet Új vi dék szerb la kos-
sá ga nem ér tett és nem fo gad ha tott el.

A ma gyar for ra da lom 150. év for du ló já nak elő est éjén, 1998 feb-
ru ár já ban, mi, új vi dé ki ek sze ret nénk re mél ni a ké sőb bi ese mé nyek 
is me re té ben, hogy a tör té ne lem nem is mét li meg ön ma gát.
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1848/49-BEN TÖR TÉNT

Va jon 1846-ban az új vi dé ki Fá cán hoz cím zett fo ga dó ban mu la tó 
bá li ven dé gek tud ták-e, hogy mi lyen ese mé nyek nek az elő je le az 
a bor gő zös ve sze ke dés, amely nek ak kor ta núi vol tak? Va sa Stajić, 
aki az új vi dé ki le vél tár egyik leg jobb is me rő je volt, pár év ti zed del 
ké sőbb már töb bet tu dott. Így ír ja le a tör tén te ket: „A bá lon, me lyet 
a Fá cán hoz cím zett fo ga dó ban tar tot tak azon a ja nu ár 28-án, a szer-
bek a hi va ta los tánc ren den kí vül a Lepa Ma ca cí mű dal el ját szá sát 
kö ve tel ték a ze ne kar tól. Er re azon ban Herger Pál, a bál biz to sa, nem 
adott en ge délyt. Mi vel kí ván sá gu kat nem tel je sí tet ték, Pečenović 
ügy véd sér te get ni kezd te Herger Pál vá ro si sze ná tort, a bál biz to-
sát, Hergerčének, Hergerkének ne vez ve őt, majd azt ki a bál ta, hogy 
Auszt ria be csap ta a szer be ket. A ta núk egy be hang zó an Jovan Grujić 
jo gászt okol ták a tör tén te kért, aki a szer bi a i ak kal ült egy tár sa ság-
ban.” „Va ló ban – vé li Va sa Stajić – ami ó ta a Szer bi á ból jö vők meg-
je len tek Új vi dé ken, az óta a nem ze tek kö zött mind gya ko rib bak az 
el len té tek.”

Ezek az el len té tek az 1848 már ci u sá ban ki tört ma gyar for ra da lom 
új vi dé ki és egy ben dél vi dé ki fej le mé nye i nek egyik jel lem ző vo ná sa 
let tek.

A for ra da lom té nyét és esz mé it min den ma gyar or szá gi nem ze ti-
ség sa já to san ér tel mez te, így a szerb ség is a ma gyar nem ze ti cé lok 
el le né ben fog lalt ál lást.

Az el len té tek már az Új vi dé ken már ci us 27-én meg tar tott ér te kez-
le ten, a tizenhat pont ba fog lalt kö ve te lé sek ben nyil ván va ló vá vál tak. 
Azok nak csak bi zo nyos pont ja it tel je sít ve a ma gyar or szág gyű lés 
ma ga el len for dí tot ta a ma gyar or szá gi szer be ket, akik leg na gyobb 
szám ban, kb. 12 000-en, Új vi dé ken él tek. Elé ge det len sé gü ket kü lön-
bö ző nagy gyű lé sek for má já ban Új vi dé ken és Kar ló cán nyil vá ní tot-
ták ki. Ami kor Kos suth La jos a kard ra bíz ta a dol gok ki me ne tel ét a 
szer bek és a ma gya rok kö zött, meg ha tá roz ta Új vi dék la kos sá gá nak a 
sor sát is az 1848/49-es ese mé nyek lán co la tá ban.
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Áp ri lis 20-ától Új vi dék la kos sá ga szin te fo lya ma tos zak la tá sok-
nak volt ki té ve. Az nap a szer bek pi ros, fe hér, kék szí nű jel vé nye ket 
hord tak, az egy há zi le vél tá rak ban ta lált ma gyar ok má nyo kat mind 
el éget ték. Kar ló cá ra ko csiz tak, s ott Rajačić met ro po li ta is a lá za dók-
hoz csat la ko zott. Dön tést hoz tak, hogy kö ve te lik Dél-Ma gyar or szág 
szerb lak ta te rü le té nek Hor vá tor szág hoz és Szla vó ni á hoz va ló csa to lá-
sát, és fo gad koz tak, hogy a szerb ség egye sí té sén fog nak mun kál kod-
ni. Ter ve ik ről a szerb lak ta te le pü lé se ket kö ve te ik út ján ér te sí tet ték. 
Az új sá gok ar ról cik kez tek, hogy a lá za dó ma gyar or szá gi szer be ken 
kí vül a tö meg ben so kan van nak a szom szé dos tar to má nyok ból, és 
hogy sok pén zük is van. A kar ló cai tö meg Új vi dék re va ló vis  sza té ré se 
elől a ma gyar és a né met la kos ság Péterváradra me ne kült.

A vá ro si ta nács ér te kez le tén a nyug ta lan ság és a kö ve te lő zés 
to vább foly ta tó dott. A szer bek nem akar tak fel es küd ni a nem zet őr-
ség re, Radivoj Stratimirović pe dig kö ve tel te, hogy ez után ne nem 
egye sült val lá sú ak nak, ha nem ke le ti val lá sú ak nak ne vez zék őket, és 
a vá ros azon nal kezd je gya ko rol ni tör vé nyes önál ló sá gát.

Az új vi dé ki ese mé nyek ről a ma gyar új sá gok ál lan dó an tu dó sí tot-
tak, de a na gyobb zen dü lés le he tő sé gét ki zár ták, mi vel a péterváradi 
Don Miguel ez red tiszt je it és le gény sé gét ma gyar ér zel mű ek nek 
tar tot ták.

A kor mány azon ban a hí rek hal la tán Csernovics Pé ter temesi 
fő is pán ha tal mát a dé li vi dék re is ki ter jesz tet te. Csernovics áp ri lis     
29-én sta tá ri u mot hir de tett, és fel hí vást in té zett nem zet tár sa i hoz, 
mel  lyel a pol gár há bo rú ki tö ré sét sze ret te vol na meg aka dá lyoz ni. A 
bé kí tőt azon ban sem a ma gya rok, sem a szer bek nem hall gat ták meg. 
A ma gya rok szá má ra Csernovics nem volt elég eré lyes, a szer bek 
pe dig ma gyar ba rát nak tar tot ták, és nem bíz tak benne.

A ke dé lye ket a rög tön íté lő bí ró ság sem tud ta le csil la pí ta ni. A vá ro-
si élet a fel szí nen csen des volt, a „mély ben azon ban egy re job ban 
há bor gott”. Az új vi dé ki szer bek a gö rög is ko lá ban tit kos ér te kez le te-
ket tar tot tak. Lá zad tak a ka to na ság be szál lá so lá sa el len is, jól le het a 
ka to nai pa rancs nok ság sem le ges sé gé ről biz to sí tot ta őket. A kar ló cai 
és a járeki szerb tá bor ek kor már Pétervárad el fog la lá sán tör te a 
fe jét.

Csernovics Pé ter ki rá lyi biz tos vé gül az új vi dé ki vá ro si ta ná csot 
bíz ta meg a bé ke és a rend fenn tar tá sá val. Kö ve tel ték, hogy az Es ti 
ez red vo nul jon vis  sza a vá ros ból, az ágyú kat sze rel jék le az új vi dé ki 
sán cok ban, a rög tön íté lő bí ró sá got szá mol ják fel, de ezek tel je sí té se 
sem tud ta meg fé kez ni azt a gyű lö le tet, amely 1848. jú ni us 26-án 
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Új vi dé ken fel szín re tört. A pol gá rok egy mást öl ték. A Dél vi dék 
mű velt vá ro sá ban, a szerb ség leg erő sebb vá rá ban, ma gyar vér folyt 
az ut cán. De ez még csak a kez det volt.

Az 1848. jú ni us 26-án Új vi dé ken tör tént ese mé nyek ről szá mos 
új ság cikk, rend őr sé gi, ka to nai és vá ro si ta ná csi tény fel tá ró je len tés 
áll az utó kor ren del ke zé sé re. Az nap kö vet vá lasz tás lé vén az új vi dé-
ki fő té ren nagy tö meg gyűlt ös  sze, mely ben nem csak új vi dé ki ek 
vol tak, ha nem szerb tá bor be li ek is. Ezek kö zül két szer bi ai atya fi 
ké se és han dzsár ja éle sí té sé nek a szán dé ká val ér ke zett Új vi dék re, 
s a kö szö rűs nél jó han go san meg je gyez ték, hogy azért ké rik fegy-
ve re ik ki éle sí té sét, mert azo kat a ma gyar nya kak vá gá sá ra ké szí tik. 
Min den eset re eb ből ut cai ve re ke dés tá madt, majd a ké sőb bi fej le mé-
nyek öl dök lés sel vég ződ tek, há rom ma gyar ha lot tal és több szerb és 
ma gyar sú lyos se be sült tel.

A vá ro si ta nács a ka to nai erők meg erő sí té sét kö ve tel te. Hrabovsky 
főhadikormányzó és Pétervárad pa rancs no ka be sze det te a la kos ság 
fegy ve re it, az ide ge ne ket ki uta sí tot ta a vá ros ból, is mét be ve zet te a sta-
tá ri u mot, a vár ból az ágyú kat pe dig is mét Új vi dék fe lé irá nyí ttat ta.

A Pes ti Hír lap jú li us 11-én már így tu dó sí tott: „Új vi dé ken is mét 
csend van, re meg nek a Péterváradról vá ro suk ra tá ton gó ágyúk tól. 
Mi u tán Hrabovsky le fegy ve rez te őket, a vá ros há zá nál a sár ga-fe ke te 
zász ló mel lé a fe hé ret tűz ték ki. Több épü let ről sár ga-fe ke te és il lír 
zász lók le beg nek. Nem ze ti zász ló csak egy szűk ut cá ban lát ha tó. 
Több ma gyar és né met csa lád, sőt szer bek is át köl töz tek a kel le met-
len sé gek elől Péterváradra.”

Csernovics kor mány biz tos le mon dá sa után Szent ki rá lyi Mó ric zot 
ne vez ték ki a he lyé re, s ő ka to nás ren det tar tott a vá ros ban. A la kos-
sá got ar ra kényszerítette, hogy tisz te let ben tart sa az al kot má nyos 
ma gyar kor mányt, ki tű zet te az ál la mi, a nem ze tiszí n lo bo gó kat, 
ugyan ak kor meg til tot ta a vá ro si ta nács nak, hogy a szerb lá za dók-
kal írás be li vagy szó be li ös  sze köt te tés ben áll jon, ki je len tet te, hogy 
„ezek ben a há bor gó idők ben” a vá ros a mi nisz te ri ren de le te ket fog ja 
be tar ta ni. Őt ezen a posz ton rö vid időn be lül Beö thy Ödön kö vet te.

Az ok tó ber 3-án ki adott csá szá ri ma ni fesz tum, mel  lyel a ma gyar 
for ra dal mat és ve ze tő it tör vé nyen kí vül he lyez ték, az alig csil la po-
dott, fe szült új vi dé ki hely ze tet újabb bi zony ta lan sá gok kal ter hel te. 
Az oszt rák ka to na ság ban is sza ka dás tör tént, a tisz tek a csá szá ri 
pa ran csot kö vet ték, a ka to na ság vi szont a for ra da lom mal ro kon-
szen ve zett. Pétervárad le gény sé ge a ma gyar for ra da lom mel lé állt. 
No vem ber 9-én pe dig a vá ros ban né met és ma gyar nem zet őr ség ala-
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kult. A ma gya rok és a szer bek kö zöt ti el len té tek csak to vább mé lyül-
tek. 1849 feb ru ár já ban Csu ha ez re des meg til tot ta, hogy az új vi dé ki 
szer bek a Klisán lé vő ta nyá ik ra ki jár ja nak, mert ott ös  sze jö ve te le ket 
tar tot tak. A Ró mai-sán cok irá nyá ból és Szerémségből, Kar ló ca fe lől 
a péterváradi erőd ál lan dó ve szély nek volt ki té ve. A le gény ség meg-
se gí té sé re Perczel Mór ér ke zett meg, aki a vár pa rancs no ká nak ro ko-
nát, Perczel Mik lóst ne vez te ki. Ez al ka lom mal Perczel Mór és Bat-
thyá ny Mik lós az új vi dé ki Zöld ko szo rú Fo ga dó ban száll tak meg.

Nugent oszt rák tá bor nok azon ban szin te fo lya ma to san pró bál-
ko zott az új vi dé ki ha jó híd meg sem mi sí té sé vel, de kí sér le tei sor ra 
ku darc ba ful lad tak. Így az egye dü li út, ame lyen se gít ség ér kez he tett, 
jú ni us 11-éig, Jelačić Új vi dék re va ló be vo nu lá sá ig sza bad ma radt.

Jelačić a vá ros há za mel lől pró bál ta szét rom bol ni ágyú i val a ha jó hi-
dat, de si ker te le nül. Er re a for ra dal mi le gény ség az erőd ből, az idő köz-
ben ki ne ve zett Kiss vár pa rancs nok ren de le té re ágyúz ni kezd te a vá rost. 
A szerb la kos ság a szerb tá bor ba, a ma gyar és a né met pe dig, aki nek 
si ke rült, Péterváradra me ne kült. De so kan a vá ros ban ma rad tak, és ott 
kel lett át él ni ük Új vi dék tör té nel mé nek egyik leg bor zasz tóbb nap ját.

Koz ma La jos pirosi re for má tus lel kész, aki csa lád já val ré sze se 
volt az ese mé nyek nek, így írt er ről a nap ról: „Egy na pig bé ké vel vol-
tunk Új vi dé ken, tud ni il lik jú ni us 11-én. De en nek a nap nak az es té-
jén már, tíz óra kor, meg szó lal tak Jelasits hor vát or szá gi bán ágyúi, 
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aki a vá rost már ek kor – a du nai oldalat ki vé ve – min den fe lől kö rül-
ke rí tet te, és a ré mí tő éj re kö vet ke zett egy még ezer szer ré mí tőbb 
nap, Új vi dék vá ro sá nak vég nap ja, 1849. jú ni us 12-e. E ret te ne tes nap 
elő est éjén, a kü lön ben ré mült vá ra ko zás ban vir rasz tó vá rost a kö rü-
löt te szá gul do zó bán tá bo rá nak az ágyúi ri asz tot ták föl föld ren ge tő 
dör gé se ik kel. Ezek re fe lel tek a vá ros ka pu i nál fel ál lí tott ágyúk. (. . 
.) Péter-váradról a vár fo ká ról is meg szó lal tak az ágyúk, de ez nem 
tar tóz tat ta fel az el len ség mun ká ját, (. . .) mert már éj fél fe lé a ka puk-
nál el he lyez ke dő tá bor ágyús tól, va la mint a ka puk nál el he lyez ke dő 
nem zet őrök vis  sza vo nul tak a híd fő nél lé vő Brucksancba. Tíz óra tájt 
Jelasits a Brucksancot is ost ro mol ni kezd te. Ek kor az tán az elébb 
kis sé alább ha gyott zaj eget-föl det ren dí tő ro baj já vál to zott. Min den-
fe lől dö rög tek az ágyúk, kü lö nö sen a Péterváradi vár fo ká ról a leg-
öb lö sebb mo zsa rak böm böl tek le, bom bá kat és kar tá cso kat szór va a 
Du nán ke resz tül Új vi dék vá ro sá ra. A po ko li ma si nák ból hul ló go lyó 
és tűz eső mi att egy tal pa lat nyi föld se volt töb bé biz tos a vá ros ban.

Mi kor már a hoz zánk har ma dik szom széd ház is láng ba bo rult, 
to vább nem kés le ked het tünk. El in dul tunk te hát a tel je sen bi zony ta-
lan me ne kü lés út já ra . . . Előt tünk, utá nunk, kö rü löt tünk ro pog tak, 
böm böl tek a po ko li mű sze rek. (. . .) Azt se tud tuk több íz ben, hogy 
mer re for dul junk, hol elő re, hol hát ra, hol jobb ra, hol bal ra csap tunk, 
a sze rint, amint egy égő há zat, egy rob ba nó bom bát vagy egy rab ló 
cso por tot kel lett ki ke rül nünk. Vég re el fá radt Fe ri ké met kar ja i mon 
víve, Lí vi ám és La jo som pe dig, hol az én fel öl tőm be, hol az édes-
any juk ru há já ba ka pasz kod va, nagy nehezen a futaki ka pu mel let ti 
lö vész kert be ju tot tunk.” A bom bák nem vá lo gat ták ál do za ta i kat. A 
2812 új vi dé ki ház kö zül csak 808 ma radt. A kö rül be lül 20 300 la kos-
ból pe dig 1857-ben 15 822-t szám lál tak meg.

1849. au gusz tus 29-én az új sá gok a for ra da lom két utol só me ne-
dé ké ről, Ko má rom és Pétervárad meg adá sá ról és a há bo rú be fe je zé-
sé ről, a for ra da lom és a há bo rú szo mo rú vé gé ről cik kez tek.
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AZ ÚJ JÁ ÉPÍ TÉ S KEZ DE TE

A for ra da lom és a pol gár há bo rú vé gét Új vi dék le bom báz va és 
le ég ve ér te meg. Mint aho gyan az egész or szág, úgy a kez de ti idő-
szak ban a vá ros is ka to nai irá nyí tás alatt állt.

A ka to nai pa rancs nok ság a stra té gi ai szem pon to kat tart va szem 
előtt és okul va a kö zel múlt ese mé nye i ből, a vá ros át te le pí té sét 
in dít vá nyoz ta, mert az sze rin tük túl kö zel volt a ka to nai lé te sít mé-
nyek hez. A la kos ság ös  sze fo gott, és he ve sen til ta ko zott ez el len egy 
kül dött sé get me neszt ve Bécs be az zal a cél lal, hogy ki esz kö zöl je az 
át te le pí té si pa rancs meg vál toz ta tá sát, s hogy meg kí sé rel jen pénzt sze-
rez ni a vá ros új já épí té sé re. A tár gya lá so kon szá mos érv hang zott el, 
az új vi dé ki vá ro si kül dött ség azt ál lí tot ta, hogy a már meg le vő há zak 
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le rom bo lá sa nagy kár len ne, hi szen a te tő szer ke ze te ken és a fel ső eme-
le te ken kí vül a pin cék és a föld szin ti he lyi sé gek olyan jó ál la pot ban 
van nak, hogy ott már nagy ban dol goz nak a kéz mű ve sek és a ke res ke-
dők, és egy ilyen ha tá ro zat kol dus bot ra jut tat ná Új vi dék la kos sá gát. A 
ka to nai pa rancs nok nem kis iró ni á val je gyez te meg er re, „hogy ha az 
ő sze me nem csal, az új vi dé ki ek már most is kol du sok”.

Mind ezek után azon ban a kül dött ség még is si ker rel járt, meg aka-
dá lyoz ta a vá ros át te le pí té sét, és pa na szuk alap ján a kincs tár  1 500 
000 ezüst fo rint nyi hi telt fo lyó sí tott Új vi dék új já épí té sé re, tíz év 
vissza fi ze té si ha tár idő és ka mat fel té te le mel lett. Eb ből a köl csön ből 
épült új ra Új vi dék.

A vá ros la kos sá gá nak egy más köz ti vi szo nya las súbb ütem ben 
ugyan, de szin tén ja vul ni kez dett.

Az 1849-ben az orosz cá ri ka to nai bi zott ság ál tal új ra szer ve zett 
vá ro si igaz ga tás ba ugyan még csak szer be ket vá lasz tot tak be, de az 
1852-ben ala kult el ső vá ro si ma giszt rá tus ban már a ma gyar for ra da-
lom ol da lá ra so ra ko zott és az oszt rák csá szá ri bör tö nök ből ki sza ba-
dult új vi dé ki né me tek és ma gya rok is tiszt sé ge ket kap tak. A ki mon-
dot tan szerb vo nal nak a gyen gí té sé hez sok ban hoz zá já rult Ferdinand 
Mayerhoffernek, a Szerb Vaj da ság és Temesi Bán ság ka to nai biz to sá-
nak a ki ne ve zé se. Ren de le te i vel csor bí tot ta a szer bek elő jo ga it, ami 
mi att nem volt ép pen nép sze rű kö rük ben. Már 1850-ben ren de le ti leg 
eny hí tett a ki zá ró lag szerb nyel vet hasz ná ló vá ro si igaz ga tás ha tá-
ro za tán, mond ván, hogy a nem ze ti sé gek egyen jo gú sá gá ról szó ló 
tör vény alap ján az ügy in té zés azon a nyel ven tör té nik a vá ros ban, 
ami lyen nyel ven a fo lya mod ványt be nyúj tot ták, vagy a köz igaz ga tás 
hi va ta los nyel vén, né me tül. Ez a ren de let Új vi dé ken egé szen 1860-ig, 
Svetozar Miletić pol gár mes ter ke dé sé ig volt ér vény ben, aki a szerb 
nyel vet nyil vá ní tot ta hi va ta los sá a vá ros ban.

A vá ro si igaz ga tás ban az 1850-ben élet be lé pett tör vény is vál to-
zást ho zott, en nek alap ján ugyan is szét vá lasz tot ták a köz igaz ga tást 
és az igaz ság szol gál ta tást. A ren de let ered mé nye ként a szerb hi va tal-
no kok nagy  szám ban hagy ták el a vá ro si tiszt sé ge ket, és az újon nan 
meg ala kult bí ró sá go kon áll tak mun ká ba.

Az 1852-ben meg ej tett vá ro si vá lasz tá sok al kal má val, mint aho-
gyan már em lí tet tük, szá mos, a for ra dal mi vá ro si ta nács ban részt vett 
tiszt ség vi se lő buk kant fel is mét. Így lett Gregus Kár oly új ból sze ná-
tor, Hermann Gás pár, aki a for ra dal mi or szág gyű lés kül döt te is volt, 
vá ro si jegy ző, de ek kor vá lasz tot ták új ra Herger Pált sze ná tor nak, 
sőt még a leg na gyobb bű nös hí ré ben ál ló Iszekus Ká rolyt is, aki re 
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a szer bek kü lö nö sen ha ra gud tak, mert a vá ro si ár va szék pén zét Kos-
suth-ban kók ra vál tot ta, s 1853-ban ál la mi nyug díj ban ré sze sült.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött in dult meg te hát Új vi dék új já épí té se 
és új já é le dé se, mely nek ered mé nye az a vá ros kép lett, mely a mai, 
mo dern Új vi dék nek is alap ja volt.

A vá ros ren de zés el ső lé pé se ként köny vel he tő el a Réz ka zán ut ca 
és a Vár me gye ut ca ös  sze kö té se, mel  lyel az ak ko ri Eu ró pá ban oly 
di va tos Rin gek re ala pu ló vá ro si köz le ke dé si rend szer egyik fő aka dá-
lyát há rí tot ták el, és sze ret ték vol na azt meg va ló sí ta ni. Ek kor ad ták 
el a rom ba dőlt Hajl-féle sör főz de épü le tét, mely nek he lyén előbb 
fo ga dót, majd az Er zsé bet királynéhoz, 1918 után Kraljica Ma ri já hoz 
cím zett vagy 1944 után és ma is Vojvodinának ne ve zett szál lót épí tet-
ték fel. Ek kor he lyez ték a ha jó híd tól lej jebb a du nai ki kö tőt, és ek kor 
rom bol ták le a hasz nál ha tat lan ná vált ré gi vá ros há za épü le tét is.

Új vi dék 1852-ben az ural ko dó lá to ga tá sá nak ör ven de zett, de 
ek kor már a vi ta tár gya a di a dal ka puk el he lye zé se és dí szí té se volt, 
je lez vén, hogy a vá ros la kos sá ga a bé kés élet med ré be ju tott.
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AZ IPA RI FEJ LŐ DÉ S KEZ DE TE I RŐL

Új vi dék klas  szi kus ér te lem ben vé ve so hasem volt ki mon dot tan 
fej lett ipa rú, kü lö nö sen nem fej lett gyár ipa rú vá ros. Gaz da sá ga a 
kéz mű ves sé gen, a kis ipa ron és a ke res ke del men ala pult, me lyek a 
vá ro si a so dás kez de tén ele gen dő pénzt tud tak te rem te ni a fej lő dés hez, 
a ti zen ki len ce dik szá zad má so dik fe lé ben azon ban már nagy mér té kű 
pénz hi ány mu tat ko zott. A tő ke kon cent rá ció ugyan is nem volt elég gé 
nagy ah hoz, hogy a meg kez dett gyors üte mű fej lő dés ál lan dó sul jon. 
Új vi dék vá ros ta ná csa ide jé ben fel is mer te ezt a prob lé mát, és a vá ros 
gaz da sá gá nak, pon to sab ban gyár ipa rá nak fel len dí té sé hez szük sé ges 
tő két a kí vül ről jö vő vál lal ko zók tő ke be fek te té sé vel sze ret te vol na elő-
te rem te ni. En nek a le he tő ség nek a ki vizs gá lá sá ra és a tő ke be fek te tés 
fel tét ele i nek a meg sza bá sá ra kü lön bi zott sá got is ala kí tot tak.

A vá ros ban az el ső gyá rak, rit ka kivételektől el te kint ve, a ti zen ki-
len ce dik szá zad utol só ne gye dé ben épül tek. E rit ka ki vé te lek kö zé 
tartoztott az 1854-ben ala pí tott Johan Ebl-féle tég la gyár, az 1865-ben 
fel újí tott Jovan Demetrović-féle tex til gyár, mel  lyel kap cso lat ban már 
a for ra da lom előt ti idő szak ból is van nak hí rek, hogy pl. huszonhat 
szö vő szé ken száz mun kást fog lal koz ta tott. Ide so rol ha tó a Her mi na 
Weiss ala pí tot ta vegy tisz tí tó és kel me fes tő üzem is. Az el ső bú tor-
gyá rat Dussing Mik lós ala pí tot ta 1860-ban, va la mi vel ké sőb bi a XX. 
szá zad ban is nyo mon kö vet he tő a Somann Já nos ala pí tot ta kő fa ra gó 
üzem, mely nek gyárt má nyai még ma is dí szí tik Új vi dék sír kert je it. 
Meg ala ku lá sá nak ide jé ben tíz–tizenöt mun kást fog lal koz ta tott. 

E ko rai üze mek hez so rol ha tó ak az új vi dé ki mal mok is. Kö zü lük 
már 1842-ben is lé te ző Häfner-féle gőz ma lom ról, majd az 1855-ben 
a Podbarán ala kult, Popović és Stratimirović kö zös tu laj do ná ban 
le vő gőz ma lom ról van hír.

A XIX. szá zad het ve nes éve i ben ala kult meg az el ső új vi dé ki Szap-
pan Fő ző Tár su lat, mely a ma is mű kö dő Albus szap pan gyár nak volt 
az előd je. A nem ki mon dot tan gyá ri tí pu sú ter me lést né hány szap pan-
fő zőmes ter szer vez te meg, még pe dig Juba Adolf, Jovanović Jovan, 

  28  



Po lák Si mon, Kipmanović Joco és Stajnić Na tan, akik sze mé lyen ként 
3000-3000 fo rin tot tár sí tot tak, hogy kön  nyeb ben üze mel tet he tő szö-
vet ke ze tet ala pít sa nak. 1892-ben már 350 000 kg mo só szap pant és 25 
000 kg gyer tyát ter mel tek. Ez a szap pan gyár a vá ros szé lén, a Futaki 
ut ca vé gén, va la hol a mai Jódfür dő kö rül volt. A szap pan- és gyer tya-
gyár tás mel lett ez a cég 1872-től 1879-ig a vá ro si ut cák ki vi lá gí tá sá-
nak a bér lő je is – 150 pet ró le u mlám pát al kal maz tak – emel lett pe dig 
mész for gal ma zás sal és zsírszódagyártással is fog lal ko zott.

Jel leg ze te sen új vi dé ki gyár még az 1880-ban Reich Ja kab és fi ai 
ala pí tot ta ti ze des mér leg- és súly gyár, Reich Ru dolf ko csi gyá ra és a 
Zsigmund-féle ön tö de 1884-ből, mely ben kü lön bö ző me ző gaz da sá gi 
gé pe ket: ve tő gé pe ket, sző lő pré se ket, mor zso ló kat és szecs ká zó kat 
gyár tot tak, és az egyik is mert új vi dé ki gép gyár előd jé nek mond hat ja 
ma gát. De eb ben az idő ben, pon to sab ban 1885-ben, kezd te meg Új vi-
dé ken Bernold Silvester a fá ból, nád ból és fém ből ké szü lő ab lak vé dő 
redőnyöknek a gyár tá sát is. Ma is szá mos olyan új vi dé ki ház van, mely-
nek le en ge dett ro let tá in ott dí sze leg a Bernold cég kis ová lis név je gye. 
Majd egy év ti zed múl va ala pí tot ta meg Schiff Ádám a pony va- és 
zsák gyá rát is, mint egy be zár va azok nak a ter mé kek nek a so rát, me lyek 
éke sen ta nús kod nak ar ról, hogy az új vi dé ki mű he lyek és gyá rak a 
vá ros kör nyé kén túl súly ban le vő me ző gaz da sá gi ter me lés hez szük sé-
ges gyárt má nyo kat biz to sí tot ták a vá ros ba érkező vá sár lók szá má ra.
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Ezek ben az in kább na gyobb mű he lyek nek mond ha tó gyá rak ban, 
me lyek ben jól szer ve zett ma nu fak tu rá lis ter me lés folyt, az eb ben az 
idő ben fog lal koz ta tot tak szá ma nem mond ha tó nagy nak. Szá za lék-
arány ban Új vi dék nek 1870-ben 10,22, 1880-ban 12,90, 1890-ben 
12,37 szá za lék ilyen fog lal koz ta tott ja volt. Ös  sze ha son lí tá sul hadd 
mond juk el, hogy e szá za lé kok, ugyan eb ben az idő szak ban Sza bad-
kán 5,10 és 5,80 kö zött mo zog tak, Zomborban pe dig 8,25 és 8,27 
kö zött. Mi vel e ter me lés szo ro san ös  sze füg gött a me ző gaz da sá gi ter-
me lé si cik lus sal, eb ben az idő ben a gyá ri pa ri fog lal koz ta tás idényjel-
le gű. Te hát Új vi dé ken klas  szi kus ér te lem ben vé ve pro le ta ri á tus ról 
sem be szél he tünk, mint aho gyan majd a ké sőb bi ek ben ki de rül, s a 
fo gal mat nem fe di majd tel jes egé szé ben a mun ka nél kü li ki fe je zés 
sem. Egy sa já tos új vi dé ki je len ség ről be szé lünk te hát, mely az osz-
tály harc nak is kü lön le ges új vi dé ki jel le get ad majd, el ső je lei pe dig 
eb ben az idő szak ban ész lel he tő ek.
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A GAZ DA SÁ GI FEL LEN DÜ LÉ S 
KEZ DE TEI A XIX. SZÁ ZAD 

MÁ SO DIK FE LÉ BEN

Az 1867. évi osztrák–magyar ki egye zés után egész Ma gyar or-
szág te rü le tén meg kez dőd tek azok a gaz da sá gi vál to zá sok, me lyek 
sür gős sé gét és szük sé ges sé gét a re form kor és az 1848-as for ra da lom 
már vi lá go san meg fo gal maz ták.

Ho gyan fes tett hát Új vi dék és gaz da sá ga ab ban a kor ban, mely-
ben meg te rem tőd tek mind azok a fel té te lek, ame lyek a tő kés gaz da sá-
gi rend, a mo der ni zá ló dás kez de tei is vol tak egy ben?

Ak ko ri is me rői sze rint gaz da sá gi lag, lát szó lag még min dig fej lő-
dé sé nek két alap té nye ző je, a pi a cok és a bol tok jel le mez ték, te hát a 
kéz mű ves ség és a ke res ke de lem, és nem gaz da go dott a vá ros az oly 
szük sé ges nek mu tat ko zó ipar ral, pon to sab ban a gyár ipar ral.

Jakov Ignjatović így lát ta Új vi dé ket eb ben a kor ban: „Ki nem 
hal lott még a hí res új vi dé ki pi ac ról? Ott min dent meg ta lálsz, ol csón, 
egy olyan vá ros ban, mely nek la kos sá ga nem ha lad ja meg még a 
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húszezres lé lek szá mot sem. Ha tár sa ság ban vagy a ha jón új vi dé ki-
vel ta lál ko zol, ne hogy azt me ré szeld ál lí ta ni, hogy va la hol a vi lá gon 
van még egy olyan pi ac, mint az új vi dé ki, mert csak le saj ná ló lesz a 
vá lasz, de ta lán jo go san! Ab ban a pil la nat ban, ami kor egy má sik hely-
sé get Új vi dék kel ha son lí tasz ös  sze, rossz be nyo mást kel tesz. Mert 
itt an  nyi a ke res ke dő, hogy ha Eu ró pa ös  szes ke res ke dői ki hal ná nak, 
in nen le het ne őket Eu ró pá ban is mét pó tol ni. Hogy az új vi dé ki zöld-
ség ter mesz tők ről ne is be szél jünk, mes  sze föld re el ju tott a hí rük.”

A vá ros azon ban so kat vál to zott. Min den fe lé új há za kat és fel-
újí tott épü le te ket le he tett lát ni, me lyek kel Új vi dék a bom bá zás ban 
el szen ve dett se be it gyó gyí tot ta.

A ma gyar ál lam le gi ti mi tá sát most már a la kos ság zö mét ké pe ző 
szerb ség nek is, még ha csa ló dot tan is, tu do má sul kel lett ven nie. A 
név le ge sen és pa pí ron lé te ző, de nem ze ti pros pe ri tá sá ban ígé re tes 
Szerb Vaj da ság most már vég leg csak álom ma radt. Egy olyan álom, 
me lyért mind két ol dal ról sok vér hul lott. Te hát a szer bek nek is 
Ma gyar or szág pol gá ra i ként kel lett vi sel ked ni ük, és ezen az ál lam ha-
tal mon be lül kel lett nem ze ti és po li ti kai cél ja i kért meg küz de ni ük.

A vá ros ban a hely ha tó sá gi, te hát a municipiális ha tal mat a vá ros 
fő is pán ja és a pol gár mes ter gya ko rol ták. A fő is pán az ál la mot kép vi-
sel te, és gon dos ko dott ar ról, hogy az ál lam jo gát és ér de ke it sem mi és 
sen ki se sért se meg, a pol gár mes ter nek pe dig vég re haj tó ha tal ma volt. 
A gya kor lat ban ez Új vi dé ken úgy fes tett, hogy a vá ros fő is pán ját az 
ál lam ne vez te ki, és ez ál ta lá ban ma gyar, a pol gár mes te rek leg több je 
vi szont, a la kos ság ös  sze té tel ét tük röz ve, szerb nem ze ti sé gű volt.

Ter mé sze te sen az ener gi ku san szerb nem ze ti cé lo kat kép vi se-
lő és vég re haj tó Svetozar Miletić, majd az őt kö ve tő hí ve, Stevan 
Branovački pol gár mes ter után az új vi dé ki szerb pol gár mes te rek, ha 
nem is tel jes lo ja li tás sal és nem ze ti ér zé se i ket fél re té ve, de a vá ros 
ja vát szol gál va vé gez ték a poszt juk kal já ró te en dő i ket.

Tő kés vál lal ko zás sal azon ban nem csak ma gán sze mé lyek fog lal-
koz tak, ha nem a vá ros nak is ügyes ked nie kel lett, ha az ál lam tól visz -
sza ju tó, nem min den re ele gen dő jö ve del met nö vel ni sze ret te vol na. 
A jö ve de lem re pe dig a vá ros nak igen nagy szük sé ge volt. El ső sor ban 
hogy a vá ro si szol gá lat ban le vő al kal ma zot tak fi ze té sét biz to sít sa, 
va la mint, hogy a vá ros – mert mo csa ras te rü le ten épült – utait és az 
ár víz től vé dő du nai gát ja it rend ben tud ja tar ta ni.

Pénz for rás pe dig nem volt más, mint a sza bad ki rá lyi vá ro si 
rang ból ere dő elő jog ok és a vá ro si va gyont ké pe ző er dők, ré tek és a 
Du na-part bér be adá sá ból szár ma zó ha szon.
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1867-ben a vá ros tel ke ket adott el, hogy a pénz ből meg kezd jék 
a vá ro si új kór ház fel épí té sét, de bér be ad ták a vá ro si vá gó hi da kat, 
a Du na-par tot, a ré ti föl de ket, az er dő ir tás jo gát, sőt még a szín há zi 
elő adá sok szer ve zé sé nek a jo gát is.

A be fo lyó ös  sze get eb ben az idő ben a gaz da sá gi fel len dü lés hez 
oly szük sé ges utak ki épí té sé re és az ut cák ki kö ve zé sé re for dí tot ták, 
de je len tős pénz be ke rül tek a du nai ár vi zek től vé dő és a ta laj víz le csa-
po lá sá ra szol gá ló gá tak is.

A gaz da sá gi fel len dü lés hez azon ban leg na gyobb mér ték ben a 
Pest–Szabadka–Újvidék vas út vo nal épí té sé nek a meg kez dé se já rult 
1881-ben, majd az új vi dé ki vas út ál lo más fel épí té se 1882-ben, il let ve 
az el ső ál lan dó, a Du nát át íve lő vas úti híd el ké szül te 1883-ban. Új vi-
dék előtt va ló já ban ek kor tá rul ko zott ki a vi lág.
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SVETOZAR MILETIĆ 
MÁ SOD SZOR IS POL GÁR MES TE R

Ami kor 1860-ban Fe renc Jó zsef csá szár ki bo csá tot ta az or szá ga-
it át ren de ző és át szer ve ző Ok tó be ri Ok le ve let, ren de le tei egyi ké vel 
meg szün tet te, ha a va ló ság ban nem is, de pa pí ron lé te ző Szerb Vaj da-
sá got. Új vi dé ken az a hír jár ta, hogy a szer bek is mét fegy ver kez nek, 
és meg akar ják tá mad ni a más nem ze ti sé gű la kos sá got. Ez azon ban 
min den jel sze rint csak vak lár ma volt. A fegy ve res tá ma dás ból nem 
lett sem mi, vi szont a szerb ség egy idő re egy sé ges po li ti kai tömb bé 
lett a vá ros ban. Az 1861. ja nu ár 9-én meg tar tott rend kí vü li vá ro si 
tiszt újí tá son a ma giszt rá tus Svetozar Miletićet választotta meg pol-
gár mes ter nek. Az ő polgármestereskedésének fő jel lem ző je a szerb 
ügy szol gá la ta volt. Ő ve zet te be a vá ro si ügy in té zés be a szerb 
nyel vet hi va ta los ként mint az egye dü li nyel vet, sőt a fel sőbb ál la mi 
szer vek kel va ló le ve le zés ben is létjosogultságot sze re tett vol na biz-
to sí ta ni ne ki.

Le lép te té sét a csá szá ri pro vi zó ri um be ve ze té se tet te le he tő vé, és 
he lyet te a szó fo ga dó Pavao Stojanovićot tet ték meg pol gár mes ter nek.

A vá ro si tiszt ség vi se lők 1867. évi új ra vá lasz tá sa kor Svetozar 
Miletić is mét je löl tet te ma gát, és a szám be li leg túl súly ban lé vő szerb 
la kos ság is mét őt vá lasz tot ta meg pol gár mes ter nek. Miletić má sod-
szo ri új vi dé ki polgármestereskedése so rán azon ban már nem csak 
a szerb nyelv egyen jo gú hasz ná la tát biz to sí tó ren de le te ket ho zott, 
ha nem tel jes egé szé ben sze ret te vol na – szin te au to nóm mó don 
– ren dez ni a vá ros ügyes-ba jos dol ga it az ál lam mal va ló hi va ta los 
köz le ke dés ben. A ma gyar or szá gi szerb ség po li ti kai fel leg vá rá vá 
kí ván ta va rá zsol ni Új vi dé ket a he lyi ha tal mat gya ko rol va. Olyan 
ren de le te ket ho zott, melyekkel fel men tet te az Új vi dé ken mű kö dő 
szerb egye sü le te ket a vá ro si il let mé nyek fi ze té se alól, és ked ve zőbb 
anya gi fel té te le ket biz to sí tott szá muk ra. Így a Matica srpskának, a 
pra vosz láv egy há zi is ko lá nak is az adó fi ze tés aló li fel men té sét kér te 
az 1848/49-ben el szen ve dett kár ra hi vat koz va. A vá ros ugyan ak kor 
kér vé nyez te, hogy ment sék fel an nak az ál la mi köl csön nek a tör lesz-
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té se alól, ame lyet Új vi dék új já épí té sé re kap tak. De meg szün tet ték a 
né met tan nyel vű re ál is ko lát, a ka to li kus fő gim ná zi um ta ná rai pe dig 
a rend szer te len fi ze té sek re pa nasz kod tak. In dít vá nyoz ták, hogy a 
vá ros há za új épü le te ne a fő tér re, ha nem a pi ac kö ze lé be, a ter ve zett 
Szerb Nép szín ház mel lé ke rül jön.

Az új vi dé ki ál la po tok ról szó ló hí rek gyor san el ju tot tak az ek kor 
Bu dán szé ke lő hely tar tóta nács hoz, ahol a szerb ség dol ga i ra az új vi-
dé ki szü le té sű Huber Zsig mond vi selt gon dot. Gyors in téz ke dés ként 
a hely tar tó ta nács Bács-Bodrog vár me gye al is pán ját, Aszt Nán dort 
ne vez te ki kor mány biz tos nak, s ő 1868. jú ni us 26-ától 1869. áp ri lis 
28-áig rend kí vü li ál la po tot ve ze tett be Új vi dé ken. A bel ügy mi nisz-
té ri um ezt a ha tá ro za tát az zal in do kol ta meg, hogy a vá ro si ve ze tés 
tör vény be üt kö ző mó don ural ko dott, és az ilyen ál la po tot nem le het 
in téz ke dés nél kül hagy ni.

Aszt Nán dor kor mány biz tos te hát szé les kö rű meg ha tal ma zás sal 
ér ke zett Új vi dék re, és el ső lé pés ként me nesz tet te hi va ta lá ból a pol-
gár mes tert, Svetozar Miletićet, majd va la mi vel ké sőbb a Miletićhez 
hű vá ro si tiszt ség vi se lő ket is. A vá ros ban tar tóz ko dó két leg is mer-
tebb emig ránst, a szer bi ai Vladimir Jovanovićot, aki a nagy szerb 
jo gász és tör té nész, Slobodan Jovanović ap ja volt, és a bol gár Ljuben 
Karavelovot, a ne ves írót és for ra dal márt be bör tö nöz tet te. Ők mind-
ket ten Miletić új ságá nak, a Zas ta vá nak a mun ka tár sai is vol tak.

Svetozar Miletić el len is gyűj töt te a vá da kat, ró la azt ír ta je len-
té sé ben, hogy nyil vá nos he lye ken ál lam el le nes be szé de ket tar tott, 
töb bek kö zött egy kocs má ban ar ról szó no kolt, hogy Andrássy Gyu la 
miniszterelnököt fel kell akasz ta ni.

Az 1869. áp ri lis 28-ára meg hir de tett vá ro si vá lasz tá so kon Svetozar 
Miletić már nem je löl tet te ma gát, a pol gár mes ter Stevan Branovački 
lett, s ek kor vá lasz tot ták meg La za Kostić szerb írót vá ro si sze ná tor-
nak, al jegy ző nek pe dig Miša Dimitrijevićet.

Po li ti kai har cát a magyarországi szer bek jo ga i ért ez után a 
ma gyar or szág gyű lés pad ja i ból foly tat ta Svetozar Miletić. Egész 
po li ti kai te vé keny sé gé nek kü lön bö ző sza ka szai vol tak, me lyek nek a 
Tucindani cikk, il let ve a Becskereki prog ram vol tak az el vá lasz tói. 
Iga zi lá za dó volt, akit sem a Mo nar chia, de a Szerb Fe je de lem ség 
sem tar tott ve szély te len nek.

Po li ti kai te vé keny sé ge mi att 1876-ban bör tön be ke rült, ek kor kelt 
a ma gyar or szág gyű lés előtt vé del mé re Mocsáry La jos. A bör tön ből 
meg rom lott egész ség gel sza ba dult ki, és ek kor már po li ti kai ha tá sa 
is csök kent. A ma gyar or szá gi szer bek azon ban nem fe lej tet ték el 
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Svetozar Miletićnek a jo ga i kért va ló har cát. Po li ti kai egyé ni sé ge a 
vaj da sá gi szerb nép ha gyo mány ré szé vé vált.

Ami kor ma az új vi dé ki fő té ren az Ivan Meštrović ál tal ma gas ba 
emelt ke zű szob rá ra né zünk, a vál lal ni me rést kell tisz tel nünk ben ne. 
Ezért ke rült oda az arc ké pe a vaj da sá gi szerb ott ho nok em lék po ha ra i -
ra, mint aho gyan a miéinkre Kos suth La jo sé vagy Andrássy Gyu láé, 
és mi még 1998-ban sem tud juk el dön te ni, me lyik ből is igyunk, mint 
aho gyan gye rek ko runk ban sem tud tunk a föld vá ri nagy apai ház ban.

Ta lán így érez nek a vaj da sá gi szer bek is, ami kor Svetozar 
Miletićre em lé kez nek.
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ÚJ VI DÉ KI TÖR TÉ NÉSEK 1899-BEN

Van nak em be rek, akik ter mé sze tük nél fog va ál lan dó an ér dek lőd-
nek a múlt ban tör tént dol gok iránt. Ter mé sze te sen nem csak azok ról 
van szó, akik hi va tás ból te szik ezt, ha nem azok ról, akik szí ve sen 
bú vár kod nak az an tik vá ri u mok ban, ol vas nak, gyűj te nek, mú ze u mok-
ba jár nak, a múlt ról szó ló elő adá so kat hall gat nak. Van nak azon ban 
olya nok is, akik még az is ko lai tör té ne lem órák lét jo go sult sá gát és 
cél sze rű sé gét is meg kér dő je le zik, a fen tebb fel so rolt dol go kat és te vé-
keny sé ge ket pe dig mély meg ve tés sel ke ze lik. Az ilyen em be re ket 
ter mé sze te sen az sem ér dek li, mi lyen volt az a vá ros vagy te le pü lés, 
ahol él nek száz vagy két száz év vel ez előtt, mi tör tént ab ban, kik vol-
tak a la kói, és mi lyen prob lé mák kal kel lett nap mint nap meg küz de ni-
ük; ha son lí tot tak-e ezek mai gond ja ink ra vagy sem. A ré gi Új vi dé ken 
tett ka lan do zá sa in kat azok nak szán juk, akik a múlt ban tör tént dol gok 
iránt a fel fe de zés, a tu dás szer zés és a kö vet kez te tés le vo ná sá nak szán-
dé ká val ér dek lőd nek. 

Most azok ról az ese mé nyek ről szó lunk, ame lyek a XIX. szá za dot 
le zá ró utol só év ben, 1899-ben tör tén tek a vá ros ban. For rá sul most is 
az Új vi dé ki Vá ro si Le vél tár anya ga szol gált, ahol már sok szor si ke-
rült rit ka és ér de kes ada tok ra buk kan nunk.

Az Új vi dé ki Vá ro si Ma giszt rá tus ra vo nat ko zó ira tok ban az év vál-
tás, ha a ke let ke zést nem néz zük, nem is na gyon ve he tő ész re, éles 
ha tár sem von ha tó, hi szen az ügy in té zés az év vé gén nem sza kadt 
meg, és az év ele jén nem kez dő dött új ra. Így pél dá ul az 1899-ből 
vá lo ga tott ira tok kö zül elő ször az új vi dé ki vá ro si kór ház ba va ló 
lég szesz vi lá gí tás ra vo nat ko zó előszámla az el ső, majd ezt a vá ro si 
épí té sze ti és esz té ti kai bi zott ság je len té se kö ve ti az Ál la mi Pol gá ri 
Le ány is ko la és a Fel ső Ke res ke del mi Is ko la épü le té ről. Több ször 
fog lal koz tak ab ban az év ben a vá ro si szer vek az ut cák asz falt bur ko-
lat tal va ló el lá tá sá val, így a Pe tő fi ut cá é val és az Ör mény ut cáéval 
is, ahol a gyak ran ar ra já ró ko csik zö re je za var ta az Új vi dé ki Ma gyar 
Katholikus Gim ná zi um ban fo lyó ta ní tást. A vá ro si tel kek ren de zé se 
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is több ször na pi ren den sze re pelt, kü lö nö sen a ré gi vá ros há zá nak 
ne ve zett épü let mö göt ti árok fel töl té se, mert így vált le he tő vé a Fel-
ső Ke res ke del mi Is ko la szenny víz le ve ze tő há ló za tá nak a ki épí té se, 
ami hez ter mé sze te sen Pest ről a bel ügy mi nisz té ri um en ge dé lyé re 
volt szük ség. De ko mo lyan fon tol gat ták az új vi dé ki vá ros atyák az új 
gyá rak lé te sí té sé re vo nat ko zó kér vé nye ket, így Gross Gyu lá ét, aki 
gyu fa gyá rat sze re tett vol na lé te sí te ni és a mor va or szá gi Heinrich 
cég ken der- és kö tél gyár ala pí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát, amely hez 
csak in gye nes vá ro si te lek re volt szük sé ge, ami nek a meg sza va zá sa 
nem is ment olyan egy sze rű en, mert az in gye nes te lek oda íté lé se a 
la kos ság til ta ko zá sát von ta ma ga után. De vol tak új vi dé ki ek, akik 
szin tén vá ro si tel ke ken sze ret ték vol na ki bő ví te ni vál lal ko zá su kat, 
így a li kőrt és pá lin kát gyár tó Königstädler test vé rek vagy a bú tort 
gyár tó és áru sí tó Dussing Já nos, akik a Hán té ren le vő üres tel kek re 
pá lyáz tak.

De 1899-ben jött lét re az új vi dé ki ma gyar ke res ke dő vi lág 
tö mö rü lé se az Új vi dé ki Lloydban, mely ben ipa ro si és ke res ke dői 
ér de ke i -ket pró bál ták meg vé de ni. Rend sze re sen vé le mé nyez ték a 
fon tos „mer kan ti lis és industriális” ügye ket, szer vez tek női ke res-
ke del mi tan fo lya mot, időn ként pe dig „szak sze rű fel ol va sá so kat”, 
me lyen „a fő vá ros ból meg hí vott el ső ren dű szak te kin té lyek” is elő-
ad tak. A Lloyd tag jai ala kí tot ták meg az Or szá gos Ma gyar Gaz da-
sá gi Egye sü let új vi dé ki köz pont ját is. De a szó ra koz ta tó „ke dé lyes 
es ték meg szer ve zé sé ben sem ma rad tak le, ame lyek élénk lá to ga-
tott ság nak ör vend tek”. A vá ros atyák tu do má sul vet ték ezen kí vül 
Anatol Janković szerémi archimandrita ar ról szóló je len té sét, hogy 
Mitrofan Ševićet vá lasz tot ták meg bács kai pra vosz láv püs pök nek. 
A Matica srpska évi köz gyű lés ének a meg tar tá sát és a kis kun fél egy-
há zi szín ház ven dég sze rep lé se en ge dé lyé nek a meg hos  szab bí tá sát 
is jó vá hagy ta.

Az újvidékieket a ra gá lyos be teg sé gek sem ke rül ték el. A tan év 
kez de tén a vá ro si fő is pán a vör heny ter je dé sé re fi gyel mez tet te az 
is ko lá kat, és nyug tat ta meg egy ben a la kos sá got, hogy a jár vány ter-
je dé sét a vá ro si or vo si szol gá lat fi gye lem mel kí sé ri.

Ek kor kez dőd tek meg Új vi dék vá ro si te le fon há ló za tá nak az 
or szá gos rend szer be va ló be kap cso lá sá ról szó ló tár gya lá sok, és 
elő ször is a tech ni kai hi á nyos sá go kat kel lett ki kü szö böl ni. Majd a 
bel ügy mi nisz té ri um kör le ve le ér ke zett meg, mely ar ról ér te sí tet te 
az újvidékieket, hogy 1900. ja nu ár 1-jé től a nem ze ti va lu tát, a fo rin-
tot, ko ro ná nak ne ve zik. Ar ról vi szont, hogy a XIX. szá zad utol só 

  38  



évét men  nyi re tar tot ták ered mé nyes nek az új vi dé ki ek, már csak az 
új szá zad ban, a XX.-ban meg írt hi va ta li je len té sek ből sze rez he tünk 
tu do mást.
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AZ EL SŐ ÚJ VI DÉ KI ÚJ SÁ GOK RÓL

Na gyon sze re tek új sá got ol vas ni, de sze re tek rá di óz ni és té vét is 
néz ni. Ami ó ta ma gam ról tu dok, apai nagy apám ri tu á li san rá di ó zott, 
és a ház te le volt ré gi új sá gok kal: ott volt a Reg ge li Új ság, a Pá ri zsi 
Di vat cí mű női lap, a Ké pes Új ság és a Rá dió Új ság év fo lya mon ként 
cso ma golt, eset leg va la mi lyen ér de ke sebb írás új ra ol va sá sá nak oká-
ból a cso mó ból el kü lö ní tett pél dá nya. A min den irán ti ér dek lő dés 
ere de té nek a fel ku ta tá sá hoz te hát nem kell túl mély re nyúl nom em lé-
ke ze tem ben. Ta lán azért van az, mert a min den na pi mú ze u mi mun-
ká hoz is tar to zó ré gi nyom tat vá nyok és új sá gok ol va sá sát, még ha 
mun ka is, ked venc idő töl tés nek, a mun ka kel le mes ré szé nek tar tom, 
még ak kor is, ha az ol va sás ered mé nyét időn ként ös  sze gez ni kell. 
Val lom te hát, hogy egy kort, egy pe ri ó dust meg is mer ni, kü lö nö sen a 
hely tör té ne ti ku ta tá sok ese té ben az egy ko ri saj tó ter mé kek ol va sá sa 
nél kül el kép zel he tet len. Nem csak fon tos adat bá zis, tör té nel mi for-
rás. Egy-egy új ság vagy pub li ká ció egy vá ros, egy te le pü lés éle té nek 
a tük re, se gít sé gé vel a lel ke is elénk tá rul.

Új vi dé ken az el ső új sá gok a XIX. szá zad el ső fe lé ben je len tek 
meg. Elő ször a szerb nyel vű ek. Kez det ben az ak ko ri ma gyar és 
a né met saj tó ter mé kek Bu dá ról, Pest ről vagy Bécs ből ér kez tek. 
Érdujhelyi Meny hért az új vi dé ki saj tó val fog lal koz va azt „a mű velt-
ség mér té ké nek” és a „kü lön bö ző szel le mi irány za tok és tö rek vé sek 
vis  sza tük rö ző dé sé nek” tar tot ta. Sze rin te „a mű velt ség saj tót te remt, 
hogy ma gá ról élet jelt ad jon, s amely irány ban leg több táp lá lé kot 
nyer a szel le mi élet, ahol leg élén kebb az ér dek lő dés, azon irány ban 
fej lő dik leg erő seb ben”.

„Az idő sza kos saj tó Új vi dé ken igen ko rán élet jelt adott ma gá ról, 
és sza po ra ter me lé se két ség te le nül bi zo nyít ja itt a szel le mi élet és 
mű velt ség elő ke lő sé gét. A la pok sű rű vál to za ta, egyes irány za tok 
or gá nu má nak nagy nép sze rű sé ge s utóbb hir te len le tűn te, ele ven szel-
le mi for ga lom ra vall . . .”
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Új vi dé ken te hát az el ső saj tó ter mé kek – ha azo kat is szám ba 
vesszük, me lyek nek a szer zői új vi dé ki ek vol tak, de Bu dán vagy 
Bécs ben nyom ták őket – a XIX. szá zad el ső fe lé ben je len tek meg, 
ter mé sze te sen elő ször a vá ros hoz kö tő dő en szerb nyel ven. Így az 
1825-től meg je le nő Serbski Letopis vagy a már 1841-ben meg je le nő 
Bačka Vila vagy a Danilo Medaković ál tal szer kesz tett Napredak, 
majd ké sőbb a Serbski dnevnik, a Zas ta va, a Branik vagy a Straža, 
hogy a XX. századiakat ez al ka lom mal ne em lít sük.

A szerb nyel vű új sá go kat idő rend ben, de már iga zán vá ro si új ság-
ként a né met nyel ven 1856-ban meg je le nő Neusatzer Kreisblatt  
vagy Neusatzer Lokalblatt 1861-től vagy a me gyei szin tű Bácskaer 
Botschaft vagy Bacskaer Bote kí sér te.

Az el ső ma gyar he lyi po li ti kai lap, az Új vi dék egy év ti zed del 
ké sőbb, 1875-ban je lent meg. Tu laj do no sa és szer kesz tő je Frankl 
Ist ván volt, aki az új vi dé ki Ma gyar Ki rá lyi Fő gim ná zi um igaz ga tó ja-
ként tar tot ta szük sé ges nek egy hely be li po li ti kai lap meg je le né sét. A 
szer kesz tői posz ton őt 1881-től szin tén a gim ná zi um ta ná ra, Zanbauer 
Ágos ton kö vet te. Az Új vi dék po li ti kai „irá nyult sá gá ról”, de nem csak 
er ről, ha nem az ös  szes he lyi XIX. szá za di ma gyar nyel vű saj tó ter mé-
kek ről dr. Simonyi Má ria saj tó tör té nész ér te ke zett dok to ri dis  szer tá-
ci ó já ban. Ő az Új vi dé ket az ak ko ri ban meg ala kult Sza bad el vű Párt 
új vi dé ki hí ve i nek a te vé keny sé gé hez fűz te. Ada to kat kö zölt ar ról is, 
hogy az Új vi dék ne gyed éven ként ál la mi szub ven ci ót ka pott, ös  sze sen 
hatszáz fo rin tot, te hát nem csak a Sza bad el vű Párt nak, ha nem a kor-
mány nak is a vá ro si szó csö ve volt. A szub ven ció sor sá ról és a lap írá-
sa i ról Flatt End re fő is pán gon dos ko dott. Az Új vi dék Simonyi Má ria 
sze rint „a ma gyar kö zép osz tály lap ja volt. Ol va só tá bo rát a vár me-
gyei tiszt ség vi se lők, funk ci o ná ri u sok, a pap ság kép vi se lői, or vo sok, 
hi va tal no kok, ke res ke dők ké pez ték. A vá ros köz ügyei is sű rűn a lap 
té má ját ké pez ték”. Írt a la kos ság szám be li, fe le ke ze ti ös  sze té te lé ről, 
a vá ros kul tu rá lis ese mé nye i ről, az új vi dé ki pár tok ügye i ről, me lyek 
a lap új ság írói sze rint „gyen gí tik a la kos ság ös  sze tar tá sát”. De írt a 
vá ros ak ko ri gaz da sá gá ról, az is ko la há ló zat ról, az ar té zi ku tak fú rá-
sá ról, az épü lő vas út vo nal ról is. Simonyi Má ria sze rint a lap fon tos 
sze re pet ját szott nem csak Új vi dék vá ros, de Bács-Bodrog vár me gye 
tör té ne té ben is. Har minc két éven ke resz tül je lent meg, 1908 és 1914 
kö zött Ha tár őr ként, majd 1914 és 1918 kö zött Új vi dé ki Nap ló ként. 
Nép sze rű lap volt, mert a he ten ként egy sze ri meg je le nés ről ket tő re, 
ter je del me pe dig négy ol dal ról nyolc ra nőtt. Ezek az ada tok is egy ko-
ri szé les kö rű nép sze rű sé gé ről ta nús kod nak.
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Ter mé sze te sen vol tak még más la pok is, így az Új vi dé ki Hír lap, 
a szin tén Új vi dé ki Hét fői Új ság, az Új vi dé ki Hír adó, a Sza bad Szó, 
Új Idők, a Szem le, a há rom szín há zi lap, az Új vi dé ki Szín ház, az Új vi-
dé ki Szín há zi Új ság és a Thalia vagy a Me se vi lág és nem utol sósor-
ban az Új vi dé ki Sport vagy a már iga zi szak lap nak szá mí tó Ma gyar 
Teksztilipar.

A fel so rol tak kö zül azon ban hadd szól junk egy ről bő veb ben, 
még pe dig az Új vi dé ki Hír lap ról, mely 1891-ben je lent meg elő ször, 
tu laj do no sa és fő szer kesz tő je pe dig dr. Ne mes Sán dor volt.

A he ten ként két szer meg je le nő új ság már a kez de tek től el len zé ki 
lap ja volt Új vi dék nek. Irány adó el vét „nyílt nak és egye nes szó ki-
mon dó nak” jel le mez te Simonyi Má ria. Párt ál lá sa is csak ké sőbb 
vált ha tá ro zot tá, a Füg get len sé gi és Negy ven nyol cas Párt mel lett állt 
ki. Ál lan dó an vi tá zott a már em lí tett Új vi dék kel, sőt a szerb nyel vű 
Branikkal és Zas ta vá val is. 1892-ben a vá lasz tá sok al kal má val Új vi-
dé ken az el len zé ki Füg get len sé gi és Negy ven nyol cas Párt je lölt je, 
Visontai So ma győ zött. Az Új vi dé ki Hír lap ün ne pelt, no ha or szá go-
san a Li be rá lis Párt győ zött, és így kom men tált: „Az el len zék új vi-
dé ki győ zel me nagy je len tő sé gű. Azt je len ti, hogy Új vi dék nek nem 
küld het nek je löl tet fe lül ről. A vá ros ban csak is a he lyi ér té kű po li ti ka 
ér vé nye sül het. Az ál ta lá nos, or szá gos jel le gű köz vé le ményt itt nem 
le het meg va ló sí ta ni.”

Érdujhelyi Meny hért a saj tót „szel le mi tő ké nek” tar tot ta, a fent 
idé zett ma is is me rős. Új vi dék te hát ma is, füg get le nül a nem ze ti 
és val lá si kü lönb sé gek től, gon dol ko dá sá ban, an nak lo gi ká já ban 
ugyan az. Re mél jük, az örö költ „szel le mi tő ké jé re” ma is épí te ni tud, 
re mél jük, hogy a jö vő ben is Új vi dék Új vi dék ma rad, mint aho gyan 
az el múlt két év szá zad ban is az tu dott ma rad ni.
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ÉRDUJHELYI MENY HÉRT,
ÚJ VI DÉK TÖR TÉ NÉ SZE

Érdujhelyi Meny hért ne ve 1991-ben ke rült vis  sza az Új vi dék tör-
té nel me iránt ér dek lő dők fi gyel mé be. Ek kor je lent meg is mét szerb 
és ma gyar nyel ven az Új vi dék tör té ne te cí mű mo nog ra fi kus mű ve, 
me lyet bib li o fil cse me ge ként rög tön szét is kap kod tak azok, akik nek 
még nem volt al kal muk meg is mer ni és hasz nál ni a száz év vel ez előtt 
író dott mű vet. A Va sa Stajić, Boško Petrović és Živan Milisavac ír ta 
for rás ki adá sok és ös  sze fog la lók már szem mel lát ha tó an nem elé gí tet-
ték ki az Új vi dék tör té ne te irán ti, az ab ban az idő ben is mét       fo ko-
zott ér dek lő dést. Új vi dék tör té ne té nek ha son más ki adá sa így sa já tos 
mű ve lő dés tör té ne ti ese mény lett. Ta lán ak kor tu da to so dott ben nünk 
Érdujhelyi Meny hért mű vé nek fon tos sá ga is, és szö gez tük le azt, 
hogy e múlt szá za di könyv nél kül nem le het ko mo lyan a vá ros tör-
té ne té vel fog lal koz ni. Ek kor vált nyil ván va ló vá az a tény is, hogy 
köny ve ob jek tí vebb és szé le sebb lá tó kö rű, mint ké sőb bi utó da ié.

Érdujhelyi Meny hért Zentán szü le tett 1860. ja nu ár 4-én, Eilinger 
Meny hért né ven. Is ko lá it Zentán, Sze ge den és Ka lo csán vé gez te. 
Te o ló gus lett, 1882-ben szen tel ték pap pá. Egy ide ig Bács ka kü lön-
bö ző hely sé ge i ben se géd lel kész ként te vé keny ke dett. Új vi dék re is 
se géd lel készként és hit ok ta tó ként ke rült 1887-ben, de szerb nyel vet 
is ta ní tott egy új vi dé ki kö zép is ko lá ban.

A tör té net tu do mány irán ti ér dek lő dé se és az ezen a té ren va ló mun-
kál ko dá sa Bács-Bodrog vár me gye Tör té nel mi Tár su la tá nak ke re té ben 
tör tént. Ta nul má nyai is a Tör té nel mi Tár su lat Év köny ve i ben je len tek 
meg, és majd nem mind Új vi dék tör té nel mé vel fog lal ko zott.

Az Új vi dék vá ros köz mű ve lő dé si tör té ne té ből cí met vi se lő dol go-
za ta a Tár su lat fel ol va só ér te kez le tén hang zott el. Írt Új vi dék ipar-
tör té ne té ről is. Ter mé sze te sen fog lal koz nia kel lett Péterváraddal is. 
A Péterváradi Apát ság ról, Pétervárad ha dá sza ti je len tő sé gé ről, majd 
Pé ter és Bánk bán ös  sze es kü vé sé ről írt.

Szerb nyel ven Ilija Ognjanović Javor cí mű lap já nak dol go zott, de 
je len tek meg írá sai a Bács-Bodrogher Pressében is né met nyel ven.
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1892-ben Új vi dék sza bad ki rá lyi vá ros ta ná csa olyan ha tá ro za tot 
ho zott, hogy Érdujhelyit bíz za meg az Új vi dék tör té ne té ről szó ló 
mo no grá fia meg írá sá val. Úgy tű nik, ala pos mun kát kí vánt vé gez-
ni, mert nem csak az írott, le vél tá ri for rá sok ra ha gyat ko zott, ha nem 
Aleksandar Vulkóval, a vá ro si föld mé rő vel ré gé sze ti ása tá so kat is 
kez de mé nye zett, pél dá ul avé gett, hogy meg győ ződ jön a ró mai sán-
cok ere de te kö rü li vi tás kér dé sek ről, és ar ról, hogy a hi po té zi sek 
kö zül me lyik az igaz, de az új vi dé ki ol da lon Ó-Péterváradját is 
ke res te. Ta kács Mik lós ré gész, aki újab ban fog lal ko zott Pétervárad 
és Új vi dék ré gé sze ti kér dé se i vel, hi telt adott Érdujhelyi ilyen jel le gű 
ku ta tá sa i nak, és bi zo nyí tot ta azok tu do má nyos meg ala po zott sá gát.

Új vi dék tör té ne té nek meg írá sa nem volt és ma sem egy sze rű 
fel adat. An nak, aki ez zel fog lal ko zott és fog lal ko zik, szá mos mód-
szer ta ni kér dést kell meg ol da nia. Olya no kat, mint ami lyen pél dá ul 
a te le pü lés fej lő dé sé ben a fo lya ma tos ság hi á nya és en nek a kér dés-
nek a meg ma gya rá zá sa, vagy a kü lön bö ző nem ze ti sé gű, val lá sú és 
szo ká sú la kos ság te vé keny sé gé nek és je len tő sé gé nek he lyes ará nyú 
be mu ta tá sa, a kü lön bö ző sé gek és érint ke zé si pon tok le írá sa, és nem 
utol só sor ban a kü lön bö ző nem ze ti ér de kek pon tos ér té ke lé se.

Ma, százév nyi táv lat ból, úgy tű nik, Érdujhelyi Meny hért nek 
ez si ke rült is. Jól le het le szö ge zi, hogy Új vi dék ta gad ha tat la nul a 
ma gyar or szá gi szerb ség köz pont ja, nem vi tat ja el a nem ze ti és val lá-
si kü lön bö ző ség re va ló jo got, és nem tit kol ja a si ke rek fe let ti örö mét 
sem. Köny vé nek eré nyei kö zé tar to zik a mo no grá fia vé gén köz zé tett 
1748-as la tin nyel vű sza bad ság le vél ma gyar és szerb for dí tá sa, mely 
pon tos sá gá val nap ja ink ban is me gáll ja a he lyét. A könyv ma gya rul, 
szer bül és né me tül je lent meg 1894-ben. Köny vé nek re cen zen sei 
nem má sok vol tak, mint Antonije Hadžić, Milan Jovanović, Te o dor 
Mandić, Patek Béla, Vićentije Korenjšek, Milan Savić és Sergije 
Šakrak Ninić.

Új vi dék ről va ló tá vo zá sa kor 1894-ben a vá ros tör té ne té ről ös  sze-
gyűj tött tu dá sát a Borovszky-féle Bács-Bodrog vár me gye mo nog rá fi á-
 já ban tet te köz zé, de an nak meg je le né se kor, 1909-ben már nem volt 
Eu ró pá ban. Ak kor már Ame ri ká ban élt, ott is halt meg 1912-ben.

Nap ja ink ban úgy tű nik, Érdujhelyi Meny hért Új vi dék tör té ne te 
cí mű mű vé nek ér té ke sok szo ro sá ra nö ve ke dett, s egy több nem ze ti sé-
gű kö zös ség tör té ne té nek a mo dell jét lát juk ben ne.
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EGY TA NÁR RÓL

Nem tu dom, hogy csak a mú ze u mok ban dol go zók kal for dul-e 
elő vagy már má sok is ta pasz tal ták, hogy van nak dol gok, ame lyek 
va la mi lyen meg fog ha tat lan fel sőbb aka rat vagy ta lán a mú ze u mo kat 
vé dő mú zsák su gal la tá ra, a leg meg fe le lőbb pil la nat ban ke rül nek elő 
a mú ze um rak tá rá ból vagy más fon tos múzeumi tár gyak kal gon do-
san meg tö mött do boz mé lyé ről.

A na pok ban így ke rült a ke zem be egy kis sé meg sár gult, eny hén 
el pisz ko ló dott, pu ha kö té sű könyv, mely nek cí me Új vi dék és kör nyé-
ké nek fló rá ja. Író ja pe dig az Ál la mi Pol gá ri és Fel ső Ke res ke del mi 
Is ko la ta ná ra, Zorkóczy La jos. A köny vét nyolcvan kraj cá rért 1896-
ban Új vi dék min den könyv ke res ke dés ében meg le he tett ven ni.

Kér dé sünk e könyvvel kap cso lat ban az, hogy mi is volt az, ami 
a XIX. szá zad vé gén Új vi dé ken egy ta nárt ar ra kész te tett, hogy a 
Mo nar chia pe rem te rü le tén le vő vá ros ban an nak fló rá já val kezd jen 
be ha tó an fog lal koz ni, ar ról köny vet ír jon és ki ad jon. A pe da gó gus-
sors a XIX. szá zad vé gén sem kü lön bö zött sem anya gi ak ban, sem 
meg be csü lés ben a ma i tól. Va la mi lyen ér dek lő dé si vagy tu dás több let 
kész tet te-e ezt a múlt szá zad be li új vi dé kit ar ra, hogy a fá radt sá got és 
a pénzt nem saj nál va ér de mes nek tart sa meg je len tet ni mű vét. 

Köny vét dr. Wlassits Gyu lá nak, Ma gyar or szág val lás- és köz ok-
ta tás ügyi mi nisz te ré nek, a tu do má nyos mun kál ko dás pár to ló já nak 
aján lot ta, mély hó do lat tal.

Ma ga a könyv két rész ből áll. A Be ve ze tés cí mű el ső fe je zet ben 
a táj le írá sán kí vül a lát ké pet a Péterváradi vár fo ká ról szem lé li, egy 
rö vid tu do mány tör té ne ti ös  sze fog la lót ír, majd a főbb for rá so kat 
is mer te ti. Ezt az ada tok és rö vi dí té sek ma gya rá za ta kö ve ti.

„A nagy ma gyar Al föld vég ha tá rán el te rü lő s foly ton fej lő dő Új vi-
dék kö ti le im po záns ház tö me ge i vel, gyár te le pe i vel, csa tor ná já val, 
vas út já val, híd ja i val s híd fő sán cá val fi gyel mün ket” – kez di le írá sát 
Zorkóczy La jos. „A be lát ha tat lan sík ság tá vo li kö dé ben csil log nak 
Pi ros, Kiszács s Futak tor nyai a nap ve rő fény ében s a hát tér ben mint 
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ho má lyos fol tok te rül nek el a futaki és vizicsi nagy er dő sé gek. Ha 
dél re te kin tünk, sze me ink a ki es fek vé sű Kameniczán akad nak meg, 
mely nek hát te ré ben a Frus ka Go ra er dő ko ro náz ta fő ge rin ce ké kel lik, 
míg lan kás lej tő it jól mívelt sző lők tar kít ják.”

„Észak fe lé a Du na fo lyá sát kö vet ve egy ideig a Ha di szi get vi rá-
gok kal gaz da gon dí szí tett rét je in, fü ze se in s mo csa ra in mé láz te kin-
te tünk, majd to vább kap ja azt a ka nyar gó Du na hab ja s a péterváradi 
ma jor sá go kon át el len ben a Du na túl ol da lán az ornithologiailag oly 
hí res kátyi és kovilyi mo csa ra kon pi hen te ti meg, hol a ná da sok, fü ze-
sek, in go vá nyok, szi ge tek és Du na-ágak la bi rint já ban a ma dár vi lág 
ez rei üt nek ta nyát, kü lö nö sen vo nu lás ide jén.”

Majd a Fruška gorával fog lal ko zik, mond ván: „. . . ha nem is ta lá-
lunk a Frus ka Go ra bér ce in feny ve se ket és al pe si ré gi ó kat, de azért 
ta lá lunk ha tal mas bükk, tölgy és hárs er dő ket, me lyek ben a vad sző lő 
és a bo ros tyán kar vas tag ság ban 20–30 mé ter ma gas ság ra kú szott fel 
a fák tör zsén.”

„Floránknak né mi rész ben dél vi dé ki jel le gét ad nak oly nö vé nyek, 
me lyek kör nyé künk ről s kü lö nö sen a Frus ka Go ra lej tő i ről felyebb 
észak fe lé már nem ter jesz ked nek s így vi dé künk rájok néz ve ha tár-
ál lo má so kat ké pez nek.” Így pél dá ul le ír ja a notochlaena, ma gya rul 
cselling ne vű ha raszt fajt, mely „csu pán Rakovaczon a gö rög ke le ti 
ko los tor mel lett s a Veliki Gradacz szik lái kö zött te rem”.

Ezután huszonegy szű kebb te rü le tet ha tá ro zott meg a szer ző, me lyen 
meg fi gye lé se it tizenöt éven ke resz tül foly tat ta. Így az utak, ár kok, mezs-
gyék s ke rí té sek men tén, a szán tott, ve tett föl dek, ker tek s sző lők te nyé-
sze tét vagy a szerémi szil vá sok ve ge tá ci ó ját vizs gál ta, de meg fi gyel te 
Pétervárad szer pen tin szik la fa lá nak nö vény te nyé sze tét is.

Úgy lát szik azon ban, hogy az or szá gos hí rű Kitabel Pá lon és 
Páncsics Jó zse fen (Josip Pančić) kí vül akad tak még új vi dé ki ek, 
aki ket szin tén iz ga tott a nö vény vi lág éle te, így for rás ként em le ge ti 
Belohorszky Kár oly új vi dé ki ta ní tót, dr. Godra Ber ta lan péterváradi 
ka to nai fő or vost, Gunde Hen ri ket, az új vi dé ki gim ná zi um ta ná rát, 
ifj. Grossinger Vil mos új vi dé ki gyógy sze részt és Wolny Ráfáel And-
rást, a kar ló cai gö rög ke le ti lí ce um né hai igaz ga tó ját, akik nek az ada-
ta it fel hasz nál ta mun ká já ban.

A könyv legnagyobb ré szét azon ban a nö vé nyek rend sze re zé se és 
elő for du lá suk he lyé nek meg je lö lé se al kot ja. Ezért ami kor pil lan gós 
vi rá gú iglicet lá tunk, mely a múlt szá zad ban Új vi déknek és kör nyé ké-
nek me ző in és le ge lő in volt ho nos, a Ha di szi ge ten egy re ket  tye bo kor-
ra le lünk vagy a volt új vi dé ki sé tány já vor fá it lát juk, jus son eszünk be 
min dig az a „több let”, ami Zorkóczy La jost és a fent em lí tet te ket is 

  46  



a nö vé nyek kel va ló fog lal ko zás ra, ta nul má nyo zás ra késztette. Az 
ilye nek re vol na ta lán szük sé günk a kom pu te rek mel lett a mi gye re ke-
ink nek is, hi szen nem a gép ta nít hi va tás sze re tet re és hi va tás tu dat ra 
még Új vi dé ken sem, ha nem az em ber.
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ÚJ VI DÉK ÉS KÖR NYÉ KÉ NEK LE ÍRÁ SA 
ÉS ÚT MU TA TÓ JA

1901-ben je lent meg az el ső Új vi dék ről szó ló úti könyv Sebesi 
Bassett Vil mos szer kesz té sé ben és ki adá sá ban. A cím lap ján 
ma gyar és né met nyel vű a szö veg, a könyv ben vi szont szerb nyel-
vű ré szek is rej le nek, s ha bár az Új vi dék és kör nyé ké nek le írá sa és 
út mu ta tó ja cí met vi se li, nem a mai ér te lem ben vett úti könyv vagy 
úti ka la uz, ha nem egy faj ta po li ti kai tár sa dal mi és gaz da sá gi út mu-
ta tó és üz le ti cím jegy zék is egy ben. Ez a mű faj nem is me ret len, 
hi szen nap ja ink ban is ta lá lunk pos ta lá dá ink ban ilyen jel le gű nyom-
tat vá nyo kat, me lye ket, vall juk be, ha va la mi ér de kel ben nün ket és 
szük sé günk van rá, szí ve sen for ga tunk mind an  nyi an. De néz zük 
most ezt az 1901-ben meg je lent „ős ki ad vány”-t. Az el ső ol da lon 
min den be ve ze tő he lyett Új vi dék sza bad ki rá lyi vá ros cí me re áll, 
majd alat ta két ol da lon Pé ter Pál fő is pán élet raj zát és ér de me it 
mél tat ja a szer ző. A szö veg ből az is ki de rül, hogy Pé ter Pál Te mes-
vá ron szü le tett, majd Pancsován volt fő jegy ző és ár va szé ki el nök. 
Új vi dék re 1900-ban ér ke zett Szél Kál mán mi nisz ter el nök ki ne ve-
zé se nyo mán, mely „Új vi déken köz meg nyug vást kel tett, mint hogy 
ne vé hez, múlt já hoz a dél vi dé ki nem ze ti sé gi vi szo nyok ala pos 
is me re te, a köz igaz ga tás min den ága za tá ban ki pró bált ott ho nos sá-
ga és mun ka ere je” já rult hoz zá.

Csak ez után ke rül is mer te tés re ma ga a vá ros, Új vi dék és tör té ne te 
a kö zép kor tól egé szen 1900-ig. A szer ző a vá ros fej lő dé sét „ki tű nő 
geo grá fi ai hely ze té nek” tu laj do ní tot ta, meg ál la pít va, hogy az a szerb 
in tel li gen cia szí ve, és rö vid idő alatt el ső ren dű ke res ke del mi vá ros sá 
emel ke dett, s en nek köszönhetően 1867 óta „va la men  nyi kor mány 
élénk ér dek lő dés sel kí sé ri az it te ni ese mé nye ket”.

Az 1901. évi nép szám lá lás ada ta it is köz li, így tud juk meg, hogy 
Új vi dék nek ek kor 28 826 pol gá ri és 562 ka to nai la ko sa volt. Eb ből  
11 411 volt ró mai ka to li kus, 2475 re for má tus, 2824 ágos tai evan gé li-
kus, 9722 gö rög ke le ti, 2051 iz ra e li ta, 317 ör mény és 1 mond ta ma gát 
új vi dé ki nek. Ek kor a vá ros te rü le te 27 688 ka taszt rá lis hol dat tett.
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A leg szű kebb vá ro si ve ze tő ség rö vid élet rajz ok kal és fény ké pek-
kel mu tat ko zott be. A pol gár mes te ri posz tot Stevan Pecija Popović 
ki rá lyi ta ná csos, a vá ro si fő ka pi tány tiszt sé gét pe dig dr. Demetrovits 
Vladimir töl töt te be.
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Ez után a vá ros ban mű kö dő ügy vé dek név so rát tet te köz zé a 
szerző, az egyes sze mé lyek ne ve mel lett a töb bi tiszt sé gü ket is fel so-
rol ta. Így dr. Hor váth Gé za egy ben a vá ro si fő ügyész és az Elő le ge zé-
si egy let jog ta ná cso sa is, Ne mes Sán dor ne ve mel lett pe dig az is fel 
van tün tet ve, hogy az Új vi dé ki Hír lap tu laj do no sa.

Majd az or vo sok név so ra kö vet ke zett, utá na pe dig a mér nö kö ket 
és a tan ügy ben dol go zó ki emel ke dő sze mé lye ket mu tat ta be.

A vá ro si in téz mé nyek kö zül hos  szab ban is mer tet te a Matica srps-
kát és ak ko ri el nö ké nek, Antonije Hadžićnak az élet raj zát.
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A pénz in té ze tek kö zül fény ké pes is mer te tés il let te meg a Köz-
ponti Hi tel In té ze tet, mely nek épü le te az el ső iga zán bank nak ter ve-
zett és épí tett épü let volt, az 1864-ben ala pí tott Új vi dé ki Takarék-
pénztárat és a Szerb Köl csön Se gély- és Ta ka rék egy le tet.

A szál lo dá kat a fő té ren el he lyez ke dő Er zsé bet Szál lo da és a 
tér nek az ak kor Ferenc Jó zsef ne vét vi se lő má sik ol da lán el he lyez-
ke dő Grand Ho tel Mayer kép vi sel te, mely nek ismertetése mel lett a 
tu laj do nos Mayer Im re kér te az Új vi dék re lá to ga tók „szí ves tá mo ga-
tá sát”. Az ipa ri lé te sít mé nye ket Konrad Thiel futaki sodronygyára, 
Häfner Kár oly El ső Új vi dé ki Hen ger mal ma kép vi sel te, va la mint 
Witz Fe renc „El ső Délmagyarországi sod rony szö vet, fo nat, rács-, 
madracz és szi ta árú gyá ra” tet te köz zé „ké pes ár jegy zék ét in gyen és 
bér ment ve”.

Leg na gyobb szám ban azon ban az új vi dé ki üz le tek hir det ték és 
kí nál ták por té ká ju kat, ami kü lön bő vebb is mer te tést ér de mel ne.

De nem kell meg fe led kez ni a Grossinger Gyógy szer tár szi ta kö tő-
vel dí szí tett hir de té sé ről sem, mely ben a tu laj do nos büsz kén tu dat ja 
a rá szo ru lók kal, hogy ez volt az el ső Új vi dé ken ala pí tott gyógy szer-
tár, 1771-ben Körber Fe renc hoz ta lét re, de már hetvenhét év óta a 
Grossinger csa lád tu laj do na. Kassovitz Zsig mond szál lít má nyo zá si 
és bi zo má nyi üz le té re sze ret te vol na fel hív ni a fi gyel met, azt ígér-
vén, hogy „min den ne mű gyors és te her szál lít má nyo kat to váb bít úgy 
bel-, mint kül föld re, bú tor szál lí tá so kat is vál lal, cé ge pe dig egye dü li 
kép vi se lő je a Hirsch-féle gyors árú gyűj tő for ga lom nak”. Kő bá nyai 
sör rak tá rá ban na pon ta volt friss töl tés, ami éke sen ta nús ko dik ar ról, 
hogy an nak ide jén is vol tak me leg nya rak Új vi dé ken, és az új vi dé ki-
ek szí ve sen hű söl tek egy po hár hi deg sör mel lett már ak kor is.
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A VÁROS MO DER NI ZÁ LÓ DÁ SA

A gaz da sá gi fel len dü lés, mely ha nem is volt lát vá nyo san gyors 
üte mű egész Ma gya ror szá gon, az elő re ha la dást, a vá ro si a so dást, a 
mo der ni zá ló dást ered mé nyez te.

A vas úti köz le ke dés meg in du lá sa után, mely nek je len tő sé gé ről 
már be szél tünk, 1885-ben Lajric Ig nác a köz le ke dé si mi nisz té ri um-
nál az Új vi dék és Pétervárad kö zöt ti te le fon- ös  sze köt te tés jo gá nak 
a meg szer zé sén ügy kö dött. Eb ben az év ben ké szült el Új vi dék el ső 
vá ro si tér ké pe is, me lyet Szauter Jó zsef mér nök raj zolt meg a vá ro si 
ta nács meg ren de lé sé re.

A vá ro si ta nács a XIX. szá zad utol só két év ti zed ében szin te foly-
to no san két nagy vá ro si vál lal ko zás sal, az új vi dé ki új vá ros há za épí-
té sé vel, va la mint a víz ve ze ték- és csa tor na há ló zat ter ve i nek a meg-
ren de lé sé vel fog lal ko zott. Mind ket tő a ma is is mert mó don, pá lyá zat 
út ján bo nyo ló dott le.

Az új vá ros há za épí té sé re meg hir de tett, jel igés pá lyá zat ra sor ra 
ér kez tek a pá lya mű vek, me lye ket a szor gos vá ro si tiszt vi se lők nyil-
ván tar tás ba vet tek, majd a pá lya mű ve ket ki ál lí tot ták, és csak ez után 
ke rült sor a dön tés re. A pá lyá za tot, mely négyszáz fo rint pénz ju ta-
lom ból és a mű ki vi te le zé sé vel járt, Mol nár György új vi dé ki épí-
tész nyer te meg. Úgy lát szik, az ő ter ve sem tet szett azon ban tel jes 
egé szé ben a vá ro si bi zott ság nak, mert bi zo nyos vál toz ta tá so kat kért 
a ter ve ző től. Mind ez 1886-ban tör tént, az épít ke zést azon ban csak 
1893-ban kezd ték meg Cocek Jó zsef és Lehrer György vál lal ko zók. 
A vá ro si köz gyű lés az új vá ros há za dísz ter mé ben 1895. má jus 3-án 
ülé se zett elő ször.

A má sik nagy mun ka a víz ve ze ték- és csa tor na há ló zat ki épí té-
se, mely élet fon tos sá gú volt Új vi dék vá ro sá nak, de nem volt olyan 
egy sze rű, sem olyan si ke res, mint az új vá ros há za épí té se. A vá ros 
az   el ső aján la to kat ugyan ab ban az idő ben kezd te gyűj te ni, ami kor a 
vá ros ház ára vo nat ko zó aján la to kat is. Szin te az egész Mo nar chia te rü-
le té ről ér kez tek pá lya mű vek, de a vá ro si bi zott ság egyi ket sem ta lál ta 
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meg fe le lő nek. Új vi dék te rü le tén ugyan is a Du nán kí vül egyet len olyan 
víz for rás sincs, amely el fo gad ha tó mi nő sé gű és ele gen dő mennyi sé gű 
vi zet tud na biz to sí ta ni a vá ros nak. A do log még az ál la mot kép vi se lő 
fő is pánt is iz gat ta, ezért a si ker te len pá lyá zat nak a fe lül vizs gá lá sá ra 
be kér te az ös  szes ira tot, se gí te ni azon ban nem tu dott. Az el ső ja vas-
lat 1892-ben Knut Kár oly bu da pes ti mér nök től és egy brüs  sze li cég-
től ér ke zett, akik a vá ro si víz ve ze ték víz el lá tá sát a Du na vi zé nek a 
meg tisz tí tá sá val sze ret ték vol na meg ol da ni. Két év múl va, 1894-ben 
meg kezd ték a vá ros ta laj vi ze i nek a vizs gá la tát, 1905-ben kö rül be lül 
ötven pró ba fú rást vé gez tek, ered mény te le nül. Majd 1911-ben Forbat 
Im re bu da pes ti mér nö köt bíz ták meg a víz ve ze ték ki épí té sé vel, de a 
mun ka ki vi te le zés ét meg hi ú sí tot ta az el ső vi lág há bo rú. Új vi dék nek a 
ké sőb bi ek ben sem volt sze ren csé je a víz ve ze ték kel, mert az el sőt, az 
úgy ne ve zett Kis víz ve ze té ket csak 1953-ban épí tet ték meg.

A vá ro si a so dás egyik alap fel té te lé ről sem fe led kez tek meg az 
új vi dé ki vá ros atyák, még pe dig az ut cák ki kö ve zé sé ről és rend ben 
tar tá sá ról. Ezek ben az évek ben tég láz ták ki a Temerini, a Futaki és a 
szép ne vű Roz ma ring ut cát, és ek kor kö tött szer ző dést Új vi dék vá ros 
ta ná csá val Kaszovic Sá mu el az új vi dé ki ut cák tisz tán  tar tá sá ra és 
lo cso lá sá ra. Az örö kös por prob lé má ját sze ret ték vol na így meg ol da-
ni, mert er ről az új vi dé ki új sá gok nagy ban cik kez tek.

A vá ro si ta nács, Stevan Pecija Popović pol gár mes ter és Parčetić 
Felix fő is pán azon ban, úgy lát szik, nem ta lál ták ki elé gí tő nek az új vi-

  53  



dé ki gaz da ság fej lő dé sét sem, és egy kü lön bi zott sá got ala kí tot tak 
azok nak a fel té te lek nek és le he tő sé gek nek a ki vizs gá lá sá ra, hogy az 
or szág más ré sze i ből jövő vál lal ko zók mi mó don tud nák tő ké jü ket 
be fek tet ni Új vi dék ipa rá nak a fel len dí té sé be.

A mun kás ság is szer vez ke dik már, kü lön bö ző szo ci á lis kö ve te lé-
sei van nak, és ez idő ben már a mun kás ság ál ta lá nos jo ga i ért is har-
col, a fi ze tett va sár na pért, a mun kás tör vény ho zás ért és az ál ta lá nos 
vá lasz tó jog ért.

Így Új vi dék Nagybecskerek mel lett azon rit ka vá ro sok kö zött so ra-
ko zott fel, ame lyek már 1890-ben szer ve zet ten ün ne pel ték a má jus 
el se jét. A bu da pes ti mun kás nagy gyű lést táv irat ban így kö szön töt ték: 
„Le gyünk egy sé ges test vér nép. Ne vá las  szon el ben nün ket sem val lás, 
sem föld táj. Szí vünk mé lyé ből küld jük a szo li da ri tás él je nét. Üd vö zöl-
nek ben ne te ket és kéz szo rí tá su kat kül dik az új vi dé ki mun ká sok!”
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A SZÁ ZAD FOR DU LÓ ÚJ VI DÉ KE 
KA RÁ CSONY ELŐTT

De cem ber, az ad vent ide je, az új vi dé ki gye re kek szá má ra is az 
ün nep vá rás, a Mi ku lás és a ka rá csony idő sza ka volt és az ma is. Per-
sze Új vi dé ket mint több nem ze ti sé gű és több val lá sú vá rost eb ben is 
az el té rő szo ká sok jel le mez tek. A gö rög ke le ti val lá sú ak nál és zsi dók-
nál az aján dé ko zás ide je nem esett egy be a ka to li kus sal, re for má tus-
sal és evan gé li kus sal.

Ezért ami kor az új vi dé ki gye re kek Mi ku lás- és ka rá cso nyi 
aján dé kai után kezd tünk ku tat ni, is mét egy is mer te tett ki ad vány, a 
Sebesi Bassett Vil mos 1901-ben meg je lent, Új vi dék és kör nyé kének  
le írá sa és út mu ta tó ja című után kel lett nyúl nunk. Ter mé sze te sen 
úgy, hogy az egyes új vi dé ki üz le tek ár aján la ta és áru hir de té se alap-
ján pró bál tuk meg ál la pí ta ni, mi is le he tett az, amit egy új vi dé ki 
gye rek a múlt szá zad for du lón aján dék ba ka pott, és a vá ros ban hol 
le he tett meg vá sá rol ni.

Így Urbán Ignácz 1880-ban ala pí tott könyv-, pa pír-, író-, rajz-
szer-ke res ke dé sé nek hir de té sé ben a le vél pa pír do bo zok, ké pes lap al-
bu mok, em lék köny vek és sok más al kal mi aján dék dús vá lasz té kát 
aján lot ta.

Az Andrássy ut ca sar kán, a ró mai ka to li kus temp lom mel lett, 
Steiner Gyu la a Vas em ber hez cím zett, a kor kö ve tel mé nye i nek 
meg fe le lő en, gaz da gon fel sze relt áru rak tá rá ban, a bőr és szö vött 
kesz tyűk nagy vá lasz té kán kí vül a bőr er szé nyek, hím zett tár cák, il lat-
sze rek, fog pasz ták és szap pa nok mel lett a nők és a gye re kek szá má ra 
varrt kö té nye ket le he tett ven ni.

Fiú- és gye rmek ru hát az új vi dé ki fő ut cán a Je li nek-fé le üz let ben 
le he tett mé ret re ren del ni, de kü lön meg em lí tik a hir de tés ben a kü lön-
bö ző gye rek kosz tü mök var rá sá nak a le he tő sé gét is.

Baumgartner Lő rinc az An gyal hoz cím zett „delicatess, fes ték és 
rö vid áru üz let”-ének hir de té sé ben a fi nom cu kor, ká vé, rizs, olaj, tea, 
rum és „cognac” mel lett „kü lön le ge sen nagy ka rá cso nyi és új évi aján-
dék” vá sár lá sá nak le he tő sé gé vel csá bí tot ta a ve vő ket.
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Gye rek ci pőt Roman Teschner Kí gyó ut cai üz le té ben le he tett ren-
del ni, szolid áron. Gye rek já té kot pe dig Stein Mór A há rom arany 
csil lag hoz cím zett fő té ri üz le té ben lát hat tak az új vi dé ki gye re kek.

Szin tén az új vi dé ki fő ut cán volt Fischer Sán dor A ked venc hez 
cím zett áru há za, ahol ál lan dó jel le gű volt a já ték s a ka rá cso nyi, új évi 
és al kal mi aján dé kok ki ál lí tá sa. A ki ad vány ban az üz let ről ké szült 
fény kép alap ján, me lyen az ut cá ra né ző két ki ra kat van, nem is olyan 
meg vet ni va ló a vá lasz ték és a men  nyi ség.

A ka rá cso nyi ün ne pek re, de le het, hogy a té li hó na pok ra ál ta lá ban 
az édes sé gek fo gyasz tá sá nak a meg nö ve ke dé se a jel lem ző, me lyek 
kö zül hadd be szél jünk Klein Osz kár a Vö rös Ke reszt hez cím zett 
il lat szer- és vegy szer bolt já ról, az egyedüliről, amely ben Új vi dé ken 
iga zi pes ti Kugler bon bont le he tett vá sá rol ni, míg a Futaki ut cán 
le vő Hajek Fü löp-fé le cuk rász da kí nál ta az édes szá jú új vi dé ki gye re-
kek nek kü lön le ges sü te mé nye it, de nem csak azok nak, ha nem szü le-
ik nek is, akik ter mé sze te sen ha te het ték, gye re ke ik nek aján dé kok ban, 
sü te mé nyek ben gaz dag és bol dog ság gal te li ka rá cso nyi ün ne pe ket 
sze ret tek vol na biz to sí ta ni, akár csak mi is ma.

  56  



A DU NA MEN TI VÁ ROS I.

A DU NA

Mint min den fo lyó men ti vá ros la kói, az új vi dé ki ek is sze rel me-
sek sa ját fo lyó juk ba. Azt tart ják ró la, hogy ez a vén le gény so ha sem 
csap ja be őket, mert ha lá szai is me rik, mint a te nye rü ket, meg van nak 
győ ződ ve ar ról, hogy tud ják, hol van nak és mi lye nek az ör vé nyei, 
hol hú zód nak se kély ré szei, hogy hol leg jobb a fo gás, még ak kor is, 
ha ha lász csó nak juk ból üres szák kal száll nak ki, mert hát ez is meg 
szo kott tör tén ni. Az író Vida Ognjenović so rai is éke sen bi zo nyít ják, 
hogy Új vi dék vá ros kép ének és az új vi dé ki em ber éle té nek a Du na, 
ez a leg na gyobb fo lyónk, el vá laszt ha tat lan ré sze. A fo lyó ugyan is 
nem csak a tá jat szé pí tet te és szé pí ti, ha nem föld raj zi és stra té gi ai 
je len tő sé gé vel dön tő en hoz zá já rult Új vi dék vá ros sá fej lő dé sé hez. De 
néz zük most a föld raj zi ada to kat.

Az új vi dé ki köz ség te rü le té re Begečnél lép be a Du na és Koviljig, 
mint egy 50 ki lo mé ter hos  szú ság ban fo lyik raj ta ke resz tül, a Fe ke-
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te-ten ge ri tor ko la tá tól szá mít va az 1283. ki lo mé ter től az 1233. ki lo-
mé te rig. Új vi dék köz sé get és ma gát a vá rost is két rész re oszt ja fel. 
Az észa ki bács kai rész re és a dé li re, a szerémségire. A szerémségi 
ol da lon Pétervárad ki vé te lé vel, mely Új vi dék vá ros szű kebb te rü le-
té hez tar to zik, Kamenica (az egy ko ri Kamonc), Bukovac és Ledinci 
tar to zik a du nai te le pü lé sek kö zé, a bács kai ol da lon pe dig Új vi-
dék, Csenej, Pi ros vagy Rumenka, Stepanovićevo, Kiszács, Káty, 
Budiszava, Kovilj, Begeč, Veternik és Futak.

Az új vi dé ki ré szen a fo lyó med rét az úgy ne ve zett „du nai ve tő-
dés” jel lem zi, mely a Fruška gora észa ki ol da lá ra tá masz ko dik. Ezért 
van az, hogy a fo lyó jobb part ja nem an  nyi ra ta golt, és rö vi debb is 
a bal part nál. A jobb par tot több he lyen hos  szabb tá vol sá go kon a 
Du na fő sod rá sa ost ro mol ja, mely eró zi ós te rü le te ket hoz lét re, így 
föld csu szam lá so kat idéz elő. Pél dá ul a Péterváradot és Kamenicát 
ös  sze kö tő úton is.

A bal part több szö rös meanderes ta golt sá ga geo ló gi a i lag ér de ke-
sebb, mert a fel te vé sek sze rint az al lu vi á lis és a di lu vi á lis kor szak 
vé gén (mint egy 20 000 éven ke resz tül) kép ző dött. A fo lyó ál tal fel töl-
tött holt  ágak ma rad vá nyai még ma is meg ta lál ha tók egész Dél-Bács-
ka te rü le tén. Töb bek kö zött egy ilyen ma rad vány a Jegricska is.

De van nak a mai me der men tén is ha son ló geo ló gi ai kép ződ mé-
nyek, me lyek ál lan dó an vagy csak idő sza ko san, a ma gas víz szin tek 
ide jén te lí tőd nek meg víz zel, mint a begeči üreg vagy a futaki, új vi dé-
ki Kis-Du nák és a Kovilj mel let ti Arkanj holt  ágak la bi rin tu sai.

A me der Péterváradnál, ahol a fo lyó a péterváradi szik lá ba üt kö-
zik, csak kétszáz–háromszáz mé ter szé les, Futaknál és Begečnél 
vi szont az ezer mé tert is el éri.

A Du na víz ál lá sát két ma xi mum és két mi ni mum jel lem zi. A 
ta va szi el ső víz szint nö ve ke dést az al pe si ha vak ol va dá sa idé zi elő, 
majd a ko ra nyá ri esők te té zik a már így is ára dás nak in dult Du na 
víz tö meg ét. Új vi dék nél a leg ma ga sabb víz ál lás ok a mé rőléc 528. 
fo ko za tá nál van nak. Ezek a nyá ri ma gas víz ál lás ok az ol va dás és az 
eső zé sek meg szű né sé vel, va la mint a hő mér sék let nö ve ke dé sé vel, a 
na gyobb ki pá rol gás sal szűn nek meg. A víz ál lás mi ni mu ma ok tó ber-
ben van, s az ok tó ber vé gi őszi eső zé sek szün te tik meg.

A gon dot ter mé sze te sen min dig a vég le tek okoz zák: a na gyon 
ma gas víz ál lás ok, ami kor a vá ros ban ár víz ve szély fe nye get, vagy be 
is kö vet ke zik az ár víz. Pél dá ul 1876-ban, ami kor a bel vá ros, így a 
Du na ut ca is víz alatt volt, 1940-ben pedig a szor gos te le pi la kos ság 
há za it mos ta alá és rom bol ta le az ár, vagy az 1965-ben be kö vet ke-
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zett, ami kor az új vi dé ki Li mán la kó ne gyed és a töb bi pe rem vá ro si 
te le pü lés éle tét a ho mok zsák ok és az ál lan dó őr szol gá lat jel le mez ték. 
Az ala csony víz ál lás a vá ros szenny vi ze i nek az el ve ze té sé ben oko-
zott és okoz bajt.

A Du na nem zet kö zi fo lyó, ame lyet a bé csi kong res  szu son 1815-
ben alá írt, a fo lyók sza bad ha jó zá sá ról szó ló kon ven ció, majd 1856-
ban a krí mi há bo rút be fe je ző pá ri zsi bé ké vel meg erő sí tett dön tés 
sza bá lyoz, mely sze rint a Du nán is, mint min den más nem zet kö zi 
fo lyón, a ha jó zás a nem zet kö zi nor mák és sza bá lyok alap ján tör té-
nik. Az el ső vi lág há bo rú be fe je zé se óta er ről a Du na-bi zott ság gon-
dos ko dik, s így a Du na Új vi dék nél is, mint aho gyan a né met or szá gi 
Ulmtól a Fe ke te-ten ge rig, sza ba don ha józ ha tó. Ta lán csak így vál ha-
tott az zá, ami a Fe ke te-er dő től a Fe ke te-ten ge rig ös  sze kö ti az em be-
re ket és a tá ja kat, olyan ná, ami lyen nek Danilo Kiš is lát ta és érez te, 
s ér zi ma is min den új vi dé ki.

NYÁR

Új vi dék la kó it is meg vi se lik és meg vi sel ték az olyan idő já rá si vi szo-
nyok, ame lyek el tér tek az át lag tól. Így va gyunk mos tan ság is, ami kor 
a hő mé rő hi gany szá la gyak ran jó val a 30 oC fe lett jár. Nyár van, de úgy 
is ten iga zá ból. De nem csak van nak, ha nem vol tak is Új vi dé ken olyan 
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em lé ke ze tes nya rak, ame lyek ről fel jegy zé sek ta nús kod nak, il let ve 
ame lyek ről a le vél tá ri ok má nyok ból vagy az egy ko ri saj tó ból ér te sül-
he tünk, mert már a szá zad for du lón is az időjárás-jelentés, ha nem is 
olyan pon tos, mint a mai, ál lan dó ro vat ként sze re pelt az új sá gok ban.

Így van tu do má sunk ma ar ról, hogy 1888. au gusz tus 21-én ta lán 
va la mi lyen rek ke nő hő ség után Új vi dé ken nagy jég ve rés sel já ró 
vi har tom bolt, mely a sző lős ker tek ben oko zott te te mes ká ro kat, 
majd 1899 jú li u sá ban ver te el az új vi dé ki ha tár egyes ré sze it a jég. 
1905-re az évi idő já rá s-előrejelzések nagy ere jű sze le ket, vi ha ro kat, 
nagy hi de ge ket és hő sé ge ket sej tet tek, s a rá kö vet ke ző 1906. év is a 
jég ve rés ről em lé ke ze tes.

Úgy tű nik azon ban, hogy iga zán rek ke nő hő ség 1911-ben le he-
tett, mert az új sá gok ar ról tu dó sí tot tak, hogy em ber em lé ke zet óta 
Új vi dé ken nem volt ak ko ra me leg.

Nem is mond hat juk ezek sze rint, hogy azok a va la mi ko ri nya rak 
olyan na gyon kü lön böz tek a mi nya ra ink tól, ta lán csak azért tűn nek 
iz gal mas nak, mert mi nem él tük meg őket, s ezért tűn nek a ré gi új vi-
dé ki ek nyá ri te vé keny sé ge i ről, el ső sor ban a du nai für dés ről szó ló 
hí rek is iz gal ma sabb nak és ka lan do sabb nak, mint a ma i ak.

Úgy lát szik, hogy 1827-ben az új vi dé ki ek a Du na túl só part já-
ra, Kamenicára jár tak fü röd ni, mert a du nai fürdőzésről szó ló el ső 
le vél tá ri adat is er ről ta nús ko dik. Ez a hír pe dig nem más, mint 
egy új vi dé ki ha lászt ért kel le met len ség és anya gi ká rát bi zo nyí tó 
ta nú val lo más. Ezt a val lo mást egy Andreas Gold ne vű du nai ha lász 
tet te Jakob Reis ese té vel kap cso lat ban. A ha lász ugyan is az új vi dé ki 
la ko so kat szál lí tot ta csó na kon a Limánról a kamenicai ol da lon le vő 
für dő hely re, mi köz ben du nai rá kot árult ne kik. Ami kor azon ban sze-
ret te vol na meg fi zet tet ni szol gál ta tá sát és az el adott rák árát, fi zet ség 
he lyett olyan ve rést ka pott, hogy tizenkét na pig mun ka kép te len volt, 
és így na pi négy fo rint ke re set től esett el. Ar ról, hogy Jakob Reisnak 
si ke rült-e va la ha is elég té telt sze rez nie sé rel mé re és az őt ért anya gi 
kár ra, már nem ta lá lunk ada tot.

A ké sőb bi ek ben, az Új vi dé ket kö rül ve vő du nai holt  ágak le csa po lá-
sa és az ala cso nyan fek vő ré szek fel töl té se ál tal az új vi dé ki par ton is 
akad tak für dés re és strandolára al kal mas ho mo kos sza ka szok, me lyek 
kö zül ta lán az egyik ből lett a ma is oly köz ked velt új vi dé ki strand. A 
múlt szá za di hí rek azon ban a fo lya mi für dő ről és az úszó is ko lá ról, a 
„Schwimmschul”-ról a ma i nál va la mi vel fel jebb, a ha jó híd mel lett 
tud nak. Az úszó is ko lá ról ma rad tak fenn fény ké pek is, így hát er ről 
a hor dó kon le be gő fá ból ké szí tett, mind a négy ol dal ról kö rül ke rí tett 
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du nai „me den cé”-ről van el kép ze lé sünk, de az új vi dé ki du nai nép für-
dő ről, saj nos, nincs. Pe dig az 1906-ból szár ma zó ada tok a két lé te sít-
ményt együtt em le ge tik. Az új vi dé ki vá ro si ta nács ab ban az év ben 
még ide je ko rán sze re tett vol na gon dos kod ni er ről a nyá ri idő szak ban 
hasz ná la tos lé te sít mény ről, mert már áp ri lis ban ár lej tést írt ki, mely re 
min den jó hír ben ál ló ács mes tert és fa mun kát vég ző vál lal ko zót meg-
hív tak 27-ére a vá ros ház ára, hogy te gyék meg ár aján la tu kat. Név sze-
rin ti meg hí vót ka pott Adolf Hen rik, Basztalovics Ist ván, Beck Kár oly, 
Guszek Ist ván, Teschner And rás, Peikert Vik tor és Pekló Ja kab. Az 
ár lej tés fel tét ele it Vulkó Sán dor vá ro si mér nök hét pont ba fog lal ta, töb-
bek kö zött azt is, hogy a du nai nép für dő fel ál lí tá sá val tizennyolc nap 
alatt kell el ké szül ni, és a tel jes ki fi ze tés re csak a mun ká la tok át vé te le 
után ke rül sor. Az ár lej té sen a mun kát Basztalovics Ist ván ács mes ter 
kap ta meg, s ha nem is tizennyolc nap alatt, de a für dő idény kez de té re, 
jú ni us ra, el ké szült a vá ro si du nai nép für dő fel ál lí tá sá val.

Ta lán ek kor köl tö zött az új vi dé ki ek be en nek a ma már szen ve dély-
nek mond ha tó nyá ri idő töl tés nek a kis ör dö ge, mely nek az el kö vet ke-
ző év ti ze dek fo lya mán eu ró pai hí re lett. Ezért, ami kor nyár kö ze pén 
az át uta zó ide ge nek az egy ko ri Strand úton em ber fo lya mot lát nak 
köz le ked ni a még meg ma radt, szin te égig érő nyár fák hű se alatt, 
tud ja meg, hogy Új vi dék ap ra ja és nagy ja, ha te he ti, a du nai strand ra 
tart. Nyár volt és van Új vi dé ken.

A STRAND

Au gusz tus kö ze pe van. Új vi dé ken még min dig tom bol a nyár, 
és az egyik leg né pe sebb hely ezek ben a na pok ban ter mé sze te sen az 
új vi dé ki du nai strand.

Er ről a für dő ről 1907-ben az Új vi dé ken szerb nyel ven meg je le nő 
Trgovačke novinéban (Ke res ke del mi Új ság ban) dr. Lazar Marković 
írt bő veb ben, s nem hi á nyoz tak cikkéből a bí rá ló ész re vé te lek sem. 
Elő ször di csér te a für dőt, an nak hasz nos sá gát, a la kos ság ér de ke it 
szol gá ló „szük sé ges” in téz mény nek ne vez te. Majd az el ma rasz ta ló 
ész re vé te lek re tért rá, elő ször is a für dő hasz ná la ti dí jat so kall ta. Az 
ötven- és hatvanfil lé res für dé si díj, mely be az el ma rad ha tat lan bor ra-
va lót is be le szá mol ta, a na pi két sze ri für dés sel né ze te sze rint szin te 
ki fi zet he tet len volt. Az elő fi ze tés árát is ma gas nak tar tot ta, s hi á nyol-
ta a csa lá di és a ha vi bér le tet, mely nek ma ga sabb ára csak a me leg 
hó na pok ban lett vol na in do kolt.
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Majd el ma rasz tal ta a női für dő kö zön ség nek szánt el kü lö ní tett für-
dőt. „Az új vi dé ki nő vi lág” sze rin te igen szen ved he tett, hi szen a nők 
na pon ta csak egy szer, még hoz zá a reg ge li órák tól 11-ig fü röd het tek 
itt. Ab ban a nap szak ban, vél te Marković, ami kor a nők nek a „leg több 
ten ni va ló juk akad”. Ezért Lazar Marković írá sá ban kü lön női für dő 
fel épí té sét szor gal maz ta, ahol az új vi dé ki „höl gyek és nők” egész 
nap lu bic kol hat tak vol na.

Kez de mé nye zé se i nek so ra azon ban ez zel még nem ért vé get. 
Sze rin te az új vi dé ki für dő ál ta lá ban is bő ví tés re szo rult, mert a 
fő idény ben így sem volt ele gen dő hely a für dő zők szá má ra. Szám ta-
lan szor meg tör tént, hogy egy órát is vár ni kel lett a für dő be ju tás ra és 
a sza bad öl tö ző re. Meg un va a to la ko dást a fü röd ni vá gyók iz zad tan 
és po ro san ha za men tek vagy a vas hí don ke resz tül, a leg na gyobb 
hő ség ben a Du na túl part já ra kel lett ku tya gol ni uk a hű sí tő für dé sért. 
A fent em lí tett ne héz ség mi att sok szerb ar ra kény sze rült, hogy a 
vá ro si ka to nai für dő be men jen, amely mes  sze van, és es te fe lé ott 
igen me leg van, mert a nap su ga rak ak kor érik a leg job ban. „Mi ar ra 
kér jük a vá ro si ha tó sá go kat – ír ja –, hogy eze ket a jó in du la tú ész re vé-
te le in ket ve gye tu do má sul. De ha eze ket a meg jegy zés ben fel so rolt 
hi á nyos sá go kat nem le het ne ki kü szö böl ni, jó vol na, ha az új vi dé ki 
szerb ség meg egyez ne, és egy új du nai szerb für dő fel épí té sét szor-
gal maz ná.” Az utób bi ak ból te hát ki de rül, hogy dr. Lazar Marković 
„jó in du la ta” mö gött más is rej tő zött.

A du nai für dő he lyek kö zül ma is ta lán a leg is mer tebb, sőt eu ró pai 
hí rű az új vi dé ki Strand. Ter mé sze te sen meg kell kü lön böz tet ni a fent 
em lí tett du nai nép für dő től, nem csak a név és a hely mi att, ha nem 
ér te lem ben is. A strand szó für dés re al kal mas, fo lyó- vagy ál ló víz nek 
ho mo kos, fö ve nyes part ját je len ti, mely na po zás ra is al kal mas, de a 
„strand für dő” el ne ve zés még fi no mít ezen a meg ha tá ro zá son, és a 
kü lönb sé get a na po zás ra al kal mas hely ren de zett sé gé ben és mind két 
nem be li ek egy más mel let ti für dé si le he tő sé gé ben de fi ni ál ja.

Ez az új vi dé ki strand hi va ta lo san csak 1911-ben lett strand für dő, 
előt te ökör ita tó és -úsztató hely volt. A Du na itt a túl part tól sod ró dó 
és itt le üle pe dő ho mok ból arány lag nagy ki ter je dé sű, se kély part sza-
kaszt ala kí tott ki, eb ből a jó szág ita tás ra is al kal mas hely ből lett te hát 
ez a ma is köz ked velt strand für dő. A stran dot 1913-ban az Apollo 
ne vű rész vény tár sa ság bé rel te ki a vá ros tól, és épí tet te fel fá ból az 
öl tö ző ket és egy ven dég lőt a fő be já rat tól nem mes  sze. Ek kor dőlt 
el ta lán az is, hogy az új vi dé ki limánok fel töl té sé re és a gát épí tés re 
ter ve zett és rész ben ki épí tett kes keny nyom tá vú vas út a nyá ri sze-
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zon ban ro bo gó ként az egy ko ri Szerémi ut ca sar ká tól a Strand úton, 
a Ma gyar Ki rá lyi Ál lam Vas utak alul já ró ja alatt el ha lad va az újvi-
dékieket ked venc für dő hely ük ké vált strand juk ra vi gye.

Az au gusz tu si nagy me le gek ben az időt Új vi dé ken is Szent Ist ván-
nap előtt és után ha tá roz ták meg, ha még nem is a mai ér te lem ben, 
ha nem ki zá ró lag egy há zi ün nep ként és so kak név nap ja ként ün ne pel-
ték. „Za Svetog Stevana” – mond ták a szer bek is, mert vol tak olyan 
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új vi dé ki ek, akik dr. Lazar Markovićot meg cá fol va, ha mást nem, de a 
szen te ket tisz te let ben tar tot ták. Mi pe dig el mond tuk mind ezt Új vi dé-
ken, 1998 au gusz tu sá ban, két nap pal Szent Ist ván nap ja előtt.
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ÚJ VI DÉK ÉS A DU NA

Az új vi dé ki em ber életének‚ füg get le nül attól‚ hogy a vá ros tör té-
ne té nek mely idő sza ká ról van szó‚ a Du na és a hoz zá kötődő gon dok 
és örö mök el ke rül he tet len ré szei vol tak min dig is.

Nyár van‚ ezért most in kább azok kal a kö tő dé sek kel foglalko-
zunk‚ ame lyek az élet szebbik‚ kel le me seb bik ol da lát al kot ták. Egy 
ilyen, a Du ná hoz és az új vi dé ki ek ví zi éle té hez kö tő dő te vé keny ség 
a csonakázás és az eve zés volt. E te vé keny ség ter mé sze te sen a Du na 
la tin név vál to za ta alap ján Da nu bi us nak ne ve zett eve zősegy let ke re-
té ben folyt‚ mely 1885-ben ala kult meg‚ ek kor már mint mo dern 
eve zősegylet‚ mert kez de te it a sport tör té né szek a dr. La za Kostić 
ala pí tot ta ál ta lá nos Tornász‚ Tűz ol tó és Eve zős Tár su lat ban keresik‚ 
mely 1872-től te vé keny ke dett a vá ros ban.
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A Da nu bi us el ne ve zé sű evezősklub 1885-ben Menrath Vik tor új vi-
dé ki ke res ke dő in dít vá nyá ra ala kult meg. Az ala ku ló közgyűlésen‚ 
me lyet már ci us 28-án tar tot tak meg‚ sta tú tu mot és mű kö dé si alap-
sza bály za tot is hoz tak. Kez de t ben az egy let nek csak tizenegy tag ja 
volt‚ leg na gyobb szám ban kézművesek‚ ke res ke dők és tiszt vi se lők. 
Az eve zés a drá ga sport ágak kö zé tartozott‚ mert a ta gok nak egye dül 
kel lett pén zel ni ük a fel sze re lés beszerzését‚ ezért a tag ság lét szá ma 
csak igen las san nö ve ke dett.

Az edzé sek ről sa já tos nap lót vezettek‚ mely ben rész le te sen be szá-
mol tak „a vízreszállásról”. Az el ső vízreszállás és pró ba eve zés 1885. 
má jus 10-én volt, le írá sa a kö vet ke ző kép pen hang zott: „Az el ső 
pró ba eve zés. Jó idő já rá si feltételek‚ na pos, szél men tes időben‚ meg-
ha tá ro zat lan cél lal. In du lás dél után 3 óra kor. A le gény ség: Vitorsek‚ 
Savin‚ Lelhuh‚ Balla‚ Menrath és Frank‚ ve ze tő kor má nyos Meier 
Kár oly. Fölfelé‚ víz el le né ben a kamenicai szi get kö ze pé ig. Ek kor a 
le gény ség elhatározta‚ hogy kö rül csó na káz za a szigetet‚ majd a szi-
get csú csá nak az el éré se után Kamenicáig evez nek. Egy órás pi he nő 
után tér tünk vis  sza. Meier Károly‚ kormányos‚ sa ját ke zű leg.”

1887-ben az eve zősegy let tag lét szá ma már huszonegyre nőtt‚ 
majd pan gás állt be. Ez az ál la pot a szá zad vé ge fe lé va la me lyest 
ja vul ni kezd: 1908-ban százharminchárom‚ 1914-ben pe dig már 
kétszáz a ta gok szá ma, ami már tö me ges nek mond ha tó. Az egy let 
alap sza bá lyát a bel ügy mi nisz té ri um 1906-ban hagy ta jó vá. Ha tá ro-
zott cél jai vannak‚ töb bek kö zött, hogy „az eve zés gya kor lá sá val a 
ta gok tes ti ere je meg nö ve ked jen”. Ezt pe dig rend sze res edzés sel és 
kedv-telésből va ló eve zés sel sze ret ték vol na el ér ni.

A tag ság nak egyen ru há ja is volt: kék-fe hér sapka‚ kék-fe hér 
trikó‚ át ló san egy sár ga csíkkal‚ mely re az egy let ne vét hí mez ték rá‚ 
rö vid kék nadrág sö tét kék övvel‚ kék ka bát ka és fe hér vá szon ci pő 
bőr sze gél  lyel.

Az új ta gok fel vé te le bi zo nyos fel té te lek hez volt köt ve. Sen ki 
sem le he tett tag ad dig, amíg va la ki a már meg le vő tag ság ból nem 
ajánlotta‚ s ha kis ko rú egyén ről volt szó, a szü lők írá sos be le egye zé-
sé re is szük ség volt. A tag fel vé tel az egy let köz gyű lé sén tör tént sza-
va zás utá ni dön tés ho za tal lal. Az egye dü li meg má sít ha tat lan fel té tel 
azon ban az úsz ni tu dás volt.

Az egy let el ső ha jó ja egy hatevezős‚ kor má nyos ha jó volt‚ 
mely nek a Ste fá nia ne vet ad ták. A kétevezős kor má nyos csó na kot 
Ambróziának ke resz tel ték. Ezen kí vül volt még két is ko la- és egy 
négy eve zős klinker csó nak juk.
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A tag ság és a csó na kok szá má nak a meg nö ve ke dé sé vel szük ség 
volt egy épü let re is‚ me lyet elő ször a Fo lya mi Ha jó zá si Tár sa ság ban 
ta lál tak meg‚ majd a vá gó híd mel let ti ki sebb fa épü le tet hasz nál ták 
er re a cél ra, on nan a híd közelében‚ a sán cok nál a par ton épí tett he lyi-
sé gek be köl töz tek.

Az el ső vi lág há bo rú előt ti évek ben a Da nu bi us nem csak kö zön sé-
ges sport egy let volt‚ ha nem az elő ke lő új vi dé ki ek ta lál ko zó he lye is.

Je len tős ered mé nye ket is el ért a tag ság. 1910-ben a sze ge di re gat-
tán a két eve zős csó nak a má so dik he lyen végzett‚ Jovan Lakić‚ Jaša 
Kazarev és Ivica Polit pe dig egy két eve zős kor má nyos ha jón Bécs től 
Orsaváig tú rá zott. Az Eszé ken 1912-ben meg tar tott re gat tán az új vi-
dé ki két eve zős kor má nyos csó nak az el ső he lyet sze rez te meg. Az 
egyé ni tá vo kon Tisler Ala dár 2098 ki lo mé te res ki tű nő évi eredmén-
nyel je les ke dett.

A Da nu bi us Eve zősegy let má ig tar tó tör té ne te pe dig ar ról tanús-
kodik‚ hogy az ala pí tók mun ká ja nem volt hi á ba va ló.
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A DU NA MEN TI VÁ ROS II.

HA JÓK A FOLYÓN

Új vi dék gaz da sá gi fej lő dé sé nek egyik meg ha tá ro zó ja a ke res ke-
de lem volt‚ mely re a köz le ke dés fej lett sé ge is ki ha tott. Ami kor er ről 
beszélünk‚ Új vi dék ese té ben min dig a sze ren csés véletlent‚ a föld raj-
zi hely ze tet emlegetjük‚ a szá raz föl di és ví zi utak ke resz te ző dé sé nek 
a té nyét. Ezért ta lán természetes‚ hogy fi gyel mün ket nem ke rül he ti 
el a ví zi közlekedés‚ a ha jó zás sem.

A köz le ke dé si mó dok je len tő sé ge ko ron ként vál to zott. A ví zi 
köz le ke dés nek egy kor sok kal na gyobb je len tő sé ge volt Új vi dék éle-
té ben, mint ma. Ezért is fog lal ko zunk ve le eb ben a rö vid tör té nel mi 
vis  sza pil lan tás ban.

A du nai hajózás – mind a te her-, mind az utasszállítás – kez det ben 
nagy mér ték ben a péterváradi ka to nai pa rancs nok ság ál tal szervezett‚ 
irá nyí tott és el len őr zött te vé keny ség volt.

Így a du nai ha jó sok ös  szes ügyes-ba jos dol ga it is ők ren dez ték. 
Er ről ta nús ko dik a XIX. szá zad el ső évtizedében‚ pon to sab ban 1811-
ben tör tént fo lya mi sze ren csét len ség előidézőjének‚ Bar tók Im re 
ha jó tu laj do nos nak az ese te is. Bar tók ha jó já val a kincs tár szá má ra 
szál lí tott árut, s de reg lyé jé vel a du nai ha jó híd nak üt kö zött. A ka to nai 
pa rancs nok ság a kár fe jé ben le fog lal ta a ha jót. Fo lya mod vá nyá ban a 
vár pa rancs nok ság tól ké ri vis  sza vagyonát‚ mert nem ta gad ja vétkes-
ségét‚ de ké ri a ha jó hi dat ke ze lő le gény ség fe le lős sé gé nek a ki vizs-
gá lá sát is. Az ő ese te nem volt egyedülálló‚ te hát a ha jó for ga lom is 
igen élénk le he tett.

Az új vi dé ki ol da lon nem volt ál lan dó kikötő‚ ezért a bu dai 
Hely tar tóta nács 1812-ben pa ran csot küldött‚ hogy a vá ros a Du na 
part ján ha tá roz za meg azt a helyet‚ ahol a ha jók ál lan dó jel leg gel 
ki köt het nek.

Majd 1813-ban egy újabb fel szó lí tás érkezik‚ még pe dig ar ra 
vonatkozóan‚ hogy a vá ros la kos sá ga ne kereskedjen az árut szál-
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lí tó ha jók legénységével‚ és min den ilyen kí sér le tet je lent se nek a 
péterváradi ka to nai ha tó sá gok nak.

Hogy Új vi dék vá ro sa mit tett ez ügyben‚ ar ra nem de rül fény‚ 
de az új vi dé ki ol dal a Du na vi zé nek sza bá lyo zá sa előtt fel te he tő en 
nem min dig volt al kal mas ki kö tés re. Er ről a Du na sza bá lyo zá sá nak 
megálmodója‚ Szé che nyi Ist ván is meggyőződhetett‚ ami kor 1830-
ban ez ügy ben a Vas ka pu fe lé ha jó zott. Nap ló já ban írt péterváradi 
él mé nye i ről. Jú ni us 28-án Bán os tor nál el hagy ta ha jó ját, és egy 
ki seb bel Futakra, Forray bá ró hoz ha jó zott. „Nem ma rad tunk sokáig‚ 
Péterváradra ha józ tunk. (A Desdemona reg gel 10 órá ra ér ke zett 
Péterváradra‚ te hát 32 óra hos  szat ment Apatinból a ne ve zett vá rá-
ig.)” Fel te he tő en a kö vet ke ző éj jelt is Futakon töltötte‚ mert más nap 
így foly tat ta: „A szél jó val erő sebb lett. A Desdemonát va ló ság gal 
ki ve tet te az új vi dé ki partra‚ ahol le gény sé gün ket de ré kig a víz ben 
áll va a ha jót von szol ván ta lál tuk.” (. . .) „Kamenitzben meg te kin tet-
tük Martzibányi Már ton etablissementját. Szá raz föl di úton vis  sza 
Péterváradra. Fek vé se rend kí vü li szép. Új vi dék olyan hely‚ mint 
Ko má rom. A Du na itt igen szűk . . . A pa rancs nok ság ré szé ről oly 
cse kély elő zé keny sé get tapasztaltam‚ hogy le mond tunk a vár meg-
te kin té sé ről.” A nap ló ból az is kiderül‚ hogy a to váb bi ha jó zás ra itt 
Péterváradon kel lett Szé che nyi nek va la mi lyen en ge délyt kapnia‚ 
amit meg ta gad tak tő le. Az er ről szó ló levelet‚ be val lá sa szerint‚ a 
zimonyi ha tár át lé pés nél so ha nem mu tat ta meg.

  69  



Ittjárta után egy évvel‚ 1831-ben kez dő dött el a rend sze res gőz-
ha jó zás a Dunán‚ még pe dig a Du na Gőz ha jó zá si Tár sa ság ha jó i val. 
Ezek a ha jók rend sze res járatként Bécs, Pest, Zimony és az al-du nai 
ki kö tő vá ros ok kö zött közlekedtek‚ ter mé sze te sen Új vi dé ket is érint-
ve. Az I. Fe renc ne vét vi se lő ha jó ér ke zé sét a Gőz ha jó zá si Tár sa ság 
ki ren delt sé ge előtt az új vi dé ki ek rend kí vül nagy ér dek lő dés sel fo gad-
ták. A gőz ha jó ér ke zé se so ká ig att rak ci ó nak szá mí tott a vá ros la kos-
sá ga sze mé ben. Ez zel ér kez tek a tá vol ból jö vő uta sok és vendégek‚ 
a meg ren delt árut is át le he tett venni‚ de a tá vol ból ér ke ző hí re ket is 
ott le he tett leg elő ször meg tud ni.

A gőz ha jó ki kö tő je és an nak kar ban tar tá sa ál lan dó té má ja volt 
a vá ro si ha tó sá gok nak és a Gőz ha jó zá si Tár sa ság nak. Ezek ből az 
ok má nyok ból tudjuk‚ hogy 1863-ban a vá ros jó vá hagy ta an nak a 
fa lép cső nek a tervét‚ mely nagy mér ték ben meg kön  nyí tet te a ha jó ba 
va ló ki- és be szál lást.

*

A du nai ha jó zás múlt ját vizs gál va és azt a ma i val ös  sze ha son lít va 
szem be tű nő nap ja ink ban a tel jes utas for ga lom hi á nya. Ami az áru-
szál lí tást illeti‚ ott még ta lán min dig hasz nál ha tó len ne az a hir-detés‚ 
me lyet 1888-ban ad tak fel‚ mi sze rint a Du nai Gőz ha jó zá si Tár sa ság 
mindennemű áru szál lí tá sát vál lal ja.

A már említett ko moly nak mondható tá vol sá gi ha jó já rat Bécs és az 
al-du nai ki kö tők között‚ mely Új vi dé ket is érintette‚ ter mé sze te sen nagy 
ha tást gya ko rolt a vá ros gazdasági‚ tár sa dal mi és kul tu rá lis éle té re is.

A Du nai Gőz ha jó zá si Tár sa ság ál lan dó ös  sze köt te tés ben állt a 
vá ro si ha tó sá gok kal és Új vi dék vá ros magisztrátusával‚ mert Péter-
várad ka to nai je len tő sé gé nek a csök ke né sé vel a Du na-part nak egy re 
na gyobb ré sze a vá ros fenn ha tó sá ga alá ke rült. Így a ki kö tő nek hasz-
nált part sza kasz bér be vé te lé ről s az er re vo nat ko zó szer ző dé sek fel-
tét ele i ről is a vá ros dön tött. Az ok má nyok ból tudjuk‚ hogy 1886-ban 
a Gőz ha jó zá si Tár sa ság bér le ti szer ző dé sé nek a meg hos  szab bí tá sát 
ko mo lyan mér le gel ték az új vi dé ki vá ros atyák. Elő ször a vá ro si Gaz-
da sá gi Ta nács vizs gál ta meg‚ hogy eb ből a hos  szab bí tá si szer ző dés-
ből mi lyen hasz na lesz a városnak‚ majd a vá ro si Igaz ga tó bi zott ság 
tanácskozott‚ és azt elő nyös nek ítél vén meg 1886. jú li us 15-én a 
ma giszt rá tus elé ter jesz tet te el fo ga dás ra. Ugyan ez év de cem be ré ben 
egy 60 m2-es vá ro si te rü le tet is in gyen a Gőz ha jó zá si Tár sa ság ren del-
ke zé sé re bocsátottak‚ hogy ott víz szi vat  tyú te le pet tud ja nak lé te sí te ni 
a ha jók szá má ra.
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A Du nai Gőz ha jó zá si Tár sa ság 1890-ben épí tet te fel új vi dé ki 
ki ren delt sé gé nek épü le tét a Duna-parton‚ mely 1896-ban már bő ví-
tés re szo rult, és a mun ká la to kat egy Vodicsek ne vű bu da pes ti épí tész 
ter vei alap ján vé gez ték.

A ki kö tő kö rül azon ban nem volt ép pen ró zsás a helyzet‚ mert az 
Új vi dé ken meg je le nő Fruškogorac cí mű lap 1906-ban Ho gyan jus-
sunk el Új vi dék re? cí men ar ról cikkezett‚ hogy a ha jó ki kö tő körül‚ 
a vas úti híd mö gött és a sí nek men tén olyan nagy a sár‚ hogy le he tet-
len át jut ni raj ta. A nagy sa rat a cikk író ja Új vi dék szé gyen folt ja ként 
em le get te.

A tá vol sá gi já ra ton kí vül a Du nai Gőz ha jó zá si Tár sa ság nak Sze-
ged re is in dult ha jó ja. Ezt 1891-ben szün tet ték meg‚ ab ban az év ben, 
ami kor a titeli já ra tot be in dí tot ták.

A Ma gyar Ál la mi Vas utak nak egy gőz ha jó já val pe dig Vukovárra 
is el le he tett jut ni.

Egy 1912-ben meg je lent új vi dé ki úti ka la uz a ha jó híd és a vas úti 
híd kö zött tu dott a Kamenicára in du ló he lyi já rat ki kö tő jé ről. Az Új vi-
dék re lá to ga tók nak me le gen aján lot ta ezt a hajóutat‚ mert: „ami kor a 
ha jó Kamenica fe lé ha lad, a bal fe lő li táj igen lát vá nyos a sző lős kert-
je i vel és az új vi dé ki ek tet sze tős vil lá i val (. . .)”. „A sző lős ker te ken 
túl pe dig Koteck gróf park ja te rül el‚ mely ben a friss le ve gő mi att 
sok be te ges ke dő új vi dé ki ta lál nyár idő ben me ne dé ket.”

Ter mé sze te sen ez a he lyi jel le gű ha jó zás nem 1912-ben kezdődött‚ 
mert már 1887 ta va szán az új vi dé ki új sá gok a Nim fa ne vű ha jó el ső 
ta va szi út já ról tudósítottak‚ majd ősz ide jén arról‚ hogy a Nim fa 
me net rend je a szü ret idő ben a szerémségi sző lők ben szü re te lők höz 
al kal maz ko dott.

A ha jó zás utasszállítási le he tő sé gei azonban‚ úgy látszik‚ ezen a 
fo kon megrekedtek‚ an nak ellenére‚ hogy még 1918 után is lé te zett a 
Bécs ből in du ló expressz járat‚ mely Új vi dék ről min den csü tör tö kön 
és hét főn tizennégy óra harmincöt perc kor in dult Bécs felé‚ Bécs ből 
pe dig szin tén hét főn és csü tör tö kön ér ke zett tizennégy óra kor.

A je gye ket a ha jó in du lá sa előtt tizenöt perc cel le he tett meg ven-
ni. Akkor‚ 1922-ben azon ban még ví gan le he tett dél után tizenhárom 
órakor‚ szer dát kivéve‚ út le vél nél kül Vukovárig utazni‚ de szer dán 
és va sár na po kon az Eszék re tar tók is ha jó ra száll hat tak. Ma csak 
azon elmélkedhetünk‚ hogy út le vél nél kül csak Kamenicára jut ha-
tunk el‚ de oda sem a Nim fa vagy a csá bí tó Jo lán ka ne vű kishajóval‚ 
mert idő vel a he lyi jel le gű já ra tot is meg szün tet ték.

Pe dig már las san itt az ősz‚ a szerémségi ol da lon a sző lő már érik, 
és a szü ret ide je is kö ze leg.
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A DU NAI HA LAK RÓL ÉS HA LÁ SZOK RÓL

Ma is‚ mint régen‚ az új vi dé ki ek nek a du nai horgászat‚ a „pe cá-
zás” és a ha lá szat az egyik ked venc és igen hasz nos idő töl té se. Mint 
ál ta lá ban mindennek‚ így en nek a te vé keny ség nek is meg vál to zott a 
je len tő sé ge. Min den eset re a múlt ban na gyobb volt, mint ma. A ha lá-
szat egy ko ri je len tő sé gé ről mi sem ta nús ko dik ékesebben‚ mint az 
a tény‚ hogy a kö zép kor tól ki mon dot tan föl des úri jog nak szá mí tott. 
Így te hát, ami kor 1748. február 1-jén Új vi dék meg sze rez te sza bad 
ki rá lyi vá ro si rang ját és föl des úri jo go kat élvezett‚ az er ről szó ló 
ok le vél 5. pont já ban így ren del ke zett: „hogy ezen vá ros az ös  szes föl-
des úri jogokat‚ joghatóságokat‚ ja va dal ma kat és hasz no kat, va la mint 
összes jö ve del me ket is . . . – így pél dá ul – . . . a du nai mal mok után 
já ró helypénzeket‚ nem kü lön ben pe dig a vá ros te rü le tén lé vő du nai 
és mo csá ri ha lá szat ból származóakat – a jö vő ben a vá ros használ-
hassa‚ bír has sa és él vez hes se.”

A vá ros ha lá sza ti te rü le te pedig‚ mint az egy 1890-ből származó‚ 
de egy 1748-as ra hi vat ko zó ok mány ból kiderül‚ a „futtaki ha tár tól” 
a „kátyi ha tá rig” ter jedt. A mai le írá sok alap ján ez a rész igen gaz dag 
halban‚ ezért nem csoda‚ hogy ha az egy ko ri ada tok az új vi dé ki ek 
ét ke zé si szo ká sá ról ér te kez ve egyik fő táp lá lék ként a ha lat és hal éte-
le ket em le ge tik.

Ezen az „új vi dé ki”-nek mon dott ha lá sza ti te rü le ten a Du na ki mon-
dot tan al föl di fo lyó ként viselkedik‚ a ponty a do mi náns hal faj ta 
ben ne.

Futaktól le‚ Új vi dék felé‚ kö rül be lül három ki lo mé ter hos  szan 
gaz dag ponty- és sül lő fo gá sok ra le he tett és le het számítani‚ ez a 
kamenicai ol dal ra is vo nat ko zik. Azon az ol da lon a Ribnjaknak ne ve-
zett ré szen a ponty nak és már ná nak ter mé sze tes ívóhelye van‚ azért 
itt nem rit kák a nagy pél dá nyok sem‚ míg a péterváradi erőd alatt 
sok szor em le ge tik a nagy mé re tű csu ká kat.

A töb bi hal faj tá ból a dévérkeszeg‚ ál las küsz‚ har csa és ke cse ge 
az‚ ami leg gyak rab ban ke rült és ke rül az új vi dé ki ek asz ta lá ra.

De be szél jünk ar ról is‚ hogy mit kez dett Új vi dék vá ro sa ez zel a 
föl des úri jo ggal. El ső sor ban bér be adta‚ még hoz zá rög tön 1748-tól. 
Egy 1830-ból szár ma zó szer ző dés ből kiderül‚ hogy ab ban az idő ben 
három év re bé rel ték ki‚ töb bek kö zött egy Fric Ja kab és egy Mita 
Jovanović ne vű új vi dé ki pol gár kö zö sen, bér le ti díj el le né ben.

De van nak 1811-ből szár ma zó ada tok is‚ ame lyek ar ról tanúskod-
nak‚ hogy az új vi dé ki vá ro si ha tó sá gok véd ték az új vi dé ki ha lá szo-
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kat a Csaj kás-vi dé ken, a Ti szá ban fo gott ha lak kon ku ren ci á já tól, és 
til tot ták azok nak az új vi dé ki pi a co kon va ló áru sí tá sát.

Azt pedig‚ hogy hol és mi lyen mó don le he tett ha lat árul ni a 
városban‚ sza bály ren de le tek kel sza bá lyoz ták. Az új vi dé ki Hal tér 
is egy ilyen hal áru sí tás ra ki je lölt rész ről kap ta egy ko ron a nevét‚ 
ame lyet még ma is vi sel. A na pi és he ti vá sár ok al kal má val a pi ac 
te rü le tén a ha lá szok min den kád áll vány vagy ko csi után huszonnégy 
fil lért fi zet tek. A vá ro si hi te les mér le gen va ló mé rés dí já nak a fi ze té-
sé től azonban‚ ha na pi szük ség let re el adott áru ról volt szó‚ fel vol tak 
mentve‚ ha nem, súly sze rint kí nál ták áru ju kat.

A já ru lé kok fi ze té se azon ban a ha lá szok szá má ra nem a pi a con 
kez dő dött. Új vi dék sza bad ki rá lyi vá ros „part ja va dal mi díj sza bály-
zat”-ának értelmében‚ me lyet 1885-ben hoz tak meg‚ ki kö té si és part-
hasz ná la ti dí jat is szed tek. Így egy önál ló de reg lyé től és a ha lá szok 
ál tal ha lak rak tá ro zá sá ra hasz nált, a ki kö tő ben ál lan dó an el he lye zett 
bár ká ért na pi tíz fil lér ju tott a vá ros nak.

Vol tak men tes sé gek is‚ így „a du nai ha lá szok nak ipa ruk foly ta-
tá sá hoz szük sé ges csolnakjai‚ a hal fo gás hoz szük sé ges kis bár ká ik 
utá ni díj nem fizettetik”. De „aki ví zi jár mű ve ken árul‚ ha a pi a con 
hely pénzt tar toz na fi zet ni és áru ját mérlegelni‚ épp úgy tar to zik a 
hely pénzt és mér le ge lé si dí jat megfizetni‚ mint ha áru ját e cél ból meg-
je lölt vá ro si te rü le ten bocsátana el adás ra”.

Idő vel a ha lá szok fris sen ki fo gott portékájukat‚ a kor ral ha lad va, 
már nem ká dak ból és ko csi ról árulták‚ ha hin ni le het az 1922-ben 
há rom nyel ven: szerbül‚ ma gya rul és né me tül meg je lent Új vi dé ki 
Al ma nach nak. Eb ben Lovrekovics Fe renc a Hal pi a con le vő hal ke res-
ke dé sét hirdeti‚ mely ben már a du nai ha la kon kí vül a ha las ta vak ból 
ki fo gott ha lat is árult.
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HO GYAN ÉS MIT VÁ SÁ ROL TAK 
A XX. SZÁ ZAD ELE JÉN

A mo dern tör té net tu do mány ked ve li az úgy ne ve zett mikrotörté-
netet‚ a speciális‚ a tár sa da lom tör té net min den rész le té vel fog lal ko-
zó elem zé se ket. Így a hely tör té net-ku ta tás ban is az ele me i re bom lott, 
egy vá ros vagy fa lu éle té ben tör té nő leg ki sebb je len ség is ko moly 
tu do má nyos meg fi gye lés alá ke rül het.

Eb ben az esetben‚ ter mé sze te sen az ala pos és tu do má nyos mód-
szert mellőzve‚ pró bá lunk Új vi dék pél dá ján „mikrotörténeti” ku ta tás-
sal szol gál ni.

Szám ta lan szor hang sú lyoz tuk már‚ hogy Új vi dék vá ros ke let ke zé-
sé ben és gyors fej lő dé sé ben leg na gyobb sze re pe a ke res ke de lem nek 
volt. Az 1901-ben meg je lent el ső új vi dé ki úti könyv ben és üz le ti 
ka la uz ban szá mos hely be li ke res ke dő hir det te a bolt ját és az áruját. 
Né hán  nyal most bő veb ben is fog lal ko zunk.

Az egy ko ri új vi dé ki Andrássy‚ il let ve a mai Njegoš ut cá ban volt 
Guttmann Ar nold fű szer- és rö vid áru-nagy ke res ke dé se. A hir de tés-
ből ítél ve Guttmann Arnold‚ a cég tulajdonosa‚ jó üz let em ber nek 
tar tot ta ma gát, és ezt sa ját pá lya fu tá sá nak is mer te té sé vel sze ret te vol-
na be bi zo nyí ta ni üz let fe le i nek. Élet raj zá ból kiderül‚ hogy 1895-ben 
köl tö zött Újvidékre‚ érett ke res ke dő ként és üz let em ber ként tár sult 
Friedmann Mik sa üzletébe‚ mely ak kor már harmincéves múlt ra 
te kin tett vis  sza. 1897-ben Friedmann vis  sza vo nult, és et től az év től 
Guttmann Ar nold egye dül ve zet te az üz le tet. Büsz kén tu dat ta a hir-
detésben‚ hogy nagy el fog lalt sá ga mel lett is fon tos he lyet tölt be a 
vá ros tár sa dal mi éle té ben, és kö te le zett sé gé nek a leg na gyobb pon tos-
ság gal fe lel meg. Az új vi dé ki ke res ke dők szer ve ze té ben, a Lloyd-
ban, a fű szer osz tály tit ká ri poszt ját is ő töl töt te be. Mind ez ar ról 
tanúskodik‚ hogy szak mai te kin té lye is igen nagy le he tett. Te hát a 
hir de tés ből ki su gár zó ön bi zal ma nem volt alap ta lan.

Egy má sik ér de kes hir de tés Új vi dék el ső áruházának‚ a Ko vács 
Sán dor tu laj do ná ban levő‚ Gó lyá hoz címzett‚ a főut cán le vő üz let nek 
a hir de té se volt. Ko vács Sán dor nem a ma ga szak mai pá lya fu tá sá nak 
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az is mer te té sé vel pró bál ta bolt ja for gal mát megnövelni‚ ha nem az 
ab ban el adás ra ke rü lő árut kí nál ta az ér dek lő dők nek.

Gaz da gon be ren de zett rak tá rá ban fér fi- és gyermekinget‚ gallért‚ 
kézelőt‚ vá szon- és ba tisztken dőt le he tett ven ni. Nagy men  nyi ség ben 
rak tá ro zott va ló di an gol és „Ita-féle” kalapot‚ elő ke lő vá lasz ték ban 
kí nál ta a di va tos nyak ken dőt és más öl töz kö dé si új don sá got. Női 
ruhadíszt‚ paszományt‚ csipkét‚ szalagot‚ „dr. Jäger-féle” in get és 
nad rá got is le he tett ná la ven ni. De árult kézimunkakelléket‚ szö vött 
és bőrkesztyűt‚ bőrerszényt‚ tárcát‚ pamutot‚ nyá ri és té li mos ha tó 
szí nek ben. „Dús” vá lasz ték ról biz to sí tot ta azokat‚ akik es er nyőt 
vagy nap er nyőt sze ret tek vol na vásárolni‚ és váll fű zői is a leg jobb 
sza bá sú ak és mi nő sé gű ek vol tak. Mind ezt ol csó és sza bott áron 
– pon tos ki szol gá lás sal!

Szin tén a főut cán volt már ak kor is az új vi dé ki ke res ke dő vi lág 
do yen jé nek szá mí tó Ljuba Stefanović és fia üzlete‚ mely a Há rom 
sü veg cu kor hoz volt cí mez ve. A tu laj do nos Stefanović csa lád mun-
ká ja nyo mon kö vet he tő nem csak a szá zad elején‚ ha nem szin te a 
ma gán kéz ben lé vő üz le te ket meg szün te tő, 1948-ban ho zott kom mu-
nis ta-szo ci a lis ta ren de let meg ho za ta lá ig. Az 1866-ban ala pí tott cég 
1901-ben a vi rág ko rát él te.

A leg na gyobb vá lasz té kú fű szer- és gyarmatárut‚ de li ka teszt és 
bort kí ná ló üz let hí ré ben áll t.

Nem csak jó mi nő sé gű cukruk‚ ri zsük és gers li jük volt a min den-
na pi áruk közül‚ ha nem kü lön hir det ték a nagy szemű mandulát‚ a 
kü lön bö ző mazsolákat‚ a leg fi no mabb svájci‚ fran cia és más kül föl di 
csokoládékat‚ kakaót‚ des  szer tet és a lu xusbon bont. De itt vá sá rol hat-
ták az ínyencek és a gaz da gabb új vi dé ki ek az elő ke lő an gol már tá so-
kat és mustárokat‚ fi nom prá gai és kas sai sonkákat‚ csá szár húst és 
debrecenit‚ ma gyar és olasz té li sza lá mi kat. A hal fé lék ből az elő ke lő 
astracháni kaviárt‚ tonhalat‚ szardíniát‚ ho márt és sós víz ben tá rolt 
rák far ka kat kí nál tak.

A sajt ja ik is áll ták a versenyt‚ mert a ha zai faj ták mel lett fran cia 
és olasz behozataliakat is le he tett vá sá rol ni ná luk. Gaz dag vá lasz ték 
volt orosz és an gol teákból‚ de a likőrökről‚ konyakokról‚ a raj nai 
borokról‚ a malagáról‚ a cher ryről és to ka ji ról sem fe led kez tek meg 
a pezs gők kel egye tem ben.

A ren de lé se ket ál lan dó an fo gad ták, és a vá sá rolt árut franko ház-
hoz szál lí tot ták. De mind ezt a hir de tés nyo mán az új vi dé ki 76-os 
te le fon szá mon is meg ren del het ték az egy ko ri vá sár lók. Ez a múlt ba 
vis  sza ve ze tő, kép ze let be li sé ta a ré gi új vi dé ki üzletekben‚ bi zony, jó l-
e sett nekünk‚ s ta lán önök nek is.
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ÚJ VI DÉK ÉS PI A CAI

Las san ősz re for dul az idő. Mint aho gyan az új vi dé ki nyárnak‚ 
úgy az új vi dé ki ősz nek is‚ meg volt és meg van ma is a sajátossága‚ 
színe‚ il la ta és han gu la ta. En nek az őszi Új vi dék nek az egyik el ma-
rad ha tat lan ré sze a pi ac. A piac‚ mely nek a vá ros éle té ben ját szott 
sze re pé ről és fon tos sá gá ról már nemegy szer szól tunk.

A vá ros a „pi ac és vá sá ri helypénzeket” föl des úri jogként 1748-
tól a sza bad ki rá lyi vá ro si rang meg szer zé sé től bir to kol ta. A sza-
bad ság le vél az új vi dé ki he ti pi ac ok nap já nak a ked det és szom ba tot 
tűz te ki. Ta lán nem is já runk olyan mes  sze az igazságtól‚ hogy ha azt 
állítjuk‚ hogy szin te az egész vá ros egy nagy pi ac volt‚ de a fő ut cái 
és a fő te re szin te tel jes egé szé ben an nak mond ha tó.

Az egy ko ri le írá sok ból következtethetően az új vi dé ki pi ac az 
egy ko ri Vas út ut ca vá ro si vé gé nél kezdődött‚ ahol a ga bo na fé lé ket 
árulták‚ s a fő te ret érint ve, a ka to li kus temp lom mel lett el ha lad va a 
mai Halpiacig‚ a tő le jobb ra és bal ra eső ut cák ban vég ző dött.

Az áru faj tá kat min dig ugyan azon a he lyen árul ták. A Hal pi a cot 
már említettük‚ de a XIX. szá zad vé gén kü lön sza bály ren de let tel 
mű kö dő gabonapiaca‚ sőt egy 1878-ból szár ma zó ok mány ból ítél ve 
ser tés pi a ca is volt a városnak‚ mely nek te rü le tét az evan gé li kus egy-
ház kér te temp lom épí tés cél já ra. A mai Futaki úti pi ac nak az előd je 
az ezen a he lyen le vő gyü mölcs pi ac volt. Ezek a pi a cok azon ban már 
meg ha tá ro zott he lyen le vő és meg ha tá ro zott te rü le tű pi a cok vol tak.

Elő ször azon ban az új vi dé ki gyü mölcs- és zöld ség pi ac ról szó lunk 
az 1904 szep tem be ré ben az Új vi dé ki Hír lap ban kö zölt két ve zér cikk 
alap ján. Szer ző jük nem más, mint dr. Ne mes Sándor‚ a lap fő szer-
kesz tő je. Írá sa tu laj don kép pen rö vid elem ző tanulmány‚ mely nek 
meg ál la pí tá sai rész ben ma is ér vé nye sek.

„Már a haj na li órák ban ál lan dó ko csi zör gés ve ri fel éj je li nyu gal-
muk ból a Du na ut ca és Fő ut ca la kó it. Va ló sá gos bú csú já rás. Ko csi 
ko csit követve‚ haj na li 3 órakor‚ már egész sze kér tá bor fog lal ja el az 
ut cá kat – ír ja Ne mes Sán dor. – Lám pa vi lág nál kez dő dik már a pi ac. 
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Élénk sürgés-forgás‚ Bécsből‚ Budapestről‚ sőt Galicziából is van nak 
itt ve vők. A reg ge li órák ban ez ré vel és ez ré vel pa kol ják a tár sze ke rek-
re a meg ra kott kosarakat‚ ami ben mind gyümölcs- és zöld ség fé le van. 
(. . .) Nagy ra va gyunk a pi a cunk kal. És nem is ok nél kül. Hi szen más 
vá ro sok ban is van ha son ló forgalom‚ ta lán még na gyobb is‚ csak hogy 
más vá ro sok pi a ca nem an  nyi ra sokoldalú‚ mint a mi énk.” Ezt a szer-
ző a kö vet ke zők kel in do kol ja meg: „A hí res kecs ke mé ti piacz job bá ra 
csak gyümölcsöt‚ azt is in kább baraczkot hord fel‚ Ma kó és kör nyé ke 
pe dig in kább zöld sé get és csak ke vés gyü möl csöt. 

A mi piaczunkon zöld ség és gyü mölcs egy aránt van. És mind-
egyik ből men  nyi min den fé le és leg vál to za to sabb.” Majd so rol ni 
kez di: „A zöld ség fé lék ből a salátát‚ sárgarépát‚ parajt‚ zöldborsót‚ 
zöldbabot‚ spárgát‚ friss burgonyát‚ karalábét‚ káposztát‚ paradi-
csomot‚ zöldpaprikát‚ ugorkát‚ hagymát‚ tö köt és csö ves tengerit‚ 
a gyümölcsfélékből cseresznyét‚ meggyet‚ epret‚ körtét‚ almát‚ 
baraczkot‚ ringlót‚ szőlőt‚ dinnyét‚ szilvát‚ diót‚ szedret‚ ri biz lit 
ta lá lunk fel hord va.”

A kö vet ke ző kö zöl niva ló és fon tos tény ként a szer ző a men -
nyi sé ge ket em lí ti. Er ről kü lön sta tisz ti kai ki mu ta tást is közöl‚ 
há rom év re visszamenőleg‚ 1901-től 1904-ig‚ azok ról a zöld-
ség- és gyümölcsmennyiségekről‚ me lye ket vas úton szál lí tot tak el 
Újvidékről‚ te her- és gyors áru ként.

Az új vi dé ki pi a con nagy ban meg vá sá rolt áru a bu da pes ti vásár-
csarnokban‚ Bécs ben és más oszt rák városokban‚ Né me tor szág ban 
és Bosz ni á ban lelt ve vő re. Ter mé sze te sen az sem lé nyeg te len, hogy 
mit, mi kor és mi lyen men  nyi sé g ben szál lí tot tak el. Így pél dá ul 1901-
ben vas úton 1201 ko csi vagy 48 893 mé ter má zsa, 1902-ben 1402 
ko csi vagy 67 508 mé ter má zsa, 1903-ben va la mi vel ke ve sebb: 1015 
ko csi vagy 50 934 mé ter má zsa áru kelt út ra az új vi dé ki pi ac ról.

Az elő ző évek ben nem volt je len tő ség nél kü li a pos tán el szál lí tott 
gyü mölcs- és zöld ség men  nyi ség sem. Így 1899-ben 60 000 öt ki lós 
cso ma got szál lí tott el a pos ta Új vi dék ről.

A vá ros hasz na az, ami ről Ne mes Sán dor nem fe led kez he tett meg 
ezekből az ak ko ri vi szony la tok ban im po záns, de ma sem meg vet ni 
va ló szám adat ok ból ítél ve. El ső sor ban ar ra a tény re mu ta tott rá, 
hogy a vá ros kör nyé kén mint egy ezerhold nyi gyü mölcs- és sző lő te-
lep ről szár ma zó ter més ta lált itt ve vő re, majd a szerémségi ter me lők-
ről ír, akik itt kap ják, de itt is köl tik el a pén zü ket, mind ez mel lett a 
vá ros nak já ró „kö ve zet vám jö ve del me is sza po ro dik”, de ez sze rin te 
csak má sod la gos ér dek.
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Írá sa azon ban bő vel ke dik fenn tar tá sok ban, és a fel me rü lő prob lé-
mák le het sé ges meg ol dá sát is mér le ge li. 

Dr. Ne mes Sán dor, az Új vi dé ki Hír lap fő szer kesz tő je két ve zér-
cikk ében jo go san fog lal ko zott azok kal a kér dé sek kel is, me lyek 
ha tá sá nak tu laj do ní tot ta a két jó és fel len dü lést ígé rő év után a 
meg tor pa nást. Olyan em ber le he tett, aki nem tud ta tét le nül néz ni a 
vá ros ra és la kos sá gá ra néz ve is a ked ve zőt len fo lya ma to kat. Mint 
aho gyan ír ta: „Ez zel a je len ség gel szem ben ket tős a kö te les ség. 
1) ke res ni azo kat az oko kat, ame lyek a for ga lom csök ke né sét elő-
idé zik, 2) és ke res ni a mó do kat és esz kö zö ket, ame lyek ké pe sek a 
ba jok or vos lá sá val a piaczunk for gal mát emel ni.” Ő a baj fő oká-
nak a pi a ci ke res let nem tar tós vol tát és bi zony ta lan sá gát tar tot ta. 
Egyik év ben a friss bur go nya volt a ke len dő, a má sik ban a ká posz ta, 
mél tat lan ko dott a szer ző. „Ná lunk a ve vők job bá ra csak al ku szok, 
akik bé csi és bu da pes ti nagy ke res ke dők ré szé re vá sá rol nak. Ezek 
min den nap meg kap ják az uta sí tást, hogy mi lyen gyü mölcs- vagy 
zöldségneműeket vá sá rol ja nak, és mi lyen men  nyi ség ben. Job bá ra 
te hát olyan ter mé ket vá sá rol, ami lyen ne mű ter mék kel az ő nagy ke-
res ke dő meg bí zó ja in kább fog lal ko zik. Le het a piaczon a leg szebb 
gyü mölcs- vagy zöld ség fé le, a leg na gyobb mennyi ség ben, ami 
az ár kép ző dést ma ga-ma gá tól mér sé ke li, azok hoz az itt be vá sár ló 
köz ve tí tő al kusz hoz zá se sza gol, mert csak azt vá sá rol ja, ami re 
ne ki meg bí zá sa van.” A má sik jel lem ző je a vá ros pi a cá nak, Ne mes 
Sán dor vé le mé nye sze rint, hogy: „Új vi dék kör nyé ke és kü lö nö sen 
a Szerémség leg alábbis két hét tel ér le li meg előbb ter mé két, mint 
az or szág kö zép ső vagy bel ső ré szén el te rü lő vi dé kek. Az a fő vá ro si 
ke res ke dő te hát, aki ko rai gyü möl csöt vagy zöld ség fé lét akar be sze-
rez ni, bi zo nyá ra le jön hoz zánk, és itt jó árat fi zet a ko rai ter mé kért. 
De amint kö rül be lül két hét tel ké sőb ben más vi dé kek piaczain is 
meg je le nik az il le tő ter mék, ná lunk a be vá sár lá so kat ab ba hagy ják, 
és amott szer zik be szük ség le te i ket.” „Kö vet kez mé nye en nek, hogy 
a ter me lő az ő gyü mölcs- és zöld ség ter mé sé nek csak ki sebb ré szét 
bír ja ná lunk ér té ke sí te ni, a kö zép- és ké ső éré sű ter mé ke it hi á ba hoz-
ná a pi ac ra, a nya kán ma rad az ott hon.”

E gond mel lett az a ki sebb baj, hogy az „al kusz” nem fi ze ti ki 
rög tön, a ko ra reg ge li órák ban a le fog lalt árut, ha nem csak az áru 
át vé te le kor, s ak kor már jócs kán le áraz va. A ter me lő pe dig kény te-
len el ad ni ne ki, mert a pi ac nak már vé ge, és áru já ra az nap ve vőt már 
nem ta lál. En nek pe dig, Ne mes Sán dor szerint‚ csak pi a ci sza bály ren-
de let tel le he tett vol na ele jét ven ni.
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A prob lé mák meg ol dá sá nak le he tő sé ge it la tol gat va a XIX. szá zad 
ele jén Ne mes Sán dor a kö vet ke ző kép pen gon dol ko dott: elő ször is a 
pi ac nak nem itt hely ben kel le ne meg vár nia a ve vő ket, ha nem szö vet-
ke ze te ket ala kí ta ni, ame lyek nek kü lön meg bí zot tai len né nek Pes ten, 
Ber lin ben és Bécs ben, és ők ma guk ke res né nek ve vőt áru juk nak. 
Má sod szor pe dig a „hely be li tő ke” rész vény tár sa ság ok ala pí tá sá val 
gyü mölcs- és zöld ség fé le-ér té ke sí tő vállalatot ala kít hat na, így nem-
csak a ko rai, ha nem a kö zép és ké sőn érő áru ér té ke sí té se is le he tő vé 
vál na. „Te hát vé te li köz ve tí tés he lyett az el adá si köz ve tí tés re tö re-
ked je nek.”

A pi ac biz ton sá gá hoz vé le mé nye sze rint egy új vi dé ki kon zerv-
gyár ala pí tá sa já rul na hoz zá a leg na gyobb mér ték ben. Ter mé sze te sen 
tisz tá ban volt az zal, hogy ez csak ál la mi tá mo ga tás sal le het sé ges, 
ezt pe dig csak úgy le he tett meg sze rez ni, ha a vá ros is ked vez mé nye-
ket biz to sí tott vol na. Eh hez pe dig, ír ja Ne mes Sán dor, „vá ro sunk 
je len le gi igaz ga tá sá nál meg van a kel lő fo kú meg ér tés, de az is lé nye-
ges, hogy en nek a kér dés nek a fon tos sá gát az új vi dé ki pol gár ság is 
fel fog ja, hi szen egy ilyen vál lal ko zás nál a kel lő jö ve del me ző ség is 
ki lá tás ban van”.
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A GA BO NA PI AC

Az Új vi dé ki Hír lap fő- és fe le lős szer kesz tő jé nek, dr. Ne mes 
Sán dor nak két, az új vi dé ki pi a cok kal fog lal ko zó, 1904 szep tem-
be ré ben meg je lent ve zér cik ké ről szól va már meg em lí tet tük, hogy 
Új vi dé ken volt ga bo na pi ac. Az egye dü li pi ac a múlt szá zad vé gén, 
mely nek mű kö dé sét je len tő sé ge foly tán kü lön sza bály ren de let tel 
irá nyí tot ta a vá ros. Ne mes Sán dor az 1904-ben fel so ra koz ta tott 
ki fo gá sai kö zött a pi a cok mű kö dé sé nek a sza bá lyo zá sát is hi á nyol-
ta, ezért nem árt, ha ma ezt a ki vé telt, a ga bo na pi ac sza bály za tát, 
kü lön is mer tet jük.

A ga bo ná val va ló ke res ke de lem nek Új vi dék vá ros sá vá lá sá ban 
nagy gaz da sá gi sze re pe volt. Ami kor a vá ros pi a ca i ról be szél tünk, 
már el mond tuk, hogy az egy ko ron az új vi dé ki fő ut cán el he lyez ke dő 
pi a con bi zo nyos áru faj tá kat, így a ga bo na ne mű e ket is min dig ugyan-
azon a he lyen árul ták. Ez a hely a Vas út ut cá nak a vá ros fe lé eső 
ré szén volt.

In nen 1894-ben Új vi dék vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak 
ha tá ro za ta alap ján el köl töz tet ték a ma is Bú za tér ként is mert vá ros-
rész be. Ott a pi ac „az egy ko ri szerb fő ele mi is ko lá tól a Temerini útig, 
de szük ség sze rint a Temerini út ra is ki ter jedt”.

A ga bo ná val va ló ke res ke dés min dig je len tős ügy let nek szá mí-
tott, ezért nem kell cso dál koz ni, hogy ez az 1894 áp ri li sá ban meg ho-
zott sza bály ren de let az el len őr zés ben ki emelt sze re pet tu laj do nít a 
vá ro si rend őr ka pi tány ság hivatalának.

A ga bo na pi ac ra ér ke ző el adók pél dá ul kö te le sek vol tak a 
rend őr ka pi tá nyi hi va tal ál tal meg ál la pí tott rend ben fel ál lí ta ni 
ko csi ja i kat.

A pi ac nak ter mé sze te sen a mun ka ide je is meg volt ha tá roz va. 
Ok tó ber ben és no vem ber ben reg gel hattól, de cem ber ben, ja nu ár-
ban, feb ru ár ban és már ci us ban reg gel héttől, má jus tól szep tem be-
rig reg gel öttől es te hétig, a töb bi hó nap ban pe dig es te ötig le he tett 
nyit va.
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A sza bály ren de let ből az is ki tű nik, hogy a vá ro si ta nács kü lön 
gon dot vi selt ar ra, hogy a pi a con a ke res ke del mi kó de xet be tart sák. 
A ve vőt, ha meg kezd te al ku do zá sát, ab ban – amíg azt be nem fe jez-
te – za var ni nem le he tett, de a már ki al ku dott és el adott ga bo ná ra 
„felülígéretet” ad ni is ti los volt. Az a ke res ke dő pe dig, aki ter mé nyét 
ott hon, ház tól ad ta el, azt csak a vé te li jegy fel mu ta tá sá val szál lít hat-
ta sza ba don a ve vő höz.

Kü lön ren del kez tek a ha jón ér ke zett, el adás ra szánt ga bo ná ról. 
Az ilyen ter ményt az er re a cél ra kü lön fel ál lí tott, vá ro si mér le gen 
kel lett meg mé ret ni, és csak ez után le he tett a pi ac ra szál lí ta ni. Meg 
nem mért ga bo nát pi ac ra szál lí ta ni ti los volt.

A vá sár lás al kal má val a ve vő kö te les volt olyan bi zony la tot ki ál-
lí ta ni, ame lyen fel volt tün tet ve a vá sár ló cég, a vá sá rolt ga bo na faj tá-
nak a ne ve, akár csak a be vá sár lá si ár is.

A vá ro si hi va ta los mér le gen va ló mé rés nek ter mé sze te sen ára is 
volt. A mér leg mes ter min den 100 ki ló ig ter je dő men  nyi ség ese tén 1 
kg-ot, 600 kg-ig ter je dő men  nyi ség ese tén pe dig 3 kg-ot vont le. Ter-
mé sze te sen a ve vő nek nem von ták meg azt a jo gát, hogy a meg vett 
árut át vé tel kor a sa ját mér le gén meg mér je. Ha vi szont a hi va ta los 
mé ré si bi zony lat és a ma gán mé rés kö zött kü lönb ség mu tat ko zott, a 
ga bo nát nem volt sza bad ad dig a ko csi ból ki ürí te ni, amíg a va ló di 
súlyt meg nem ál la pí tot ták.

A nagy ba ni ke res ke dők az üz le te lést ter mé sze te sen nem egye dül 
vé gez ték, ha nem er re kü lön be vá sár ló kat al kal maz tak, akik a rend őr-
ség írá sos en ge dé lyé vel vá sá rol hat tak csak meg bí zó juk nak.

A ren de let pont ja i nak a meg sze gé sé ért négy ko ro ná tól száz ko ro-
ná ig ter je dő pénz bün te tést ró hat tak ki, nem fi ze tés ese tén pe dig tíz 
órá tól öt na pig ter je dő bör tön bün te tést irá nyoz tak elő.

A sza bály ren de let be tar tá sá ról el ső fo kon a rend őr ka pi tány ság, 
má sod fo kon a vá ro si ta nács, har mad fo kon pe dig a bel ügy mi nisz ter 
ha tá ro zott.

A fent el mon dot tak ar ról ta nús kod nak, hogy a ga bo na ne mű vel 
va ló ke res ke de lem nek Új vi dék éle té ben ki emel ke dő je len tő sé ge 
volt. Ép pen ezért a vá ro si ke res ke dők nek nem volt mind egy az 
sem, hogy en nek a pi ac nak a mun ká ját za var ja-e va la mi vagy 
sem. Így 1911-ben, ami kor az új vi dé ki vil la mos vas út me net irá-
nyát meg ha tá roz ták, az új vi dé ki ke res ke dők egy cso port ja a pi ac 
te rü le té nek le csök ken té se mi att an nak el köl tö zé sét ja va sol ta. A 
la kos ság lá za do zott, és hos  szú hu za vo na után a vá ro si rend őr ka-
pi tány a pi ac za var ta lan mun ká já nak ér de ké ben he lyét a Hal pi ac 
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foly ta tá sá ban, az egy ko ri bí ró ság mö gött je löl te ki. Az egy ko ri 
új vi dé ki ga bo na pi ac he lyé nek az em lé két azon ban nem le he tett 
egy ha tá ro zat tal el tö röl ni, mert azt a te ret ma is Bú za tér nek ne ve-
zik az új vi dé ki ek.
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A SZER VE ZETT 
TÖ MEG KÖZ LE KE DÉS KEZ DE TEI

A BÉR KO CSIK RÓL VAGY FI Á KE REK RŐL

Egy vá ros mo der ni zá ló dá sá nak az is mér ve a töb bi kö zött a tö meg-
köz le ke dés meg szer ve zé se és be ve ze té se. Er re a ket tős mo nar chia 
ma gyar or szá gi ré szé ben a XIX. szá zad utol só har ma dá ban és a XX. 
szá zad el ső év ti ze de i ben ke rült sor. Ter mé sze te sen e szem pont ból is 
leg gyor sabb ütem ben a fő vá ros, Bu da pest fej lő dött, de nem ma radt le 
túl sá go san mö göt te a töb bi je len tős vi dé ki vá ros, így Új vi dék sem.

Új vi dé ken a vá ro si köz le ke dés el ső esz kö zei a ma gán tu laj don ban 
lé vő bér ko csik vagy fi á ke rek vol tak, me lyek ről az el ső írá sos adat 
1868-ból va ló. Eb ből ki de rül, hogy egy Karl An tal ne vű nagyszent-
miklósi la kos kér vé nyez te az új vi dé ki vá ro si ta nács nál: en ge dé lyez-
zék ne ki, hogy egy fo ga tú fi á ke ré vel utasszállítással fog lal koz zon a 
vá ros ban. Fel té te lez he tő en nem ő volt az egyet len, aki ilyes mi vel 
kí vánt fog lal koz ni, mert nem is olyan so ká ra a bér ko csi-tu laj do no-
sok tól be sze dett já ru lék je len tős ös  szeg re rú gott, mely re a vá ros atyák 
ko mo lyan szá mí tot tak.

A gaz da sá gi élet fel len dü lé sé vel és a la kos ság szá má nak nö ve ke-
dé sé vel a fi á ke rek szá ma is nap ról nap ra nőtt, s 1884-ben mű kö dé sü-
ket már vá ro si sza bály zat tal ren dez ték.

E sza bály zat sze rint Új vi dé ken hetven egy fo ga tú és tizenöt két fo-
ga tú bér ko csi vagy fi á ker mű kö dé sé re ad tak ki en ge délyt, tu laj do no-
son ként két-két bér ko csi ra. Eze ket a mű kö dé si en ge dé lye ket a vá ro si 
rend őr ka pi tány ság ad ta ki, s a rend őr ka pi tány ság ír ta elő azt is, hogy 
a bér ko csi kat jól lát ha tó és fel tű nő he lyen el he lye zett szám mal kell 
el lát ni. A bér ko csik csak is a rend őr ség ál tal ki je lölt he lyen áll hat tak, 
ahol az ér ke zés el sőbb sé ge sze rint so ra koz tak fel. Az ál lo más tér ről 
el tá vo zó ko csi he lyé re az utá na kö vet ke ző állt, a vis  sza ér ke ző pe dig 
az utol só he lyet fog lal ta el, és ezt a so ra ko zá si ren det meg bon ta ni 
szi go rú an ti los volt. Hogy mi ért volt szük ség a ren de let ilyen rész le-
tes le írá sá ra, azt csak sejt het jük, mint aho gyan azt is, hogy az elő írás 
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be tar tá sa a mai köz le ke dé si ká osz hoz szo kott em ber ben a ren de zett 
kö rül mé nyek be nyo má sát kel ti.

A vá ros ban a vas út ál lo más nak, a gőz ha jó ál lo más nak és a köz-
pont nak ki emelt sze re pe le he tett, mert itt a meg ha tá ro zott, év szak tól 
füg gő mun ka időn kí vül a rend őr ség ha tá roz ta meg az egész éj jel 
ügye le tet tar tó fi á ke rek szá mát. Ezért nem is kell cso dál koz ni azon, 
hogy at tól füg gő en, hogy egy fo ga tú vagy két fo ga tú bér ko csi mű köd-
te té sé re kér ték-e az en ge délyt, az tíz, il let ve húsz ko ro ná ba ke rült.

A sza bály ren de let ben a fi á ke rek vi tel dí já nak a fel tün te té sé nél 
nem csak a bér le ti idő től füg gő árat, ha nem a tá vol sá go kat és a kü lön-
le ges al kal ma kat is fel so rol ták. Eb ből tud juk, hogy az új vi dé ki ek 
gyak ran ki ko csi káz tak a lö völ dé hez, a vá ro si er dő be, a ha jó ál lo má-
sig, a „vas úti pá lya ház hoz”, s a vi tel díj, amely 40 fil lér nél kez dő dött, 
oda és vis  sza 80 fil lér be ke rült, a vas úti pá lya ház tól a ha jó ál lo má sig 
pe dig 1 ko ro na 20 fil lért szá molt fel a ko csis. Ter mé sze te sen az új vi-
dé ki ek kü lön le ges al kal mak kor is fi á kert bé rel tek, és itt is kü lönb sé-
gek fi gyel he tő ek meg az ár sza bás ban. Mint min den hol, a ke resz te-
lő re va ló ko csi ká zás volt a leg ol csóbb, 1 ko ro na 20 fil lér, te me tés       
al kal má val 33 ko ro nát fi zet tek, a la ko da lom al kal má val kér ték el a 
leg na gyobb vi tel dí jat – 4 ko ro nát. A mun ka időn kí vül al kal ma zott 
bér ko csi a szol gá la ti díj fe lé vel töb bet fi zet te tett ven dé gé vel.

FI Á KE REK ÉS OM NI BU SZOK

A fi á ke rek vagy bér ko csik 1868-tól vol tak ho no sak Új vi dé ken, 
és szá za dunk má so dik fe lé ig vet tek részt a vá ro si utasszállításban. 
Ter mé sze te sen je len tő sé gük idő vel csök kent, füg get le nül et től azon-
ban a vá ros ut cá in vé gig ko po gó fi á ke rek han gu la to sab bá és ba rát sá-
go sab bá tet ték a vá rost azok szá má ra, akik a ha jó ról vagy a vo nat ról 
le száll va Új vi dék re ér kez tek.

A fi á ke rek nek te hát ha gyo má nyuk volt. Mű kö dé sük re igen rész-
le tes sza bály ren de let is szü le tett. 1906-ban, ami kor a vá ro si ta nács 
ki bő ví tet te ezt, már egész rész le tek be me nő, harmincpon tos ko moly 
ok mán  nyá vál to zott. Az uta zó kö zön ség ér de ke it a vá ro si ta nács 
véd te, a meg fo gal ma zott fel té te lek nek pe dig a fi á ker tu laj do nos nak 
kel lett ele get ten nie.

A bér ko csi-tu laj do nos az elő írá sok sze rint nem al kal maz ha tott 
akár mi lyen ko csist. Leg alább tizenhat éves nek kel lett len nie, jó zan 
éle tű nek, ami ről a rend őr ség től ka pott bi zo nyít vány alap ján győ ző-
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dött meg a mun ka adó. A ko csis nak ezen kí vül ele gen dő he lyi is me-
ret tel és a haj tás ban kel lő jár tas ság gal kel lett bír nia. A mai ta xi sok 
zö me e ré gi vá ro si sza bály ren de let alap ján nem ka pott vol na mű kö-
dé si en ge délyt. 

De nem csak a ko csis ról, ha nem a ko csi ról is ren del kez tek. A 
ko csi csak szi lárd anya gú, ké nyel mes, kí vül-be lül tisz ta és jó kar ban 
tar tott bér ko csi, il le tő leg szán le he tett. Be lül ről bőr rel be vont nak, 
tisz ta lo vak kal, ló szer szám ok kal és dörzs fék kel el lá tott nak kel lett 
len nie. A ha ra pós ló nak száj ko sa rat ír tak elő, fagy és ónos eső ide-
jén élespatkót, a szán ba fo gott ló nak csen gőt vagy csör gőt kel lett a 
nya ká ba akasz ta ni. Az egész ség ügyi elő írá sok elő ször is a hul la- és 
te tem szál lí tást til tot ták, a ra gá lyos be teg szál lí tá sát kö ve tő en pe dig 
ala pos fer tőt le ní tést kö ve tel tek meg.

A fi á ke rek köz le ke dé si sza bá lya i ról is ren del ke zik az elő írás. 
Még hoz zá ar ról, hogy a „köz lám pák meg gyúj tá sa és ki ol tá sa kö zöt ti 
idő ben, nagy köd al kal má val is csak ki vi lá gí tott lám pák kal sza bad 
köz le ked ni”. Ti los volt a gya log jár dá ra fel haj ta ni. Meg ha tá ro zott 
sza bály sze rint le he tett előz ni és ke rül ni, és er ről a szán dék ról a já ró-
ke lő ket han gos ki ál tás sal kel lett fi gyel mez tet ni. De hogy vég képp  
bi zo nyo sak le gyünk afe lől, hogy sem mi sem új a nap alatt, hadd 
szol gál jon itt pél da ként az az adat, hogy a ko csis nak haj tás köz ben 
til tot ták a do hány zást, és ha fu va ro zás köz ben it tas vagy kül ső leg 
– pél dá ul öl tö zet re néz ve – nem tisz tes sé ges ál la pot ban lát ta tott, nyil-
vá nos he lyen zajt oko zott, a kö zön ség vagy rend őri kö zeg irá nyá ban 
il let len vagy sér tő ma ga vi se le tet ta nú sí tott, os tort pat tog ta tott, a rend-
őri kö zeg nek nem en ge del mes ke dett és leg ott meg nem állt, ki há gást 
kö ve tett el, és száz ko ro ná ig ter je dő pénz bün te tés sel büntetendetett, 
még pe dig az 1879 óta ho zott min den bel ügy mi nisz te ri ren de let alap-
ján, mely nek ez az ál ta lunk hasz nált 1906-os vál to za ta csak a ren de-
le tek má so la ta volt.

Új vi dé ken so ha sem volt ló vas út, de hogy ut cá in kon köz le ke dett-e 
az om ni busz, ar ról nem is olyan ré gen még fel té te les mód ban be szél-
tek azok, akik Új vi dék köz le ke dés tör té ne ti kér dé se i vel fog lal koz tak. 
Elő ször egy ké pes lap ke rült elő, ame lyen az Er zsé bet Szál ló fe lő li 
ol da lon egy om ni busz áll. Majd 1993-ban egy gaz dag új vi dé ki ke res-
ke dő csa lád örö kö se je lent ke zett egy kis fest mén  nyel, amely re a fő ut-
cán a szerb püs pö ki pa lo ta fe lé ha la dó szí nes om ni buszt fes tet tek. Fél 
év vel ez előtt pe dig az új vi dé ki vá ro si sza bály ren de le te ket la poz gat va 
ke rült a sze münk elé a „ren des já ra ti idő höz kö tött sze mély szál lí tá si, 
va gyis a társaskocsiról szó ló ren de let”. Ezek után bi zo nyos, hogy 
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Új vi dé ken va ló ban köz le ke dett az om ni busz, még hoz zá a Temerini 
ut cá tól a vá ros há zá ig, a két ha jó ál lo más tól a vá ros há zá ig, a vá ros há-
zá tól a vas út ál lo má sig és a vá sár té rig, me lyen a vi tel díj tíz fil lér be 
ke rült, és a Temerini ut cá tól a Vas ka pu ig (mai Római-sáncok), aho vá 
harminc fil lé rért vit ték el az uta zó kö zön sé get.

Néz zük a te le ví zi ót és tud juk, hogy Bécs ben is, Bu da pes ten is 
sár gul nak a le ve lek, egy ki csit fel hős, iga zi őszi nap van, ugyan-
úgy, mint itt a hű vös, de nap sü töt te Új vi dé ken. Bé cset ki vé ve, 
ahol a ro man ti ká ra vá gyó tu ris tá kat csá bít ják a pi ros boj tos ló szer-
szá mos fi á ke rek és ka la pos ko csi sa ik, sem Pes ten, sem Új vi dé ken 
nin cse nek már fi á ke rek és om ni bu szok, mint aho gyan nincs töb bé 
oly sok, az em ber lel két me len ge tő múlt bé li do log sem. Csak az 
em lé ke zet ben.

A VIL LA MOS

Még vi rág ko ru kat él ték Új vi dék ut cá in a fi á ke rek és az om ni bu-
szok a XIX. szá zad utol só év ti ze de i ben, ami kor az új vi dé ki vá ros-
atyák, akik va la hogy böl csebb nek és távolbalátóbbnak tűn nek, mint 
a ma i ak, már nagy ban a vá ros ál tal meg szer ve zett tö meg köz le ke dés 
mód ja i ról ta nács koz tak. 1888-ban ala kí tot ták meg azt a tízta gú 
ál lan dó vá ro si bi zott sá got, amely elő ször a ló vas út be ve ze té sé nek 
le he tő sé gét la tol gat ta egy te mes vá ri és egy eszé ki vál lal ko zó cég 
aján la ta kap csán. A kér dés fon tos sá gá ról az is ta nús ko dik, hogy a 
bi zott ság tag jai kö zött sze re pelt Flatt Vik tor vá ro si fő is pán és Balla 
Emil rend őr ka pi tány ne ve is. A ló vas út ra vo nat ko zó mind két aján lat 
meg va ló sí tá sa, úgy lát szik, kút ba esett, mert Új vi dék egy lép cső fo-
kot ki hagy va már 1897-ben az ak kor a mo dern tech ni ka vív má nyá-
nak szá mí tó vil la mos vas út be ve ze té sé nek a le he tő sé gé ről kez dett el 
gondolkodni.

Az el ső je len tős lé pé sek re azon ban csak 1908-ban ke rült sor, 
ami kor az új vi dé ki ma giszt rá tus egy, a föld hasz ná lat ról szó ló kon ces -
szi ós szer ző dést kö tött a bu da pes ti Vil la mos vas út Rt.-vel, mely nek 
ér tel mé ben az a nyil vá nos vá ro si te rü le tek nek, ut cák nak, te rek nek, 
utak nak és hi dak nak az in gye nes hasz ná la ta fe jé ben a meg ha tá ro zott 
idő ben el ké szí ti a terv raj zo kat, és ki épí ti az utas- és te her for ga lom ra 
egy aránt al kal mas vil la mos vas út-pá lyát Újvidéken. 

Ha ne tán egy szer a vil la mos vas út-pá lya ter ve zett hos  szú sá ga bő ví-
tés re szo rul na, állt a szer ző dés ben, ab ban az eset ben a vá ros ar ra kö te-
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lez te ma gát, hogy ezt a jo got fenn tart ja a pes ti rész vény tár sa ság nak, 
és sa ját vil la mos vas út-köz le ke dést sem szer vez.

Ez a kon ces  szi ós szer ző dés egy sor mű sza ki ada tot is tar tal ma-
zott, meg ha tá roz ta pél dá ul a sí nek szé les sé gét: 1435 mm-ben, ezen kí-
vül a sín pár ok és a vál tók szá mát is. A pes ti cég ar ra kö te lez te ma gát, 
hogy a vil la mos vas út sín pá lyá ját az ut cák kal egy szint ben fek te tik le, 
ott pe dig, ahol az ut cák kö ve zet tek vagy asz falt tal bo rí tot tak, „fő nix” 
tí pu sú sí ne ket és a fel szín alá sül  lyesz tett vál tó kat épí te nek be. A pes-
ti cé get a kon ces  szi ós szer ző dés ar ra is kö te lez te, hogy az utasszál-
lításra hasz nált ko csik vil la mos meg haj tá sú ak le gye nek, a te her szál-
lí tás ra pe dig ló vagy va la mi lyen más von ta tás mód is al kal maz ha tó 
volt. A mun ká la tok köz ben meg sé rült út bur ko lat ja ví tá sát és fel újí tá-
sát is a sa ját költ sé gén vé gez te el a cég. A vas úti ko csik kül le me sem 
le he tett akár mi lyen: az „íz lé se sen ki dol go zot tak” fo gal má nak kel lett 
ele get ten ni ük, szá mo zás sal vol tak el lát va, és az út irány fel tün te té se 
sem hi á nyoz ha tott ró luk. A jegy sze dők nek és vil la mos ve ze tők nek 
kö te le ző volt az egyen ru ha vi se lé se, és sor szá mu kat is lát ha tó he lyen 
ki tűz ve kel lett vi sel ni ük.

A vil la mo so kon ti los volt az it tas és ren det len kül se jű egyé nek 
szál lí tá sa.

A vil la mos meg ál ló-he lye ket a vá ros la kos sá gá nak és a vá ro si 
mű sza ki hi va tal vé le mé nyé nek a meg hall ga tá sa után dön töt ték el.

Ez a szer ző dés a vi tel dí jak ma gas sá gá ról is elő re ren del ke zett, 
még pe dig úgy, hogy az a vas út ál lo más és a vá ros bár mely más pont ja 
kö zött nem ha lad hat ta meg a húsz fil lért, más tá vo kon pe dig tizen-
két és tizenhat fil lér kö zött moz gott. A tíz év nél fiatalabb és az egy 
mé ter nél ala cso nyabb gye re ke ket féláron, az egé szen ki csi ket in gyen 
szál lí tot ta az új vi dé ki vil la mos. Ter mé sze te sen a tűz ol tó sá got és az 
egyen ru hás rend őr sé get is díj men te sen fu va roz ták. Az éj je li vil la mo-
so zá sért dup la árat kér tek. A te her szál lí tá si dí jak is elő re meg ha tá ro-
zot tak vol tak, öt és kilenc ko ro na kö zött, a ki- és be ra ko dás költ sé gei 
az áru tu laj do no sá ra száll tak. E ren de let alól csak a vá ros ese té ben 
tet tek ki vé telt: ha ugyan is a vá ros szük ség le te i re tör tént a szál lí tás, 
tíz százalékkal ala cso nyabb volt a dí ja.

A szer ző dés kö tés től és a vil la mos vas úti köz le ke dés be in du lá sá tól 
szá mít va öt évig a szál lí tá si dí jak a szer ző dés ben meg je löl tek vol tak, 
ez után a la kos ság kér het te a me net díj csök ken té sét, de csak ad dig, 
amíg az a kon ces  szi ós cég nek jö ve del met ho zott.

A bu da pes ti Vil la mos vas út Rész vénytár sa ság kö te les volt a vil la-
mo sok rend sze res, me net rend sze rin ti mű köd te té sé re, s hét na pon túl 
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tar tó szü ne te lés ese tén a kárt a vá ros nak pénz ben té rí tet ték meg. A 
ga ran cia ar ra, hogy a bu da pes ti vál la lat az 1908. ok tó ber 10-én meg-
kö tött kon ces  szi ós szer ző dés be fog lal ta kat tel je sí te ni fog ja, az új vi dé-
ki vá ro si pénz tár ba le tét be he lye zett húszezer ko ro na ka u ció volt.

Az új vi dé ki vil la mos vas út pá lyá já nak az épí té sé hez is a pes ti 
mi nisz té ri u mok en ge dé lyé re volt szük ség. A Vil la mos és Köz le ke-
dé si Vál la la tok Rész vény tár sa ság ezért kér vé nyez te a ke res ke del mi 
mi nisz té ri um ban, hogy az en ge dé lyez ze a vas úti pá lya épí té sé nek 
elő ké szü le te it. A ha tár idők be tar tá sa ér de ké ben a terv rajz ok és a te rep 
ki mé ré sé nek a mun ká la ta i val az új vi dé ki Berceller Leopold mér nö köt 
bíz ták meg. Az elő ze tes en ge délyt a mi nisz té ri um 1909 ja nu ár já ban 
hagy ta jó vá a Temerini ut cá tól a Vám hi va ta lig ter je dő rész re.

Ter mé sze te sen a vá ros is fel ügyelt az elő mun ká lat ok ra egy er re 
az al ka lom ra ki ne ve zett kü lön bi zott ság gal, amely 1910 ok tó be ré ben 
meg írt je len té sé ben a hely szín re va ló ki szál lás után jó vá hagy hat ta, 
hogy a köz pont és a Futaki úti A vo nal ra és a köz pont és a Temerini 
ut cai B vo nal ra a vá ros ad ja ki a vég ső épí té si en ge délyt. Az épít-
ke zés azon ban már nem volt zök ke nő men tes, ek kor kez dő dött el 
ugyan is a Rész vény tár sa ság és a vá ros kö zött az ál ta lunk is jól is mert 
macs ka-egér harc, amely ben az egyik fél a költ sé gek csök ken té sé vel, 
a mi nő ség ro vá sá ra, a vá ros ká rá ra hasz not sze re tett vol na húz ni. Ezt 
ter mé sze te sen az éber új vi dé ki ek nem néz ték öl be tett kéz zel, azon 
nyom ban kér vé nyez ték a mi nisz té ri um nál, hogy az en ge dé lyez ze a 
ma giszt rá tus ne vé ben a vá ro si mér nö ki hi va tal nak a mun ka ki vi te le-
zés ének a fel ügye let ét és el len őr zé sét is.

Így ke rült sor an nak a jegy ző könyv nek az el ké szí té sé re, amely-
ben a ha nya gul el vég zett mun kát je gyez ték fel. En nek ér tel mé ben a 
ma giszt rá tus kér te a rész vény tár sa sá got, hogy az ak ko ri Pe tő fi ut cát, 
a mai Vas út ut cát tel jes szé les sé gé ben asz fal toz zák új ra, mert ha 
azt csak rész le te i ben te szik meg, a ne héz vil la mo sok a már meg sér-
tett út tes tet csak to vább ron gál nák. A rész vény tár sa ság az igaz ga tó 
tá vol lé té re hi vat koz va elo dáz ta a ja ví tást. 1911-ben már a Kos suth 
La jos ut ca asz fal to zá sá val is kés tek, ezért a ma giszt rá tus eré lye-
sen kö ve tel ni kezd te, hogy a rész vény tár sa ság te gyen je len tést az 
épít ke zés elő re ha la dá sá ról, kü lö nö sen azért, mert a már be fe je zett 
pá lya sza ka szo kon is hi á nyos sá go kat ész lel tek. A vá ros atyák kö zös 
hely szí ni te rep szem lét és ér te kez le tet ja va sol tak a rész vény tár sa ság 
igaz ga tó sá gá nak, de azok csak tech ni kai ta ná cso su kat, Schwarz urat 
küld ték le Új vi dék re, hogy a né zet el té ré se ket köl csö nös meg elé ge-
dés re ki kü szö böl jék.
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A vil la mos vas úti pá lya épí té sét az új vi dé ki ek ál lan dó ér dek lő dés-
sel, de nem min dig egy for ma lel ke se dés sel kí sér ték fi gye lem mel. 
Úgy tűnt ne kik, hogy a mun ká la tok túl so ká ig tar ta nak. Ta lán ezért 
írt 1911. áp ri lis 1-jén is ilyen ve gyes hang nem ben a Branik: „A vil-
la mos vas út síneit már a fő ut cán fek te tik, így te hát a vil la mos vas úti 
pá lya csi ga las sú sá gú elő re ha la dá sa fel gyor sult, így ab ban is re mény-
ked he tünk, hogy a Pe tő fi ut cá ból és a Szűcs ut cá ból is ha ma ro san 
el tűn nek a föld- és a ka vicshe gyek, ame lyek ezek ben az igen élénk 
for gal mú ut cák ban ál lan dó an köz le ke dé si aka dá lyo kat idéz nek elő. 
Ha igaz, ak kor már jú ni us ele jén vil la mo soz ni is fo gunk. Az új vi dé ki 
kor zó asz fal to zott jár dá ját is ki szé le sí tet ték, így most szé le sebb, mint 
bár mi kor volt. En nek az es ti kor zó zók örül nek a leg job ban. Csak egy 
ki csit azok az osz lo pok, ame lye ken vil la mos ára mot ve zet ték, és a 
gáz vi lá gí tás lám pái za var nak, me lyek most a kor zó kel lős kö ze pé re 
ke rül tek, és így a fi gyel met len sé tá ló kön  nyen ös  sze csó ko lóz hat 
ve lük. A leg több hasz nuk azon ban eb ből a szé les asz falt ból a ko fák-
nak van, akik reg ge len te áru ju kat a fő ut cá ra ki rak ják. Eső ese té ben 
nem él het nek ab ban a hit ben, hogy Ve len cé ben van nak.”

Az ál lan dó hu za vo nák és kü lön bö ző ér zel mi meg nyil vá nu lá sok 
azon ban még sem tud ták lé nye ge sen be fo lyá sol ni a mun ka el vég zé-
sét, mert az ha tár idő re be fe je ző dött. Így 1911. szep tem ber 9-én hét 
ki lo mé ter hos  szú ság ban elő ször ke rült sor a ki lenc, igaz nem tel je sen 
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új vil la mos ko csi pró baút já ra, mely ről a Branik már így írt: „A vil la-
mos ko csik na gyon szé pek, szé le sek és ké nyel me sek, és né hány na pon 
be lül a le fek te tett sín pá lyán el kez dő dik a me net rend sze rű köz le ke dés 
is.” Ezt az ese ményt a vá ros atyák ün nep lés re mél tó nak tar tot ták.

Az új vi dé ki vil la mos pró ba uta zá sá ra 1911. szep tem ber 9-én ke rült 
sor, de a hi va ta los át adás ra még majd nem két he tet vár ni uk kel lett 
az új vi dé ki ek nek. A szep tem ber 30-ára ter ve zett ün ne pé lyes át adást 
ko moly, a Ma gyar Ke res ke del mi Mi nisz té ri um ren de le te, va la mint 
a vas úti és ha jó zá si fő fel ügye lő ség in téz mé nye alap ján el vég zett 
„mű tan ren dő ri be já rá sa” előz te meg.

Ez tu laj don kép pen az új vi dé ki vil la mos vas út mű sza ki át vé te le 
volt, me lyen je len vol tak a ke res ke del mi mi nisz té ri um, a vas úti és 
ha jó zá si fő fel ügye lő ség, a péterváradi csá szá ri és ki rá lyi vár pa rancs-
nok, a Ma gyar Ki rá lyi Pos ta és Távirda Igaz ga tó sá gá nak kép vi se lői, 
Új vi dék sza bad ki rá lyi vá ros la kos sá gá nak és a köz igaz ga tá si bi zott-
ság nak a tag jai, akik egy ben a leg né pe seb bek is vol tak, ke re ken 
huszon-egyen, ami ta lán ért he tő is, hi szen ők vol tak a meg bí zók. 
Ezen kí vül kép vi sel tet te ma gát a Ma gyar Ki rá lyi Ál lam Vas út és Rész-
vény tár sa ság is, mely a mun ka ki vi te le ző je lé vén a pes ti igaz ga tó ból, 
a mű sza ki fel ügye lő ből és az új vi dé ki üz let ve ze tő ből állt ös  sze. Fel-
ada tuk pe dig az volt, hogy meg bi zo nyo sod ja nak: a be já ran dó pá lyát a 
for ga lom biz tos és aka dály ta lan le bo nyo lí tá sa ér de ké ben a meg fe le lő 
mó don „ál lí tot ták-e elő”, el tér-e az a ki vi te le zett mun ka ter vek től, és 
hogy az el vég zett te en dők mű sza ki lag a meg fe le lő szin ten van nak-e.

Az ak kor ve ze tett jegy ző könyv ből az is ki de rül, hogy a bi zott ság 
mun ká já nak a meg kez dé se előtt Demetrovics Vladimir, Új vi dék pol-
gár mes te re kér te: „Új vi dék vá ro sá nak és kör nyé ké nek la kos sá ga egy-
har mad arány ban szerb és né met aj kú is, ezért ké ri, hogy a vil la mos 
mo tor ko csi kon al kal ma zan dó fel írá sok a ma gyar nyel ven kí vül még 
a szerb és a né met nyel vet is al kal maz zák.”

Mi e lőtt bejárták volna a pá lyát, hét pont ba fog lal ták meg ál la pí tá-
sa i kat: elő ször, hogy a vas út for gal má nak le bo nyo lí tá sá ra tizenegy 
mo tor ko csi áll ren del ke zés re, me lye ket ki pró bál tak és for ga lom-
ké pes ál la pot ban ta lál tak, má sod szor, hogy a vas úton al kal ma zott     
sze mély zet a kö te le ző hathe tes ki kép zést el vé gez te, har mad szor és 
ne gyed szer, hogy me net ren det és a vo nal díj sza bá sát már meg ha tá-
roz ták a kon ces  szi ós szer ző dés ben, ötöd ször, hogy az új vi dé ki fi ók-
vál la lat fe le lős üzem ve ze tő je Gantner Re zső lesz, ha tod szor, hogy a 
vas út cél já ra a szük sé ges ára mot a pes ti rész vény tár sa ság új vi dé ki 
te le pén ál lít ják elő, két da rab, egyen ként 10 kW tel je sí tő ké pes sé gű 
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„motordynamo” és egy 296/354 AO tel je sí tő ké pes sé gű „accumulátor 
batteriával”, he ted szer pe dig, hogy a szó ban for gó vo na lon csu pán 
sze mély for gal mat, a MÁV és a Tár sa ság for gal mi te le pe kö zött le vő, 
ös  sze kö tő vá gá nyon pe dig te her for gal mat is le bo nyo lí ta nak.

Ezt kö ve tő en a bi zott ság mo tor ko csi val be jár ta a vil la mos vas út 
vo na la it, és meg ál la pí tot ta az aján lott és be tar tan dó me net se bes sé-
get. Az A vo na lon, mely a Pe tő fi ut cá tól a Du na-par tig hú zó dott, 
12-től 16 ki lo mé te res órán kén ti se bes sé get, a Rá kóczi út–Futaki 
úti B vo na lon 12 és 25 ki lo mé te res se bes sé get, a Kos suth La jos 
ut cát és a Temerini ut cát ös  sze kö tő C vo na lon pe dig szin tén 12 és 
25 ki lo mé te res se bes sé get en ge dé lye zett. A fent le írt me net se bes-
sé ge ket azon ban min de nütt és min den kor, „ami kor a tá vol ba lá tás 
kor lá toz va vagy aka dá lyoz va volt, az éles ka nya rok ban, ut ca ke resz-
te ző dé sek nél, temp lo mok és is ko lák előtt, he ti vagy ha vi or szá gos 
vá sá rok al kal má val és min de nütt, ahol élén kebb az ut cai for ga lom” 
– csök ken te ni kel lett. A bi zott ság tag jai kü lön fi gyel met szen tel tek 
a Temerini úti vo nal Bú za té ri ré szé nek, „ahol a be fe lé ha la dó ko csi 
se bes sé ge az ott lé vő élő fák, il let ve a vas osz lo pok kö zel sé ge mi att 
kö te le ző en 4 km-re csök ken, és ál lan dó an ér vény ben van a las sú 
me net jel zé se”.

Majd a meg ál ló he lye ket je löl ték ki. Így a Pe tő fi ut cá tól a Du na-
par tig a vil la mos tizenhárom he lyen állt meg, ami nem is cso da, 
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hi szen a ré gi vas út ál lo más tól a köz pon ton, a Du na ut cán a Du na-par-
tig vitt ez a vil la mos. A B vo na lon a kö vet ke ző kilenc meg ál ló he lyet 
je löl ték ki: Vá ros há za, Flatt ut ca, Gyü mölcs pi ac, Szé che nyi ut ca, 
Hon véd lak ta nya, ar té zi für dő, Kór ház és a vég ál lo más. A C vo na lon 
pe dig nyolc meg ál ló he lyet je löl tek ki, ezek kö zül a Parcsetics ut cai 
fel té te les meg ál ló volt. A meg ál ló he lyek min den ut ca ke resz te ző dés 
előtt vol tak, és táb lák kal lát ták el őket.

A bi zott ság kü lön fog lal ko zott az ész le lt hi á nyos sá gok kal is. Így 
az zal is, hogy a tizennégy en ge dé lye zett ko csi ból szep tem ber 29-éig 
csak tizenegyet szál lí tot tak le. Ezért ar ra kö te lez ték a rész vény tár sa sá-
got, hogy ezt két hé ten be lül te gye meg. Ugyan ak kor a vas út ál lo más és 
a vil la mos ipar vá gá nya kö zöt ti részt nem ka vi csol ták be, nem ké szí tet-
ték el az óbecse–titeli he lyi ér de kű vas út ter ve zett ös  sze kö tő vá gá nyát, 
er re a rész vény tár sa ság három hét ha la dé kot ka pott. De nem ké szült el 
a Du na-par ti vo nal utol só kétszáz mé te res sza ka sza sem, mert a ka to-
nai sán cok át vá gá sá ra az en ge dély az idő re még nem ér ke zett meg.

Mi vel a vil la mos vas út ve ze té kei a köz hasz ná la tú táv író- és táv be szé-
lő-há ló za tot se hol sem ke resz tez ték, ezért er re vo nat ko zó an sem mi lyen 
meg jegy zés nem hang zott el, an nál in kább a vá ro si tűz jel ző be ren de-
zés sel va ló ke resz te ző dés re, me lyet a II. Rá kóczi Fe renc úton három 
íz ben négy ve ze ték és három íz ben egy ve ze ték ke resz te zett, de ha son ló 
volt a hely zet a Fe renc Jó zsef té ren is. Ezért a ke res ke del mi mi nisz ter 
jó vá hagy ta a tűz jel ző ve ze té kek nek az ál la mi támszerkezetekre va ló 
át sze re lé sét, ter mé sze te sen meg ha tá ro zott bér fe jé ben.

De nem hi á nyoz tak a kü lön le ges ki kö té sek sem, mint ami lyen 
az, hogy a Fe renc Jó zsef tér és Ke nyér ut cai meg ál ló he lyek re 
ál lan dó vál tó őrt ál lí ta nak, hogy az ös  szes mo tor ko csin a ki ha jo-
lást gát ló sár ga réz ru da kat sze rel nek fel, hogy a Pe tő fi ut cá ban 
és Temerini ut cá ban az osz lo pok és a fák mel lett el ha lad va az 
ab la ko kat ál lan dó an zár va kell tar ta ni, hogy a Du na ut cai vo nal 
vég ál lo má sán vá ró csar no kot kell fel ál lí ta ni, a pá lyán vég zen dő 
mun kák ról és az eset le ges bal ese tek ről a rendőrfőkapitányságot 
volt kö te le ző ér te sí te ni. A havonkén le fu tott ko csi ki lo mé te rek szá-
má ról pe dig a vas úti és ha jó zá si fel ügye lő ség nek kel lett min den 
hó 10-éig je len tést ten ni.

A bi zott ság ve ze tő je ezek után él ve a ma gas ren de let be fog lalt 
fel ha tal ma zá sá val, a hely szí nen élőszó val meg ad ta az en ge délyt az 
új vi dé ki vil la mos vas út üzembe helyezésére.

Így in dult hát út já ra ün ne pé lye sen 1911. szep tem ber 30-án az 
új vi dé ki vil la mos vas út, mely nek el ső út ja előtt fény kép is ké szült a 
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Fe renc Jószef té ren, a Grand Ho tel Mayer előtt, mely ről az ün nep lő-
be öl tö zött, ci lin de res vá ros atyák, öröm től su gár zó arc cal néz nek a 
jö vő be. Már ak kor biz to sak vol tak ab ban, hogy tör té nel mi pil la na tot 
örö kít meg a vá ro si fo tog rá fus.
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HO GYAN LETT ÚJ VI DÉK FÜR DŐ VÁ ROS

Ma, ami kor szin te még a vá ros szí vé ben le vő Futaki ut cán ha la-
dunk, a park mel lett, ta lán föl sem fi gye lünk a park szé lén el he lyez-
ke dő, ma is im po záns nak mond ha tó sze ces  szi ós épü let re, amely még 
min dig a vá ro si gyógy für dő cél ja i ra szol gál. A für dő szü le té se, ha 
nem is nyú lik a mes  szi múlt ba, ta lán ér de kes lesz azok szá má ra, akik 
Új vi dék tör té nel me iránt ér dek lőd nek.

Az el ső adat 1899-ből szár ma zik, ami kor Kot Jó zsef en ge délyt 
kért a vá ro si ma giszt rá tus tól, hogy az artézi kút mel lett für dőt nyit-
has son. Ez a „ré gi” für dő, ne vez zük így, egy kö zön sé ges fa épü let 
volt, mely ben nyolc–tíz kád ban éven te kö rül be lül 25 000 em ber 
für dött meg, és ke re sett ba já ra gyógy írt. Ezt a kez det le ges fa épü le tet 
1902-ben Guszek Ist ván épít ke zé si vál lal ko zó újí tot ta fel.

Úgy lát szik, hogy a für dő na gyon nép sze rű le he tett, mert 1907-
ben a vá ros elő ször ele mez tet te a víz ös  sze té tel ét, majd ha ma ro san 
rész vény tár sa sá got ala pí tott Új vi dé ki Vá ro si Jó dos Gyógy für dő és 
Ás vány víz Rt. né ven, mely 1907-ben kezd te meg az új für dő épí té sét. 
Ez idő tájt ké szí ttet ték el a bu da pes ti Hankó Vil mos bal neo ló gus sal és 
Grittner Al bert ve gyés  szel az ar té zi víz gyógy ha tá sá val kap cso la tos 
ko mo lyabb elem zést is, mely nem csak für dés re va ló al kal mas sá gát 
bi zo nyí tot ta, ha nem „gyen ge szi kes sós íze el le né re, je len tős jód tar-
tal ma mi att, ivó víz ként is aján lot ta”. Mint jód tar tal mú, al ka li kus, sós 
hév víz, az új vi dé ki ar té zi for rás vi ze a rit ka sá gok kö zé tar to zik. Alig 
is me rünk vi zet, ame lyet mint für dő vi zet ös  sze té te le és hő mér sék le te 
te kin te té ben az új vi dé ki ar té zi for rás vi ze mel lé le het ne ál lí ta ni. Még 
leg in kább a ré gi lipiki víz zel ha son lít ha tó ös  sze, ír ták a szak ér tők. 
Für dés re hasz nál va ki tű nő ha tá sát lát ták a csúz, kösz vény, an gol kór 
és bé nu lás ese te i ben. A víz mint jód tar tal mú al ka li kus víz, „gör vé lyes 
ba jok nál, az emész tő szer vek, a lég utak hu ru tos meg be te ge dé se i nél, 
húgy sa vas diathesisnél” ivó kú rák ra is ki tű nő en al kal maz ha tó volt.

A für dő a jó dos for rá son kí vül ren del ke zett mind azon „gyó gyí tó 
té nye zők kel”, me lyek a kor leg elő ke lőbb für dő i ben meg ta lál ha tó ak 
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és nél kü löz he tet le nek vol tak. Al kal maz ták a „battagliai fangó kú rát, 
a szén sa vas, az iszap, a ké nes, a ten ge ri sós, franzesbadi, moor, vil la-
mos für dő ket, a radiogén, ivó- és für dő kú rá kat”. A mas  százs min den 
faj tá ját, rész le ges és for ró lég für dő ket, nap-, le ve gő- és ho mok für dő-
ket és a svéd gim nasz ti kát.
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Zander Ot tó sváj ci ve gyész az Eisler- és Geittel-mód szer vizs gá la ta 
után, me lyet a hely szí nen, a jó dos for rá sok nál vég zett el, meg ál la pí-
tot ta, hogy a gá zok (me tán, nit ro gén és szén sav keveréke) fel sza ba-
du lá sán kí vül ra dio ak tív tu laj don sá gú is. Az új vi dé ki jódos vízfor rás     
ra dio ak ti vi tá sa nem ma radt el a töb bi „kül föl di” für dő vi zé nek ra dio-
ak ti vi tá sa mö gött.

Új vi dé ken a mo dern kor vív má nya it is fel hasz nál ták a gyó gyí-
tás ban, el ső sor ban a vil la mos gyógy mó do kat, így pél dá ul a dr. 
Schnee-féle négy re ke szes vil la mos fény für dőt, a gal va ni zá ci ót, a 
„faradizációt”, a „franklinazációt”, a „vil la mos vibratiós” és „vil la-
mos pne u ma ti kus” mas  százst.

Ter mé sze te sen az ös  szes gyó gyí tó el já rást csak is or vo si ren de let-
re akalmazták.

A für dő or vos dr. Vilt Vil mos volt, aki na pon ta reg gel fél 9-től   
11-ig, és dél után fél 4-től 5-ig ren delt. A be teg ség hez mér ten a für dő 
or vo sa di é tás ét ren det is elő ír ha tott, mely nek elő ké szí té sé ért a für dő 
igaz ga tó ság fe lelt.

A für dő ven dé gek ek kor még a kör nyék há za i ban is ta lál hat tak szál-
lást, me lyek a „dí szes für dő pa lo tát kö rül ve vő húsz hol das an gol par kos 
vá ros ne gyed ben vol tak”. Az új vi dé ki gyógy für dő nem tar to zott a drá-
gák kö zé, ezért jo go san szá mí tott na gyobb lá to ga tott ság ra. Egyna pi 
tel jes pen zió a für dő szál lo dá ban 5 ko ro na 20 fil lér és 6 ko ro na kö zött 
moz gott. Az ál la mi tiszt vi se lők az év min den sza ká ban 25%-os ked vez-
mény ben ré sze sül tek. De a für dő nek volt már mun kás sza na tó ri u ma is.

Mind ezt pe dig az új vi dé ki Winkle pa lo tá ban el he lye zett, Merkur 
Könyv nyom dá ban ké szült fény ké pes il luszt rá ci ók kal gaz da gon el lá-
tott nyom tat vány ból tud juk, mely az Új vi dé ki Vá ro si Jó dos Gyógy-
für dő és Ás vány víz Rt.-t hirdette.

Hát lap ját pe dig az új vi dé ki Orient ás vány víz pá lya dí jas pla kát ja 
dí szí ti – mely „ás vány víz üdít, fris sít, gyó gyít! Párisban, Ró má ban, 
Lon don ban, leg el ső dí jak kal ki tün tet ve! Kap ha tó min de nütt”. Más 
né ven még ma is.
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A VÁ SÁR VÁ ROS

Az a hely, ahol a nagy ég tá jak ke resz te zik egy mást, és az őket 
össze kö tő utak át lé pik a Du na Gib ral tár ját, min dig al kal mas volt 
ar ra, hogy az em be rek ki cse rél jék, el ad ják vagy meg ve gyék a ter mé-
nye ket vagy ké szít mé nye ket. Ez az a hely, ahol ma Új vi dék vá ro sa 
fek szik, és a ke res ke de lem az a gaz da sá gi te vé keny ség, amely nek 
lét re jöt tét kö szön he ti.

Biz to san tud juk, hogy ezen a he lyen 1267-ben a Du na-par ton 
már rév volt, és a mai új vi dé ki ol da lon te rült el a kör nyék pi a ca is. 
Ta lán azért ne vez ték el ezt a te le pü lést a XVI. szá zad ban Vá sá ros-
Vá rad nak, hi szen Érdujhelyi Meny hért, Új vi dék el ső tör té né sze, a 
köz le ke dés kon cent rá ló dá sá ból ítél ve, itt vá sá rok lé te zé sét is biz tos-
ra vet te. A tö rök tá ma dá sok meg kez dő dé sé vel szá mos kis te le pü lés, 
így Kő-Szent-Már ton és Baksafal va is el nép te le ned tek, de az egy ko ri 
fel jegy zé sek azt ta nú sít ják, hogy a szom széd juk ban le vő Vá sá ros-
Vá rad la kói még né hány szor vis  sza tér tek. A fel jegy zé sek sze rint egy 
év ben nem fi zet tek, mert a tö rök fel éget te a te le pü lést, ők pe dig anya-
gi lag tönk re men tek. E te le pü lés vég leg a moh ácsi csa ta tér re vo nu ló, 
Ib ra him pa sa ál tal ve zé relt tö rök mel lék csa pat pusz tí tá sa után tűnt el 
tá ja ink tér ké pé ről, és la kói sem tér tek több év szá za dig vis  sza.

Mint aho gyan há bo rú tün tet te el, úgy a tö rö kö ket űző há bo rús-
ko dás élesz tet te új já ezt a te le pü lést, most már az oszt rák se re gek 
ál tal erő dít mén  nyé új raépí tett péterváradi vár ral szem ben, a ne künk 
már oly jól is mert Péterváradi-sánc me ző vá ro sa ként, majd 1748-tól 
sza bad ki rá lyi vá ro si rang ban. Mint a kö zép kor ban is, az új já é le dést, 
a fel vi rá go zást a ke res ke de lem hoz ta, mely ről a Má ria Te ré zia ál tal 
ki adott sza bad ság le vél ti zen ne gye dik cik ke lye ren del ke zett, mond-
ván: „Azt is meg en ged jük, em lí tett Új vi dék vá ro sunk nak, hogy a 
sa ját és a szom szé dos köz sé gek ja vá ra és hasz ná ra he ten ként két szer, 
ked den és szom ba ton, he ti vá sárt tart son”, és a négy év sza ki or szá-
gos vá sárt már ci us ban, má jus ban, jú li us ban és ok tó ber ben, a vá sá ros 
na po kat meg elő ző és kö ve tő na po kon pe dig ba rom vá sár tartassék, 
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azért, hogy „az azok után já ró jö ve del met a vá ros be szed hes se és 
bír has sa”.

Ezért nem vé let len, hogy 1875-ben és 1883-ban Új vi dé ken már 
ipa ri ki ál lí tá so kat szer vez nek, ér me ket és dí ja kat osz ta nak, mint a 
kö vet ke ző szá zad ban, 1922 őszén, a hí res új vi dé ki pony va-, kö tél- és 
zsák gyár igaz ga tó já nak, Ha jós Gyu lá nak a ja vas la ta sem, hogy 1923 
ta va szán, a töb bi ju go szláv nagy vá ros pél dá ját kö vet ve Új vi dé ken is 
tart sa nak or szá gos ke res ke del mi és ipa ri ki ál lí tást.

Így kez dő dött most már szer ve zett for má ban és a kor szel le mét, 
a ver sen gést elő tér be he lyez ve, a ka ta ló gu sok kal, hir de té sek kel jól 
meg ter ve zett és át gon dolt ki ál lí tá si te rek kel az Új vi dé ki Vá sár in téz-
mé nyé nek mo dern tör té ne te. Ezek ből az éven ként meg szer ve zett 
ki ál lí tá sok ból ala kult meg 1929-ben a Du nai Bán ság se gít sé gé vel az 
a rész vény tár sa ság, mely nek fő moz ga tói a gaz dag új vi dé ki ke res ke-
dők, föld bir to kos ok és gyá ro sok let tek, mint pl. a Dunđerskiak és a 
Popovićok, akik kö zül Stevan Pecija Popović 1930-tól a „Vá sá ro kat 
és Ki ál lí tá so kat Szer ve ző Rész vény Tár sa ság” igaz ga tó ja volt. Vaj-
da ság adott sá ga it, a me ző gaz da sá got és ál lat te nyész tést szem előtt 
tart va nem zet kö zi me ző gaz da sá gi és ál lat te nyész té si vá sá rok ke rül tek 
idő vel érdeklődésük elő te ré be. Eze ket 1940-ig a Šumadijai ut cai ki ál-
lí tóté ren tar tot ták, majd a vá ros tól új tel ket kap va, az Új vi dé ki Vá sár a 
mai he lyé re köl tö zött. Ek kor ké szül tek el az új ki ál lí tás terv raj zai is.

A má so dik vi lág há bo rú után 1948-ban szer vez tek is mét Új vi dé-
ken elő ször or szá gos, majd nem zet kö zi áru min ta vá sá ro kat és me ző-
gaz da sá gi ki ál lí tá so kat. Úgy lát szik ered mé nye sen, mert 1958-ban 
az Új vi dé ki Ta va szi Me ző gaz da sá gi Vá sárt fel vet ték a Vá sá rok 
Nem zet kö zi Szö vet sé gé be, mely nek az óta, már az 1964-ben elő ször 
meg tar tott Őszi Vá sár is tag ja lett, mint aho gyan a Nem zet kö zi Va dá-
sza ti és Ha lá sza ti Ki ál lí tás is.

1998-ban az is mét rész vény tár sa ság gá ala kult Új vi dé ki Vá sár 
gaz da sá gi je len tő sé gé nek tu da tá ban ün ne pel ték meg az Új vi dé ki 
Vá sár 75. évét, a 65. Ju bi le u mi Ta va szi Me ző gaz da sá gi Vá sárt és a 
35.  Őszi Vá sárt.
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A TE LEP

A va la mi ko ri dél nyu ga ti vá ros szé len le vő mo csa ras, bok ros, er dős 
részt a XIX. szá zad kö ze pén Új vi dék vá ro sa sa ját költ sé gén le csa pol-
ta, és így a Du na szint jé nél ala cso nyab ban fek vő, a nyu ga ti és észa ki 
sze lek től vé dett, kis sé ho mo kos ta la jú ter mő te rü let hez ju tott. Szin te 
kí nál ta ma gát ez az újon nan meg szer zett rész ar ra, hogy a filoxérától 
ki pusz tult sző lők he lyett, ami mi att lé nye ge sen meg csap pant a vá ros 
és kör nyé ké nek bor ki vi te le, az Ame ri ká ból ér ke ző, el len ál ló új fa jok-
kal be te le pít sék.

A vá ros elő ször 1889-ben a mai Dušan cár, Đorđe Magarašević 
és a sza bad kai vas út ha tá rol ta te rü le tet osz tot ta ki, ter mé sze te sen 
elő ször az elő ke lő vá ro si pol gá rok nak, azok nak, akik nek még nem 
volt a szerémségi ol da lon, a Pétervárad és Kamenica kö zött el te rü lő 
Ribnjakon sző lős kert jük.

Majd Da rá nyi Ig nác föld mű ve lés ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra, a szo-
ci á lis ér de ke ket is szem előtt tart va, a fenn ma radt te rü le tet a vá ros 
kiparcelláztatta és ol csón bér be ad ta, mun ka le he tő sé get nyújt va így 
a vá ros sze gény sor sú la kos sá gá nak. 1891-ben és 1892-ben a Futaki 
út, va la mint a sza bad kai és a zombori vas út kö zött fek vő ré szek lel-
tek gaz dá ra. 1902-ben a leg ala cso nyab ban fek vő részt, a zombori 
vas út és a Du na közöttit ad ták bér be.

A Da rá nyi-fé le moz ga lom te hát Új vi dé ken is meg ho no so dott, 
mely az el kö vet ke ző év szá zad ban kü lön sa já tos vi lá got és sa já tos 
élet for mát ki ala kí tó, leg na gyobb szám ban ma gya rok lak ta vá ros rész 
ki fej lő dé sét tet te le he tő vé. A ker tek és sző lők vi lá ga lett a Da rá-
nyi-te lep, mely bő sé ge sen ter mel te Új vi dék hí res pi a ca i ra a ko rai 
ve te ményt, a ko rai gyü möl csöt, de – mint az elő ző ek ben em lí tet tük 
– még Bu da pest pi a ca i ra is in nen szál lí tot ták az ak kor még ott rit ka 
és ko rai kék pa ra di cso mot vagy pad li zsánt.

A ki osz tott föld te rü let re vagy „te lep”-re bér le ti szer ző dést kö töt-
tek, amely ben a bér lők ar ra kö te lez ték ma gu kat, hogy az új vi dé ki 
sző lő ter me lők szö vet sé gé nek tag ja i ként egy éven be lül meg kez dik a 
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sző lős ker tek te le pí té sét, és leg ké sőbb hat év múl va be fe je zik, el len-
ke ző eset ben a vá ros nak jo gá ban állt a szer ző dést fel bon ta ni. A bé relt 
te rü let nagy sá ga egy hold volt, és a bér le ti szer ző dé se ket harminc 
év re kö töt ték meg, me lyek 1922-ben, 1931-ben és 1933-ban jár tak 
vol na le.

A vá ro si ve ze tő ség azon ban a XIX. szá zad vé gén nem szá molt 
a vá ros ro ha mos fej lő dé sé hez és ter jesz ke dé sé hez, a víz ve ze ték- és 
csa tor na há ló zat, a vá ro si ut cák ki épí té sé hez és rendben tartásához 
szük sé ges pénz ös  sze gek meg nö ve ke dé sé vel. 1908-ban már a bér le-
tek fe lül vizs gá la tá ról tár gyalt a vá ro si ta nács, ar ra hi vat koz va, hogy 
sok bér lő még meg sem kezd te a sző lő te le pí tést, ezért a bér le ti szer-
ző dé se ket vagy fel kell bon ta ni vagy át kell szö ve gez ni őket. Tet te 
ezt az új jö ve de lem szer zés re mé nyé ben.

A vá ros ar ra sze ret te vol na kény sze rí te ni a bér lő ket, hogy vá sá-
rol ják meg a bér be vett föld te rü le tet, és ezt a vá ro si ta nács a „sző lő-
te le pek örö kös el adá sá ról” szó ló ha tá ro za tá val meg is erő sí tet te. Ter-
mé sze te sen a te le pe ket bér lők sem hagy ták an  nyi ban a dol got, pert 
in dí tot tak a vá ros el len, mely év ti ze de ken ke resz tül folyt. Az egyik 
ol da lon a sző lő ter me lők szö vet sé ge és a bér lők, a má sik ol da lon 
pe dig a vá ros kar dos ko dott iga za mel lett. A bér lők ar ra hi vat koz tak, 
hogy sze gény sor sú ak lé vén nem tud ják az egyhold nyi föld te rü let 
árát ki fi zet ni, a vá ros pe dig a szer ző dé sek be fog lal tak tisz te let ben 
tar tá sát kö ve tel te. A per 1931-ben a vá ros ja vá ra dőlt el, de ezt meg-
elő ző en, már aki nek le he tő sé ge volt, meg vá sá rol ta a bé relt te rü le tet, 
és la kó épü le tet is emelt rá. Az épít ke zés 1921 és 1924 kö zött volt a 
leg in ten zí vebb. Az épü lő há zak az épít ke zé si en ge dé lyek ből ítél ve 
hí ven tük röz ték a tu laj do no sok anya gi hely ze tét. Az en ge dé lyek 
leg gyak rab ban csak egy szo bá ra és egy kony há ra szól tak, a kam ra 
épí té se rit ka ság nak és „jobb mód”-nak szá mí tott.

1925-ben az ak kor még Da rá nyi-te lep nek ne ve zett vá ros rész ben 
már vol tak ki kö ve zett ut cák, és a vil lany te lep nél is kér vé nyez ték, 
hogy ve zes sék be a vil lany vi lá gí tást.

A té nyek és szám adat ok mö gött a Te le pen élő em be rek élet út jai 
és sor sa rej lik. Egy iga zán „te le pi” élet raj za így hang zik: „1912-ben 
szü let tem a Te le pen, Új vi dé ken” val lot ta ma gá ról az Új vi dé ken meg-
je le nő Re for má tus Élet cí mű egy há zi lap ban Cséki Sándorné, szü le-
tett Sze ke res Lí dia 1994-ben. „Ak kor még nem vol tak ut ca ne vek a 
Te le pen, csak ház szám ok. A ma gya rok egy hol das par cel lá kat kap tak, 
és kö te le ző volt be ül tet ni sző lő vel és gyü mölcs fák kal. Sze gé nyek 
ma rad tunk, mert hol a jég ver te el, hol a fagy vit te el a ter mést. A szü-
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le im már 1906-ban meg vet ték a te le pi tel ket, a Fruška gora-it csak 
1924-ben. Pi ac ra jár tunk. Nem jár tam sem gyár ba dol goz ni, sem szol-
gál ni, ker tész hez men tem férj hez, min dig ott hon dol goz tam. Gye rek-
ko rom ban a Te le pen sok gyü mölcs fa volt, ha tal mas dió fák. Az em be-
rek kuny hók ban lak tak. Mi u tán ha za jöt tünk a pi ac ról, ki men tünk a 
Du na-part ra. Hin táz tunk, lab dáz tunk, csó na káz tunk, az tán négy óra 
kö rül ha za men tünk, ké szül tünk a más na pi pi ac ra.

A fér jem mel 1935-ben es küd tünk meg. So kat jár tam a pi ac ra, 
ötven évig. A Futaki pi ac na gyon ked ves kis pi ac volt, de az tán 
be zár ták előt tünk, és csak a vi szont ela dók árul hat tak ott, ne künk a 
Temerini úti pi ac ra kel lett men nünk árul ni. Ne künk kis por té kánk 
volt, kis ko csi val tol tuk.

Har minc év után meg kel lett »örökösíteni« a tel ket, ami na gyon 
sok ba ke rült. So kan el ad ták a föld fe lét. 1940-ig vi rá got ter mesz tet-
tünk. Ak kor jött az ár víz, min de nün ket el vit te. Ez után tér tünk át a 
zöld ség fé lék re. A sa lá ta árá ból fel épí tet tük a há zun kat itt a Da rá nyi-
te le pen. Eb ben az ut cá ban volt a kocs ma is, a Sovény-kocs ma és a 
Für jes-kocs ma. Ide ve zet ték be elő ször a vil lanyt is” – em lé ke zett az 
idős te le pi né ni.

1927-ben a Da rá nyi-te lep ne vet vál toz ta tott, és Adamović-féle 
te lep ként sze re pelt a hi va ta los név hasz ná lat ban. Van, aki azt ál lít ja, 
hogy a sző lő ne me sí tés sel fog lal ko zó Adamović Sán dor ról kap ta a 
ne vét, aki nek a ti zen ki len ce dik szá zad ki lenc ve nes éve i ben, ma az új 
Vá ro si te me tő irá nyá ban, a ré gi re pü lő tér kö ze lé ben volt a sző lé sze ti 
köz pont ja, me lyet Sán dor-te lep nek hív tak.

Té len 400–500 mun kást is fog lal koz ta tott, fel te he tő en so kan az 
iga zi Te lep ről men tek oda nap szám ba, akik a sző lő tő kék ol tá sá val 
fog lal koz tak. Te vé keny sé gé nek ered mé nye ként nem csak Új vi dé-
ken, ha nem a Szerémségben is rö vid időn be lül si ke rült fel újí ta ni 
az el pusz tult sző lő ket. 130 hold nyi sző lő te le pén a 420 leg is mer tebb 
kül föl di és ha zai sző lő faj tá ról olt vá nyo zott kb. 500 000 tő kén. De 
van nak olya nok is, akik azt ál lít ják, hogy a Te lep ké sőb bi név adó ja 
Stevan Adamović is mert új vi dé ki ügy véd és pol gár mes ter volt, aki 
pol gár mes ter ke dé se alatt szá mos, a vá ros ja vát szol gá ló in dít ványt 
meg va ló sí tott.

1928-ban vá ro si ren de let tel is ko lát is nyi tot tak a Te le pen, és 
ek kor épült fel a ka to li kus és a re for má tus temp lom is.

A Te lep la kói, ta lán a limániak pél dá ját kö vet ve, 1939-ben az 
„Adamović-te lep éle tét elő moz dí tó és a szük sé ges mun ká la tok el vég-
zé sét el len őr ző bi zott sá got” ala kí tot tak az zal a cél lal, hogy a Te lep a 
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vá ro si a so dás ban és a fej lő dés ben ne ma rad jon le a töb bi vá ros rész től. 
Ek kor kezd ték em le get ni az új sá gok a Te le pet, va la mint a vá ros sal 
össze kö tő au tó busz já rat be in dí tá sát is, hi szen az 1931-es becs lé sek sze-
rint a vá ros nyolcmil lió di nárt vá gott zseb re „örökösítés” cí mén.

A Te lep la kos sá gá nak azon ban a leg na gyobb gon dot min dig is a 
vi zek je len tet ték. Ha nem a ta laj ma gas víz szint je mos ta alá há za i kat, 
ak kor ár víz ve szé lyez tet te őket. Így volt ez 1926-ban, ami kor az ár ral 
küz döt tek, majd 1932-ben, ami kor a ta laj vi zek már há za kat dön töt tek 
rom ba, 1940-ben a „nagy ár víz” ide jén kb. hétszáz ház dőlt le, és 
négyszáz szo rult na gyobb ja ví tás ra. En nek az 1940-es ár víz kár nak a 
kö vet kez mé nye it azon ban sa ját ere jük ből már nem tud ták hely re hoz-
ni a te le pi ek. Az új já épí tés re és ja ví tás ra ál la mi köl csönt kap tak. Az 
idő seb bek em lé ke ze té ben ez az 1940 utá ni Te lep ké pe ma radt meg 
örök re. Ma már az egy ko ri sző lők és ker tek, a szor gos mun kás ke zek és 
-éle tek vá ros ré sze más ké pet mu tat. A ré gi Te lep ve szen dő ben van.
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AZ EL SŐ MUN KÁS SZER VE ZE TEK

Az ipa ri fej lő dés ugyan las súbb üte mű volt a kel le té nél, a XIX. 
szá zad má so dik fe lé ben Új vi dé ken még is meg in dult a mun ká sok 
szer vez ke dé se. Kez det ben ezek be teg se gé lye ző egye sü le tek vol tak, 
me lyek nek a cég tu laj do no sok, a mun ka adó mes te rek is tag jai. En nek 
az okát ab ban kell ke res ni, hogy Ma gya ror szá got, te hát Új vi dé ket is, 
el lep ték az ol csó kö zép-eu ró pai ipa ri ter mé kek, me lyek kel a drá gább 
kéz mű vester mé kek nem tud ták fel ven ni a ver senyt.

A tech ni kai fej lő dés ké sé se is nagy mér ték ben hoz zá já rult a hát-
rá nyos hely zet hez. Ugyan ak kor eb ben az idő szak ban szem be tű nő en 
je len tő sen meg csap pant el ső sor ban a szerb ke res ke dők szá ma, mely 
gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai ré te ge ző dést idé zett elő, így a 
szerb „čarši” fel bom lá sát is kons ta tál nunk kell.

Eb ben az idő ben a leg fej let tebb bács kai hely ség, Új vi dék la kos sá-
gá nak csak 14,3%-a fog lal ko zott gaz da sá gi te vé keny ség gel. Mirnics 
Jó zsef tör té nész sze rint nem kell szem elől té vesz te ni „a Mo nar chia 
pe rem vi dé kei irán ti meg ha tá ro zott” hát rá nyos gaz da ság po li ti ká ját sem.

Gaz da sá gi pan gás ra utal a 850 mes ter re ju tó 1105 bér mun kás, a 
vá ros ba va ló be köl tö zés tel jes meg szű né se és a Bács ká ból tör té nő 
tö me ges el ván dor lás is.

A gyár ipar ban a mun ká sok al kal ma zá sa idény jel le gű volt, és ki zá-
ró lag a me ző gaz da sá gi idény mun ká sok so ra i ból to bo ro zód tak ezek 
az al kal ma zot tak. A gaz da sá got de kon cent rá ció jel le mez te, eb ből 
ki fo lyó lag pe dig a mun kás ság is szer ve zet len ma radt.

Egy gaz da sá gi ága zat ban, a nyom dá szat ban azon ban, ami a mun-
kás ság szer ve ző dé sét il le ti, ked ve zőbb volt a hely zet, ezért az or szág-
ban a szak egy le tek szá ma is szem be tű nő en nagy nak mond ha tó. A 
nyom dá szok vol tak azok, akik Új vi dé ken is el ső ként, már 1869-ben 
szak egy let be tö mö rül tek. Eb ben az idő ben két gép mes ter, hat mun-
ka ve ze tő és huszonegy sze dő se géd gyü le ke zett. Ér de kes mó don a 
nyom dá szok ke re se te is ma ga sabb volt az át la gos nál, 8,60 fo rin tot 
tett ki he ten te.
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Úgy lát szik azon ban, hogy a tag ság elé ge det len volt ez zel az 
egy let tel, ezért 1871-ben el ké szí tet ték egy új be teg se gély ző egy let 
alap sza bá lyát, mely ből a mun kál ta tó kat ki zár ták. Eb be az új egy let be 
csak azok lép het tek be, akik bér vi szony ban vol tak, te hát tu da to sult 
ben nük a mun ka adók és a bér mun kás ok kö zöt ti osz tály kü lönb ség. 
Az egy let cél ja a be teg ta gok pénz be li meg se gí té se volt, va la mint 
azok nak a mun kát ke re ső sors tár sa ik nak a tá mo ga tá sa, akik át uta zó-
ban vol tak Új vi dé ken. Ugyan ak kor hoz zá sze ret tek vol na já rul ni az 
ak kor is szin te ki fi zet he tet len te met ke zé si költ sé gek hez. A ja vas lat 
sze rint min den ki kö te les volt az egy let be ren des tag ként be irat koz ni, 
mert a be irat ko zá si díj, a he ti já ru lék és rend kí vü li be vé te lek vol tak 
azok a for rá sok, ame lyek ből az egy let pénz alap ját meg te rem te ni szán-
dé koz tak. Az alap sza bály zat-ter ve zet elő irá nyoz ta, hogy a se gély re 
csak az jo go sult, aki hat hé tig rend sze re sen fi zet te a he ti já ru lé kot. 
Be teg ség ese tén a be teg tag he ti 4 fo rint se gélyt ka pott, vagy na pi 
57 kraj cárt be teg sé gé nek el ső tizenkét he té ben, en nek az idő nek az 
el tel te után a se gély 2 fo rint ra, te hát a fe lé re csök kent. Ugyan ilyen 
se gély ben ré sze sül tek az ide ig le ne sen Új vi dé ken tar tóz ko dó, más 
vá ros ból va ló, de nyom dász szak egy let be tagosult tár saik is.

Az alap sza bály ja vas la tát az új vi dé ki nyom dá szok 1871 no vem-
be ré ben ter jesz tet ték a vá ro si ta nács elé, s ez a jó vá ha gyá si kér vényt 
Pest re to váb bí tot ta. Idő köz ben a Pá ri zsi kom mün meg ala ku lá sá val 
vi lá gos sá vált, hogy a szo ci a lis ta esz mék tér hó dí tá sa Ma gya ror szá-
gon is fel tar tóz tat ha tat la nul el kez dő dött. A mi nisz té ri um nem akar ta 
nyíl tan vis  sza uta sí ta ni az Új vi dé ki Nyom dász Egy let Alap sza bály-
za tát, ezért az 1871-ben élet be lé pett ipar tör vény re hi vat koz va elo-
dáz ta az en ge dély ki adá sát, és 1872-ben mó do sí tás ra vis  sza küld ték 
az alap sza bály zat szö ve gét. De ek kor már az új vi dé ki bér mun kás ok 
kö zött nagy ban foly tak az Új vi dé ki Ál ta lá nos Mun kás egy let kö rü li 
szer vez ke dé sek, ezek vi szont csak kez de tei vol tak a szo ci a lis ta esz-
mék tér hó dí tá sá nak a vá ros ban, me lyet a ha ta lom vá ro si kép vi se lő i-
nek nem si ke rült megfékezniük.
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ÚJ VI DÉK TÉ LEN

Ar ról, hogy ho gyan él tek és mi vel fog lal koz tak az új vi dé ki ek nyá-
ron, bő ven és rész le te sen ér te kez tünk már, most ar ról szó lunk, mi vel 
töl töt ték té len ide jü ket, ami kor a nap pa lok rö vi dek vol tak, ko rán 
es te le dett, el jött az ott ho ni te vé keny sé gek és a csa lá di ün ne pek ide je. 
Sok szor el hang zik az az ál lí tás, hogy va la mi kor a te lek nem ilye nek 
vol tak, mint ma. Ha nem olyan iga zi ak, sok hó val, jég gel, olya nok, 
ami lye nek re az utób bi évek ben csak rit kán volt pél da. A fel jegy zé-
sek ből ítél ve azon ban a XIX. szá zad má so dik fe lé ben és a XX. szá-
zad el ső év ti ze de i ben nem is olyan sok szor je gyez tek szél ső sé ge sen 
hi deg vagy rend kí vü li idő já rá sú te le ket. Ab ban az idő ben az idő já rás 
okoz ta vi szon tag sá gok ról az új vi dé ki ek leg gyak rab ban az új ság ból 
sze rez tek tu do mást. Így 1858-ban ar ról, hogy hos  szan tar tó szá raz 
hi deg tél volt, mely nek kö vet kez té ben Új vi dék és Pétervárad kö zött 
be állt a Du na olyan vas tag jég gel, hogy át le he tett raj ta ko csi káz ni. 
Ha son ló zord te let je gyez tek 1887-ben és 1889-ben. Ar ról is tu do má-
sunk van, hogy 1911 és 1912 ja nu ár já ban és feb ru ár já ban nagy hó fú-
vás ok tet ték em lé ke ze tes sé a te let, 1924-ben pe dig a vas tag du nai 
jég az új vi dé ki hi dat is ve szé lyez tet te. Ta lán ezért em le ge tik egyes 
for rá sok ma is a Du nán át „ki épí tett” jég út lé te zé sét, ame lyet ál lí tó-
lag azért ké szí tet tek az eh hez ér tő mes te rek, hogy így is össze köt te-
tést lé te sít se nek Új vi dék és Szerémség kö zött, hogy az ot ta ni hí res 
bor pin cék ből kö ve zet vám nél kül szál lít has sák be a vá ros ba, ta lán az 
ün ne pek hez is, a szük sé ges „jó kedvcsi ná ló” ne dűt. A le írá sok alap-
ján ezt a „jégutat” szal má ra ala po zott jég hiz la lás sal ké szí tet ték olyan 
vas tag sá gú ra, hogy az a meg ra kott ko csi vagy szán sú lyát is el bír ja.

Min den jel sze rint az új vi dé ki ek köz is mert sport ked ve lő tu laj-
don sá guk ról té len sem mond tak le, mert szám ta lan adat és fény kép 
is van ar ról, hogy az ak kor még lé te ző Du na-par ki nagy  ta von hos -
szú ru hás, muf fos höl gyek kor cso lyáz nak kí sé rő ik kel, és bi zo nyos 
na po kon a ka to nai ze ne kar szol gál tat ta a ze nét. A múlt szá zad utol só 
év ti ze de i ben ál lí tó lag már korcsolyázóegylete is volt a vá ros nak. Az 
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biz tos, hogy 1902-ben a Da nu bi us Eve zős klub kér vén  nyel fo lya mo-
dott a ma giszt rá tus hoz, hogy a vá ros há za kö rü li úton lé te sít se nek 
té len kor cso lya pá lyát, ami hez meg kap ták a hi va ta los jó vá ha gyást. 
1907-ben már a kor cso lyá zóegy let le ve lez a vá ros atyák kal egy kü lön 
kor cso lya pá lya ki épí té sé nek a le he tő sé ge i ről. Majd 1910-ben Mayer 
Jó zsef kér en ge délyt a vá ro si ar té zi für dő mel lett lé te sí ten dő kor cso-
lya pá lya épí té sé re. Hogy eb ből mi va ló sult meg és mi nem, ar ról 
nincs tu do má sunk, ar ról vi szont igen, hogy az új vi dé ki ek nek a té li 
hó na pok ban a kor cso lyá zás ked velt sport juk volt.

A tél be áll tá val a tár sa sá gi élet ben is vál to zá sok tör tén tek. Ek kor 
él ték vi rág ko ru kat az ott hon vagy a vá ros szál lo dá i ban és ká vé há zi 
ter me i ben a kü lön fé le ön se gé lye ző mű ve lő dé si kö rök és tár sa sá gok, 
me lyek ből Új vi dé ken az em lí tett idő szak ban hatvannál is több volt. 
Szer ve ző dé si alap juk kü lön bö zött: le he tett az nem ze ti, fe le ke ze ti, 
szak mai és tár sa dal mi ré te ge ző dés sze rin ti is. Ezek ke re té ben tar-
tot tak mű so ros es te ket, nyil vá nos fel ol va sá so kat, tánc es té lye ket és 
bálokat is. Ter mé sze te sen ak kor, ami kor azok nak az ide je volt. A min-
den re ébe ren fi gye lő új vi dé ki új sá gok nak er ről is meg volt a vé le mé-
nyük. Sze rin tük min den hely, amely er re al kal mas volt, így min den 
ká vé ház és kocs ma, a Zöld Ko szo rú és a Két Kulcs hoz cím zett is, 
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„me lyek ez idő ben a hús evők szen té lye i vé vál tak, csak egy irány ban 
te vé keny ked tek, hogy nyit va áll ja nak és olyan hel  lyé vál ja nak, ahol 
tán col ni le het, akár még az egész ség ká rá ra is. Mert a mai lá nyok 
tán col nak, csak tán col nak, lé leg zet vé tel nyi pi he nés nél kül, van ami-
kor 40 tán cot is egy más után min den bá lon és soairén, hogy az-u tán 
fá rad tan, fej fá jó san és be te gen tér je nek on nan ha za”.

Bi zo nyos, hogy az újkeletű szil vesz te ri bálok meg szer ve zé sé ben, 
mint an  nyi más új di va tos do log és szo kás meg ho no sí tá sá ban sem 
kés le ked tek az új vi dé ki ek, hi szen en nek a vá ros nak a la kói az év 
vé gén szí ve sen bú csúz tak tánc cal és vi gas ság gal min den től, ami nem 
a ked vük sze rint tör tént, vi dá man és bi za kod va lép tek az új év be, 
amely még nem fed te fel az éle tet meg ke se rí tő csap dá it.
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TÉ LI GONDOK

Ta lán az em lé ke zés ki fa ku lá sa mi att tű nik úgy, hogy az előtt a 
te lek sem vol tak a ma i hoz ha son lóak. Rit ka ság nak szá mí ta nak az 
olyan fény ké pek, ame lyen a té li Új vi dék lát ha tó. Az olya nok, ami-
lye nek ből az Új vi dé ki Vá ro si Mú ze um ban is csak egy-ket tő van. 
Az egyik ezek kö zül az új vi dé ki fő te ret áb rá zol ja a vá ros há za fe lől 
néz ve, va la mi kor a szá za dunk el ső év ti ze de i ben, ta lán egy ja nu á ri 
na pon. A fi á ker meg ál ló nál, a fi á ke rok meg szo kott he lyén szá nok 
so ra koz nak. A kép ről ítél ve igen csak hi deg le he tett, mert az ak kor 
a fő té ren le vő par kot sze gé lye ző fák zúz ma ra dísz ben so ra koz nak. 
Hó lep te be a ma már nem lé te ző Szent há rom ság-szob rot, ha vas a 
temp lom mel let ti épü let, amely ben egy kor a Grossinger-féle gyógy-
szer tár volt, és a temp lom is. Ma gát az út tes tet is hó bo rít ja, lát sza-
nak az ar ra sik ló szá nok nyo mai. Va la mi lyen ré gi fény ké pész trükk 
ered mé nye ként a fe ke te-fe hér kép ké kes ár nya la tú vá vált – ez zel is 
csak fel fo koz za a ké pet ma né ze ge tő em ber ben a ré gi új vi dé ki te lek 
utá ni nosz tal gi át. A kép vi szont nem ta nús ko dik azok ról a kö te le zett-
sé gek ről, ame lye ket kü lön bö ző sza bály ren de le tek kel a la kos ság ra az 
új vi dé ki vá ro si ta nács  sza bott ki.

Az egyik ilyen sza bály ren de let, ame lyet a vá ros ház tu laj do no-
sa i nak tisz te let ben kel lett tar ta ni uk, a vá ro si köz te rü le tek csa tor ná-
zá sá ról, a ma gán te rü le te ken ös  sze gyű lő csa pa dék- és szenny vi zek 
le ve ze té sé ről szó ló ren de let volt, mely nek 3. pont ja ki mond ta, hogy 
a vá ros te rü le tén a szenny vi zek, eső- és hó vi zek le ve ze té sé re szol gá-
ló csa tor nák lé te sí té se a köz te rü le te ken a vá ros ki zá ró la gos jo ga, és 
más ha tó sá gok, tes tü le tek vagy ma gán fe lek csa tor ná kat a köz te rü le te-
ken ha tó sá gi en ge dély nél kül nem lé te sít het nek, a ma gán épü le te ken 
le vő, ma gán csa tor nák ba le fo lyó eső- vagy hól ét pe dig tíz centiméter 
át mé rő jű csa tor ná val a köz csa tor ná val ös  sze kell köt ni. Emel lett a 
tu laj do nos kö te les az ere szek cső ve ze té ke it ál lan dó an kar ban tar ta ni. 
Ott, ahol az in gat lan men tén a köz csa tor nák nem vol tak még ki épít-
ve, on nan a csa pa dék víz az ut cai „nyílt fo lyó kák ba ve ze ten dő”.
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A má sik, a la kos ság té li kö te le zett sé ge it meg ha tá ro zó sza bály ren-
de let, a köz tisz ta ság ra vo nat ko zott. En nek már az el ső pont ja ar ról 
ren del ke zik, hogy a ház bel ső és kül ső „osz tá lya i nak”, va la mint a 
ház és a te lek egész ut cai vo na lán a gya log jár dá nak min den idő be-
ni tisz tán tar tá sa a ház és a te lek tu laj do no sá ra há rul. Így „té len a 
ház te lek ut cai vo na lá nak egész hos  szá ban a jár dá ról a ha vat és sa rat 
na pon ként el tá vo lí ta ni, si kam lós idő ben pe dig azt ho mok kal, ha mu-
val vagy fű rész por ral be hin te ni volt kö te les”. Ha ezt a tu laj do nos a 
gya log jár dá ra vo nat ko zó an „tel je sí te ni ké pes nem vol na”, ak kor azt 
a vá ro si rend őr ka pi tány ság a be je len tő költ sé gé re „tet te meg”.

A 11. pont a ház te tő ről és az er kély ről le hányt hó val kap cso lat-
ban ren del ke zett, még pe dig ar ról, hogy a mű ve le tet meg elő ző en a 
szük sé ges in tő vagy óvó je lek tű zen dők ki. Az el hányt, va la mint az 
ud va ron ha lom ra gyűlt hó és jég, ha az il le tő ház tu laj do nos vagy 
épü let fenn tar tó ki hor da ni akarta, sa ját költ sé gén az e cél ra ki je lölt 
le ra ko dó hely re kel lett szál lí ta nia az ud var ból a ha vat és a je get, az 
ut cá ra ki hor da ni ti los volt.

Az új vi dé ki ek té li fog la la tos sá gai kö zé tar to zott a fű tés is, a tü ze-
lő be szer zés től a tü ze lé sig és a ké mé nyek kar ban tar tá sá ig. Hogy a 
tü ze lőt be sze rez zék, a vá ros kül te rü le tén le vő fa- és szén ke res ke dé-
sek be vagy lerakatokba kel lett ki men ni. A tü ze lő nek a bel vá ros ban 
va ló áru sí tá sát a vá ro si tűz ren dé sze ti sza bály ren de let til tot ta. Vég re-
haj tá sá ra pe dig a vá ro si rend őr ka pi tány ság volt il le té kes. Így a vá ros 
bel te rü le tén fa rak tá rak lé te sí té sét nem en ge dé lyez ték, s a kin ti fa ra-
kás ok ma gas sá gát is el len őriz te a rend őr ség, hat mé ter nél ma ga sab-
bak nem le het tek. Ti los volt nád- vagy zsin dely te tő, il let ve eresz alá 
a kály há ból vagy más tűz hely ből a csö vet ki ve zet ni, ha mut az ut cá ra, 
pad lás ra, sze mét domb ra, ház, épü let vagy más kön  nyen gyú ló anyag 
kö ze lé ben ki ön te ni. Nem en ge dé lyez ték to váb bá a fá nak a pad lá son 
és a kony há ban tar tá sát, il let ve éj jel re a tü ze lő anyag fel hal mo zá sát, 
akár csak a fá nak a kan dal ló ban va ló szá rí tá sát.

Ar ról pe dig, hogy az új vi dé ki ek tűz he lyei, kály hái és kan dal lói rend-
ben le gye nek, és a fű té si idény tűz ve szély nél kü li le gyen, a ké mény sep-
rőipar ról szó ló, szi go rú vá ro si sza bály ren de let gon dos ko dott.

Ha az el mon dot ta kat meg gon dol juk, ak kor kons ta tál hat juk azt is, 
hogy az új vi dé ki ek nek a tél be áll tá val szá mos olyan te vé keny ség gel 
sza po ro dott meg a min den na pi éle te, amely az idil li kus új vi dé ki tél-
ről al ko tott ké pün ket kis sé mó do sít ja.
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AZ ÚJ VI DÉ KI MA GYAR KA SZI NÓ

Es sék szó azok ról a dol gok ról és ese mé nyek ről, ame lyek az 
új vi dé ki ek té li idő töl tés ét jel le mez ték. Azok ról az ese mé nyek ről, 
ame lyek kel a vá ros la kói a hos  szú ra nyú ló té li es té ket igye kez tek 
ér tel me sen és tar tal ma san el töl te ni. A szá zad for du lón, de ezt már 
em lí tet tük, Új vi dé ken kö rül be lül hat van kü lön bö ző, nem ze ti, fe le-
ke ze ti vagy egy bi zo nyos tár sa dal mi ré teg hez tar to zó, pol gá ri szer-
ve zet vagy mű ve lő dé si gyü le ke zet lé te zett. Az egyik ezek kö zül az 
Új vi dé ki Ma gyar Ka szi nó, amely mint aho gyan ak ko ri ban jel lem ző 
volt a ma gyar or szá gi vi dé ki vá ro sok ban, a du a liz mus kor sza ká ban, 
te hát 1867 után ala kult meg. A kaszinó szón, amely olasz ere de tű, 
ter mé sze te sen mást ér tet tek Nyu gat-Eu ró pá ban, ahol az ál ta lá ban 
a für dő he lye ken épült szó ra ko zó- és mu la tó he lyi sé ge ket je len tet te, 
és más tar tal mat rej te ge tett er re mi fe lénk Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban. 
Ná lunk ka szi nót azok az em be rek ala pí tot tak, aki ket kö zös tár sa dal-
mi hely zet, kö zös po li ti kai né zet vagy kö zös fog lal ko zás kész te tett 
az arány lag zárt tár sas kör meg ala kí tá sá ra, ame ly nek ös  sze jö ve te le it 
egy kü lön er re a cél ra emelt épü let ben vagy he lyi ség ben tar tot ták 
meg. Az el ső ka szi nót Ma gya ror szá gon Szé che nyi Ist ván kez de mé-
nye zé sé re szer vez ték meg Nem ze ti Ka szi nó né ven, még 1826-ban, 
ter mé sze te sen azért, hogy ott le he tő vé vál jon a ma gyar fő urak, ne me-
sek és pol gá rok sze mé lyes ta lál ko zá sa, hogy az ak kor ma gá nak utat 
tö rő re form esz mék „a sze mé lyes esz me cse rék kel” tisz tá zód ja nak. 
Ter mé-  sze te sen a ké sőb bi ek ben meg ala kult vi dé ki ka szi nó kat már 
egé szen más fel ada tok kal és cé lok kal hozták létre.

Az Új vi dé ki Ma gyar Ka szi nó 1875-ben ala kult meg, az zal a 
cél lal, hogy az új vi dé ki ma gyar tár sa dal mat tö mö rít se, az zal a nem 
tit kolt szán dék kal, hogy oda el me hes se nek a nem ma gyar, de a tör té-
nel mi és tár sa dal mi pil la na tot ki hasz nál va „ma gya ro sod ni kí vá nók” 
is. Ta lál ko zá si le he tő sé get és „al kal mat nyújt va így a tisz tes szó ra ko-
zás ra”. Érdujhelyi Meny hért sze rint az 1875-ben meg ala kult „tár sas 
kört” az 1876-ban a bel ügy mi nisz té ri um ál tal jó vá ha gyott alap sza-
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bály zat már Ma gyar Ka szi nó ként em le ge ti, 1880-ban lett Pol gá ri 
Ka szi nó, hogy 1886-ban a bel ügy mi nisz té ri um vé gül is Új vi dé ki 
Pol gá ri Ka szi nó el ne ve zés sel je gyez ze be. Olyan cél lal, hogy a „tár-
sa dal mi éle tet és köz mű ve lő dést ma gyar ha za fi as irány ban s a ne mes 
er köl csök nek meg fe le lő en elő moz dít sa és ápol ja”. Meg ala ku lá sa kor 
százhetvenöt tag ja volt, 1910-ben a Csoor Gás pár ál tal szer kesz tett 
Bács ka tár sa dal mi éle te – ezer arc kép pel cí mű könyv a ta gok lét szá-
mát már 250-ben ha tá roz za meg. Tag jai zöm mel az új vi dé ki ér tel mi-
sé gi vi lág kép vi se lői vol tak, „de gyak ran ke res ték fel he lyi sé ge it a 
jobb módú ke res ke dők és ipa ro sok is”. Eb ből kö vet ke zik, hogy az 
érett sé gi Új vi dé ken is a ka szi nó be li tag ság ba va ló be lé pőt je len tet te. 
Így volt pél dá ul dr. Piukovich Sán dor, a fő gim ná zi um ta ná ra, a ka szi-
nó tit ká ra, Niedermayer Gyu la, az új vi dé ki ke res ke del mi fő is ko la 
ta ná ra, a ka szi nó vá laszt má nyá nak tag ja, Kunwald Pál, az egyik 
új vi dé ki bank igaz ga tó ja pe dig ve ze tő sé gi tag ja és ve zér egyé ni sé ge 
is a ka szi nó nak. Az ös  sze jö ve te le ket a té li hó na pok ban min den csü-
tör tökön este tar tot ták, az egye sü let tag jai és hoz zá tar to zó ik ré szé re, 
„mely al ka lom mal nem ma rad tak el az is me ret ter jesz tő elő adá sok” 
sem. Az új vi dé ki en cik lo pé dia az új vi dé ki ka szi nót olyan hely ként 
ír ja le, aho vá a tag ság új sá got ol vas ni és ké pes ma ga zi no kat né ze get-
ni járt, ahol kár tyáz tak és do mi nóz tak, gyak ran ze nél tek és tán col tak 
is. A már em lí tett is me ret ter jesz tő elő adá sok mel lett a kü lön le ges 
al kal mak kor itt tar tot ták az ün nep sé ge ket, így az óévet bú csúz ta tó 
szil vesz te ri mu lat sá got és a far san gi bá lo kat is.
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Min den eset re a ka szi nó nak tag ja len ni tár sa dal mi ran got is je len-
tett. De nem csak azt. Fel te he tő en egy olyan vá ros nak, ami lyen Új vi-
dék volt, a fő vá ros tól tá vol, de nem el ér he tet le nül, azok nak nyúj tott 
kel le mes té li idő töl tést, akik nem vol tak elég gé gaz da gok ah hoz, hogy 
ide jü ket sem mit te vés sel töltsék el Pes ten vagy Bécs ben, de igé nyel ték 
és rész ben utá noz ták is azt a vi sel ke dés mó dot, amely ről ak kor még 
csak az új sá gok ból vagy a száj ról száj ra já ró hí rek ből tud tak. Ar ról, 
hogy mi tör té nik vá ro suk tól tá vol az „úri” vi lág ban.
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Az újvidéki kaszinó tagsága és pecsétje
(A Grossinger család hagyatékából)



EGY KOR, HAM VA ZÓ SZER DA ELŐTT

A ned ves cik lo nok ör vény lé se las san el vo nult fö lü lünk, így ma 
ham va zó szer da előtt ha vas, nap sü töt te, kris tály tisz ta reg gel re éb red-
tünk, az zal az ér zés sel, hogy a fény és a ta vasz győ ze del mes ke dett 
a sö tét ség és a tél fö lött, és előbb-utóbb, ha más nem is, de a me le-
gebb év szak ok és az idő já rás ta lán ja vít azon a han gu la ton, ame lyet 
víz ke reszt óta oly nagy igye ke zet tel pró bál tunk el fe led ni a far san gi 
mu lat sá go kon és bálokon.

Így volt ez ré gen is, Új vi dé ken szin tén, még ak kor is, ha az élet-
nek ezt a vi dá mabb ol da lát, mint min dent a vá ros ban, kü lön bö ző 
vá ro si sza bály ren de le tek és szo ká sok irá nyí tot ták.

Ide so rol hat nánk azo kat a sza bály ren de le te ket, ame lye ket pél dá-
ul a nyil vá nos vi gal mak, mu tat vá nyok, elő adá sok és az úgy ne ve zett 
nép-, il let ve cse léd tán cok en ge dé lye zé se és az u tánuk fi ze ten dő 
dí jak sza bá lyo zá sa tár gyá ban „a korcs mák ról, sör há zak ról és pá lin-
ka mé ré sek ről”, va la mint „a ven dég lő, a ká vé ház és a ká vé mé rés 
ipa rok ról” ho zott meg a vá ro si ta nács. Ar ról pe dig, hogy mi ként 
le he tett ezen elő írá sok alap ján ré gen far san gi bált vagy mu lat sá got 
szer vez ni, leg ért he tőb ben a fen ti sza bály ren de let 7. pont já ból tá jé-
ko zód ha tunk. „Fo ga dók és szál lo dák, me lyek ven dég lő vel, ét te rem-
mel van nak ös  sze köt ve, hét köz nap okon éj fél után 2 órá ig, vas ár- és 
ün nep nap okon éj fél után 3 órá ig tart ha tók nyit va, és reg gel csak 5 
óra kor nyit hat nak ki.” 

„A jel zett zár óra el ér kez té vel kö te les az üz let tu laj do nos üz let egy-
sé gé ből a ven dé ge ket eset leg rend őri se gély igény bevé te lé vel is el tá-
vo lí ta ni, az üz le tet be szün tet ni, és a hely sé get be zár ni.

 Fo ga dók, szál lo dák far sang és or szá gos vá sá rok tar ta ma alatt 
egész éj jel nyit va tart ha tók, azon ban az üz let tu laj do no sok ek kor is 
kö te le sek a köz csen det és ren det fenn tar ta ni.

A ze né lés zárt hely isé gek ben és pe dig zárt aj tók, ab la kok mel lett, 
éj jel 1 órá ig, el len ben ugyan ezen helyi ség ben, nyi tott aj tók és ab la-
kok mel lett, va la mint fo ga dó, ven dég lő és ká vé ház nyílt ud va rá ban 
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vagy kert jé ben, úgy szin tén a fo ga dók, ven dég lők és ká vé há zak előt ti 
ki osz kok ban éj jel 11 órá ig en ged tet tek meg.”

„Ha fo ga dó vagy szál lo da helyi sé ge i ben akár be lép ti díj jal, akár 
anél kül bál, tánc mu lat ság vagy zárt kö rű ün ne pély ren dez te tik, úgy 
a rend őr ka pi tá nyi hi va tal tól nyert elő ze tes en ge dély mel lett az es tély 
helyi sé gei egész éj jel nyitva tarthatóak vol tak, és a ze né lés is egész 
éj jel meg en ged te tik, oly kép pen azon ban, hogy a szom szé dos la kók 
éj je li nyu gal ma és a köz rend ne zavartassék.”

A meg kü lön böz te tés vé gett a ren de let sze rint ká vé ház nak azt az üz le-
tet te kin tet ték, amely ben ká vé, tea, cso ko lá dé, hű sí tő ita lok és ezek kel 
szük sé ges ned vek, fagyl alt és vég re az előbb fel so rolt cik kek kel fo gyasz-
ta ni szo kott sü te mé nyek ál lan dó an kap ha tók vol tak, és amely ben leg-
alább egy te ke asz tal ál lan dó an a kö zön ség szol gá la tá ra állt.

Eze ken kí vül meg kü lön böz tet ték a kocs má kat, sör há za kat és pá lin-
ka mé ré se ket, me lyek nek zár órái szin tén az or szá gos vá sá rok, so ro zás 
vagy far sang al kal má val ha tó sá gi lag ki ter jeszt he tő ek vol tak.

Más volt az eset a nép- vagy cse léd tán cok kal, er re kü lön rend őr-
sé gi en ge dély kel lett. Az ilyen mu lat sá go kat ki zá ró lag nap pal tart hat-
ták, és a kocs mák nál elő ke lőbb lé te sít mé nyek ben, úgy lát szik, nem 
is sze re pel het tek. A vá ro si rend őr ka pi tány ság egy idő ben leg fel jebb 
négy tánc mu lat ság ra ad ta ki az en ge délyt. A bálokban a lár ma, a kur-
jon ga tás és min den olyan cse le ke det, ami a szom szé dok nyu gal mát 
há bor gat ta, ti los volt.
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Az első újvidéki képeslapok egyike



Új vi dék vá ros la kos sá ga min den év ben élénk ér dek lő dés sel fi gyel-
te az Új vi dé ki Ön kén tes Tűz ol tó Egy let far san gi bál já nak elő ké szü le-
te it, így az 1911. ja nu ár 28-án meg tar tot tat is, mely nek dí szes meg hí-
vó ja a kö vet ke zők ről ér te sí tett: a sze ren cse já ték kal egy be kö tött jó té-
kony sá gi „Bál-ün ne pélyt” Mátéházi Matkovits Bé la őmél tó sá gá nak 
véd nök sé ge alatt tart ják meg az Er zsé bet Szál lo da dísz ter mé ben, az 
egy let alap tő ké jé nek gya ra pí tá sá ra, a szük sé ges fel sze re lés ki egé szí té-
se cél já ból. Sze re tet tel vár ták az egy let tisz te let be li és pár to ló tag ja it, 
nem kü lön ben pe dig a pol gá ri és a ka to nai ha tó sá go kat, egye sü le te ket, 
Új vi dék, Pétervárad kör nyé ké nek nagy ra be csült kö zön sé gét. A be lé-
pő díj sze mé lyen ként 2 ko ro na, a csa lá di jegy pe dig, 3 sze mély re, 4 
ko ro na volt. A sors je gye ket 40 fil lé rért árul ták a bá li es ten a pénz tár-
nál. A sors já ték ba szánt aján dék tár gya kat a szer ve ző bi zott ság leg ké-
sőbb ja nu ár 27-éig az egy let ter me i ben gyűj töt te be. 

A bálokat és tánc mu lat sá go kat a szá zad for du lón ál ta lá ban vagy 
az Er zsé bet Szál lo da már em lí tett dísz ter mé ben vagy a Dunđerski-
féle szín ház ban ren dez ték meg az úri kö zön ség szá má ra, mert egye-
dül ezek a ter mek vol tak Új vi dé ken a szá zad for du lón vil lany vi lá gí-
tás sal el lát va. Fel té te lez he tő en azon ban a jó kedv nem hi ány zott a 
Ma gyar Pol gá ri Kaszinó mu lat sá gá ból és a kül vá ro si kis kocs mák ból 
sem, még ak kor is, ha azok még far sang kor sem tart hat tak reg ge lig 
nyit va, a vá ro si rend őr ka pi tány ság pe dig kü lön fi gye lem mel kí sér te 
a han gos ko dó kat és eset le ges kur jon ga tó kat. Afelől pe dig, hogy biz-
to san min den ki jól érez te ma gát, még így, nyolc van-egy né hány év 
után sem le het nek két sé ge ink.
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ÚJ VI DÉK TA VAS  SZAL 

Új vi dék gaz dag és ér de kes zöld ség- és gyü mölcs pi a cá ról, a ko rai 
ve te mé nyek és gyü möl csök kül föl di ér té ke sí té sé ről, an nak a XIX. 
szá za di ha gyo má nyá ról már több ször be szél tünk, mint aho gyan a 
ko rai zöld ség-, gyü mölcs- és sző lő ter me lő egy ko ri Da rá nyi-te lep 
la kó i- nak a szo ká sa i ról is. Most az új vi dé ki pi a co kon ar ra esz mél-
he tünk rá, hogy mind gyak rab ban je len nek meg az áru sok ke zé ben 
a vi dá man kan di ká ló nár cisz- és sza gos já cint csok rok, a pul to kon 
pe dig, a behozatalin kí vül, az itt ho ni sa lá ták és re tek cso mók is fel sza-
po rod tak. A pi a cok be já ra tá nál gyü mölcs- és ró zsa tö ve ket le het vá sá-
rol ni, te hát aka rat la nul is tu do má sul kell ven nünk, hogy is mét el jött 
a ta vasz, még ha nem is olyan gond ta lan és fel hőt len, mint aho gyan 
meg szok tuk. Ezért egy ki csit, ta lán sa ját fi gyel münk el te re lé sé re is, 
olyan ré gi új vi dé ki gyá rak és bol tok nyom tat vá nya i val fog lal ko zunk, 
ame lyek ből tu do mást sze rez he tünk ar ról, hogy va la mi kor, a XX. szá-
zad ele jén és a két vi lág há bo rú kö zött mi lyen szer szá mok kal ké szí-
tet ték elő vá ro sunk szor gos ker tész ke dői a ve tés re és ül te tés re vá ró 
ágyá so kat, va la mint hogy mit is vet het tek és ül tet het tek va la mi kor 
az új vi dé ki ek.

Így de rült ki, hogy szá za dunk ele jén a vá ros ban több gyár és bolt 
ér té ke sí tett me ző gaz da sá gi gé pe ket. A há rom nyel ven, szer bül, ma gya-
rul és né me tül meg je le nő, ak kor már Noviszádi Al ma nach ban pél dá ul 
két me ző gaz da sá gi gép gyá rat tün tet tek fel: a Reich és fi a i ét, va la mint 
az egy szer már em le ge tett Zikmund és tár sa i ét, me lyek mel lett nem 
ma rad tak le a kül föl di vagy más gyá rak új vi dé ki ki ren delt sé gei sem, 
hi szen áru kí ná la tuk ról rend sze re sen je len tet ték meg az ár jegy zé ke ket, 
mint tet te pél dá ul a Melchiar és Umrath cég új vi dé ki le ány vál la la ta 
is. En nek a cég nek az üz le té ben az új vi dé ki és kör nyék be li me ző gaz-
dász ok mint egy tizenhétfé le eke faj tá ból, majd nem ugyan an  nyi fé le 
bo ro ná ból, kü lön bö ző kul ti vá to rok ból, hen ge rek ből, több fé le ve tő-
gép ből, mű trá gya szó ró ból, ara tó- és csép lő gé pek ből, sze le lők ből, 
mor zso lók ból, szecs ká zók ból, da rá lók ból és vé gül sző lő nyom ta tó ból 

  117  



és pré sek ből vá lo gat hat tak, ha meg fe lel tek ne kik az új vi dé ki árak, 
me lye ket az El adá si fel té te lek cím alatt kö zöl tek.

Úgy lát szik azon ban, hogy a na gyobb és ne ve sebb ve tő mag-ke res-
ke dé sek sem ma rad hat tak le eb ben a sa já tos ver seny ben. Ár jegy zé ket 
kí nált a Ju go szláv Mag ter me lő Vál la lat Zsi dó ut cai bolt já nak ka ta ló-
gu sa és a ne ves Mauthner cég ju go szláv ki ren delt sé gé nek két al ka-
lom mal, ős  szel és ta vas  szal meg je le nő ki ad vá nya is. Az utób bi nak 
az őszi ka ta ló gu sá ból sze rez he tünk tu do mást ar ról, hogy faj és szín 
sze rint mi lyen já cin tok, tu li pá nok, nár ci szok, krókuszok, anemónák, 
fréziák vi rí tot tak ta vas  szal az új vi dé ki vi rá gos ker tek ben, sőt ar ról is, 
hogy mi lyen mag ból ve tet tek az új vi dé ki ek már ak kor an gol- vagy 
egy sze rű ker ti pá zsi tot és ta kar mány nö vényt is, ha a cég nek a Futaki 
út 8–10. alat ti üz le té ben vá sá rol tak. Eb ből ar ra is kö vet kez tet he tünk, 
hogy a Mauthner cég nek nagy üz le te le he tett, ha te le pe két ház szám-
nyi ra ter jedt ki. Be le la poz tunk a ju go szláv mag ter me lők 1931-ben 
meg je lent ár jegy zé ké be is: a Zsi dó ut cá ban le vő üz let ben elő ször is 
a me ző gaz da sá gi mag va kat kí nál ták el adás ra. Kü lön bö ző lu cer ná kat, 
vö rös ló he rét, tisz ta és a fű mag gal ke vert he re faj tá kat, majd kü lön-
bö ző fű ma go kat, ma gas ság és a ve té si hely re jel lem ző adott sá gok 
sze rint el ren dez ve. Pél dá ul a töl té sek meg erő sí té sé re kü lön fű faj tát 
aján lot tak. De a ta kar mány ré pa, a ta kar mány ma gok, a ba bok és bor-
sók, a fő ze lék fé lék mag vai mel lett nem ma radt el a ma dár- és méh-
ele del nek al kal mas nö vé nyek fel so ro lá sa sem. A kü lön bö ző fe hér és 
vö rös ká posz ták, ka ra lá bék, „kvakarépák”, sár ga ré pák, pet re zsely-
mek, cék lák és zel le rek, a fe ke te gyö kér faj tái, azu tán a nyá ri és té li 
ret kek től, a sa lá ták tól és a spe nó tok kü lön bö ző faj tá i tól pe dig el sem 
ju tot tunk a min den na pi fő ze lék fé lé kig, azok nak szá mos faj tá já ról 
pe dig ne is be szél jünk. A kí ná lat so rát a kony hai fű sze rek mag vai zár-
ták. A vi rág mag vak vi rág zá suk ide je, szí nük, ve té si és ül te té si he lyük 
sze rin ti gaz dag és vál to za tos kí ná la tá nak is mer te té sé vel kü lön fog lal-
ko zunk majd. Azért, hogy ne csak ar ról le gyen tu do má sunk, hogy 
mit le he tett ven ni, vet ni és ül tet ni Új vi dé ken, ha nem ar ról is, hogy 
mi is az, ami egy kor volt, de ma már nincs vá ro sunk üz le te i ben, így 
hát kert je ink ben sem.
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A SÉ TÁNY

Min den vá ros nak meg van nak a ma ga szin te ri tu á lis szo ká sai, az 
új vi dé ki ek nek is. Ma is aki a há rom új vi dé ki híd egyi ké ről lenéz a 
vá ros ra, az a du nai ár víz vé del mi gá ton a sé tá lók, a ke rék pá rozók és 
rol le re zők tö me gét lát hat ja, aho gyan sen ki től és sem mi től sem za var-
tat va él ve zik a ko ra ta va szi nap sü té st e mo dern sé tá nyon. Ter mé sze-
te sen a kel le mes ta va szi sé ta nem újkeletű szo ká sa az új vi dé ki ek nek, 
csak a hely szín vál to zott. Va la mi kor a múlt szá zad for du lón az új vi dé-
ki „pro me nád” nem a fo lyó par ton, ha nem a vá ros szí vé ben le vő mai 
Du na-park melletti ut cá ban volt, ahol a Du na holt  ágá ból vis  sza ma-
radt tó sze rű ség mel lett sé tál tak az em be rek. Ab ban az idő ben en nek a 
pro me nád nak ne ve zett rész nek a vá ros tár sa dal mi éle té ben is je len tő-
sebb sze re pe volt, mint nap ja ink ban. Mint aho gyan más je len tő sé ge 
volt ak ko ri ban a szín ház ba já rás nak, kor cso lyá zás nak, eve zés nek, 
ke rék pá ro zás nak, a báloknak és tá rsases tek nek is.

Ezen az új vi dé ki pro me ná don ab ban az idő ben tér ze ne szólt, 
ta vas  szal és nyá ron csó na káz tak a ta von, té len pe dig, ha elég gé hi deg 
volt, kor cso lyáz tak. Egy ki csit tá vo labb tő le, a mai Vaj da sá gi Múzem 
mö gött pe dig az új vi dé ki vi dám park mű kö dött.

Már 1868-ban a vá ro si rend őr ség hi va ta lo san is fog lal ko zott ez zel 
az új vi dé ki sé tán  nyal, mert le ira tá ban ar ról ér te sí ti a ma giszt rá tust, 
hogy a sé tá nyon az őr zés sel és a rend fenn tar tás sal Stevan Piroškit 
bíz ta meg. 1889-ben Mé szá ros Gás pár vá ro si sze ná tor pe dig ar ról 
tá jé koz tat ta a vá ro si ta ná csot, hogy mi lyen mó don ad ták bér be a 
vendéglátóipari lé te sít mény nek al kal mas he lye ket a vá ro si sé tá-
nyon. Eb ből ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy sö rö zőt vagy cuk rász dát 
tar ta ni ilyen he lyen jö ve del me ző le he tett mind a bér lők nek, mind 
a bér beadók nak. Ezek sze rint a lá to ga tott ság gal nem volt baj. Sőt, 
ugyan ab ban az év ben a vá ros atyák a vá ro si költ ség ve tés ből mint egy 
ezerkétszáz fo rin tot kü lö ní tet tek el a vá ro si sé tány és a ker tek rend-
ben tar tá sá ra. Ez az ös  szeg ez után min den év ben sze re pelt a vá ro si 
költ ség ve tés ben. 1892. jú ni us 3-án a vá ro si vég re haj tó ta nács ar ra 

  120  



fi gyel mez te tett, hogy a vá ro si sé tány kar ban tar tás ára elő irány zott 
ösz  szeg vé sze sen fogy.

1903 ok tó be ré ben, még ide je ko rán, Stojkovič Ivan új vi dé ki fény-
ké pész in té zett ké rel met a vá ro si ta nács hoz, hogy en ge dé lyez ze a 
vá ro si sé tá nyon „egy csi nos új ko ri épü let fel épí té sét, ál lan dó nem-
zet kö zi photo plasz ti kus ki ál lí tás és ef fé lék cél já ra”, tízévi in gye nes 
hasz ná lat tal a tel ket en ged jék át ne ki, s en nek fe jé ben tíz év múl va 
az épü let és a ben ne le vő lel tár a vá ros tu laj do ná ba megy át. A vá ro si 
gaz da sá gi bi zott ság csak a kö vet ke ző év jú li u sá ban tűz te na pi rend re 
a kér vényt, meg ha tá roz ta a he lyet „a sé ta tér ele jén, a vá ro si kút men-
tén a vá ro si mér nö ki hi va tal ál tal ki je lölt he lyen”, az zal a fel té tel lel, 
hogy ott fény ké pé szet tel nem fog lal koz hat. A vá ro si tör vény ha tó sá-
gi bi zott ság azon ban más vé le mé nyen volt. Az épü let fel épí té sé re 
vo nat ko zó kér vényt el uta sí tot ta az zal a megindoklással, hogy amíg a 
sé ta tér ál lan dó ren de zé se és az utak ki je lö lé se nem tör tént meg, ilyen 
épí té si en ge délyt nem ad hat nak ki, de a vá ro si rend őr fő ka pi tány 
ér vei is so kat nyom hat tak a lat ban, mert ő azt „köz ren dé sze ti szem-
pont ból tar tot ta ve szé lyes nek”. Né ze te sze rint „ha ezen photo plasz-
ti kus pa vi lon meg en ged tet nék, a cse léd ség, a ba kák és a cső cse lék 
a vá ros kö zön sé gé nek egye dü li üdü lő és pi he nő he lyét még job ban 
el árasz ta ná, mint je len leg”, azért ja va sol ta, hogy a ta nács elő ter jesz-
té sét vál to zat la nul fo gad ják el. A vis  sza uta sí tó ha tá ro zat ba ez az érv 
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nem ke rült be, de a bi zott ság dön té sé re biz to san ki ha tott. Így ma radt 
te hát az új vi dé ki vá ro si sé tány „photo plasztikus pa vi lon” nél kül, 
ami, úgy lát szik, egy ál ta lán nem za var ta az újvidékieket ab ban, hogy 
leg szebb ru há ju kat fel ölt ve a vá ro si sé tá nyon meg mu tas sák ma gu kat 
és csa lád ju kat, az erős nap sü tés ben eset leg sely mes anyag ból ké szült 
nap er nyő vel vagy a leg újabb di vat sze rint ké szült, Pest ről vagy Bécs-
ből ér ke zett ka lap juk kal. 
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AZ ÚJ VI DÉ KI SZÍN HÁZ RÓL

Ün ne pel ni ké szül nek az új vi dé ki ma gyar szín ház ked ve lők, az 
Új vi dé ki Szín ház 1998-ban 25. év for du ló ját ün nep li. Nagy ese mény 
ez, hi szen Új vi dék szerb és ma gyar szín ját szá sá nak ha gyo má nya 
van, no ha ez a ha gyo mány nem di cse ked het foly to nos ság gal, és más 
je len tő sé ge van a szerb ség és más az új vi dé ki ma gyar ság éle té ben. 
Az ada tok ból ki tű nik, hogy az új vi dé ki ma gyar ság nak már a múlt szá-
zad kö ze pe tá ján szín há zi igé nye volt, jól le het a vá ros ban még nem 
mű kö dött ál lan dó szín tár su lat. Je len tő sek a más ma gyar or szá gi vá ro-
sok ból ven dég sze rep lő tár su la tok fel lé pé sei. A nyá ri hó na pok ban 
ál ta lá ban elő adá sa ik kal ven dég sze re pel tek a pancsovai, becskereki, 
zentai, sza bad kai, pé csi, kis kun fél egy há zi, mis kol ci, sop ro ni és pes ti 
szín tár su lat ok.

Ál lan dó ma gyar szín há za a vá ros nak nem lé vén, 1901-ben az 
új vi dé ki vá ro si ta nács csak azért en ge dé lye zi a sop ro ni ak és a mis kol-
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ci ak ven dég sze rep lés ét, mert a Szerb Nem ze ti Szín ház a meg je lölt 
idő szak ra ren del ke zé sük re bo csá tot ta a sa ját épü le tét. Ek kor már a 
vá ros nak van kü lön szín há zi bi zott sá ga, amely nek élén Szalay La jos 
pol gár mes ter áll, 1906-ban is, ami kor ar ról dön te nek, hogy ja va sol-
ják egy „nyá ri szín kör” épí té sét. Az el gon do lást gróf Andrássy Gyu la 
bel ügy mi nisz ter is tá mo gat ta, és ké rik, hogy a ter vek el ké szí té sé ről 
és a költ sé gek ről a vá ro si ta nács sür gő sen hoz zon dön tést. Az épü let 
ter ve zé sét Kopeczek György bu da pes ti épí tész re bíz ták, aki a ter ve-
ket Ma kó La jos nak, az Új vi dé ki Szín ház igaz ga tó já nak az út mu ta tá-
sai és kí ván sá gai alap ján ké szí tet te el. A terv sze rint az Új vi dé ki Szín-
kör már nem csak nyá ri szín kör nek volt mond ha tó, mert az Kopeczek 
ja vas la tá ra iga zi kő szín ház lett vol na, kb. ötszáz né ző, huszonkét 
ta gú ze ne kar szá má ra, huszonkét mé ter szé les és tíz mé ter mély szín-
pad dal, három sül  lyesz tő vel, zsi nór pad lás sal, bú tor- és kel lék tár ral, 
sza bó mű hel  lyel, öl tö ző vel és am fi te át rum sze rű né ző tér rel el lát va. 
Er ről az egy ko ri Új vi dé ki Szín ház ról még egy, 1907-ből szár ma zó 
adat van a vá ro si le vél tár ban: a vá ro si ta nács a szín ház nak ki utalt 
háromezer ko ro nás évi se gélyt Ma kó La jos igaz ga tó ké ré sé re, ötezer 
ko ro ná ra nö vel te. Ar ról vi szont, hogy mi lett a szín kör épí té sé vel, és 
mi ért nem ke rült sor Új vi dék má so dik, a Szerb Nem ze ti Szín há zon, 
a Dunđerski-féle szín há zon kí vü li épü le té nek a fel épí té sé re, ar ról a 
le vél tá ri ada tok nem be szél nek. Így mi csak az egy ko ri Új vi dé ki Szín-
ház lé te zé sét és épü le té nek ter ve zé sét je lez het tük most.

Ez az új, a ne gyed év szá zad dal ez előtt meg ala kult Új vi dé ki Szín-
ház sem di cse ked he tett ál lan dó fe dél lel a fe je fö lött, egé szen ad dig, 
amíg 1983-ban nem köl tö zött a Ka to li kus por tán le vő If jú sá gi Tri bün 
nagy ter mé ből a nagy szerb komédiográfus Branislav Nušić ál ne vé-
ről Ben Akibának el ne ve zett ka ma ra szín ház ba, a Jovan Subotić ut ca 
5. szám alat ti épü let be, amely ről el lent mon dó ada tok bir to ká ban 
va gyunk. Egye sek azt ál lít ják, hogy az épü let 1940-ben Pakvor Osz-
kár új vi dé ki épí tész ter vei alap ján ké szült az evan gé li kus egy ház 
pa ró ki á já nak. Van nak azon ban olyan ada tok is, ame lyek ar ról szól-
nak, hogy már 1936-ban azon a he lyen olyan épü let állt, amely ben 
a Lu xor, majd a Royal mo zik vol tak, a „sze rény le he tő sé gű és sze gé-
nyebb né zők szá má ra” ol csóbb be lé pő je gyek kel, akik nek cow boy-, 
de tek tív- és ka lóz fil me ket ját szot tak. 

A má so dik vi lág há bo rú után egy ide ig itt volt az If jú sá gi Tri bün 
szék há za, ahol elő ször szer vez tek Új vi dé ken rajz- és if jú sá gi film-
ve tí tést. A fá ma sze rint ki tű nő és ké tes hí rű ká vé há zak és ka ba rék 
ott ho na is volt az épü let, aho va az „éhen kó rász” új vi dé ki mű vé-
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szek, fes tők, írók és szí né szek jár tak szí ve sen, mert a kocs mát Sa va 
Moljac új vi dé ki ven dég lős bé rel te, aki nél hi tel re is le he tett ren del ni 
„gon do kat fe led te tő ne dűt”.

Ha egy épü let nek van nak szel le mei, kí ván juk, hogy az Új vi dé ki 
Szín ház ré gi és most fel újí tott épü le té ben a mű vé sze tet, a ma gyar 
nyel vű szín ját szást ked ve lők kí sért se nek, az el jö ven dő kel le mes 
szín há zi él mé nyek ben re mény ked ve. Az épü let nek, amely ben az 
Új vi dé ki Szín ház most mű kö dik, eh hez meg van a lel kü le te és a kel lő 
elő fel té te le, a töb bi hez csak sok si kert kí ván ha tunk.
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MA GYAR TÖR TÉ NE LEM,
SZERB TÖR TÉ NE LEM –

MA GYAR TÖR TÉ NÉ SZEK,
SZERB TÖR TÉ NÉ SZEK



EGY OK MÁNY A PÉTERVÁRADI-SÁNC 
(A KÉ SŐB BI ÚJ VI DÉK) SZA BAD 
KI RÁ LYI VÁ RO SI STÁ TU SÁ NAK 

MEG SZER ZÉ SÉ RŐL

Mint min den vá ro sé ban, így Új vi dék tör té nel mé ben is van nak 
kulcs fon tos sá gú ese mé nyek. Az egyik ilyen min den bi zon  nyal a sza-
bad ki rá lyi vá ro si rang meg szer zé se, pon to sab ban meg vé te le. Er ről 
Bécs ben Má ria Te ré zia csá szár nő 1748. feb ru ár 1-jén hoz ta meg a 
dön tést, és nem csak az ad dig Péterváradi-sánc nak ne ve zett te le pü lés 
pri vi lé gi u ma i ról ren del ke zett, ha nem a vá ros új ne vé ről is, az ok le vél 
ere de ti szö ve ge sze rint: „. . . sub praeattacto Nomine et Titulo Neo-
Plantae, Uj-Videgh et Nay-Satz libere uti, frui . . .”

En nek az ese mény nek az év for du ló ján olyan ok mányt köz lünk, 
mely ada lé kul szol gál a sza bad ság jog meg szer zé sé nek előz mé nye i-
hez, pon to sab ban bi zo nyí ték ar ra, hogy a Péterváradi-sánc la kói sa ját 
va gyo nu kat és vá ro suk va gyo nát is ga ran ci a ként ar ra hasz nál ták fel, 
hogy meg sze rez zék a stá tus el nye ré sé hez szük sé ges nyolcvan-ezer 
fo rin tot. A bé csi kan cel lá ria ugyan is en  nyi ben szab ta meg a sza bad-
ság jog ok árát. Ter mé sze te sen a te le pü lés la kó i nak ezen fe lül is szük-
sé gük volt még pénz re, ame lyet köl csö nök ből te rem tet tek elő. Ez az 
ös  szeg meg ha lad ta a százezer fo rin tot.

Az itt kö zölt szer ző dés több szem pont ból is ér de kes. Ere de ti je 
nem le vél tár ban van, ha nem a Matica srpska Könyv tár rit ka sá ga i nak 
tá rá ban ta lál ha tó meg, lé te zé sé ről Heinermann Pé ter könyv tá ros tá jé-
koz ta tott, és az ő szá má ra el len őriz te dr. He ge dűs An tal a szer ző dés 
olvasatát.1

A szer ző dés egy köl csön fel vé tel ének a fel tét ele it tar tal maz za, s 
köt te tett: Zaigar György (Georg Cajger) és a Péterváradi-sánc la kó-
i nak kép vi se lői kö zött. Zaigar György a po zso nyi or szág gyű lé sen 
Bars me gye kö ve te volt. A Péterváradi-sánc la kói a köl csön kért 
pénzt te le pü lé sük sza bad ki rá lyi vá ro si stá tu sá nak a meg szer zé sé re 
akar ták fel hasz nál ni, amit a szer ző dés szö ve gé ben is fel tün tet tek. Az 
ok mány az ak ko ri kor szo kás tól el té rő en nem la tin vagy né met nyel-
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ven író dott, ha nem ma gya rul, és azo kat a fel té te le ket tar tal maz za, 
ame lyek kel Zaigar György pén zét hi tel be ad ta. A tizenkétezer fo rint 
köl csönt a vá ros nak a fo lyó év vé gé ig kel lett visszafizetnie hat szá-
za lé kos ka mat tal, de ha ezt va la mi lyen ok nál fog va el mu lasz tot ta 
vol na, a szer ző dés alá írói sa ját va gyo nuk kal és a vá ros va gyo ná val 
is ga ran tál ták, hogy Zaigar Györ gyöt kártérítik. Er re in gó és in gat lan 
va gyo nuk szol gált biz to sí té kul, at tól füg get le nül, hogy mi lyen „sta-
tus ba és ál la pot ba” is jut na a vá ros. A szer ző dést a vá ros ne vé ben a 
vá ros jegy ző je, bí rá ja, ti zen két ta ná cso sa, a vá ro si cé hek kép vi se lői 
és né hány je les vá ro si la kos biz to sí tot ta alá írá sá val és pe csét jé vel.

Az okmányt 1747. no vem ber 16-án kel tez ték a Péterváradi-sánc-
ban. Az alá írá sok és a kel te zés után a szer ző dés nek van még egy 
zá ra dé ka is, amely ben David Rackovics, a vá ro si ta nács tag ja és a 
vá ros bí rá ja alá írá sá val és pe csét jé vel bi zo nyí tot ta, hogy a szer ző-
dés nek min den cik ke lyé vel „. . . nem csak ma gya rul és Nemetül de 
ráczul is Ki nek Ki nek ér tel mi re Vi lá go san meg ma gya ráz tam”. A 
szer ző dé sen har minc hat sze mé lyi és céh pe csét van, az ép ség ben 
mar adot ta kon szé pen lát sza nak tu laj do no sa ik ne vé nek kez dő be tűi, 
a cé hek el ne ve zé sei és a mes ter je gyek is. Van nak kö zöt tük ma gyar 
föl ira to sak is.

A köl csön be vett tizenkétezer fo rint és a ka mat sor sá ról az Új vi-
dé ki Vá ro si Le vél tár ban a leg ko ráb bi ok má nyok be szél nek. Ezek sze-
rint Zaigar György 1748-ban meg halt, er ről a vá rost a po zso nyi Kor-
mány zó Ta nács ér te sí tet te, egy ben kö ve tel te, hogy a vá ros a tar to zást 
az örö kö sök nek fi zes se ki.2 1749-ben újabb fi gyel mez te tés   ér ke zett 
az ud va ri ka ma rá tól Po zsony ból, hogy a Zaigar György től fel vett 
köl csönt a vá ros hús vé tig fi zes se be a sze ge di ka to nai pa rancs nok sá-
gon az ál la mi kincs tár ja vá ra. Ha ezt nem ten nék meg, az új vi dé ki ek 
és a vá ros va gyo ná nak az el kob zá sá val fenyegetőztek.3 A fel szó lí tás 
után a vá ro si ma giszt rá tus hat hó na pos ha la dé kot kért, mert ezen a 
tar to zá son kí vül Starrenberg gróf nak is tar toz tak hatvanezer fo rint tal 
és Bat thyá ny La jos nak is negyvenezer forinttal.4

A kért ha la dé kot, úgy lát szik, a ko ro na ta nács jó vá hagy ta, de még 
ab ban az év ben Franz Josef Redl pa rancs nok is mét fi gyel mez tet te az 
új vi dé ki vá ro si ta ná csot, hogy a kö vet ke ző év már ci u sá ban kö te les a 
Zaigar-féle ha gya ték ba be fi zet ni a köl csön be vett összeget.5 Az ok má-
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nyok ból ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy Új vi dék vá ro sa rész le tek ben 
tör lesz tet te tar to zá sát, és er re a cél ra újabb köl csö nö ket vett fel.6

Új vi dék vá ros nak a Zaigar György től 1747 no vem be ré ben fel vett 
köl csönt 1750. ok tó ber 30-án si ke rült tel jes egé szé ben vis  sza fi zet nie, 
a ki fi ze tett ös  szeg ről át te kin tés ké szült, amely után Új vi dék Vá ros 
Ta ná csa ér te sí tet te a Ma gyar Ki rá lyi Ud va ri Ta ná csot, hogy a Zaigar-
féle adós sá got a vá ros tel jes egé szé ben törlesztette.7

A sza bad ki rá lyi vá ros stá tu sá nak a meg szer zé sé vel meg kez dő-
dött Új vi dék ur bá nus jel le gű, ti pi ku san új ko ri, mo dern vá ros sá fej-
lő dé se, mely már kez det ben, amint eb ből a szer ző dés ből is ki tű nik, 
ma gá ban hor doz ta több nem ze ti sé gű, több val lá sú és multikulturális 
sa já tos szel le mi sé gé nek je gye it, amit a XX. szá zad vé gé ig si ke rült is 
la kó i nak meg őriz ni ük.

SZER ZŐ DÉS

Mi Péterváradi Sáncznak Birája Pirsli Matthas és ti zen két Ta ná-
csi, ne ve zett szerént Popovics Pál, Obrad Radonics, Meizer Já nos, 
Mardaria Schivanovics, Pantelia Milankovics, David Raczkovics, 
Pantelia Radinovics, Joannes Raiszer, Franciscus Otho Künzellmann, 
Nicolaus Orth, Samuel Nagy et Ferencz Pé ter kö vet ke zen dő kép-
pen az egész vá ros nak lakossi és Purgeri agyuk tuttára Mindéth, az 
ki ket il lik, ma gunk ra vé vén va la mint in concreto az Egész vá ros-
nak, ugy min den Particularis La kos nak és Purgernek ter he ket; és 
vallyuk ezen Levelűnkk Ren dé ben hogy emlitett városunkk az az 
Petervari Sáncznak Szabad Ki rá lyi Vá ro si Sta tus nak meg szer zé-
sé re Kintelenitettünk Te kin te tes Nem ze tes Vi téz lő Zaigar György 
Urunktul Tizenket Ezer id est 12 000 fo rin to kat Or szá gunk ban follyo 
pén zül kűlcsőn, és meg adás fe jé ben fől kér nünk és föl ven nünk á Dato 
Prasentium Esz ten de ig Sex per Centum, In te res re s tar to zunk is azon 
Ter mi nus ra min den fo gyat ko zás nél kül azon kűlcsőn fel vett Sum mát 
kö te le zett Interessével egyűtt meg ad nunk, és meg fi zet nünk, és ha 
tovab teczenék is Eő Ke gyel mé nek azon emlitett Ti zen két ezer Fo rint-
ban ad . . . tar ta ni, ugy szin tén tar to zunk most je len tett Tör vé nyes 
Sex per centum interessével együtt min den kor csak egy Hol nap pal 
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te en dő Insinuatiojára és fel mon dá sá ra azon Summat egy szer smind 
jó el kel len dő Pénz ben letennűnk, és meg ad nunk Eőkegyelmének. 
Ho lott pe dig meg nem ad nánk vagy meg ad ni in Toto, vel in Par-
te, akár mely okbul is el mu lat nánk tehat ezen Le ve lűnk Ere jé vel 
is tellyes sza bad sá got adunk emlitett Creditor Urunk nak, és az 
Eő Ke gyel mes Successorinak, Cessionariussinak, Legatariussinak 
Donatariussinak, Hogy akár Várossunk javaibul in Concreto, akár 
pe dig ugy teczvén Eő Ke gyel mé nek és Praescrip-tussinak Egyi künk, 
akár mellyikünk, vagy akár mely Várossi Embereinkk Ma ga Eőnőn 
ked ves teczése szerént vá lasz tan dó In gó, vagy in gat lan javaibul, min-
den Tör vé nyes Utakot, Tör vé nyes orvosagokat, Tör vény te len na po-
kat és Haboru vagy valtozo idűt ki re keszt vén, költ sé gé vel ugy fá rad-
sá gá val egyűtt ma ga Ha tal má val vagy ugy teczvén Eő Ke gyel mé nek 
Ne mes Vár me gye vi ce Ispanja, vagy csak Birája Ere jé vel is Ma gát 
pro libitu contentálhassa Contradictione Inhibitione, Revocatione, 
Apellatione Novo Judicio immo neque Protectionalibus Suae Mattis 
Sacrmae obstare valentibus, olly forman, hogy akar mely valtozó 
Sta tus ban és Ál la pot ban jut na is vá ro sunk, te hát az fellyeb irt mód 
szerént Egyi künk minyajunkért és Minyájan Egyi kün kért in Solidum 
obligaltatvan Eő ke gyel mé nek Creditor Urunkk tellyes Securitassa 
le gyen tam quoad Capitale, guam et Interesse. Ezen obligatoriat 
pe dig va ro sunk Prothocollumban is azontul inseraltatnunk, és mind-
enekk meg má sol ha tat lan meg allására, és meg tar tá sá ra egész várossi 
lakosinkat obligaltatni sub Poena sex centorum Aureorum tar to zunk. 
Mely nek nagyob Bizonságára adttuk ezen Mind Notariussunk, mind 
pe dig Ma gunk Subscriptiojával is va la mint varossi ugy szin tén vá ro-
sunk ban lé vő czéhek és Particularis La ko sok Sub scriptiojával s 
Pecsettyével meg erősitetett obligatoriankat. Költ Pétervari Sanczban 
die 16. Novembris 1747.

Biro es Tanacs
Matthias Pirschel p. h. Peterwardeiner Cameral Santz Richter
. . . Popović id est Paulus Popovich
Obrad Radonić p. h. id est Obrad Radonics
Johannes Meißer
Mardarije Živanović id est Mardarie Szivanovics
Pantelija Milankov [ ] id est Pantelia Milankovics
David Raczkovics
Pantelija Radinović id est Pantelia Radinovics
Johannes Reißer
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Frantz Otto Künzlmann
Nagy Samuel
Peter Ferencz
Csizmazia ceh
Kaposvari Janos cehmester
Musakovics Matyas Atya mes ter
. . .
Stoić Bogdanović id est Stoics Bogdanovics
. . . Lucas
Nicolaus . . .
Ellias Knezovics p. h.
Si ma Radonić id est Si ma Radonits
Johann Georg Fischmayer
Joseph Lorenz Kreuzer
Vasilije Nedeljković id est Vasilie Nedelkovics
Johannes Schneider Fleischhacker
Miat Paunović id est Miat Paunovics
Aćim Mišković id est Acsim Miskovics
Johan Georg Műller
Samuel Loyko
Johan Josef . . .
Paul . . .
Michael Siebenberg
Michael Hol ta p. h.
Michael Jahn
Anton Rasics
Si mon Stölzel
Milić Rakić id est Milics Rakics
Kos ta Joanović id est Kos ta Janovics
Antonije Bu[ ]mirović
Kain Stojadinovity
Siarto Ceh
Juro Andrasevich
Grgo Marianovics
Josim Milanović id est Josim Milanovics p. h.
Gamkető Ceh
Grgo Grglecz
Grgo Mally
Mischko Filibovity
Rasko Jovanović id est Raczko Joannovics
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Hogy én alab meg ne ve zet a fölül irt obligatorianak Contextussat 
Szórul Szora min den ne mű Czikkellyeivel egyűt az egész Pétervary 
Sánc ban la ko zó Comunitasnak es Kőssegnek nem csak ma gya rul es 
Németűl de ráczul is Ki nek Ki nek ér tel mi re Világossan meg ma gya-
ráz tam és Ele i ben teriesztetem hogy az tör vé nyes hat per Centum 
in te rest főlűl Ti tu lált T: N: V: ZAIGAR GYÖRGY Uram nak az Eő 
Ke gyel me Vá ro sunk nál eloszalt Tizenket Ezer fo rint idest 12 000 
Capitalissátul, méglen nalunk akaria hadni és tar ta ni.

Esztendőnkint Ezen obligatorianak tellyes ertelme es meg tar-
tá sa Sze rint obligaltatunk ő Ke gyel mi nek ma ga házánal becso-
letessen meg ad ni es fi zet ni Ki nek na gyobb ere i re Pőcsetemel es 
Subscriptiammal Esztet meg Erősitettem.

Sigl. Petervari Sanczban  Ao: et die ut. Suppra

David Raczkovics hi tes Tanacs és az Egész
Petervari Sanczban lakozo

va ros nak Plenipotentiariusa p. h.

Dőlt betűvel jelöltük a cirill betűs aláírásokat
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KÁLLAY BEN JÁ MIN, 
A TÖR TÉ NÉSZ DIP LO MA TA

Van nak a ma gyar tör té ne lem nek olyan kor sza kai, je len sé gei, 
me lyek iránt a ma gyar tör té net tu do mány nem ta nú sí tott fo gé kony-
sá got, s van nak egyé ni sé gek, akik ről nem al ko tott át te kint he tő és 
pon tos ké pet, ho lott leg alább kap cso lat tör té ne ti szem pont ból je len tő-
sek nek mi nő sül nek.

Ta lán ez zel ma gya ráz ha tó, hogy még ma, az egy ko ri Ju go szlá via 
te rü le tén ki ala kult po li ti kai és há bo rús hely zet után sem ke rült a 
fi gye lem kö zép pont já ba Kállay Ben já min, a 19. szá zad má so dik fe lé-
nek ki emel ke dő dip lo ma tá ja, gon dol ko dó ja és tör té nész egyé ni sé ge. 
Egy-egy ki sebb lé leg zet vé te lű ér te ke zés leg fel jebb a li be rá lis gon dol-
ko dó Kállayt, sem mint a tör té nészt és dip lo ma tát ál lít ja elénk.

A szerb és a ju go szláv szak iro dal mat, úgy lát szik, job ban ér de kel te 
a dip lo ma ta és tör té nész. Ez ta lán ter mé sze tes is, hi szen Kállay eb ben 
a mi nő sé gé ben ke rült szo ros ös  sze köt te tés be Szer bi á val és a szerb nép 
tör té nel mé vel, va la mint Bosz ni á val és az ott élő né pek kel.

 Így lá tott nap vi lá got 1976-ban Andrija Radenić gon do zá sá ban 
Kállay na gyobb részt Belg rád ban ve ze tett nap ló ja, majd 1987-ben 
Sza ra je vó ban Tomislav Kraljačić je len tett meg mo nog rá fi át Kállay 
bosz ni ai kor mány zó sá gá nak ide jé ről (Kalajev režim u Bosni i 
Hercegovini 1882–1903).

Kállay tör té net írói mun kás sá gát is szá mon tart ják, a szerb tör-
té net tu do mány je les kép vi se lői nap ja in kig hasz nál ják, ol vas sák és 
kom men tál ják mű ve it, a 19. szá zad ban pl. Čedomilj Mijatović1, 
Mihajlo Gavrilović2, Stojan Novaković3, a kö zel múlt ban pe dig 
Slavko Gavrilović és Radovan Samardžić.4
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Gavrila Vitkovića. Godišnjak Nikole Čupića, II. Bg., 1878.

  2 Mihajlo Gavrilović: Prikaz Kalajeve „Istorije srpskog ustanka 1807–1815”. Srpski književni 
glasnik, XXV9, nov., Bg., 1910.

  3 Stojan Novaković: Vaskrs države srpske i njegovi istoričari. Godišnjica Nikole Čupića, 
XXX, Bg. 1911.

  4 Radovan Samardžić: Pisci srpske istorije, II. knj, Bg., 1981.



Kállay Ben já min 1832-ben szü le tett, és már gyer mek ko rá tól 
fog va ér dek lő dést ta nú sí tott az ak kor még ke le ti nek szá mí tó né pek 
nyel ve, szo kás rend je és kul tú rá ja iránt. Az egye tem be fe je zé se után 
már tu dott oro szul, új gö rö gül, tö rö kül és szer bül, s nyelv is me ret éhez 
csak ha mar szé les kö rű po li ti kai és gaz da sá gi mű velt ség is tár sult.

Az 1865. évi si ker te len szent end rei kép vi se lő je lölt sé gét kö ve tő en 
az iga zi nagy for du lat kar ri er jé ben és éle té ben a belg rá di fő kon zu li 
és dip lo má ci ai ügy vi vői ki ne ve zé se 1868-ban, még pe dig Andrássy 
Gyu la mi nisz ter el nök aján latá ra. Dip lo má ci ai és mi nisz te ri pá lya-
fu tá sát ké sőbb Bölöny Jó zsef a Kö zös mi nisz te rek – hor vát bá nok 
– fi u mei kor mány zók cí mű ér te ke zé sé ben a Mo nar chi án be lül pél dát-
lan nak ne vez te.

1868-tól 1875-ig or szág gyű lé si kép vi se lő, majd 1875-től 1878-ig 
oszt rák–ma gyar kép vi se lő volt az eu ró pai kelet-ruméliai bi zott ság nál, 
1879-től kü lön bö ző meg bí zá sai vol tak a kö zös kül ügy mi nisz té ri um-
ban, 1881-től kö zös kül ügy mi nisz ter, 1882-től ha lá lá ig, 1903-ig kö zös 
pénz ügy mi nisz ter, és így, rang já nál fog va, az 1878 óta a Mo nar chia 
meg szál lá sa alatt le vő Bosz nia kor mány zó ja is volt egy ben.

Pá lya fu tá sá nak ezek a szá raz ada tai azon ban nem tük rö zik Kállay 
Ben já min sok irá nyú ér dek lő dé sét és tény ke dé sét, szel le mi ar cu la tá-
nak meg raj zo lá sá hoz te hát köz vet le nül az oszt rák–ma gyar ki egye-
zést meg elő ző idő sza kig kell vis  sza nyúl nunk.

A De ák-párt ber ke i ben Kállay köz vet le nül is ös  sze köt te tés be 
ke rült Andrássy Gyu lá val, va la mint De ák Fe renc mel lett a má sik 
ki emel ke dő szel le mi egyé ni ség gel, Eöt vös Jó zsef fel, aki nek Kállay 
eb ben az idő szak ban a ha tá sa alatt állt. Ek kor dol go zik John Stu art 
Mill A szabadságról5 cí mű mű ve i nek for dí tá sán, és ek kor ír ja hoz-
zá azt a be ve ze tő es  szét, mely ben sa ját gon do la ta it is pa pír ra ve ti a 
tár sa da lom és az egyén vi szo nyá ról, ezek nek a vi szo nyok nak a tör té-
nel mi fej lő dé sé ről. Eb ben a mun ká já ban a ma gyar po zi ti vis ta es  szé 
egyik csúcs pont ját tisz tel he ti az utó kor, szer ző jét pe dig a mo dern tár-
sa da lom tu do má nyi szak nyelv út tö rő je ként tart hat ja szá mon. Kállay 
nyelv tör té ne ti je len tő sé gé ről ta nús kod nak ké sőb bi tör té ne ti mű vei 
is, me lyek ben a mo dern po li ti kai pub li cisz ti ka nyel vén szó lal meg s 
ma gya ráz tör té nel mi ese mé nye ket és fo lya ma to kat.

Mi u tán sor ke rül belg rá di fő kon zu li ki ne ve zé sé re 1868-ban, ki tel-
je se dik a Bal kán irán ti ér dek lő dé se. Belg rá di éve i nek ho za dé ka a 
már em lí tett, rend sze re sen ve ze tett nap ló, mely nek gaz dag anya gá-
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ból ma gyar nyel ven csak két útijegyzete je lent meg nyom ta tás ban: 
Uta zás a szerb ha tá ron 1868-ban és Bos nyák uta zás ról ké szült fel-
jegy zés (1871) címmel.6

A szerb tör té né szek Kállay kon zu li nap ló ját, amely a szerb ál lam 
füg get len sé gi tö rek vé se it és po li ti kai át ren de ző dé sét is mer te ti, el ső-
ren dű for rás mű ként hasz nál ják. A könyv for rás ér té két nagy ban nö ve-
li Kállaynak a belg rá di dip lo má ci ai és bel po li ti kai kö rök ben el fog lalt 
kü lön le ges po zí ci ó ja, mely ter mé sze te sen el ső sor ban nyelv tu dá sá nak 
volt kö szön he tő, va la mint ki tű nő meg fi gye lő ké pes ség ének és an nak 
a tény nek, hogy fel jegy zé sei egy szer smind egy-egy ese mény bel- és 
kül po li ti kai ér tel me zé sét is tar tal maz zák.

A két előbb em lí tett útijegyzet azon ban iga zi cse me gé nek szá mít.
1868 szep tem be ré ben, szin te köz vet le nül Belg rád ba ér ke zé se 

után, Kállaynak le he tő sé ge nyílt ar ra, hogy ha jó val le utaz zon Vidinig, 
ahon nan szá raz föl di úton Negotinon, Zaječaron és Knjaževacon át 
tért vis  sza Belg rád ba. An nak el le né re, hogy az uta zás igen rö vid 
ide ig tar tott, fel jegy zé sei nem szű kül nek le a po li ti kai ese mé nyek re, 
ha nem meg fi gye lé se it igen rész le tes és pon tos föld raj zi és nép raj zi 
le írá sok is gaz da gít ják. Kállayt ér de kel te a táj, az em be rek, kül le-
mük, öl töz kö dé sük és a szo ká sa ik is.

Szep tem ber 20-án, el hagy va Vidint, Negotinig ju tott, ahol a 
kör zet nacselnikja meg hív ta, hogy te kint se meg a negotini vá sárt. 
Kállay így fo gal maz ta meg be nyo má sa it: „Végre le ér tünk a tér ség-
re, s csak ha mar a vá sár kel lős kö ze pé be ju tot tunk. Itt le száll tunk a 
ko csik ról, s gya log ha tol tunk be a sze kér- és em ber tö meg be.

Az or szág út mel lett ké tol dalt el te rü lő tér ségen a leg tar kább tö meg 
sür gött-for gott, tánczolt, danolt, ki a bált, és egy szó val a leg na gyobb 
élénk ség ural ko dott min den fe lé. Mint egy 4–5000 em ber volt itt ösz -
sze gyűl ve az egész kör nyék ből s a leg na gyobb rész nem vá sá rol ni, 
ha nem mu lat ni jött, s így nem cso da, hogy a vi gas ság ily élén ken 
nyi lat ko zott . . . A nők ket te sé vel-hár ma sá val jár kál tak . . . s már 
öl tö ze tük azon nal el árul ta nem ze ti sé gü ket. Az oláh nők szí nes, tar-
ka, rö vid katrinczákat vi sel nek, mely alól hos  szabb ra nyú lik a fe hér 
ing; vas tag ha ris nyá ik szin te sok szí nű pa mut ból készülvék; czipőik 
idom ta lan ság ban ha son lók a sárczipőkhöz, so kan szan dá lo kat hor da-
nak, me lyek ép pen csak a tal pat fö dik; ha juk kö zé csi nált vi rá gok 
s ki sebb-na gyobb pénz da rab ok van nak fon va; né me lyek prém mel 
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sze gé lye zett posz tó fel öl tőt vi sel nek. A szerb nők öl tö ze te több nyi re 
fe hér rö vid szok nya, szí nes kö tő s kis göm bö lyű re sza bott mel lény-
ke, vagy e he lyett a de ré kon szé les szí nes fű ző öv (a szok nya foly ta-
tá sa gya nánt), mely a mel lett fel és elő re szo rít ja. Az öl tö zék gaz dag-
sá gát a nyak ra s a haj kö zé fű zött arany, ezüst pén zek ből ös  sze ra kott 
egész pánczél bo rít ja, má sok több sor ara nyat vi sel nek nya ku kon. A 
me nyecs ké ket csi nált vi rá gok ból ké szült, üveg gyöng  gyel és is mét 
pén zek kel éke sí tett to rony ala kú ma gas fej ék kü lön böz te ti meg. A 
fér fi ak vi se le té ben is meg van a kü lönb ség a két nem ze ti ség kö zött, 
mely leg in kább a fö veg kü lön fé le ség ében nyilvánul.”

Szer biai út já ra Fenix Kanitz is mert balkanológussal in dult, és 
Vidinig együtt uta zott, s a ve le foly ta tott be szél ge tés ter mé sze te sen 
nyo mot ha gyott a majd nem két hé tig tar tó uta zás ról szó ló fel jegy zé-
sén, ame lyet 1868. szep tem ber 27-én így fe jez be: „Ez után bé ké ben 
ma rad tam egé szen Szmederevóig, ho vá dél előtt 11 óra fe lé ér kez-
tem meg. Itt még egy nacselnik és tiszt je i nek lá to ga tá sán kel lett 
túl es nem, azu tán azon bol dog ön tu dat tal in dul tam to vább, hogy több 
na-cselnik Belg rá dig nem lé te zik. A kis Groczka fa lu ban azon ban 
meg lá to gat tam Garašanint, Szer bia hí res miniszterét, ki mi ó ta a kor-
mány má sok ke zé be ju tott, itt él vis  sza vo nul va, de azt hi szem, nem 
tét le nül, ha nem szün te len fon dor kod va. Mint egy fél órát töl töt tem 
ná la, be szél get ve egész ál ta lá nos ság ban.

Négy óra kor dél után ér kez tem meg Belg rád ba, fá rad tan, po ro san, 
el tik kad va, igen elé ge det ten ezen kis ki rán du lás sal, de nem bán va azt 
sem, hogy egy szer már vé gét ér te.”

Kö vet ke ző út já ra 1872-ben ke rült sor. Beust osztrák–magyar 
kül ügy mi nisz ter meg bí zá sá ból Bosz ni á ba uta zott, hogy az ott ta pasz-
tal tak ról je len tést ír jon. A Kállay-szövegek saj tó alá ren de ző je, 
Thallóczy La jos rö vid be ve ze tő jé ben ki fe je zi azt a meg győ ző dé sét, 
hogy ez az uta zás „kiindulópontja an nak a hét év vel ké sőbb tes tet 
öl tött po li ti ká nak, mely Bosz ni át és Herczegovinát a Mo nar chia 
egye nes ér dek kö ré be von ta”. Kállaynak szán dé ká ban állt útijegyze-
teit ki bő vít ve és jegy ze tek kel, ma gya rá za tok kal el lát va egy na gyobb 
„fő mű ben” meg je len tet ni, de en nek a mun ká nak csak a be ve ze tő jé-
vel ké szült el, az útijegyzeteket már nem dol goz ta át.

A be ve ze tő ben igyek szik ala pos in for má ci ó kat nyúj ta ni a tö rök 
ura lom alat ti Bosz ni á ról, s ki fej ti, hogy mi vel min den ol dal ról ide-
ge nek kel, sőt dé len és ke le ten el len sé gek kel van kö rül vé ve, ez a 
tör té nel mi-föld raj zi hely zet nagy mér ték ben meg ha tá roz za a bosz ni-
ai po li ti kai vi szo nyo kat. Két mo men tu mot tar tott kü lö nö sen je len-
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tős nek: a kön  nyű el sza ka dás le he tő sé gét (Bosz ni át csak nyolc óra 
já rás nyi föld te rü let kö ti ös  sze a Tö rök Bi ro da lom mal), va la mint az 
ál lan dó ve szé lyez te tett ség ér zé sét. A mo ha me dán la kos sá got kü lö nö-
sen     fo gé kony nak tar tot ta a val lá si fa na tiz mus ra. Ta lán ezért érez-
te szük sé ges nek, hogy rö vi den fog lal koz zon a bos nyák tar to mány 
„etnografico-vallásos moz za na ta i val”, to váb bá azok kal a tör té nel mi 
fo lya ma tok kal, ame lyek az 1872-ben ural ko dó hely zet ki ala ku lá sá-
ban is sze re pet ját szot tak, va gyis a föld bir tok vi szo nyok kal. A ké sőb-
bi ek ben ezek nek a ren de zé se az alap ja a Bosz ni á val kap cso la tos 
in téz ke dé se i nek, il let ve a bos nyák kér dés meg ol dá sá nak.

Írá sá ban utal a nyelv já rás be li és ki ej tés be li kü lönb sé gek re, 
me lyek sze rin te nem gá tol ták a kü lön bö ző val lá sú, de fa ji lag egy sé-
ges né pek egy más kö zöt ti meg ér té sét, sőt an nak a meg győ ző dé sé nek 
is han got ad, hogy amen  nyi re a kö rül mé nyek Bosz ni á ban le he tő vé 
te szik, a kü lön ál ló nem ze ti ség nek „bi zo nyos ho má lyos ér ze te lel he tő 
fel”. Ér ve it így fo gal maz ta meg: „Ha a mo ha me dán vagy ke resz tény 
bos nyá kot kér dez zük, hogy mily nyel ven be szél, ren de sen azt fe le li: 
naški vagy bosnyácski (a mi en ken vagy bos nyá kul). A kü lön le ges-
ség ez ér ze te nem csak a nyelv re ter jed ki, ha nem a faj ra és ál ta lá ban 
a nem ze ti ség re is. Nemegy szer hal lot tam be szél ni a bos nyák nép 
ter mé sze tes te het sé ge i ről, ké pes sé ge i ről, me lyek az ot ta ni fel fo gás 
sze rint csak is a bos nyák faj tu laj do na it ké pe zik.”

A nem ze ti sé gi meg osz lás is mer te té sén kí vül Kállay a val lá si jel leg-
ze tes sé gek fel tá rá sá val a bosz ni ai mo ha me dá nok és ke resz té nyek kö zöt-
ti an ta go niz mus gyö ke re it is ku tat ja, s a mo ha me dán fa na tiz mus sem 
ma rad ér dek lő dé si kö rén kí vül, sőt, a katolikus–ortodox el len té tek kel is 
be ha tób ban fog lal ko zik. Írá sa itt fél be sza kadt, to váb b már csak a rö vi-
debb-hos  szabb na pi be jegy zé sek jel zik a mint egy ötszáznyolcvankét 
ki lo mé ter nyi út já nak ál lo má sa it. A fel jegy zé sek ből ítél ve Bosz ni á ban 
el ső sor ban a már em lí tett nem ze ti sé gi és val lá si el len té tek vol tak rá 
nagy ha tás sal, de ér dek lő dé se ki ter jedt a föld raj zi, nép raj zi és élet mód-
be li sa ját sá gok ra, mint a pár év vel ez előt ti szer bi ai uta zá sa so rán.

Kállay ha jó val in dult Bosz ni á ba, s Brčkónál fel szállt a ha jó ra az 
osztrák–magyar kon zu li ügy vi vő. A bosz ni ai ál la po tok ról foly ta tott 
be szél ge té sük nyo mán a kö vet ke ző ket jegy zi fel nap ló já ban: „A nép 
el nyom va, de in kább a föld bir to kos ok tól, mint a kor mány tól. A tö rö-
kök fel hasz nál ják a katholikusok és orthodoxok el len sé ges ke dé sét. 
A ke resz té nyek még nem ké pe sek gon dol koz ni, ös  sze tar tás nincs 
köz tük, s ezért ko moly moz ga lom ról nem is le het szó; egyik a má si-
kat árul ja el a tö rök ha tó ság nál.” Jú li us 16-án ért Sza ra je vó ba, és az 
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el ső be nyo má sát így ír ta le: „A túl só ol da lon egy völgy nyí lás ban Sza-
ra je vó he gyi lát ké pe tűnt elő. Gyö nyö rű táj. Hos  szú híd a Bosznán, 
Osz mán pa sá nak egy nyá ri la ka; Ilidzse, tízpercznyi tá vol ban gyógy-
for rás ok. A tér sé gen ka nyar gó úton fél hét kor Szerajevóba érek, és 
Theodorovicséknál szál lok meg.” Ér de kes ség ként em lít sük meg, 
hogy ami kor a völgy nyí lás ban elő ször meg pil lan tot ta Sza ra je vót, fél 
ket tő volt, és mint egy öt óra hos  szá ra volt szük sé ge ah hoz, hogy a 
vá ros ba ér jen. Thallóczy La jos ezt a be jegy zést a kö vet ke ző láb jegy-
zet tel lát ta el: „12 km Szerajevótól; Kállay Ilidzséből mo dern für dőt 
te rem tett, mely ha lá lá ig me leg gon dos ko dás tár gyát ké pez te. Ki tű nő 
ké nes hév vi ze már a ró mai kor ban is me re tes volt. Most a szerajvói 
ál lo más tól kü lön vas út köz ve tí ti a for gal mat 1891 óta.”

Kállay jú li us 17-e és au gusz tus 2-a kö zött tar tóz ko dott Szaraje-
vóban7, és szin te min den nap ja ese mé nyek ben gaz dag volt. Meg lá-
to gat ta va la men  nyi fe le ke zet is ko lá ját, a sza ra je vói tö rök hely őr ség 
nyá ri tá bo rát, fel ke re sett kü lön bö ző val lá sú ke res ke dő ket, egy sze rű 
em be re ket, egy szó val fi gyel me a vá ros min den jel leg ze tes sé gé re 
ki ter jedt. Jegy ze te i ben ugyan ak kor fi gye lem mel kí sé ri az új or to dox 
temp lom fel szen te lé sé nek po li ti kai mel lék zön gék től sem men tes 
elő ké szü le te it. Így jú li us 25-én Holmes an gol kon zul tól szer zett ér te-
sü lé sét jegy zi le: „Holmes (an gol consul) be szé li, hogy a vá ros ban 
az a hír van el ter jed ve, hogy az új or to dox temp lom meg nyi tá sá ra 
(au gusz tus 1.) ti zen öt ezer ide gen jön Mon te neg ró ból és Szer bi á ból. 
Holmes be szélt a válival és fi gyel mez tet te, hogy te gyen ren del ke zé-
se ket, ne hogy va la mi za var tör tén jék . . .” Jú li us 30-án már a má sik 
fél elő ké szü le te i ről is vol tak hí rei: „A vá ros ban nyug ta la ní tó hí rek 
ke rin ge nek a hol nap utá ni temp lom szen te lé si ün ne pélyt il le tő leg. 
Mond ják, hogy a mo ha me dá nok ócs ka han dzsár ja i kat éle sí tik, hogy 
a fa na ti kus Hadzsi Loja el volt fog va, de is mét sza ba don bo csát ta tott, 
hogy az orosz consul vég ren de let ét a válinak ad ta át azon eset re, ha 
az ün ne pély nél le mé szá rol tat nék stb. Ter mé sze te sen én nem lá tom, 
hogy ag go da lom ra ok vol na; azon ban úgy lát szik, ma ga a kor mány 
is tart né mi excessusoktól, mert a tá bor ból ka to na sá got szó lí tott be 
a vá ros ba.”

Kállaynak ezek a bosz ni ai nap ló jegy ze tei, mi helyt 1882-ben pénz-
ügy mi nisz ter ré ne vez ték ki, és Bosz nia-Her ce go vi na leg főbb ve ze té-
se is a ke zé be ke rült, egé szen más di men zi ó kat kap tak. Ne vé hez a 
szak iro da lom ban ál ta lá ban „a Bosz nia pacifikációját” fű zi, at tól füg-
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gő en pe dig, hogy mi lyen nem ze ti sé gű az il le tő szer ző, di csé ri vagy 
el ma rasz tal ja. Az min den eset re tény, hogy Kállay köz vet len ta pasz ta-
la tai alap ján hoz ta meg a Bosz ni á val kap cso la tos dön té se it, s a las sú, 
pas  szív és el ma ra dott tö rök táv kor mány zás he lyett egy gaz da sá gi lag 
ak tív ci vi li zá ló rend szer re sze ret te vol na ala poz ni Bosz nia jö vő jét, 
oly mó don, hogy min den ott élő nép nek, sa já tos sá gai meg őr zé se 
mel lett, le gyen le he tő sé ge a fej lő dés re. Tö rek vé se i ben az a meg győ-
ző dés ve zé rel te, hogy ki ala ku ló ban van a bos nyák „kü lön ál ló nem-
ze ti ség ho má lyos ér ze te”, s hogy Bosz nia gaz da sá gi meg erő sö dé se 
és mo der ni zá ló dá sa ese tén a bos nyák ság mo dern po li ti kai nem zet té 
ko vá cso lód va el tom pít hat ja a fenn ál ló an ta go niz mu so kat.

A szerb tör té net írás 1993-ban Tomislav Kraljačićtól bú csúz va 
így em lé ke zett meg Kállayról: „Kállaynak az volt a szán dé ka, hogy 
a ke le ten lán go ló szerb és a nyu ga ton lán go ló hor vát tűz kö zé egy 
ide gen szi ge tet te le pít sen.” „Nem ez a ma gyar bá ró volt az egye dü li, 
aki a szer be ket úgy él te meg, mint egy új nem zet-öt vö zet kép lé keny 
ösz  sze te vő it.” „Kállay ha lá la óta még há rom szor is mét lő dött meg az 
az erő fe szí tés, hogy egy azon te rü le ten és ugyan azon et ni kai ös  sze te-
vők ből egy más nem zet ne ve lőd jön.”

De Kállay el kép ze lé se i nek és meg ol dá sa i nak nem csak a szerb 
egye sü lést szor gal ma zók bí rá la tá val kel lett meg küz de nie. Rend sze-
ré nek a kon zer va tív mo ha me dán arisz tok rá cia kö re i ben is vol tak 
el len sé gei, akik ugyan úgy vég le tek ben gon dol kod tak, mint a bosz ni-
ai szer bek.

Így szü le tett meg 1900-ban A mo ha me dán ság hely ze te Boszniában8 
cí mű írá sa, amel  lyel a Bu da pes ti Szem lé ben egy travniki mo ha me dán-
nak a bí rá la tá ra vá la szol va, kór kép ét ad ta a bosz ni ai prob lé mák nak, 
és fel kí nál ta a sta tisz ti kai ada tok kal alá tá masz tott meg ol dá so kat is.

Ezek nek az ér té ké ről még azok is meg van nak győ ződ ve, akik 
a leg he ve sebb bí rá lói Kállay bosz ni ai re zsim jé nek, s akik a szerb 
egye sü lés fő el len sé gét lát ták ben ne. Mint a Kraljačić-búcsúztatóból 
ki tűnt, a Kállay-féle bosz ni ai in téz ke dé sek tör té nel mi ér té ke lé sét az 
„eu ró pai tör té net írás fel ada tá nak tart ják”.

Kállay te vé keny sé ge azon ban nem me rült ki a nap ló ve ze tés ben 
és fi lo zó fi ai esz me fut ta tá sa i nak le jegy zé sé ben. Ide jé nek leg na-
gyobb ré szét 1874 ta va szá tól a szerb nép tör té ne té nek a meg írá sá ra 
for dí tot ta: ér dek lő dé sé nek kö zép pont já ban a 19. szá za di szerb tör té-
ne lem fő ese mé nye, a szerb fel ke lés állt, és en nek kap csán ír ta meg 
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  8 Kállay Bé ni: A szer bek tör té ne te 1780–1815. Bp., 1877



a szerb tör té ne lem rö vid át te kin té sét a szerb ség nek a Bal kán-fél szi-
get re va ló ván dor lá sá tól a fel ke lé se kig. Ar ról, hogy mi kész tet te e 
ha tal mas vál lal ko zás ra, az 1867-ben meg je lent, A szer bek tör té ne te 
1780–1815 cí mű mun ká já nak az elő sza vá ban val lott. „Ná lunk e 
tör té net még oly ke vés sé is me re tes, emel lett pe dig re ánk néz ve oly 
ki vá ló ér de k kel bír, hogy nem tar tot tam fe les le ges nek, rö vi den meg-
em lé kez ni azon ré gibb kor ról is, mi dőn Ma gyar or szág és Szer bia 
oly kor mint ba rá tok, de igen gyak ran mint ha tal mas ve tély tár sak 
je len nek meg.”9

A szerb nép tör té ne tét a kis sé hos  szú ra si ke re dett Be ve ze tő ben 
sű rí tet te ös  sze, nem fe led kez ve meg an nak hang sú lyo zá sá ról, hogy 
ilyen „ter je de lem ben s így egy be ál lít va”, mint ahogy ő „meg kí sé rel-
te”, e tör té ne ti té nyek még „se hol sem vol tak fel dol goz va önál ló ki ke-
re kí tett egés  szé”. De nem csak a Be ve ze tő ben, ha nem az egész mű ben 
fel lel he tő a szer ző köz vet len ta pasz ta la ta in és fi lo zó fi ai mű velt sé gén 
ala pu ló meg ál la pí tá sai, me lyek ak kor fu tu risz ti ku sak nak tűn tek, ma 
pe dig az ak tu a li tá suk kal ra gad ják meg az ol va sót. Ilyen pél dá ul a 
Bal kán-fél szi get tör té nel mi-föld raj zi hely ze té nek jel lem zé se, a szer-
bek le te le pe dé se előt ti ko rok ra va ló vis  sza te kin té se: „De a leg kü lön-
bö zőbb né pek nél is, me lyek ál lan dó an meg te le ped tek a fél szi ge ten, 
és ren de zett ál la mo kat al kot tak, fel is mer he tő a tö rek vés: egye sí te ni 
mind azon tar to má nyo kat, me lyek tu laj don kép pen a Bal kán-fél szi get 
ös  szes sé gét ké pe zik. A tel jes egye sí tés csak két ha ta lom nak si ke rült, 
a byzanczinak és az osz má no ké nak, de ezek nek is arány lag csak 
rö vid idő re. Az időn ként fel me rü lő s oly kor-oly kor nagy erő re ver-
gő dő el len té tes tö rek vé sek csak ha mar meg la zít ják vagy vég képp 
meg bé nít ják a köz pon ti ha tal mat. A Bal kán-fél szi get tar to má nya i nak 
egy ide jű cent ri fu gá lis és cent ri pe tá lis irány za ta, min den eset re egyi-
ke a leg ne ve ze te sebb tör té ne ti je len sé gek nek, me lyet ma ép pen úgy 
szem lél he tünk, mint szá za dok előtt.”10

Ugyan ez a gon do lat jut ki fe je zés re a szerb fe je de lem sé gek ről szó-
ló rész ben is: „E fe je de lem sé gek, mint lát ni fog juk, hos  szabb időn 
át, töb bé-ke vés bé önál ló sze re pet ját sza nak a szer bek tör té ne té ben, s 
ne m-egy szer el ke se re dett küz del met foly tat nak egy más sal. Mind az-
ál tal a nép, mely azo kat lak ta, úgy faj ra mint nyelv re néz ve tel je sen 
egy sé ges volt. És ezért két ség kí vül a tör té ne lem egyik leg sa já to sabb 
tü ne mé nye, hogy a Bal kán-fél szi ge tet la kó ös  szes szerb elem még 
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a leg ked ve zőbb kö rül mé nyek kö zött is, arány lag csak rö vid idő re 
volt ké pes a szerb tar to má nyok egye sí té sén ala pu ló egy sé ges ál la-
mot al kot ni. A szét vá lás igen ha mar be kö vet ke zett. És mi ként ma is, 
ha mind járt nem is ön tu da to san át ér zett po li ti kai irány zat ki fo lyá sa 
gya nánt, de tény leg még is há rom gravitationalis köz pon tot ta lá lunk 
a Szá ván tú li szer bek kö zött, ú. m. a tu laj don ké pi Szer bi át, Bosz ni át 
és Mon te neg rót Herczegovinával, úgy már a szer bek meg te le pe dé sé-
nek ide jé ben s azu tán egész tör té ne tü kön át min den kor fel ta lál hat juk 
ezen hár mas köz pon to su lá si tö rek vést. E ne ve ze tes tény két ség kí vül 
ér dek kel bírt a múlt ban, s fi gyel met ér de mel a jö vő re néz ve is.”11

Ma gá nak a szerb fel ke lés nek a tör té ne tét azok nak a tör té nel mi 
ese mé nyek nek az is mer te té sé vel kez di, me lyek sze rin te köz vet len 
ki rob ban tói vol tak a tö rök el le ni lá za dás nak. Ki me rí tő ala pos ság gal 
tár ja fel, mi lyen vi szo nyok kö zött élt a szerb nép a tö rök hó dolt ság ide-
jén, ki tér az osztrák–török há bo rú ra, s ma gá nak a fel ke lés nek há rom 
fe je ze tet szen tel. A szer bi ai ese mé nye ken kí vül szól a fel ke lők ha di 
te vé keny sé gé ről, a fel ke lés ve ze tő i nek egy más kö zöt ti vi szo nyá ról, 
s a kor szak tör té né se it a szerb–török el len tét szem szö gé ből vi lá gít ja 
meg. Ala pos vizs gá lat nak ve ti alá a két fő kül po li ti kai té nye ző nek, 
Auszt ri á nak és Oro szor szág nak a szerb fel ke lés hez va ló vi szo nyu lá-
sát. Lé pés ről lé pés re nyo mon kö ve ti az oszt rák dip lo má cia min den 
in téz ke dé sét, és ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a ke le ti kér dés meg-
ol dá sá ban az ő ko rá ban is érez he tő lé pés hát rányt az oszt rák, majd 
az osztrák–magyar dip lo má ci á nak a hely te len in téz ke dé sei okoz ták. 
En nek a té zi sé nek a ki fej té sé re A szerb fel ke lés tör té ne te 1807–1810 
má so dik kö te té ben ke rült sor tel jes egé szé ben, mely csak Kállay ha lá-
la után, Thallóczy La jos gon do zá sá ban je lent meg 1909-ben.12

Kállaynak nem si ke rült be fe jez nie a ter ve zett ter je de lem ben 
mű vét. Kéz ira tát és jegy ze te it, va la mint az ál ta la fon tos nak ítélt for rá-
sok jegy zé két a saj tó alá ren de ző Thallóczy a má so dik könyv füg ge-
lé ke ként kö zöl te. Így lát tak nap vi lá got az írá sunk ele jén már is mer te-
tett útijegyzetek is. A két könyv meg je le né se kö zött el telt huszonegy 
év alatt Kállaynak há rom ki sebb lé leg ze tű írá sa hagy ta el a saj tót. 
Ezek a mű vek ter je del mük től füg get le nül hű en tük rö zik szer ző jük 
po li ti kai és szel le mi fej lő dé sét, mely nek a nem ze ti li be ra liz mus volt 
a kez de te, és a szá zad vé gi du a lis ta kon zer va ti viz mus ba tor kollt.
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Az el ső mű tu laj don kép pen egy rész ta nul mány a szerb fel ke lés tör-
té ne té hez, és Orosz or szág ke le ti tö rek vé sei cím mel je lent meg 1878-
ban13, ezt kö vet te ugyan az év ben aka dé mi ai szék fog la ló ja, a Ma gyar-
or szág a Ke let és Nyu got ha tá rán cí mű tör té nel mi esszé14, amely ben 
a Nyu gat és a Ke let szel le mi sé gé nek ös  sze ve té sé vel ha tá roz za meg 
Ma gyar or szág he lyét a két ci vi li zá ció ha tá rán, ab ban a hit ben, hogy 
„a köz ve tí tést az em be ri ség két nagy áram la ta kö zött, ne künk kell . . . 
el vál lal nunk, mert mi va gyunk ar ra leg in kább hi vat va . . . Min den er re 
utal; még az a szent erek lye is, me lyet a ma gyar nép mél tán az ál la mi 
és nem ze ti egy ség jel vé nyé ül te kint. A ma gyar ko ro na két rész ből áll. 
Ró má ból szár ma zott az egyik, a má sik Byzánczból. A Nyugot és a 
Ke let szel le me egye sül a szent ko ro ná ban”. An nak el le né re fej tet te 
ki    ál lás pont ját, hogy már a be széd el hang zá sa kor vé de kez nie kel lett 
a szél ső sé ges ma gyar na ci o na lis ták, Rá ko si Je nő és hí vei el len, akik 
a „ma gyar szupremáciát a Szent Ko ro na or szá ga i ban” erő szak kal és 
ki zá ró la gos ság gal sze ret ték vol na meg va ló sí ta ni. Kállay te hát szö ges 
el len tét ben áll az zal a kép pel, ame lyet a szerb szél ső sé ges na ci o na lis-
ták raj zol tak ró la.

Har ma dik mű vét már miniszterkedése alatt, 1900-ban, Bosz nia 
kor mány zó ja ként ír ta. A mo ha me dán ság hely ze té nek a fel mé ré sé vel 
a bosz ni ai kér dés meg ol dá sá nak sa já tos, kállays ví zi ó ját vá zol ta fel 
ben ne, és Bosz nia ci vi li zá lá sá nak gaz da sá gi alap ja i ra is rá mu ta tott.

Ha lá la után kö ze li mun ka tár sa, Thallóczy La jos úgy ítél te meg, 
hogy Kállaynak a szerb fel ke lés re vo nat ko zó hát ra ha gyott kéz ira ta 
önál ló mű ként is me gáll ja a he lyét. Mint be ve ze tő jé ben em lí ti, a kéz-
irat olyan „nagy mé re tű”, hogy meg szer kesz té sé hez kö rül be lül két 
év re volt szük sé ge két mun ka tár sá val együtt: dr. Jungerth Mi hály 
a mű ben sze rep lő egyé nek élet raj zi ada ta it dol goz ta fel, dr. Szekfű 
Gyu la pe dig a név- és tárgy mu ta tót ál lí tot ta ös  sze.

A szerb fel ke lés tör té ne té nek má so dik rész így két kö tet ben 
je lent meg, s Kállaynak tel je sen ren de zett ötfe je zet nyi szö ve gét 
tar tal maz za, de nem az ere de ti el kép ze lés sze rint. Mun ka köz ben 
ugyan is Kállay úgy ta lál ta, hogy nem lesz ide je mű vét be fe jez ni, 
és hogy fel kell dol goz nia a Habs burg Bi ro da lom ha tár men ti te rü-
le te in és a Szerémségben élő szerb la kos ság kö zött 1808-ban ki tört 
lá za dá so kat. Az ezek kel fog lal ko zó fe je ze tek ben már ki raj zo ló dik az 
arc éle a mo dern po li ti kus nak, aki nem csak hogy fel is me ri a csá szá ri 
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ud var nak a ma gyar or szá gi szerb ség gel kap cso la tos po li ti kai já té ka it, 
ha nem ellen zi is őket.

Ter mé sze te sen fel me rül a kér dés: va jon mi lyen is Kállay Ben já-
min nak a szerb nép tör té ne té vel fog lal ko zó mű ve. A szerb fel ke lé sek 
tel jes tör té ne té nek a meg írá sát ter vez te 1815-tel be zá ró lag. Ezt a 
szin te egész éle tét ki töl tő fo lya ma tos mun kát nem si ke rült be fe jez-
nie, de még így is ki emel ke dik a 19. szá za di szerb ség ről szó ló tör té-
ne ti mű vek kö zül – me lyek Radovan Samardžić vé le mé nye sze rint 
nem mond ha tók a leg job bak nak –, s mind ter je del mét, mind tar tal mi 
mi nő sé ge it te kint ve fi gyel met ér de mel.

Kállay mű ve Leopold Rankéra, a mo dern tör té net írás szer bi ai 
meg ala pí tó já ra és a szerb fel ke lés egyik el ső tör té net író já ra is ha tás-
sal volt. E meg ál la pí tás ra a két szer ző azo nos tárgy kö rű mű vé nek 
össze ha son lí tá sa után ju tot tunk. Ranke 1892-ben je len tet te meg 
Belg rád ban Srbija i Turska u devetnaestom veku15 cí mű ta nul má nyát, 
ame lyen két ség kí vül raj ta hagy ta je lét a ma gyar előd „szellem-ujja”. 
Ez „nem is cso da, hi szen Kállay – mint Nemeskürty Ist ván ír ta ró la 
– a ki egye zés utá ni li be rá lis ma gyar po li ti kus nem ze dék je len tős 
tag ja volt”. De leg több ször mint „nem elég gé jó ma gyart”, il let ve 
mint „a szer be ket nem elég gé sze re tő” írót a tör té ne lem lom tá rá ba 
ha jí tot ták.

1889 ta va szán a na gyon be teg Andrássy Gyu la jós la ta, hogy „nem-
 ze tek sor sa fö lött az ágyúk dön te nek majd”, be vált ak kor is, ma is. 
El ső sor ban azért, mert a li be rá li san gon dol ko dó, mű velt és sok ol da lú 
tör té net író dip lo ma ták, mint ami lyen Kállay Ben já min is volt, majd-
nem min dig hát tér be szo rul nak.

Ez az írás a Belg rá di Böl csé szet tu do má nyi Kar Tör té net tu do má nyi Tan szé kén 1988-
ban meg vé dett – Benjamin Kalaj – istoričar jugoslovenskih naroda cí mű – ma gisz-
te ri dol go zat alap ján ké szült.
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AZ ÁR PÁ DOK CSA LÁ DI TÖR TÉ NE TE 
EGY NAGYBECSKEREKEN 
MEG JE LENT KÖNYV BEN

Szű kebb pát ri ánk több mint egy év szá zad dal ez előtt sem szű köl-
kö dött a múlt irán ti tu do má nyos ér dek lő dés ben, an nak ma gas szin tű 
mű ve lé sé ben és az ered mé nyek pub li ká lá sá ban.

Er ről nem csak a Bács-Bodrog Vár me gye Tör té nel mi Tár su la ta 
kö ré hez tar to zó szer zők mun kás sá ga ta nús ko dik, ha nem a mai Bá nát 
te rü le tén, el ső sor ban Becskereken és Versecen zaj ló élénk szel le mi 
te vé keny sé get ki fej tő egyé nek is. Ezek kö zé so rol ha tó a Pleitz-féle 
könyvnyomda és a ke re té ben több ge ne rá ci ón át fo lyó ki adói te vé-
keny ség. Az egyik ilyen művelődéstör té ne ti gyöngy szem, amely   
ná lunk je lent meg, a Sza bó Fe renc né metelem éri plé bá nos ál tal 
szer kesz tett Tör té ne ti Nép- és Föld raj zi Könyv tár, mely nek je len-
tő sé gé ről Lő rinc Pé ter és Né meth Ferenc, a Pleitz-féle nyom da és 
ki adóvállalat te vé keny sé gé nek múlt já ról ér te kez ve már rá mu tat tak.

Ez a Sza bó Fe renc ál tal szer kesz tett tár sa da lom tu do má nyi so ro-
zat, mely nek 1887 és 1903 kö zött több mint nyolc van szá mo zott 
kö te te je lent meg, nem csak a mű vek szer ző i ről ta nús ko dik, ha nem 
an nak az el gon do lás nak a nagy sá gá ról is, me lyet Sza bó Fe renc meg-
ál mo dott. A so ro zat ban olyan mű vek je len tek meg, me lyek kö zött a 
tör té net tu do mány leg kü lön bö zőbb te rü le te i vel és kér dé se i vel fog lal-
ko zók vol tak túl súly ban. Ta lán ért he tő is, hi szen Sza bó Fe renc es pe-
resplé bá no si tiszt je mel lett tör té net tu dós ként is je les ke dett. Sa já tos 
élet cél ja volt a tör té nel mi is me re tek ter jesz té se és nép sze rű sí té se. 
Mi vel a so ro zat kö te te i nek meg je le né si költ sé ge it leg na gyobb rész-
ben egy há zi pén zek ből fe dez te, a meg je lent mű ve ket az is ko lák nak 
és egyes könyv tá rak nak in gye ne sen küld te el, és így azok, min den 
túl zás nél kül ál lít hat juk, a leg szé le sebb nép ré te gek szá má ra is hoz zá-
fér he tő vé vál tak.

A so ro zat ke re té ben alap ve tő tör té nel mi ké zi köny vek is nap vi lá-
got lát tak. Ezek nek a so rá ba tar toz nak azok a kö te tek, me lyek vizs-
gá ló dá sá nak kö zép pont já ban a tör té net tu do mány egyik alap ve tő és 
fon tos se géd tu do má nyá nak, a szár ma zás tan nak a kér dé sei vol tak. 
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Szerzőjuk a fel vi dé ki szár ma zá sú Wertner Mór (1849–1921), aki 
pá lya fu tá sát or vos ként kezd te, a tör té ne lem irán ti ér dek lő dé sét pe dig 
or vos tör té ne ti ku ta tá sok kal foly tat ta, hogy az tán a már em lí tett szár-
ma zás tan (ge ne a ló gia) te rén je les ked jen. A ren del ke zés re ál ló ada tok 
ar ról ta nús kod nak, hogy Auszt ri á ban és Né me tor szág ban na gyobb 
te kin tély nek ör vend he tett, mint Ma gya ror szá gon, még an nak el le né-
re is, hogy az el ső né met nyel ven meg je lent mun kák is az egye dü li 
ma gyar ural ko dó csa lád, az Ár pá dok csa lád tör té ne té vel fog lal koz-
tak. 1887-ben Ber lin ben Glossen zur Genealogie der Arpaden, majd 
1888-ban Bécs ben Die letzten Arpaden cím mel je len tek meg mű vei. 
A ma gyar fő vá ro si tu do má nyos köz vé le mény ér dek te len sé gé ről 
ta nús ko dik töb bek kö zött az a le vél is, me lyet 1889. feb ru ár 22-én írt 
Szil ágyi Sán dor nak, a ma gyar tör té net tu do mány ki emel ke dő egyé ni-
sé gé nek és tu do mányszer ve ző jé nek, s amely így szól:

Nagy sá gos Úr!
Mi u tán már nem reménylem, hogy ta valy be kül dött czikkem 

(Ál mos ki rály fi stb.) a Szá za dok ban meg je le nik, Mél tóz tas sék a sa ját 
költ sé gem re vis  sza kül de ni.

Ki tün te tett tisz te let tel
Dr. Wertner

Úgy lát szik azon ban, hogy Sza bó Fe renc a bá ná ti Né metelem éren 
rá ér zett Wertner ku ta tá sa i nak ér té ké re, mert a Tör té net Nép- és Föld-
raj zi Könyv tár so ro za tá ban négy kö te te je lent meg. Ezek kö zül há rom 
az Árpád-házi ki rá lyok csa lád já val és a ma gyar ural ko dó nem zet sé gek 
ge ne a ló gi ai kér dé se i vel fog lal koz tak. Az el ső könyv 1891-ben lá tott 
nap vi lá got két kö tet ben a Ma gyar nem zet sé gek a XIV. szá zad kö ze pé ig 
cí men, majd szin te ter mé sze tes foly ta tás ként az el ső ma gyar ural ko-
dóház, Az Ár pá dok csa lá di tör té ne te 1892-ben Nagy-becskereken, 
Pleitz Ferencz Pál könyv nyom dá já ban. Már Né meth Fe renc is, aki 
el ső sor ban a Pleitz nyom da te vé keny sé gé vel fog lal ko zott, a so ro zat 
cím sza vai alap ján ar ra a kö vet kezte tés re ju tott, hogy a so ro zat egy meg-
kom po nált, át gon dolt egé szet ké pe zett, és a ki adás ra ke rü lő mű vek nek 
elő re be ter vez ték a he lyét. Ta lán ezt tá maszt ja alá az a tény is, hogy 
a ma gyar ural ko dócsa lá dok tör té ne té vel fog lal ko zó kö tet az 52. a 
so ro zat ban, az egy év vel ké sőbb meg je le nő, az Az Ár pá dok csa lá di 
tör té ne te pe dig az 51. kö tet jel ze tet kap ta. Majd 1893-ban Wertnernek 
a IV. Bé la ki rály tör té ne te cí mű mun ká ja lá tott nap vi lá got a so ro zat 55. 
kö te te ként, nyom ta tá sá nak he lye azon ban Te mes vár lett.
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Az Ár pá dok csa lá di tör té ne te cí mű mű vé ben Wertner Mór az el ső 
„nem ze ti dynastiának” szár ma zás tör té ne té vel fog lal ko zott. Ku ta tá-
sai több éven ke resz tül foly hat tak, mert mun ká ját meg ne he zí tet te 
és le las sí tot ta az a tény, hogy az Ár pád-há zi csa lá d egy tag ja sem 
lé pett sa ját csa lád be li tag gal há zas ság ra, „s ilyen for mán az Ár pá dok 
csa lád tör té ne te a kö zép kor majd nem ös  szes ural ko dó családainak 
po li ti kai, kul tu rá lis és ge ne a ló gi ai tör té ne tét fel ka rol ja”. De Wertner 
vé le mé nye sze rint „így nem zet kö zi je len tő sé gű vé” vált. „S mint hogy 
nem csak az Ár pá dok csa lád tör té ne te, ha nem szá mos ve le ös  sze kö-
tött, más csa lád nak genealógiája a nap ja ink ban mindin kább elő tér be 
lé pő kri ti kai irány dac zá ra is még na gyon sok is me ret len anya got 
mu tat fel” – vél te a szer ző.

A ge ne a ló gi ai ku ta tá sok min den kor ban és min den ku ta tó tól nagy 
tü rel met, pre ci zi tást és min de nek előtt szé les és min den re ki ter je dő 
fi gyel met igé nyeltek. Így az Ár pád-há zi ki rá lyok csa lád tör té ne té vel 
fog lal ko zó Wertner Mór  mun ká ját is ezek a jel zők il le tik, kü lö nö sen 
ak kor, ha tud juk, hogy en nek az ural ko dócsa lád nak majd nem két-
száz, pon to san száz ki lenc ven hét tag já ról kel lett élet raj zot ír ni.

Hogy az ada tok pon to sak le gye nek, a ge ne a ló gus nak a kö vet ke-
ző ada to kat kel lett el len őriz nie: a ne vet, a szár ma zást, a szü le té si 
ada to kat, élet fo lyást, há zas ság kö té se ket, a ha lál idő pont ját és az 
utó do kat. Eze ket az ada to kat Wertner „a már meg lé vő iro da lom nak 
kü lö nös te kin tet bevé te lé vel több nyi re ok ira ti anyag, s a leg újabb 
tör té nel mi-kri ti kai ered mé nyek fel hasz ná lá sá val” pon to sí tot ta és 
ál lí tot ta ös  sze. Hogy az Ár pád-há zi ki rá lyok csa lád fá já nak tel jes 
ké pét pre zen tál ni tud ja, ter mé sze te sen nem csak a la tin és a ma gyar 
nyel vű iro dal mat, ha nem az orosz, né met, an gol, hol land, dán, fran-
cia, gö rög, len gyel, hor vát és szerb nyel vűt is töb bek kö zött is mer-
nie és hasz nál nia kel lett, hogy csak a leg gyak rab ban elő for du ló kat 
so rol juk fel. Mun ká ja sa já tos össze ha son lí tás volt tu laj don kép pen, 
mely ben az ak ko ri ren del ke zés re ál ló iro da lom alap ján von ta le 
kö vet kez te té se it. Mi köz ben ügyel nie kel lett: ne es sen ab ba a hi bá ba, 
hogy: „a tör té ne lem hőseit az em be ri tö ké le tes ség esz mény ké pe i nek 
te kint sük s ezen szo ká sunk nak az a kö vet kez mé nye, hogy ezen ala-
kok tet te it és mű kö dé sét, gon dol ko dás mód ját és tö rek vé sét, a tör té-
net be va ló be fo lyá su kat túl be csül ve bí rál juk meg; több nyi re ab ba a 
hi bá ba esünk, hogy ez ala kok nak meg bí rá lá sá nál, a rá juk vo nat ko zó 
ös  szes is mer te tője le ket nem von juk a kri ti ká nak azon mér té ke alá, 
amellyel a kö zön sé ges ha lan dók éle tét s mű kö dé sét más kü lön ben 
meg bí rál ni szok tuk”.
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Ha ezt az el vet ér vé nye sí tik az ural ko dók el bí rá lá sá ban Wertner 
Mór sze rint, olyan „meg fej té sek hez jut nak, me lyek ről a bí rá ló utókor-
nak csak a leg rit kább ese tek ben volt tu do má sa”.

Sze rin te ezt a kri ti kai ál lás pon tot a tör té net tu do mány ban a ge ne-
a ló gia he lyet te sí ti, hi szen az ural ko dók ról al ko tott tel jes kép hez „az 
em ber be fo lyás ha tá ra in kí vül eső té nye zők mel lé” a „tisz tán em be ri, 
az egyé ni-csa lá di s tár sa dal mi ben ső ség től át ha tott té nye ző ket is” 
is mer nünk kell. Mert ezek a csa lá dok a „né pek sor sá ra”, „ország-
világ” sor sá ra be fo lyás sal vol tak, te hát „ál ta lá nos tör té nel mi je len tő-
sé gét el vi tat ni le he tet len”.

Wertner Mór Az Ár pá dok csa lá di tör té ne té ben így ír V. Ist ván 
ki rály ha lá lá ról:

„Ist ván 1272 nya rán Szer bi á ba ment, hogy vé get ves sen az Uros 
Ist ván szerb ki rály és en nek fia Dragutin, V. Ist ván ve je köz ti el len-
sé ges ke dés nek (ter mé sze te sen Dragutin párt ját fog ta). Ott idő zé se 
al kal má val hoz ták ne ki hí rül if jabb fi á nak, And rás nak Auszt ri á ba 
va ló el szök te té sét. Ez a go nosz tett an  nyi ra el ke se rí tet te, hogy leg ott 
el hagy ta a tá bort, és vág tat va ha zain dult, hogy fi át vis  sza hoz za. Az 
ide gek fel csi gá zá sa s a tikkasztó hő ség elan  nyi ra be teg gé tet te, hogy 
Bu dá ra ér ve, tö ké le te sen ki me rült volt. A vá ros ból a Mar git szi get re 
– le á nya itt apácza volt – át vi tet te ma gát; itt halt meg 1272. augusz-
tus 1-jén. Ugyan csak itt te met ték el.”

A nyom ta tás ban mint egy tízsor nyi szö veg hez há rom ere de ti ok le-
vél szol gál bi zony sá gul, láb jegy zet ben.

Wertner Mór meg szál lott ja le he tett a szár ma zás ta ni ku ta tá sok nak. 
Sa ját be val lá sa sze rint kö zép is ko lai ta nul má nyai óta fog lal ko zott ve le, 
és hogy egy-egy csa lád tör té ne ti rej tély már ak kor „far kaséh sé get” idé-
zett elő ben ne a to váb bi ku ta tá sok ra. Mint aho gyan ar ról is szólt, hogy 
mek ko ra él ve ze tet nyúj tott szá má ra „az a tény, ame lyet va la mely nem-
ze dék rend nek fá rad sá gos mun kám árán va ló ös  sze ál lí tá sa” jelentett.

Meg volt győ ződ ve ar ról, hogy mód sze re egye di. „Amen  nyi re én 
tu dom, az újabb kori iro da lom va la mely ge ne a ló gi ai thema tár gya lá-
sa al kal má val mind ed dig nem ha ladt ezen az úton.” S több éves csa-
lád tör té ne ti ta nul má nya i nak vív má nya it és ta pasz ta la tai nagy ré szét 
Az Ár pá dok csa lád tör té ne té nek ös  sze ál lí tá sa kor al kal maz ta, me lyet 
több nem ze dék ren di táb lá val tett köz zé köny vé ben.

Hogy mi lyen mér ték ben ját szot tak sze re pet a Sza bó Fe renc ál tal 
szer kesz tett so ro zat ban meg je lent mű vei a hi va ta los tör té nész kö rök-
be va ló be fo ga dá sá hoz, nem tud hat juk, egy azon ban biz tos: 1896-
ban már meg bo csá tot ta Szil ágyi Sán dor kez de ti „ér dek te len sé gét”, 
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és is mét kül dött pub li ká lás ra szö ve get, mely „6 évig foly ta tott ku ta-
tá sá nak eredménye” volt. „Azon ké rés sel, hogy vagy a Szá za dok ban 
vagy a Tör té ne ti Tár ban mi e lőbb köz zé ten ni szí ves ked jék.” „Azt 
hi szem – ír ja Wertner –, hogy a mun kám ban lé vő szám ta lan hely-
re iga zí tás sal és meg ha tá ro zás sal ha zai tör té net bú vár ko dá sunk nak 
szol gá la tot tet tem.”

Ortvay Ti va dar azon ban afe lől volt meg győ ződ ve, hogy „alig 
van a ha zai his to ri kus nak könyv re na gyobb szük sé ge mint a je len re” 
(Wertner: Ma gyar nem zet sé gek cí mű köny vé nek elő sza vá ból), hogy 
Wertner Mór „két ség kí vül egyi ke a leg ké pe sí tet tebb ge ne a ló gu sa ink-
nak, ki biz tos szem mel is me ri fel az egyes nem zet sé gek és csa lá dok 
ös  sze tar to zá sát . . .” A ma gyar kö zép kor tör té ne té vel fog lal koz va 
Hóman Bá lint is ér té kel te mun ká ját. „Ka rá cso nyi mel lett Wertner 
nem zet ség tör té ne te i nek és archontológiai cik ke i nek is igen jó hasz-
nát vet tem” – ír ja egy láb jegy zet ben.

Így a nap ja ink ban meg je le nő „mo dern” mű vek is gyak ran hivat-
koznak rá, Györffy György, va la mint Kristó Gyu la, aki 1983-ban 
úgy ítél te meg, hogy mű vei „ma már több he lyütt ki egé szí té sek re, 
mó do sí tá sok ra szo rul nak (egy ál ta lán ide je len ne már le tö röl ni a sok 
év ti ze des port el ső sor ban a Wertner Mór ál tal ös  sze ál lí tott lis ták ról, 
s új archontológiai táb lá kat ös  sze ál lí ta ni), de alap ve tő kö vet kez te té-
sek le vo ná sá ra még így is al kal ma sak”. Úgy tű nik, ezen ál lás pont ján 
Kristó Gyu la a mai na pig nem vál toz ta tott, mert a Makk Fe renc cel 
kö zö sen írt Az Ár pá dok fe je del mei és ki rá lyai cí mű, 2000-ben meg je-
lent köny ve aján lott bő vebb iro da lom lis tá já nak el ső he lyén Wertner 
Mór Az Ár pá dok csa lá di tör té ne te cí mű, Nagybecskereken 1892-ben 
meg je lent mű ve áll.

A fen ti meg ál la pí tás sal azon ban több mint egy év szá zad dal ez előtt 
ma ga a szer ző, Wertner Mór is tisz tá ban volt, mert így írt: „Tu dom, 
hogy mun kám mint min den em be ri mű gyar ló és tö ké let len, hogy az 
újab ban ki adan dó ok irat ok az ál ta lam mon dot ta kat bő ví te ni, pó tol ni 
és ma gya ráz ni fog ják, hogy mun kám nem egy lap ja ma rad szél jegy-
zet nél kül.”

S kell-e en nél több száz tíz év múl tán?
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THIM JÓ ZSEF MŰ VÉ NEK 
IDŐ SZE RŰ SÉ GÉ RŐL

Az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc a ma gyar tör té ne lem nek 
ki emel ke dő és sors for dító ese mény e, az ese mé nyek le írá sa és ér té-
ke lé se pe dig ál lan dó és folyamatos ki hí vás és pró ba té tel a ma gyar 
tör té net tu do mány szá má ra, füg get le nül at tól, hogy ál ta lá nos ság ban 
vagy rész le te i ben vizs gál ja-e a kér dést.

Az 1848/49-es ese mé nyek kér dés kö ré nek az ak ko ri Ma gyar or-
szág dé li ré sze in, a mai Vaj da ság te rü le tén le ját szó dó ese mé nyek 
rész let kér dé sei, me lyek  a for ra da lom, majd a sza bad ság harc ese mé-
nye i re je len tős ha tást gya ko rol tak, de a ké sőb bi ek ben is, a már meg-
vál to zott tör té nel mi kö rül mé nyek ben, 1818 után is érez tet ték ha tá su-
kat az eze ken a tá ja kon tö me ge sen la kó szer bek és a már ki sebb ség be 
szo rult ma gyar la kos ság vi szo nyában.

Az 1848-ban és 49-ben le ját szó dott ese mé nyek nek egyik ki emel-
ke dő szak ér tő je a zombori szü le té sű or vos-tör té nész, Thim Jó zsef 
volt, aki nek A ma gyar or szá gi 1848–49-iki szerb föl ke lés tör té ne te 
cí met vi se lő, 1930 és 1940 kö zött Bu da pes ten meg je lent, há romkö te-
tes ta nul má nya és for rás ki ad vá nya mind a ma gyar tör té net tu do mány-
nak, mind a szerb tör té net tu do mány nak is alap ve tő kézikönyve lett. 
Szer ző jé nek ne ve pe dig egy aránt sze re pel a ma gyar, a szerb és a 
ju go szláv lexikonokban is.

Thim Jó zsef 1864-ben szü le tett Zomborban. Or vo si ta nul má nya it 
a bu da pes ti, a bé csi és a gra zi egye te men vé gez te. Or vos ként 1889-
től Titelen, Zomborban és Apatinban dol go zott. A tör té ne lem iránti, 
kü lö nö sen a szer bek tör té nel me irán ti ér dek lő dé se, úgy lát szik, szo-
ro san ös  sze füg gött a Bács-Bodrogh Vár me gye Tör té nel mi Tár su la tá-
ban ki fej tett te vé keny sé gé vel, va la mint a vár me gye mo nog rá fi á já nak 
meg írá sá val.

Már 1885-ben a Bács ka cí mű lap ban Mik ként irassék meg Bács-
Bodrogh me gye mo nog rá fi á ja? cí men írt cik ket, majd 1892-ben ar ról 
van hír, hogy Thim Jó zsef, az 1848/49-es ese mé nyek és az ab szo lu tiz-
mus ko rá nak tör té ne ti fel dol go zá sát vál lal ta. A készülő mű nek bi zo-

  152  



nyos rész le te it a Tár su lat év köny vé ben kö zöl te vagy az évi köz gyű-
lé sen ol vas ta fel a rész le tet. Így je gyez ték fel A szerb vaj da ság ról, 
A szerb vaj da ság felállításának megkísérlése a múlt szá zad ban vagy 
az 1892-ben Nagybecskereken meg je lent A szer bek tör té ne te cí mű 
há romkö te tes mű ve meg je le né sé nek té nyét.

1917-től Bécs ben te vé keny ke dett, ahol nem csak tör té ne lem mel, 
ha nem szű kebb szak te rü le té vel, a sze mé szet tel is fog lal ko zott, írá sai 
je lentek meg a bakteriológiáról és az ak ko ri gya ko ri be teg ségnek, 
a tra cho mának a gyó gyí tá sá ról. 1921-től 1936-ig a Collegium 
Hungaricum or vo sa ként al kal ma nyílt bé csi levéltári ku ta tá sok ra, és 
nagy levéltári anya got si ke rült ös  sze gyűj te nie, ami bizonyosan alap-
ja volt az 1930 és 1940 kö zött meg je le nő há romkö te tes mű vé nek,     
A magyarországi 1848–49-iki szerb fel ke lés tör té ne té nek. Az el ső 
kö tet, mely 1940-ben je lent meg, az El be szé lő rész al cí met vi se li, a 
ko ráb ban: 1930-ban és 1935-ben meg je lent ket tő pe dig for rás ki ad-
vány. A mű elő sza vá ból ítél ve ez csak egy ré sze volt Thim Jó zsef élet-
fel ada tul ki tű zött cél já nak, „a ma gyar or szá gi szer bek tel jes, alap ve tő 
tör té ne te” meg írá sá nak. Cél jának el éré sét, sza vai sze rint, a meg nem 
ér tés, az anya gi rom lás és a tá mo ga tás hi á nya hi ú sí tot ta meg. Si ke-
rült ne ki vi szont olyan bib li og rá fi át ös  sze ál lí ta ni, me lyet nem csak a 
szerb fel ke lés sel, ha nem a ma gyar sza bad ság harc cal fog lal ko zók is 
hasz nál hat nak.

Thim Jó zsef ér dek lő dé se kö zép pont já ban a ma gyar 1848/49-es 
for ra da lom nak és sza bad ság harc nak csak a ma gyar or szá gi szerb ség 
ál tal szer ve zett moz gal ma állt. Mint egy ki emel te eze ket az ese mé-
nye ket, és tü ze tes vizs gá lat nak ve tet te őket alá min den szem szög-
ből. Eze ket az ese mé nye ket szo ros ös  sze füg gés ben lát ja a ké sőb bi 
tör té nel mi té nyek kel, így az 1918-as ös  sze om lás sal és az új dél szláv 
ál lam meg ala ku lá sá val. Er re a má so dik kö tet elő sza vá ban ma gya rá-
zat tal is szol gál, de tük rö zi ez a Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat né ze te it 
is, még pe dig, hogy a „ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi kér dés, il let ve 
oszt rák kér dés ala pos is me re te nél kül az újabb kori ma gyar tör té-
ne lem nem ért he tő meg”. Eb ben a kér dés kör ben pe dig „alap ve tő en 
meg ha tá ro zó vá vált te hát a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi kér dés egyik 
leg fon to sab bi ka, a „szerb nem ze ti sé gi kér dés is”, és en nek leg je len-
tő sebb ese mé nye „az 1848/49-iki szerb föl ke lés is”. Meg ál la pí tá-
sá ban Thim Jó zsef egy lé pés sel to vább is lé pett, és az ese mé nyek 
in dí tóoká nak „az ös  szes szer bek egye sí té sét és egy egy sé ges szerb 
bi ro da lom föl ál lí tá sát” tar tot ta. En nek tu da tá ban gyűj töt te és rend-
sze rez te óri á si for rás anya gát, me ly nek el bí rá lá sá ban ma gyar, szerb 

  153  



és né met tu dá sa, va la mint bé csi és ju go szlá vi ai ös  sze köt te té sei két-
ség kí vül nagy hasz ná ra vál tak, és le he tő vé tet ték szá má ra, hogy  az 
El be szé lő rész ös  sze fog la lá sában né ze tei egy sze rű nek és ma gá tól 
értetődőnek has sa nak.

Az El be szé lő rész al cí met vi se lő el ső kö tet ben a szer ző negyven-
kilenc fe je zet ben fog lal ko zik a ma gyar or szá gi szer bek 1848/49-es 
föl ke lé sé vel. Az elő szót ki vé ve, amely tu laj don kép pen az ese mé nyek 
ér té ke lé se és a vég kö vet kez te té sek is mer te té se, szin te lé pés ről lé pés re 
min den moz za na tot fi gye lem be vé ve a bel ső és a kül ső té nye zők tü ze-
tes meg vizs gá lá sá val raj zolja meg a nem ép pen egy sze rű hely ze tet. 
Egy for mán kri ti ku san szem lé li a szer bek, a for ra da lom ve ze tő sé ge, 
különösen Kos suth, az Ud var, a Tö rök Bi ro da lom ban élő szer bek és 
Orosz or szág min den lépését, és nem utol só sor ban a szerb–horvát és a 
horvát–magyar vi szony ala ku lá sát. Jó pél dá ja ez an nak, hogy egy-egy 
egy sze rű nek tű nő tör té nel mi ese mény ki ala ku lá sá ban, le ját szó dá sá ban 
és kö vet kez mé nye i ben mi minden nek van je len tő sé ge, és tu laj don kép-
pen egy vég te le nül bo nyo lult és több szá lon futó fo lya ma tot és cse lek-
mény sort ír le, amit mi ma egy sze rű en tör té ne lem nek ne ve zünk.

Azt pe dig, hogy Thim Jó zsef ezek ből az ese mé nyek ből mi lyen kö vet-
kez te té se ket vont le 1939-ben, ami kor az El be szé lő részt ír ta a har ma dik 
kö tet Be ve ze té sé ben, öt ki sebb al cím alá fog lal va is mer tet te.

Az el ső ben, mely A dél szláv egye sí té s nek és a dél szláv bi ro da-
lom nak esz mé je cí met vi se li, azt a né ze tét fej tet te ki, hogy a nem 
szerb fenn ha tó ság alatt élő szer bek min dig a nem ze ti egye sü lés után 
vá gya koz tak, kü lö nö sen Szer biának a tö rök fenn ha tó ság aló li „eman-
ci pá ló dá sa óta”. Ezen a té ren ki emel ke dő Ilija Garašanin te vé keny sé-
ge. Garašanin Czartorijskinak a ha tá sa alatt hir det te a délszláv né pek 
Szer bia kö rü li gyü le ke zé sét, egy tö rök fenn ha tó ság alat ti Ju go szlá via 
meg te rem té sé vel az orosz és oszt rák bal ká ni be fo lyás gyen gí té sé vel, 
ami ből eset leg Len gyel or szág fel sza ba du lá sát is re mél ték. Garašanin 
ter ve azon ban nem volt men tes a nagy szerb po li ti ká tól sem. Ő már 
a dél szláv ok egye sí té sét ter vez te szerb he ge mó nia alatt. Eb ben látja 
Thim a szerb ügy nö kök ki fe je zett te vé keny sé gé nek okát 1848-ban 
a szerb föl ke lés meg szer ve zé se kor. A Habs burg-monarchiáért és -
di nasz ti á ért, an nak in teg ri tá sá ért har col va, a szerb vaj da ság kü lön 
szerb ko ro na tar to mány ként va ló meg szer ve zé sé vel, an nak eset le ges 
ki vá lá sá val a dél szláv egye sü lés el ső lé pé se tör tént vol na meg.

A Magyarországi szer bek és az egyesülési esz me cí mű fej te ge-
té sét Thim Jó zsef az zal a meg ál la pí tás sal kez di, hogy „a ma gyar or-
szá gi szer bek min dig nem ze ti önál ló ság ra, il let ve a Szer bi á val va ló 
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egye sü lés re tö re ked tek, s en nélfog va nem vol tak hí vei sem a Habs-
burg-monarchiának, sem Ma gya ror szág nak”.

Té zi sé nek bi zo nyí tá sára tör té nel mi pél dá kat so ra koz tat fel: az Ál-
Bránkovics te vé keny sé ge, az 1790-es te mes vá ri kong res  szus el sza-
ka dá si tö rek vé sei, Stevan Stratimirovićnak 1804-ben az oro szok nak 
tett aján la ta, vé gül 1848. má jus 13-án a kar ló cai nem zet gyű lé sen az 
önál ló vaj da ság ki ki ál tá sa, a szerb vaj da és pát ri ár ka meg vá lasz tá-
sa  nyílt fegy ver fo gás volt Ma gyar or szág in teg ri tá sa el len. Thim az 
1848-as lá za dást nem a for ra dal mi láz nak a szer be ken va ló ma ni fesz-
tá ci ó ja ként ér té kel te, ha nem en nek okát a tör té nel mi gyö ke rek ben 
ta lál ta meg. Eh hez sok ban hoz zá já rult „a szer bek nem ze ti kul tu rá lis 
kö zös sé ge, va la mint geo grá fi ai el he lyez ke dé sük következtében a 
szerb fe je de lem ség szom széd sá gá nak” té nye is.

Ezek után A magyarországi szer bek ki vált sá gai, po li ti kai és egy-
há zi jog vi szo nyuk a ma gyar ál lam hoz gyűj tő cím alatt azo kat a tör té-
nel mi kö rül mé nye ket tár gyal ja, ame lyek meg ha tá roz ták a ma gyar-
or szá gi szerb ség hely ze tét. Kü lönb sé get tesz az el ső hul lám ban 
be te le pült szer bek – akik nek nem vol tak po li ti kai ki vált sá ga ik – és 
az 1690-ben III. Ar zén pát ri ár ká val ér ke zők kö zött, kik nek I. Li pót 
el is mer te a gö rögke le ti egy ház tel jes au to nó mi á ját és a szerb nem ze-
ti hi e rar chi át, amit a ma gyar kan cel lá ria is el fo ga dott. Le szö gez te, 
hogy a szer bek ven dég  nép Ma gya ror szá gon, te hát nem al kot hat nak 
„ál la mot az ál lam ban”.

Thim Jó zsef ar ról is szól, hogy „a bé ke és a köz biz ton ság hely re- 
ál lá sá val [az oszt rák csá szár] vis  sza fog ja őket ve zet ni előbbeni la kó-
he lye ik re”. En nek az ígé ret nek a meg hi ú su lá sát a szer ző az 1699-es 
kar ló cai bé ke meg kö té sé ben lát ta. Et től a pil la nat tól kezd ve sze rin te 
a ma gyar or szá gi szer bek „ha zát lan nem zet” let tek. Ezek után az oszt-
rák csá szá rok  meg erő sí tik a pri vi lé gi u ma ikat egé szen 1790-ig, ami-
kor a ma gyar or szág gyű lés olyan ha tá ro za tot ho zott, mely nek alap-
ján a szer bek Ma gyar or szág hon pol gá rai let tek. Az 1848. má jus 13-i 
kar ló cai ha tá ro za tok ról, me lyekkel a szer bek nem létező cí me ket és 
jog ál lá so kat kö ve tel tek, A kar ló cai ha tá ro za tok al cím ben ér te ke zik 
ala po san a szer ző, mi köz ben le szö ge zi, hogy I. Fe renc Jó zsef egy 
nem lé te ző kar ló cai pátriárkátusi és pát ri ár kai cí met adott a ma gyar-
or szá gi szer bek nek, de ha son ló volt az eset a szerb vaj da cí mé vel is, 
mert Thim sze rint „szerb vaj da ság Ma gya ror szá gon so ha sem volt”, 
így te rüle tét sem tud hat ták meg ha tá roz ni. A kar ló cai ha tá ro za tok ban 
sze rep lő vaj da ság jog cí met a „ro man ti ka és a po li ti ka szü löt té nek” 
tar tot ta, mely „át ment” a ma gyar or szá gi szerb nép tu da tá ba, és így 
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po li ti kai té nye ző vé vált. A szerb vaj da ság he lyett a csá szár tól köz-
igaz ga tá si te rü le tet kap tak, a „szerb nem ze ti szük ség let nek meg fe le-
lő bel ső köz igaz ga tás sal”, de a ren de let így is ki zár ta a más nem ze tek 
fö löt ti szerb szupremációt.

Ötödikként a ma gyar or szá gi szerb nem ze ti sé gi kér dés ről tár-
gyal va a szer ző ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy „a ma gyar or szá gi 
szer bek so ha sem forr tak ös  sze a ma gyar ál lam esz mé vel. Tör té nel mi 
múlt juk, nem ze ti val lá suk, erős el is me rés re mél tó nem ze ti ér zé sük, 
geo grá fi ai hely ze tük, a szom szé dos Szer bi á nak a tö rök ura lom el le ni 
sza bad ság har cai, kö zös nem ze ti kul tú rá juk, il let ve iro dal muk, mind 
olyan té nye zők, me lyek szo ros nem ze ti ös  sze tar to zá suk ér zü le tét 
el mo sód ni nem en ged ték”.

A ma gyar or szá gi szer bek hely ze tét 1848-ig ki vált sá gos nak tart-
ja Thim Jó zsef. Azért, mert a leg ter mé ke nyebb vi dé ke ket lak ták, 
in ten zív ke res ke dést űz tek, nem vol tak úr bé ri vi szony ban, val lá si 
te kin tet ben füg get le nek vol tak, és a Habs burg ural ko dók köz vet len 
„fennsősége” alatt él tek. „Ezért fej lőd he tett ki ben nük az az ér zés, 
hogy egyen ran gú ak nak érez ték ma gu kat a ma gya rok kal, és Ma gyar-
or szág te rü le tét is magukénak tar tot ták. Az ilyen hely zetmeg ha tá ro-
zá sa ve zet te a ma gyar or szá gi szerb sé get tör té nel mé nek »leg ki ma gas-
lóbb ese mé nyé hez«, az 1848/49-es föl ke lés hez.”

Thim Jó zsef mun ká ja, A ma gyar or szá gi 1848–49-iki szerb föl ke-
lés tör té ne te vi tat ha tat la nul nagy hoz zá já ru lás a ma gyar és a szerb 
tör té ne lem e kulcs fon tos sá gú ese mé nyé nek meg íté lé sé ben. Ezt a 
ma gyar és a szerb tör té net tu do mány ma is ér té ke li. Mun ká ja azon 
rit ka mű vek kö zé tar to zik, mely nek ér té két fel is mer te a ma gyar és a 
szerb tör té net tu do mány is.

A szer bek tör téne te cí mű mű szer ző je, Vladimir Ćorović, Thim 
Jó zse fet a kér dés egyik leg jobb szak ér tőjeként em le ge ti. Vasilije 
Krestić Thim Jó zsef mű vét alap ve tő nek tart ja, még a fel rótt na ci o na-
liz mu sa mel lett is.

Glatz Fe renc, aki nek ta lán egye dül volt al kal ma Thim Jó zsef mun-
kás sá gá ba egé szé ben be te kin te ni, pár hu za mot von va egy 1918 előt ti 
Thim-tanulmány és A ma gyar or szá gi 1848–49-iki szerb föl ke lés 
tör té ne te kö zött le szö gez te, hogy a ké sőb bi ben a né ze tek mo di fi ká lá-
sá ra ke rült sor, mely nek gyö ke re it Glatz a Mo nar chia szét esé sé nek 
kel le met len él mé nyé vel ma gya ráz za, és bi zo nyos szerb szim pá ti á kat 
is fel fe dez ni vélt a mű ben.

Ma, 1998-ban, ami kor már nyil ván va ló az 1918-ban meg ala kult 
kö zös dél szláv ál lam szét esé sé nek té nye, a szer bek és a szerb tör té-
nel mi tu dat kény szer kép ze tek től ve zé relt, a „kard sza vát” szí ve seb-
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ben hall ga tó po li ti ka ve zé rei nem ta nul tak a múlt ese mé nye i ből. 
Ezért van az, hogy ma is ér vé nye sek Thim Jó zsef fél év szá zad dal 
ez előtt írt so rai az 1848/49-es ese mé nyek kap csán, s mint egy kór ké-
ppé vál tak.

A szerb né pet ugyan azon, csak el len té tes irá nyú moz ga tóerők irá-
nyít ják ma is, mint irá nyí tot ták 1848-ban. 
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A SZERB  TÖR TÉ NET ÍRÁS 
MA GYAR SÁG KÉ PE

Két tör té nész – két szem lé let

Min den nem zet tör té nel mi tu da tá nak egyik fon tos ré sze az őt 
kö rül ve vő szom széd né pek ről al ko tott vé le mény, hi szen egy nem zet 
sem tud ja meg ír ni sa ját tör té nel mét a szom szé dos né pek tör té nel mé-
nek és a ket tő érint ke zé si pont ja i nak a vizs gá la ta nél kül.

Ez a tör té nel mi tu dat ter mé sze te sen ko ron ként, tár sa dal mi ré te-
genként, eb ből ki fo lyó lag pe dig a mű velt sé gi fok tól füg gő en vál to zó, 
de nem kis ha tás sal van ala ku lá sá ra az idő sze rű ese mény, a po li ti ka 
is. En nek mű kö dé sét a kö zel múlt ban a vaj da sá gi ma gya rok nak is 
al kal muk volt ta pasz tal ni.

A tör té nel mi egy más ra utalt ságról be szé lünk te hát, mely a ma gyar 
és a szerb nép ese té ben, két sors dön tő tör té nel mi ese mény foly tán, a 
kö zön sé ges szom széd nem ze ti vi szonyt és ez ál tal a tör té nel mi tu dat-
ban el fog lalt he lyét is el mé lyí tet te és több sí kú vá tet te.

Az egyik (idő rend ben ha lad va) a szer beknek 1690-ben tör tént, 
a tö rök el len tá ma dás elől, a vis  sza vo nu ló oszt rák se re gek kel együtt 
a Ma gyar Ki rály ság te rü le té re va ló me ne kü lé se, majd le te le pedé se. 
A má sik pe dig az el ső vi lág há bo rú be fe jez té vel, a vesz tes ha tal mak 
ol da lán va ló had vi se lés következ mé nye ként újon nan lét re jött eu ró-
pai rend szer, mely ben az Osztrák–Magyar Mo nar chia fel bom lá sá val 
Ma gyar or szág dé li te rü le tei az ak kor lét re jött kö zös dél szláv ál lam 
ke re te i be ke rül tek, nem je len ték te len szá mú ma gyar la kos ság gal.

A szerb tör té né szek a ma gyar hon fog la lás té nyét a szer bek ko ra 
kö zép ko ri tör té ne té nek a tár gya lá sa kor ér de kes mó don fi gyel men 
kí vül hagy ják. Ez ta lán ter mé sze tes is, hi szen a hon fog la ló ma gyar-
ság ál tal el fog lalt te rü let és a szerb tör zsek tör té ne ti-föld raj zi el he-
lyez ke dé se tá vol esett egy más tól, és így tu laj don kép pen nem is volt 
rá ok, hogy a ma gyar hon fog la lás té nye a szerb nép tu da tá ba ne ga tív 
elő jel lel épül jön be. A ké sőb bi tör té nel mi ese mé nyek azon ban egé-
szen más irány ba te rel ték en nek a tör té nel mi kép nek az ala ku lá sát, 
amely re a fent em lí tett két – mind két nép új ko ri tör té ne té re vo nat-
ko zó an sors dön tő – ese mény vis  sza me nő leg is be fo lyá sol ta a szerb 
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tör té né szek leg na gyobb ré szét, pszi chó zis ként ne he zed ve mind a 
tör té né szek re, mind az egész szerb nép re. Az adott tör té nel mi hely-
ze tet pedig, amely a már em lí tett tör té nel mi egy más ra utalt sá got ered-
mé nyez te, két ke dé sek kel és ál lan dó fé le lem ér zet tel te lí tet te. Ez a 
fo nál lesz az, ami alap ve tő en meg ha tá roz za a szerb tör té net írás egész 
fej lő dé sét és a ma gya rok ról al ko tott tör té nel mi ké pét.

Így van ez az újab ban igen nagy nép sze rű ség nek ör ven dő Stanoje 
Stanojevićtyel is, aki nek A szerb nép tör té ne te cí mű mű vé t, annak 
1925-ben, Zág ráb ban meg je lent har ma dik ki adá sát hasz nál tuk. A 
ma gya ro kat elő ször Časlav szerb fe je de lem ha lá lá val kap cso lat ban 
em lí ti meg. „Časlav ural ko dá sá nak ide jé ben ál la ma és né pe so kat 
szen ve dett a ma gya rok tá ma dá sa i tól, akik a IX. szá zad vé gén ve tet-
ték meg lá bu kat a Du nát és a Ti szát öve ző sík sá go kon. In nen in dul-
tak rab lá sa ik ra kön  nyű kis lo va i kon, min den irány ba, így dél re is a 
szerb te rü le tek re, Časlav ál la má ba, de kü lö nö sen Bosz ni á ba. Hogy 
eze ket a tá ma dá so kat meg aka dá lyoz za, Časlav el le nük in dult, vis  sza-
szo rí tot ta őket, és Szerémségbe is be tört, de itt, a ha gyo mány sze rint, 
a ma gya rok kal ví vott üt kö zet ben meg halt (960 kö rül).”

Kü lö nös je len tő sé get ez a ko ra kö zép ko ri ese mény csak ak kor 
kap, ha tud juk, hogy Stanojević Časlav ural ko dá sá nak ered mé nye-
ként köny ve li el „a szerb tör zsek ni vel lá ló dá sát, mert a sze pa ra tis ta 
tö rek vé se ket, a he te ro gén ele me ket lik vi dál ta, és ar ra kényszerítette 
őket, hogy úgy és olyan irány ban te vé keny ked je nek, aho gyan azt a 
már egy év szá za da a köz pon ti szerb törzs tet te”. Te hát Časlav ha lá lá-
val a szer bek nép pé ko vá cso ló dá sa sza kadt meg, mert ál la ma ha lá la 
után szét esett.

Mi nő sé gi vál to zást a szerb–magyar vi szony ban azon ban 
Stanojević csak a XII. szá zad ban ér zé kel. Bodin szerb fe je de lem 
ha lá la után, aki szin tén a szerb ál la mocs kák egye sí té sén dol go zott, 
fe lül ke re ked tek a sze pa ra tis ta ele mek, le gyen gít ve így azo kat az erő-
ket, me lyek ha tás sal le het tek vol na a kö zös és egy sé ges kö zép ko ri 
ál lam ki ala ku lá sá ra. Eb ben az idő ben fog lal ták el a ma gya rok Hor-
vá t-or szá got és Dal má ci át, és így szo ro sabb ös  sze köt te tés be ke rül tek 
a szer bek kel. Ez zel Stanojević vé le mé nye sze rint sok te kin tet ben 
alap ja i ban meg vál to zott a hely zet a Bal kán-fél szi ge ten. „A ma gya-
rok eb ben az idő ben ere jük tel jé ben lé vén rá kény sze rül tek ar ra, hogy 
ter jesz ked je nek, új te rü le te ket ke res se nek, mun ká ra és hó dí tá sok ra 
va ló kat. Hor vát or szág és Dal má cia meg szer zé sé vel új lá tó ha tár ok 
és le he tő sé gek nyíl tak meg előt tük, hogy ha tal mu kat si ke re sen ki ter-
jesszék.” „Ezen kí vül Hor vát or szág és Dal má cia meg szer zé sé vel a 
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föld raj zi hely zet ar ra utal ta őket, hogy ter jesz ke dé si irá nyu kat a Bal-
kán fe lé össz pon to sít sák.” Stanojević vé le mé nye sze rint Ma gyar or-
szág ös  sze tű zé se Ve len cé vel és Bi zánc cal el ke rül he tet len volt, de ezt 
lé nye ge sen el té rő nek tar tot ta a ka lan do zá sok ide jé ben tör tént bi zán ci 
rablóhadjáratoktól.

Szin te tör vény sze rű nek vé li, hogy Hor vát or szág és Dal má cia 
meg szer zé se után Ma gyar or szág Bosz ni á ra is sze met vet, és ez azért 
vált le het sé ges sé, mert Bosz nia ki vált „a töb bi szerb ál lam kö zös sé gé-
ből”, el is vesz ti önál ló sá gát, hos  szú idő re pas  szív és defenzív sors ra 
kény sze rül ve így.

A fent em lí tett tör té nel mi ese mé nyek ilyen szem szög ből va ló vizs-
gá la ta és ma gya rá za ta Stanoje Stanojević mű vé nek jel lem ző vo ná sa, 
és a sor ból nem ma rad ki az egyik leg na gyobb szerb ve re ség, a ri gó-
me zei csa ta kö vet kez mé nye i nek az is mer te té se sem. A szerb ál la mo-
kat egy  ural ko dás nyi idő re egye sí tő Dušan cár ha lá la után a tör vény-
sze rű en föl lé pő sze pa ra tiz mus le gyen gí ti, s így a szer bek Stanojević 
vé le mé nye sze rint kön  nyű pré dá ja let tek a „fi a tal és erős tö rök 
ál lam nak”, ame lyet „egy em ber aka ra ta és pa ran csai irá nyí tot tak”. A 
vesz tes csa ta után, Lazar cár ha lá lá val még sú lyo sab bá vált hely ze tet 
ki hasz nál va, Zsig mond ma gyar ki rály te rü let szer zé si ak ci ói „ráké-
nyszerítették Lazar cár öz ve gyét, hogy bé két kös sön Bajaziddal”, és 
ily mó don a szer bek tu laj don kép pen tö rök va zal lus sá vál tak.

Ezért szin te ter mé sze tes, hogy a tö rök hó dolt ság ide jét tár gyal va 
Stanoje Stanojević sa já tos ma gya rá za tot ad a tö rök ura lom nyo mo rú-
sá ga elől me ne kül ni kény sze rü lő, egy más or szág és nép ter mé sze-
tes et ni kai te rü le té re le te le pü lő nem ze trész tet tére. Olyan fo gó dzót 
kí nált, mel  lyel bi zony ta lan sá gát és eset le ges ké te lye it tör té nel mi 
ese mé nyek re hi vat koz va osz lat hat ja el, tör té nel mi jo got for mál va 
azok ra a te rü le tek re, ame lyek re a Du nát és a Szá vát át lép ve Ma gya-
ror szág ra az oszt rák ha ta lom le te le pí tet te őket.

En nek a fo lya mat nak a kez de te (az ál lan dó dél–északi irá nyú 
tö me ges szerb mig rá ció) Stanoje Stanojević sze rint a XV. szá zad ra 
és a XVI. szá zad ele jé re esik. Sze rin te a szer bek ek kor tö me ge sen 
te le pül tek Dal má ci á ba, Hor vá tor szág ba, Szla vó ni á ba, Szerémségbe, 
a Bács ká ba, mes  sze föl a Du na és a Ti sza men tén, Bá nát ba, a Ma ros 
men té re, Er dély be és a Ha va sal föld re. „Sok el nép te le ne dett te rü let 
volt itt – vé li Stanojević –, ame lye ket a szer bek a tö rök elől szök-
ve, sa ját aka ra tuk ból vagy hí vás ra be né pe sí tet tek, hogy mű vel jék 
a föl det és har col ja nak a tö rök kel.” De már ezek a szer bek is, akik 
Dél-Ma gya ror szág ra te le pül tek, ott ős ho no so kat, sa ját törzs be li e ket 
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ta lál tak, akik az avar ura lom alatt a VI. és a VII. szá zad ban a Kö zép-
Du na men tén él tek. A szer bek és a szlá vok Dél-Magyarországon az 
avar ha ta lom bu ká sa után ki sebb ál la mo kat szer vez tek, me lye ket 
a ma gya rok a IX. és a X. szá zad ele jén meg hó dí tot tak. A szer bek 
szá ma Ma gya ror szá gon ez után több ki sebb ará nyú mig rá ci ó val is 
nö ve ke dett Raška és Bi zánc há bo rú zá sa kor, a XIII. szá zad ban, majd 
Dragutin ural ko dá sá nak ide jén. De fel te he tő en a ma gyar ura lom ide-
je alatt is je len tős szerb ter jesz ke dés le he tett a Macsói bán ság ból és 
Bosz nia egyes ré sze i ből. Ezek a túl zott és má ig be nem bi zo nyí tott, 
el lent mon dá sos ál lí tá sok so ro za ta után Stanojević rá mu tat azok ra 
az el len té tek re, me lyek sze rin te az újon nan be te le pü lő szer bek és 
az ak ko rá ra már ős ho nos la kos ság kö zött fenn áll tak. Saj nos, a szer-
ző itt sem egy ér tel mű. Nem tud ni ugyan is, hogy ezen a te rü le ten 
Stanojević a ma gyar föl des ura kat és azok job bá gya it tart ja-e ős ho nos-
nak, ame lyek kö zött vol tak szlá vok is, vagy az avar kor tól kezdve 
itt la kó szlá vok ra gon dol, akik sze rin te ma gá tól ért he tő en szer bek, 
akik nek szá ma a foly to nos és sze rin te nagy szá mú szerb be te le pü lés-
sel ál lan dó an nőtt.

A szer bek észa ki irá nyú mig rá ci ó ját a mo dern tör té net tu do mány 
nem vi tat ja, de an nak ará nya i ról és tö me ges sé gé ről Stanojević meg-
té vesz tő ké pet fest, el lent mon dás ok ba esik, ami kor pe dig a szer bek 
ügyes sé gé ről, üz le ti ér zé ké ről ér te ke zik, a XIX. szá za di ké pet ve tí ti 
ki mint egy há rom év szá zad dal ko rább ra. Ál la mi tá mo ga tá so kat és 
ke res ke del mi cé ge ket em le get, ame lyek a ké sőb bi ko rok ra jel lem ző-
ek, de még ak kor sem bír tak az ál ta la fel té te le zett je len tős ség gel.

El lent mon dás ok ter he lik az 1690. évi szerb be te le pü lés le írá sát is. 
Így ar ról a dön tés ről szól va, hogy a Belg rád nál gyü le ke ző me ne kü lő 
szer bek át lép jék-e a ha tárt, és át kel je nek-e az oszt rák fenn ha tó ság 
alat ti te rü let re, a kö vet ke ző ket ál lít ja: „Vi lá gos volt szá muk ra töb-
bek kö zött az, hogy a val lá su kért és a nem ze ti sza bad sá gu kért ví vott 
har cot sok kal kön  nyeb ben meg ús  szák Auszt ri á ban, ha jo gi lag egy 
kö zös sé get al kot nak azok kal a szer bek kel, akik ko ráb ban köl töz tek 
oszt rák te rü let re.” 

Majd így foly tat ja: „A ma gyar és a hor vát ha ta lom el len sé ges 
ál lás pont ját a szerb ki vált sá gok kal (Li pót-fé le ado mány le vél) szem-
ben még job ban sú lyos bí tot ta a ma gyar és a hor vát ős la kos ság gyű-
lö le te is. En nek a gyű lö let nek in kább gaz da sá gi, mint sem nem ze ti a 
jel le ge. A szer bek azok ban a fal vak ban, ahol le te le pül tek, er dőt irt va 
és a föl det mű vel ve, nem so ká ra ki szo rí tot ták az ős la kó kat. A szor-
gal mas és vál lal ko zó szel le mű ke res ke dők és kéz mű ve sek min den 
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te le pü lés en meg hó dí tot ták a pi a cot, és így az ős la kók el vesz tet ték 
a ver senyt.”

Azt a meg ál la pí tá sát pe dig, amely ben azt fej te ge ti, hogy a ma gya-
rok, kü lö nö sen a ki rá lyi kan cel lá ri án ke resz tül, szo kat la nul tu da to san 
és nya ka san véd ték azon ál lás pont ju kat, hogy a szer bek nek ma gyar 
ál la mi te rü le ten nem jár sem mi lyen kü lön le ges stá tus, sem pe dig 
kü lön te rü let, Stanojević ar ra hasz nál ja fel, hogy meg in do kol ja a 
ké sőb bi, foly to no san az oszt rá kok po li ti ká já ra ját szó szerb ál lásponto-
kat, ame lyek től a szerb nép meg ma ra dá sát is re mél ték.

Jól le het köny ve elő ször 1908-ban je lent meg, a szerb tör té ne lem-
nek a szin té zi sé vel Stanojević még min dig a XIX. szá zad kép vi se lő-
je. Művé nek har ma dik, bő ví tett és ja ví tott ki adá sá ban már öröm mel 
köny vel het te el, hogy 1918. de cem ber 1-jén meg te rem tőd tek a fel té-
t elei a szer bek nem ze ti ál la má nak, a kö zös ál lam ban va ló együt tes 
éle té nek. Azt azon ban már nem tudhatta, hogy ugyan an nak a szá zad-
nak a vé gén a má sok ká rán meg szer zett kö zös ál lam a stanojevići 
in do ko kat és oko kat pél dák ként hasz nál va, azo kat az ag res  szi ó ig 
radikalizálta, és így a szá muk ra ked ve ző nek hitt ál lam ke ret fel bom lá-
sát idé zik majd elő. Így Stanoje Stanojević köny ve is mét be ke rült a 
szerb tör té nel mi köz tu dat ba, ér ve lé se i vel és mód sze ré vel meg fe le lő 
és kéz zel fog ha tó pél da ként. Kö ve tői ma is akad nak. Egye nes ági 
le szár ma zot tai kö zött is: Pavle Stanojević az Új vi dé ki fü ze tek cí men 
meg je le nő hely tör té ne ti fo lyó irat ban köz zé tett írá sá ban Új vi dék előtt 
a szerb Bistrica cí men ar ról ér te ke zett 1992-ben egy szláv toponim 
vagy hidronim alap ján, hogy a vá ros mai te rü le tén a II. és a III. 
szá zad ban lé te zett egy szláv te le pü lés, amely a XVI. és XVII. szá-
za di tér ké pe ken fel is van tün tet ve Bistrica né ven. Ez sze rin te elég 
bi zo nyí ték ar ra, hogy ezt szerb te le pü lés nek tud ja, de az 1990-es 
évek szerb tör té nel mi pub li cisz ti ká ja szám ta lan pél dát pro du kált a 
stanojevići mód szer és szem lé let al kal ma zá sá ról.

Nem egész há rom év ti zed vá lasz tot ta el Stanoje Stanojević 
köny vé nek meg je le né sét at tól a dá tum tól, ami kor egy má sik szerb 
tör té nész, Vladimir Ćorović be fe jez te a szerb nép tör té ne té ről írt 
ös  sze fog la ló ját, mely a szer ző éle té ben nem je lent meg. Vladimir 
Ćorović azon kí vül, hogy a belg rá di egye te men adott elő nem ze ti tör-
té nel met, szel le mi sé gé vel és vi lág né ze té vel, va la mint ak tív po li ti kai 
sze rep lé sé vel ma ga is egy tör té nel mi ese mény ál do za ta lett. Ju go szlá-
via né met meg szál lá sá val, 1941-ben Ćorovićnak szök nie kel lett az 
or szág ból, mű ve i nek sor sa pe dig há nya tot tá vált. A Szer bek tör té ne te 
cí mű mű vé nek kéz ira tát Ćorović 1941 már ci u sá ban ad ta ki adó já nak, 
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aki rossz elő ér zet től ve zérel ve nem ad ta nyom ta tás ba a kéz ira tot, 
ha nem el rej tet te. Ćorović a ju go szláv kor mán  nyal me ne kül ve tűnt 
el. Belg rá di la ká sát a Ges ta po ku tat ta át, és elko boz ta kéz ira ta it. A 
há bo rú be fe jez té vel csa lád ja hos  szas nyo mo zás után tu dott csak kéz-
ira ta i nak nyo má ra jut ni. Így ke rül he tett sor 1989-ben en nek a szerb 
tör té nel mi ös  sze fog la ló nak a meg je le né sé re is.

Tu laj don kép pen Ćorović mű ve bi zo nyos szem pont ból el len pó-
lu sa a stanojevići tör té ne lem szem lé let nek. Ćorović lá tó szöge szé-
le sebb, mint Stanojevićé, és ez a mű vén is meg lát szik, de nem ze ti 
el kö te le zett sé gé ből így sem ve szí tett sem mit.

A ma gya ro kat elő ször Ćorović köny vé nek ötö dik fe je ze té ben,     
A szer bek Bi zánc, Hor vát or szág és Bul gá ria kö zött cím alatt, Si me-
on bol gár cár és Bi zánc el len sé ges ke dé sei kap csán em le ge ti. „VI. 
Bölcs Leó bi zán ci csá szár a ve szé lyes bol gár el len ség el len egy 
új finn-hun né pet hí vott se gít sé gül, a ma gya ro kat, akik Ugriából 
(Ugrije), mely a Kö zép-Urál tól ke let re volt, Besszarábiába eresz ked-
tek le. A ma gya rok ala csony nö vé sű, sö tét bő rű, bo rot vált, var ko csos 
fe jű ek, ál lat bő rök be bur ko ló zott, nagy szám ban lo va sok, tel je sen 
ázsi ai tö rök tí pu sú ak vol tak. Ezért a bi zán ci ak gyak ran tö rö kök nek 
is ne ve zik őket. No mád va dá szat tal és ál lat te nyész tés sel fog lal ko zó 
nép. Ke gyet le nek. Szó sze rint vért it tak, nyers és fél nyers hú son 
él tek. A Du ná nál elő ször 838-ban je len nek meg, a bol gá rok szö vet-
sé ge se i ként a gö rö gök el le né ben, akik kel bi zo nyos fa ji ro kon ság ban 
áll tak. 892-től gyak ran je len tek meg a Du na-me den cé ben is, előbb 
a fran kok szö vet sé ge se i ként, majd Bi zánc ol da lán. Si me on azon ban 
új szö vet sé ge sek re ta lált el le nük a be se nyők ben, akik ugyan olyan 
ázsi ai ere de tű ek vol tak, Dél-Oro szor szág ból szár maz tak, mint ők. 
Elő lük köl töz köd ve, a ma gya rok előb bi lak he lyü ket el hagy ván, 895-
ben és 896-ban vég leg a Du na és a Ti sza köz ti te rü let re te le pül nek. 
Ide köl tö zé sük kel meg fé kez ték a bol gá rok to váb bi elő re nyo mu lá sát a 
Du na bal part ján és pan nó ni ai ha tal muk ter jesz ke dé sét. A ma gya rok 
ide köl tö zé sé vel és a Pan non-sík ság ra va ló le te le pü lé sé vel meg sza-
kadt a köz vet len ös  sze köt te tés a dé li, észa ki és észak ke le ti szlá vok, 
a len gye lek, szlo vá kok és uk rá nok kö zött.”

Ćorović fi gyel mét sem ke rü li el a ma gya rok bi zán ci ka lan do zá sa 
kap csán a Dukljai Kró ni ká ban fel buk ka nó és Stanojevićnál is le írt 
ese mény, mely sze rint a ma gya rok öl ték meg az el ső je len tő s szerb 
ural ko dót, Časlav fe je del met. A két szer ző ma gya rá za ta azon ban 
lé nye ge sen kü lön bö zik, ami mód szer be li és szem lé le ti kü lönb sé gek-
ről is ta nús ko dik. Ćorović ugyan is ezt a tényt nem ar ra hasz nál ja fel, 
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hogy meg ne vez ze azt a kül ső el len sé get, amely mag vá ban hi ú sí tot ta 
meg egy erős ko ra kö zép ko ri szerb ál lam ala ku lat meg erő sö dé sét. 
Te hát nem hi báz tat, ha nem azt ál lít ja, hogy Časlav ál la má nak a ke let-
ke zé se nem egy „meg ala po zott” és „át gon dolt” ál lam al ko tó mun ká-
nak az ered mé nye, „nem ter mé sze tes tör té nel mi fo lya mat”, ha nem a 
vé let len kö rül mé nye ket si ke rült egy ügyes és ak tív em ber nek ki hasz-
nál nia, aki nek a ha lá la ál la ma meg sem mi sü lé sét is je len tet te.

Idő rend ben ha lad va, ki egyen sú lyo zot tan és ará nyo san szö vi mon-
da ni va ló ját Vladimir Ćorović. Ter mé sze te sen ná la is érez he tő a szerb 
nép egy sé gét meg hi ú sí tó, szét hú zó tö rek vé sek bí rá la ta. En nek okát 
nem kül ső té nye zők ben ke re si, de eze ket is szem előtt tart ja, és asze-
rint, hogy mit tart dön tő nek, tá gul ki fi gyel me egy-egy ese mény re 
vagy kor szak ra, de a sze mé lyi sé gek sze re pé nek kö ze leb bi jel lem zé-
se sem ide gen tő le. A szer bek tör té nel mé nek ös  sze ge ző át te kin té se 
Vladimir Ćorovićnál el vesz ti Bi zánc-köz pon tú sá gát, nem a val lá si 
ro kon ság az, ami mér cé ül szol gál ne ki, hogy de fi ni ál ja a szerb nép stá-
tu sát. Sok kal tá gabb lá tó kör rel szem lé lő dik. Így ami kor olyan ma gyar 
ural ko dó te vé keny sé gé ről ér te ke zik, ter mé sze te sen szerb vo nat ko zá sa-
i ban, aki nek dön tő sze rep ju tott a szerb nép tör té nel mé ben is, fe je ze-
te ken ke resz tül fog lal ko zik ve le anél kül, hogy túl zot tan rész re haj ló vá 
vál na. Így van ez Zsig mond  vagy Má tyás ki rá  ly esetében. Nem tart ja 
bűn nek sem a ma gyar as pi rá ci ó kat, sem pe dig a szerb ne mes ség eset le-
ges, a ma gyar ural ko dó val va zal lu si vi szony ba ke rü lé sét. A ri gó me zei 
csa ta utá ni ese mé nyek re is egé szen más ként te kint, mint Stanojević: 
„A szerb ka taszt ró fát el ső nek a ma gya rok hasz nál ták ki. Zsig mond 
ki rály, aki egész éle tét me rész tet tek kel töl töt te el, in kább ka lan dor 
lo vag volt, mint sem elő re lá tó ál lam fő. Ha ra gu dott Lazar ke néz re és 
Tvrtko ki rály ra, ami ért se gí tet ték a lá za dó hor vát ne me se ket és el len je-
lölt jü ket, Ná po lyi Lász lót. Jól le het a ri gó me zei csa ta előtt ki egye zett 
a szer bek kel, és Vuk Branković sze mé lyé ben hű hí vé re ta lált, 1389 
őszén egé szen lo va gi at la nul Lazar öz ve gye, az okos Milica el len 
in dult.” „A Milicát kö rül ve vő ne me sek nek úgy tűnt, hogy a tö rö kök-
kel kön  nyebb ki egyez ni, mint a ma gya rok kal; úgy lát ta, hogy a tö rök 
fe lől ki sebb ve szély fe nye ge ti őket. A tö rök és Szer bia kö zött volt 
még né hány ke resz tény va zal lus ál lam, ame lye ket a tö rök meg tűrt. 
Úgy gon dol ták te hát, ha a szer bek ha son ló vi szony ra lép nek, ez egy-
ben vé de lem is lesz a tö rök el len. Ma gya ror szág hoz a szer bek vol tak 
leg kö ze lebb, és tel jes volt ki szol gál ta tott sá guk . . .” Te hát a tö rök kel 
kö tött egyez mény meg fon to lás és mér le ge lés tár gya volt, nem pe dig 
re mény te len utol só hú zá s. Ćorović te hát mon da ni va ló ját nem a hű bé-
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ri rend szer től ak kor még ide gen nem ze ti el len tét re építi, ha nem an nak 
szel le mé ben, az ural ko dó és a va zal lus vi szo nya ként tár gyal ja.

Ter mé sze te sen ő is fog lal ko zik a szer bek szin te foly to nos, de 
kü lön bö ző in ten zi tá sú észak ra köl töz kö dé sé vel. Itt is ob jek ti vi tás ra 
tö rek szik, té nye ket, szám ada to kat kö zöl ak kor, ami kor a Má tyás 
ko ra be li be te le pü lé sek ről be szél.

A nagy szerb be köl tö zés nek 1690-ben kü lön fe je ze tet szen tel, és 
kü lön tár gyal ja a szer be ket Ma gya ror szá gon. Pár hu za mot von a szerb 
egy há zi kö rök óha jai és az oszt rák csá szá ri ki vált sá gok kö zött. A 
szerb óha jok ról így ír: „Szá má ra (ti. a pát ri ár ka szá má ra) nem lé tez tek 
tör té nel mi ha tá rok, csak a be te le pült, a nép ál tal bir to kolt pil la nat nyi 
hely ze tet is mer te el . . .” Ma gya rá za tá ból és az azt kö ve tő ese mé nyek 
le írá sá ból ki tű nik, hogy Ćorović tisz táz ta ma gá ban a hely ze tet. Azt, 
hogy egy ide gen ál lam te rü le tén sze ret tek vol na a szer bek meg te le pül-
ni. Az oszt rá kok nak tett szol gá la ta i kért val lá si kü lön bö ző sé gü ket és a 
ma gyar ál lam tól és a ma gyar tár sa dal mi rend től füg get len hely ze tü ket 
és kü lön ál ló sá gu kat kap ták. A Rá kó czi -fé le fel ke lés sel pél dá ló dzik, 
ecse tel ve, hogy a szer bek oszt rákpár ti po li ti ká ja mi lyen kö vet kez-
mé nyek kel járt. „A ma gya rok bos  szút áll tak a szer be ken, ha ra gud va 
rá juk, mert mint jö ve vé nyek el le nük for dul tak, a bé csi kor mányt 
se gít ve. A ma gya rok fél tek, hogy a szer bek ju tal ma zá sa az ő lé tük és 
nem ze ti ér de ke ik szám lá já ra megy majd.” Vladimir Ćorovićnak ez a 
meg fo gal ma zá sa is tör té nel mi tisz tán lá tás ról ta nús ko dik. Ez kü lön böz-
te ti meg nagy mér ték ben a ma gyar ságké pét a Stanoje Stanojević ál tal 
 vá zolt áb rá tól. Míg Stanojević mű vé ben a szerb nem ze tet ál lan dó vész-
hely zet ben foly to no san nagy nem zet men tő fel ada tok vég zé se köz ben 
lát ja, hir det ve, hogy a kör nye ző, egy ben más val lá sú nem ze tek, köz-
tük a ma gya rok is, év szá zad okon ke resz tül el le nük dol goz tak, ad dig 
a Vladimir Ćorović ál tal meg raj zolt ma gyar ság kép, an nak tör té nel mi 
fej lő dé sé ről is ta nús ko dik. A nyers húst evő, ázsi ai lo va sok ból fej lett 
kö zép ko ri nép és új ko ri nem zet ké pét tár ja elénk. Egy szom szé dos 
né pét, amely a szerb nem zet mig rá ci ó já nak ered mé nye ként nem egy 
irány ban ha tó nem ze ti ér de ke ket pro du kált, és amely nek ter mé sze te-
sen vol tak és lesz nek tör té nel mi kö vet kez mé nyei.

Ér zé sünk sze rint nap ja ink szerb tör té net tu do má nyá nak a na pi po li-
ti kai cé lok el éré sé ben az újabb nem ze ti fruszt rá ci ók és bi zony ta lan-
sá gok gyó gyí tá sá ra szük sé ge van a hungarofóbiás stanojevići kép re. 
De a ćorovići tör té ne lem szem lé let nek és mód sze rek nek is akad nak 
kö ve tői. Sze ren csénk re!
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A SZERB TÖR TÉ NET TU DO MÁNY 
SZEM LÉ LET VÁL TÁ SA ÉS 

A MA GYA ROK RÓL AL KO TOTT KÉP 
A 20. SZÁ ZAD VÉ GÉN

A ju go szláv tör té net írás és tör té net tu do mány a kö zös dél szláv 
ál lam lét re jöt tét a 17. szá zad tól ész lel he tő tör té nel mi fo lya mat ter-
mé sze tes vég ered mé nye ként és a tör té nel mi igaz ság győ zel me ként 
ma gya ráz ta. Ter mé sze te sen a kö zös ál lam meg ala ku lá sá nak té nye 
nem zár ta ele ve ki ezek nek a nem ze tek nek (szer bek nek, hor vá tok-
nak és szlo vé nek nek) a sa ját nem ze ti cél ja it, ame lyek nem min dig 
vol tak egy irá nyú ak, és eb ből ki fo lyó lag el len té te ket is ma guk ban 
hor doz tak. Eze ket a kö zös ál lam meg ala kí tá sa kor komp ro mis  szu mos 
meg ol dá sok kal rö vid tá von el fe led ték, de azok a tör té ne lem fo lya-
mán vál sá gok for má já ban idő ről idő re a fel szín re ju tot tak. E cé lo kat 
azon ban az ál lam át szer ve zé sé től kezd ve a nyílt ki rá lyi dik ta tú rá ig 
ter je dő esz kö zök kel meg pró bál ták el há rí ta ni. A szá zad vé gé re az 
el len té tek an  nyi ra el mé lyül tek és ra di ka li zá lód tak, hogy fel emész-
tet ték azt a ma ra dék integratív erőt is, ami Ju go szlá vi át lét re hoz ta 
és ös  sze tar tot ta, s így 1991-ben Szlo vé nia ki vá lá sá val a fel bom lás 
fo lya ma ta fel tar tóz tat ha tat la nul el kez dő dött.

Ju go szlá via szét esé sé nek ter mé sze te sen gaz da sá gi, po li ti kai és 
tár sa dal mi előz mé nyei is vol tak, ame lyek ben a dél szláv né pek nek 
a múlt ról al ko tott ké pük, az ön ma guk ról és a szom szé dos or szá gok, 
il let ve né pek irán ti vi szo nyuk tu do má nyos ér té ke lé sé ben be állt vál-
to zá sok sa já tos je len tő sé gű ek. Kü lö nö sen ak kor, ha tud juk: olyan 
hely ze tek is elő for dul tak a szerb és a ma gyar nem zet kap cso la tá ban, 
mint 1690-ben, ami kor a ma gyar ki rály ság te rü le té re nagy szám ban 
te le pül tek szer bek, majd 1918-ban az Osztrák–Magyar Mo nar chia 
szét esé sé vel Bács ká nak, Bá nát nak, Ba ra nyá nak, a Murántúlnak és a 
Mu ra köz nek a Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály ság hoz va ló csa to lá sa-
kor nem je len ték te len szá mú ma gyar la kos ság is ki sebb ség be ke rült. 
Így a két sors dön tő tör té nel mi ese mény a kö zön sé ges szom széd sá gi 
vi szonyt el mé lyül teb bé és több sí kú vá tet te.

Az egy más ról al ko tott kép a dél szláv nem ze tek tör té nel mi tu da-
tá ban a kö zös ál lam, az együtt élés több mint két és fél év szá za dos 

  166  



tör té nel mi szük ség sze rű ség ének ér ze té től az egy más el le ni har cig 
ra di ka li zá ló dott. Ez a nem ze ti be fe lé for du lás fo lya ma ta a szerb nép-
nél volt ér zé kel he tő a leg job ban.

A nyolc va nas évek kö ze pé től a szerb in tel lek tu á lis elit kö re i ben 
mind nyíl tab ban kezd ték el han goz tat ni, hogy a dél szláv ál lam ban 
a szerb nem zet el vesz tet te a ne ki já ró he lyét és nem ze ti jo ga it, 
en nél fog va szük sé ges nek ta lál ták, hogy a hely zet fel mé rés után 
nyil vá no san is kö ve tel jék a hely zet gyö ke res meg vál toz ta tá sát a szö-
vet sé gi ál lam ke re te i ben. Eb ben a mun ká ban a Szerb Tu do má nyos 
és Mű vé sze ti Aka dé mia ti zen hat tag já ból ala kí tott aka dé mi ai bi zott-
ság járt az élen, mely nek mun ká já ban a két tör té né szen, Radovan 
Samar-džićon és Vasilije Krestićen kí vül Pavle Ivić, Antonije 
Isaković, Dušan Kanazir, Mihailo Marković, Miloš Macura, Dejan 
Medako-vić, Miroslav Pantić, Ljubiša Rakić, Miomir Vukobratović, 
Stojan Đelić és Nikola Čobeljić vet tek részt (raj tuk kí vül 1985-ben 
a mun ká ban Dobrica Ćosić is köz re mű kö dött), az zal a cél lal, hogy 
a vál ság ba ju tott ju go szláv tár sa da lom ve ze tő i nek se gít se nek a ki út 
ke re sé sé ben. Az aka dé mi ai bi zott ság 1985-ben több ször is ülé se zett, 
itt a ta gok a sa ját meg lá tá sa ik alap ján ké szü lő kö zös szö veg meg-
szer kesz té sén dol goz tak. A bi zott ság to váb bi za var ta lan mun ká ját 
egy igen nagy pél dány szá mú belg rá di na pi lap ha sáb ja in meg je le nő 
cikk tet te le he tet len né, amely ben a Szerb Tu do má nyos és Mű vé sze ti 
Aka dé mi át az zal vá dol ták meg, hogy tag jai il le gá lis ér te kez le te ken 
a po li ti kai ve ze tő ség és az ál lam el len mun kál kod nak, és ugyan ott 
kö zöl ték az aka dé mi ku sok ál tal írt nyers szö ve get is, amely Me mo-
ran dum cí men vált rö vid időn be lül is mert té, a 19. szá za di szerb 
nem ze ti prog ram, az Ilija Garašanin ál tal írt Načertanije (Ter ve zet) 
mo dern vál to za ta ként.

A Me mo ran dum nyil vá nos ság ra ke rült hetvenhárom ol da la két 
kü lön, de egy más tól nem füg get len fe je zet ből állt, és A ju go szláv 
gaz da ság és tár sa da lom vál sá ga cím mel tíz pont ba fog lal va tag lal ta 
a ju go szláv gaz da ság ha nyat lá sá nak oka it. Az aka dé mi ku sok vé le mé-
nye sze rint már 1964-ben, az 1961–1965-ös öt éves terv fel füg gesz-
té sé vel nyil ván va ló vá vált a vál ság, ami kor a gaz da ság de cent ra li-
zá ló dá sá val, a köz pon ti ter ve zés be szün te té sé vel, a nyolc kü lön ál ló 
gaz da sá gi tér ség meg te rem tő dé sé vel az egy sé ges ju go szláv pi ac meg-
sem mi sí té sét ér ték el, és ez ál tal az ál lam élet a tör té nel mi fej lő dés sel 
el len té tes út ra te re lő dött. A vál sá got ke ze lő sta bi li zá ci ós prog ram 
ered mény te len sé gé ben, az egy szer a vál ság ban gon dol ko dó, majd az 
azt le ta ga dó vi sel ke dés ben a Me mo ran dum szer zői a po li ti kai ve ze tő 
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kö rök fe le lős ség aló li ki bú vá sát lát ták. A tu do mány és a tu dás hos -
szú év ti ze des mel lő zé se a tár sa dal mi fej lő dés meg tor pa ná sát idéz te 
elő. A po li ti ká ban és az ál lam ve ze tés ben is meg ne vez ték a vál sá got 
elő idé ző oko kat. El ső sor ban azt, hogy az 1943-ban, a Ju go szláv Nép-
fel sza ba dí tó An ti fa sisz ta Ta nács (AVNOJ) II. ér te kez le tén meg ho zott 
ha tá ro za tot a fö de ra tív ál lam be ren de zés ről sze rin tük az 1974-ben 
el fo ga dott, ún. titói al kot mán  nyal meg sem mi sí tet ték. A Me mo ran-
dum sze rint a köz tár sa ság ok és az au to nóm tar to má nyok ál la mi sá gát 
az unitarizmus és a cent ra liz mus el le ni harc pa lást ja alatt a Szerb 
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság ká rá ra erő sí tet ték meg. Sze rin tük az 1974-es 
al kot mány rom bo ló ha tá sa nem ke rül te el az ok ta tást, a kul tú rát, a 
nyelv tu do mányt sem. A tu dó sok és mű vé szek pe dig a köz tár sa sá gi 
ke re tek rab ja i vá vál tak.

Ezért a sok szor ta lá ló an meg ha tá ro zott kór ké pet mu ta tó hely ze-
tért az aka dé mi ku sok a Ju go szláv Kom mu nis ta Párt ve ze tő sé gét 
tet ték fe le lős sé. Az elé ge det len ség oká nak tar tot ták azt a tényt is, 
hogy a szerb nem zet nek le he tet len né tet ték a nem ze ti szu ve re ni tás 
gya kor lá sát, nem ze ti ön meg ha tá ro zá sát, kü lö nö sen Kosovóban. De 
kér dé ses nek tar tot ták a szerb nem zet ál la má nak a lé te zé sét is, ezért 
sze rin tük a ju go szláv tár sa da lom eb ből a vál ság ból csak ak kor lá bal-
ha tott vol na ki, ha ezek nek a jo gok nak a gya kor lá sá ban min den nem-
zet nek, így a szerb nek a jo gai is tel jes mér ték ben ér vé nye sül nek.

A Me mo ran dum má so dik ré szé ben az aka dé mi ai bi zott ság fi gyel-
mé nek kö zép pont já ban Szer bia és a szerb nép hely ze te állt. Meg 
vol tak győ ződ ve ar ról, hogy a ju go szláv vál ság min den köz tár sa sá got 
és nem ze tet érint, de sze rin tük a szerb nép nek kü lön ag go da lom ra is 
volt oka, el ső sor ban Szer bi á nak a töb bi köz tár sa ság hoz vi szo nyí tott 
hosz  szú tá vú és fo lya ma tos gaz da sá gi le ma ra dá sa mi att. Ren de zet len-
nek tar tot ták a fö de rá ci ón be lü li ál la mi és jo gi kér dé se ket – mind a 
szö vet sé gi ál lam mal, mind pe dig a Szerb Szo ci a lis ta Köz tár sa ság hoz 
tar to zó két au to nóm tar to mán  nyal (Kosovóval és Vaj da ság gal) kap-
cso lat ban. Ta lán a Me mo ran dum írói vol tak az el sők, akik te kin té lyük 
tel jes tu da tá ban a szer bek nép ir tá sá val vá dol ták meg a kosovói al bá no-
kat, és azt „drá mai mé re tű fe szült ség ként” jel le mez ték. A szö vet sé gi 
ál la mot az zal vá dol ták meg, hogy Szer bia a kö zös ál la mi szer vek ben 
nem tud ta ér vény re jut tat ni a sa ját és a szerb nép nem ze ti ér de ke it. 
Sze rin tük Szer bia fej lő dé sé be arány ta la nul ke ve seb bet fek tet tek be, 
a gaz da sá gi cse re sem volt egyen ér té kű, sőt a fö de rá ció kö zös pénz-
alap ja i ba va ló szer bi ai jut ta tá so kat is arány ta la nul nagy nak tar tot ták 
gaz da sá gi fej lett ség éhez vi szo nyít va. Egy alá ren delt, el ha nya golt 
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gaz da ság ké pé ben je le ní tet ték meg Szer bi át, s a Hor vá tor szág hoz és 
Szlo vé ni á hoz vi szo nyí tott gaz da sá gi és po li ti kai alá ren delt sé gét is 
hang sú lyoz ták. Mind ezt igaz ság ta lan nak tar tot ták, mert sze rin tük a 
kö zös ál lam lét re jöt té ért a szerb nem zet hoz ta a leg na gyobb ál do za tot. 
A szerb nép jo ga i nak ve szé lyez te tett sé gét az aka dé mi ai bi zott ság már 
a má so dik vi lág há bo rú előt ti párt po li ti ká ban is fel lel te. Ugyan is sze-
rin tük a kom mu nis ta szer vez ke dés ben és hi e rar chi á ban a szerb ká de-
re ket mint az el nyo mó nem zet fi a it mel lőz ték, és a szerb kom mu nis ta 
moz ga lom nem ala kí tot ta meg a sa ját nem ze ti párt ját. Az AVNOJ II. 
ér te kez le tén sem ju tot tak ki fe je zés re a szerb nem ze ti ér de kek, így 
a má so dik Ju go szlá via jö vő be li ál lam be ren de zé sé vel kap cso la tos 
dön tés ho za tal kor sem. Ezt a tör té nel mi tényt a do ku men tum szer zői 
mint a szerb nem zet in teg ri tá sá ba ha to lót ér té kel ték, amel  lyel a szerb 
nem zet vi tá lis ér de kei is ve szély be ke rül tek. Az egyen ran gú nem ze tek 
és nem ze ti sé gek, az egyen ran gú ál lam pol gár ok Ju go szlá vi á- ja min den-
ki nek meg ada tott, csak a szer bek nek nem. Az 1974-es al kot mány az 
au to nóm tar to má nyo kat köz tár sa sá gi ha tás kör rel ha tal maz ta fel, s 
azok nyíl tan be avat koz hat tak a kö zös par la men ten ke resz tül Szer bia 
bel ügye i be, és azt tény le ge sen há rom kü lön ál ló egy ség re osz tot ta fel. 
A szer zők fel tét le nül szük sé ges nek tar tot ták a szerb nem ze ti egy ség 
és ál lam mi előb bi hely re ál lí tá sát. A há bo rú ban meg szer zett nem ze-
ti és ál la mi egy sé get né ze tük sze rint a szer bek bé ké ben ve szí tet ték 
el. Er re a leg mar kán sabb bi zo nyí ték ként a szer bek Kosovóból va ló 
el űzé sét hoz ták fel. A bi zott ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy a szerb 
nép 1981-ben nyílt had üze ne tet ka pott, és ez a harc – a Me mo ran dum 
meg szü le té sé nek pil la na tá ban – már öt éve tar tott, s en nek egyet len 
ál do za ta a szerb nem zet volt. Elé ge det le nek vol tak a hor vát or szá gi 
szerb ség hely ze té vel is, mert an nak a szá ma is csök kent 1948 és 1981 
kö zött, ami hez nagy mér ték ben hoz zá já rult az is, hogy a szer bek a 
gaz da sá gi lag fej let len Li ka, Banija és Kordun te rü le tén él tek, és jö ve-
vény nép ként ál lan dó as  szi mi lá ci ó nak vol tak ki té ve.

Nagy je len tő sé get tu laj do ní tot tak an nak a tény nek is, hogy a 
szerb ség két ötö de Szer bi án kí vül, más ju go szláv tag köz tár sa ság ok-
ban élt. Mind ezek tu da tá ban ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy a 
Ju go szlá via ke re té ben va ló élet a szerb nem ze tet je len tős de zin teg-
rá ci ós fo lya mat nak tet te ki, és a szerb ség tel jes nem ze ti szét ve ré sét 
tet te le he tő vé, ami re a Vaj da ság au to nó mi á ja szol gált a leg jobb pél dá-
nak. Ál lí tá suk sze rint a Vaj da ság azért ka pott au to nó mi át, mert az a 
Habs burg Mo nar chi á ban élő szer bek vá gya volt a 17. szá zad tól kezd-
ve, azért, hogy a szám be li leg túl súly ban le vő ma gya rok és né me tek 
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közt meg őriz hes sék nem ze ti in di vi du a li tá su kat, egy ben pe dig a csá-
szár ság és Ma gyar or szág ere jét is gyen gí tet ték, ab ban a re mény ben, 
hogy a kel lő pil la nat ban ab ból ki vál va a Szá vá tól és Du ná tól dél re 
le vő test vé re ik kel egye sül je nek. Er re az 1848/49-ben meg szer zett 
Szerb Vaj da ság pél dá ját hoz ták fel, mely nek meg szü le té sé ért „szer bi-
ai test vé re ik vé re is folyt”. A má so dik vi lág há bo rú után a Vaj da ság 
po li ti kai ve ze tő sé gét nem a kö ze le dés és az egye sü lés esz mé je ve zé-
rel te, vél ték a bi zott ság tag jai, ha nem a mind na gyobb el kü lö nü lés 
és a Szer bi á ból va ló ki vá lás lett a cél ja. E fo lya ma tot a ter mé szet és 
a tör té ne lem lo gi ká já val el len té tes nek tar tot ták, ami vel a vaj da sá gi 
ve ze tő ség a szerb nem zet nagy mér té kű de zin teg rá ci ó já hoz já rult hoz-
zá. Az akadémikusok an nak a meg győ ző dé sük nek is han got ad tak, 
hogy egyet len ju go szláv nép nek sem kér dő je lez ték meg a kul tu rá lis 
és szel le mi in teg ri tá sát, csak a szerb nek. Sza ba don osz tot ták fel a 
szerb iro dal mat vaj da sá gi ra, mon te neg ró i ra vagy bosz nia-her ce go vi-
na i ra, így a me cha ni kus te rü le ti fel osz tás sal az is ko lai tan ter vek ben a 
re cip ro ci tás, nem pe dig a mi nő ség és a men  nyi ség el ve ér vé nye sült, 
s így a szerb iro da lom ra is nagy csa pást mér tek.

A Me mo ran dum sze rint fel kell szá mol ni az 1974-es al kot má nyos 
meg ol dá so kat, Szer bi á nak vis  sza kell sze rez nie a tar to má nyok ra át ru-
há zott ál la mi funk ci ó kat, és köz pon to sí tás sal a la za ál lam szö vet sé get 
is meg kell erő sí te ni, hogy ele jét ve gyék a ki vá lá si szán dé kok nak.

Az 1986-ban ki szi vá rog ta tott do ku men tum je len tő sé ge csak 
az el múlt több mint egy év ti zed táv la tá ból, a már le ját szó dott ese-
mény so ro zat is me re té ben kezd ki raj zo lód ni. Ta gad ha tat lan, hogy 
meg je le né sé nek pil la na tá tól kezd ve rend kí vü li gyor sa ság gal ivó dott 
be a szerb tár sa da lom min den ré te gé nek tör té nel mi tu da tá ba, így a 
szerb tör té né szek mun ká ján és a szerb nép tör té nel mi sze re pé nek, az 
eu ró pai ci vi li zá ci ó hoz va ló vi szo nyá nak meg íté lé sé ben is nyo mot 
ha gyott. Hi va ta lo san is re ví zió alá ke rült a szerb nép tör té nel me, 
amely-lyel a Me mo ran dum su gall ta té zi sek szel le mé ben kezd tek el 
fog lal koz ni – a rit ka ki vé te lek től el te kint ve – a szerb tör té né szek.

Ha az utol só egy év ti zed ben írt szerb tör té nel mi té má jú mű vek ről 
kell be szél nünk, szem be tű nő, hogy 1991-ig Ju go szlá via tör té ne te, 
majd ezt kö ve tő en ki zá ró lag a szerb nem ze ti tör té ne lem kér dé sei áll tak 
a fi gye lem kö zép pont já ban, füg get le nül at tól, hogy más dél szláv nem-
zet irán ti vi szony ról van-e szó, mint aho gyan gya kor ta tet te Vasilije 
Krestić aka dé mi kus, kü lö nö sen a szerb–horvát vi szony meg íté lé se 
kap csán, vagy a más nem ze tek kel va ló kö zös tör té ne lem kér dé se i ről 
szól va. Ez a nem ze ti be fe lé for du lás és el zár kó zás biz tos je le.
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Szem be tű nő az is, hogy az utób bi évek ben Ma gyar or szág tör té ne-
té ről és a ma gya rok ról szerb nyel ven nem je lent meg önál ló mű, ami 
azon ban nem je len ti azt, hogy a ma gyar nép tör té nel mé ről a szerb tör-
té net tu do mány nak nincs ki ala kult vé le mé nye. Er ről azon ban na gyon 
ne héz egy sé ges ké pet al kot ni, mert azt a szerb nép tör té ne té vel fog-
lal ko zó mű vek ből le het ki szűr ni. Az biz tos, hogy a ma gya rok ról és a 
ma gyar tör té ne lem ről al ko tott kép bi zo nyos mó do su lá so kon esett át, 
a már az előb bi ek ben is mer te tett Me mo ran dum szel le mé ben, kü lö nö-
sen ak kor nyil ván va ló ez, ha azok ról a tör té nel mi ese mé nyek ről szól-
nak, ame lyek ese té ben a ma gyar és a szerb nép tör té nel mi ér de kei 
ke resz tez ték egy mást vagy egy más sal el len té tes irá nyú ak vol tak. Ez 
fő kép pen azok nál a szer zők nél szem be tű nő, akik a szerb ál lam tö rök 
fenn ha tó ság aló li fel sza ba du lá sá val és az önál ló szerb ál lam meg ala-
ku lá sá val, majd an nak a kö zös dél szláv ál lam lét re jöt té ben ját szott 
sze re pé vel fog lal koz tak. Milorad Ekmečić Stvaranje Jugoslavije 
1790–1918 (Ju go szlá via meg te rem té se 1790–1918) cí mű, 1989-
ben meg je lent mun ká ján már érez he tő a vál to zás. Töb bek kö zött a 
Ma gya ror szág ra 1690-ben tö me ge sen be te le pült szer bek ről szól va 
sze met szú ró a fi gyel mez te té se, mi sze rint a „17. szá zad ban egész 
Ma gyar or szág te rü le tén a ma gya rok csak egy har ma dát al kot ták az 
össz la kos ság nak, ami azt je len ti, hogy van nak te rü le tek, ame lye ken 
alig van nak je len, de en nek kár pót lá sa ként a tör té nel mi jog ra va ló 
hi vat ko zás ada tott meg ne kik. A nyel vi és val lá si kü lönb sé gek mi att 
a gö rög ke le ti val lá sú né pek nek nincs an  nyi jo guk, mint a ka to li ku-
sok nak és pro tes tán sok nak . . .” A ju go szláv nem ze ti moz gal mak 
Szent end ré ről Új vi dék re va ló át ke rü lé sé nek okát ab ban lát ja, hogy 
Dél-Ma gyar or szág inf rast ruk tu rá lis gaz da sá gi fej lő dé se az 1848-at 
meg elő ző idő szak ban gyor sabb üte mű, mint Kö zép- vagy Észak-
Ma gya ror szá gé. Milorad Ekmečić a majd nem kilencszáz ol da las, 
„to tá lis tör té ne lem nek” szánt mű vé ben ar ra tö re ke dett, hogy a dél-
szláv né pek egye sü lé si tö rek vé se i nek ne csak egy ol da lú po li ti kai 
ve tü le tét ele mez ze, ha nem sa já tos tár sa da lom- és mű ve lő dés tör té-
ne ti át te kin tés sel rá mu tas son azok ra a kö zös cé lok ra, az egye sü lés 
fo lya ma tát el len ző és las sí tó moz za na tok ra és ada tok ra, ame lyek a 
kö zös ál lam lét re jöt tét le he tő vé tet ték. Az ilyen lá tás mód ból pél dá ul 
vi lá go san ki raj zo ló dik az a ma gya rok ról al ko tott kép, mi sze rint azok 
a dél szláv egye sü lés el len zői, a szer bek dél-ma gyar or szá gi, önál ló 
és füg get len te rü le te lét re ho zá sá nak aka dá lyo zói vol tak. Az 1790 
no vem be ré ben meg tar tott Te mes vá ri Kong res  szus ról ír va rá mu ta tott 
a szerb tör té net tu do mány ma gya rok ról al ko tott vé le mé nyé nek az óta 
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is ak tu á lis di lem má já ra. Még pe dig hogy a ma gyar tör té ne lem mel 
kö zös ese mé nye i nek el bí rá lá sá ban az oszt rák csá szá ri ud var ér de-
ke it he lyez zék elő tér be, és a meg ol dá si le he tő sé ge ket ne a ma gyar 
al kot má nyos vi szo nyok ke re té ben ke res sék, és ne ab ban ha tá roz zák 
meg a ma gyar or szá gi szerb ség he lyét. Így pél dá ul az 1848/49-es 
for ra da lom mal fog lal koz va a szer ző azt ál lít ja, hogy az szo ro san 
kö tő dik egy dél szláv for ra da lom ese mé nye i hez, még ak kor is, ha 
az a Habs burg Mo nar chia te rü le tén ját szó dott le, és ezek ből az ese-
mé nyek ből Szer bia és más bal ká ni nem ze tek sem zár ha tó ak ki, de 
nem ma gá nak a for ra da lom nak a té nye mi att, ha nem mert a nem ze ti 
moz gal mak te vé keny sé ge el ső fá zi sá nak be fe je ző ese mé nyei vol tak. 
A dél szláv ok egye sü lé si fo lya ma tát négy fej lő dé si sza kasz ra osz tot-
ta, és – azon kí vül, hogy is mer tet te a nem zet ről al ko tott idő sze rű 
el mé le tet – azt 1848 kap csán Kos suth La jos és Đorđe Stratimirović 
nem zet fo gal má nak szem be ál lí tá sá val il luszt rál ta. Meg ál la pít ja, hogy 
Stratimirović egy sze rű nem ze tde fi ní ci ó já val szem ben a kossuthi-
feudális „po li ti kai nem zet” de fi ní ci ó ja állt, ame lyen Kos suth csak 
a ma gya ro kat és a hor vá tok egy ré szét ér tet te, s eb ből ar ra a kö vet-
kez te tés re ju tott, hogy a szer bek so ha sem le het tek vol na a po li ti kai 
nem zet tag jai, eb ből ere den dő en so ha sem kap hat tak vol na füg get len 
po li ti kai és köz igaz ga tá si jo got Ma gyar or szág te rü le tén.

Ér de kes mó don Miroslav Ekmečić a ma gyar po li ti kai gon dol ko-
dás két mű vé vel is be ha tób ban fog lal ko zik, ame lyek sze rin te a dél-
szláv nem ze tek ide o ló gi ai fej lő dé sé re is ki ha tot tak. Mind ket tő nek 
Eöt vös Jó zsef a szer ző je; elő ször A XIX. szá zad ural ko dó esz mé i nek 
be fo lyá sa az ál la da lom ra cí mű mű vé vel, majd a po li ti kai nem zet ről 
al ko tott né ze te i vel és azok nak a dél szláv ok ese té ben va ló tör vény sze-
rű ér tel me zé sé vel fog lal ko zik. Úgy vé li, hogy ezt az utób bi eöt vö si 
gon do la tot há rom fé le mó don ér tel mez ték. Az egyik a po li ti kai hor-
vát nem zet ben va ló gon dol ko dás, a má sik a dél szláv egye sü lés nek 
a hor vá tok ve ze tő sze re pé vel va ló lét re jöt te, a har ma dik a dél szláv 
szö vet ség szerb ve ze té sű vál to za ta. A ne gye dik le he tő ség, a szlo vén 
el mé let azon ban nem az eöt vö si fi lo zó fi á ból ered. Ekmečić né ze té-
nek 1997-ben is akadt foly ta tó ja Vasilije Krestić aka dé mi kus sze mé-
lyé ben, aki a szerb kri ti kai tör té ne ti is ko la meg te rem tő i ről, a Ruvarac 
testvérekről tar tott tu do má nyos ta nács ko zá son Dimitrije Ruvarac 
egy írá sá val kap cso la to san, a szerb–horvát vi szony tör té ne té ről szól-
va a kö vet ke ző ket mond ta: „A 19. szá zad hat va nas éve i től kezd ve, 
az ab szo lu tiz mus bu ká sa után a Mo nar chi á ban a par la men tá ris élet 
be in du lá sá val a szerb–horvát vi szo nyok is fe szül tek és fel boly dul tak 
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let tek. Az ös  sze tű zés oka ab ban rej lett, hogy min den hor vát nem ze ti 
po li ti kai párt politikáját a hor vát ál la mi ság ra és a tör té nel mi jog ra 
ala poz ta, és ezek nek a jo gok nak alap ján a nagy és et ni ka i lag tisz ta 
hor vát ál lam meg te rem té sén dol goz tak. E te vé keny sé gük ben pél da-
kép ük Ma gyar or szág volt. A ma gya rok hoz ha son ló an a hor vá tok is 
el fo gad ták a hor vát po li ti kai és dip lo ma ti kai (diplomatički) nem zet 
fo gal mát. En nek az in téz mény nek a se gít sé gé vel akar tak a szer bek-
ből hor vá to kat csi nál ni és as  szi mi lál ni őket.” Ugyan ezen a tu do má-
nyos ér te kez le ten Čedomir Popov aka dé mi kus Ilarion Ruvarac és 
Jovan Ristić tör té né szi mun kás sá gá nak az ös  sze ha son lí tá sá val ar ra 
a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy Ruvarac a szerb kö zép ko ri ok má nyok 
for rás kri ti ká já ban el fo gult volt. Nikola Radojčić-ra hi vat koz va ő 
is azt ál lí tot ta, hogy Ruvaracnak sem mi sem volt jó: sem a szerb 
ge ne a ló gi ák, sem a szerb év köny vek. Sze rin te min den, ami szerb, az 
sze gé nyes, ami nagy és ér té kes, az pe dig nem szerb, ami a „mi énk, 
az mind sem mi és nyo mo rult”. Ruvaracnak az ilyen mód szer be li 
vi szo nyu lá sa egyik okát Čedomir Popov „a Habs burg-di nasz tia és a 
ma gyar ál lam irán ti lo ja li tás ban” lát ta, ta lán ezért is ál lí tot ták, hogy 
Ruvarac a szer bek ről tör té nel mi va lót lan sá go kat és fél iga zsá go kat 
írt. A Ruvarac irán ti ilyen vi szo nyu lás sal, a szerb tör té net tu do mány 
kri ti kai is ko lá ja meg te rem tő jé nek szin te ri tu á lis meg ta ga dá sá val a 
szerb tör té net tu do mány vis  sza tért a mí to szok ra ala po zott nem ze ti 
tör té ne lem fel fo gás anak ro nisz ti kus mo dell jé hez.

Mihailo Vojvodić Putevi srpske diplomatije (A szerb dip lo má cia 
út jai. Ta nul má nyok Szer bia 19. szá za di kül po li ti ká já ról) cí mű köny vé-
ben, an nak Stojan Novaković a szerb kül po li ti ká ban cí mű fe je ze té ben 
az osztrák–magyar ke res ke del mi ti lal mak ról ér te kez ve bi zo nyí ték-
ként egy ilyen pél dát idéz: „A két ál lam (Szer bia és a Mo nar chia) 
vi szo nyá nak meg rom lá sá hoz nagy mér ték ben a bu da pes ti mil len ni u-
mi ün nep sé gek kö rü li vi ta is hoz zá já rult. Novaković vis  sza uta sí tot ta, 
hogy Szer bi át hi va ta lo san is kép vi sel jék a ma gyar ál la mi ság ezer 
évé nek ün nep lé sén, a szer ve zők azon szán dé ka mi att, hogy a fel vo nu-
lá son a szerb zász lót is (a Szerb Vaj da ság zász la ját) a ma gyar ko ro na 
fenn ha tó sá ga alatt lé vő or szá gok zász lói kö zött vi gyék. A szerb kor-
mány nak ezt az ál lás pont ját a szerb köz vé le mény is tá mo gat ta.”

A szerb tör té net tu do mány szem lé let vál tá sát bi zo nyít ja Ljubodrag 
Dimić Srbi i Jugoslavija (A szer bek és Ju go szlá via) cí mű, 1999 
vé gén meg je lent köny ve is. Eb ben az el múlt év ti zed ben a kü lön-
kü lön je len ség ként ész lelt vál to zá sok együtt je len nek meg, mint 
aho gyan az is, hogy ön meg ha tá ro zá sá ban hol áll ma a szerb nem zet, 
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ami nek ez a tör té ne ti mű is élet hű, idő sze rű bi zo nyí té ka. Ljubodrag 
Dimić már köny vé nek be ve ze tő jé ben ab ból a té zis ből in dul ki, hogy 
a kö zös dél szláv ál lam meg te rem té sét azok a szom szé dos ál la mok 
el le nez ték, ame lyek nek tár sa dal mi fel épí té se nem volt mo dern, vagy 
föld raj zi hely ze tük, vagy más gaz da sá gi, kul tu rá lis és tör té nel mi 
okok mi att. A bal ká ni nem ze tek eman ci pá ci ó já nak és a kis nem ze tek 
nö ve ke dé sé nek ge ne rá to ra sze rin te el ső sor ban az Osztrák–Magyar 
Mo nar chia volt. Majd így foly tat ja: „A Mo nar chi á ban a szer bek a 
ka to li ku sok kal és a mu zul má nok kal ös  sze ke ve red ve él tek az oszt rák 
ko ro na tar to zé ká ban (Dal má ci á ban), ma gyar igaz ga tás alatt (Hor vá t-
or szág ban, Szla vó ni á ban, Ma gya ror szá gon), és osztrák–magyar fenn-
ha tó ság alatt (Bosz ni á ban és Her ce go vi ná ban).” Az osztrák– magyar 
és szerb el len sé ges ke dé sek fel so ro lá sá val jut el az el ső vi lág há bo rú 
ki tö ré sé ig, mely nek ered mé nye ként jött lét re az az ál lam, ame lyet a 
szer bek te rem tet tek meg. 1918 után Ju go szlá via az el ső vi lág há bo-
rú ból vesz tes ként ki ke rü lő el len sé ges szom szé dos ál la mok kal volt 
kö rül vé ve (Ma gyar or szág, Bul gá ria, Auszt ria). Ez a ve szély sze rin te 
olyan mé re tű volt, hogy – 1937-ben a Szerb Kultúrklub meg íté lé se 
sze rint – az a Vaj da ság ban a szerb nem ze ti esz mét is ve szé lyez tet te, 
„ezért en nek a tér ség nek a szerb jel le gét ál lan dó an han goz tat ni kell”. 
A má so dik vi lág há bo rú idő sza ká ban Bács ka, Ba ra nya, Mu ra köz és 
Murántúl „ma gyar meg szál lás” alatt volt, me lyet a szer bek fe let ti 
ál lan dó rep res  szió jel lem zett a szerb elit ki ir tá sa cél já ból. Bör tö nök, 
tá bo rok, tí zez rek kín zá sa, tö me ges raz zi ák kal és ki vég zé sek kel kom-
bi nál va (hétezer zsablyai, kétezer új vi dé ki és ezer be csei szerb ál do-
za tot kö ve telt) – sze rin te ez volt a gya kor lat.

Ljubodrag Dimić szin te nap ja in kig kö ve ti az ese mé nye ket, ter-
mé sze te sen a ma gya rok, még ha név sze rint nem is, sze re pel nek az 
ösz  sze fog la ló ban: „Min den egy szer re tör tént: Ju go szlá via erő sza kos 
szét ve ré se, a fegy ve res sze ces  szió, a szerb et ni kai te rü let le szű kü lé-
se, a po li ti kai elit te he tet len sé ge, a szerb nem zet meg osz tott sá ga, 
a szom szé dos né pek és ál la mok el len sé ges ke dé se – mel  lyel azok 
nem ze ti iden ti tá su kat erő sí tik –, a nem ze ti ki sebb sé gek lo ja li tá sá nak 
meg ta ga dá sa, ter ro riz mus, fegy ve res fel ke lés, harc az au to nó mi á ért, 
az ál lam kö zöm bös sé ge a bosz ni ai szer bek kel szem ben.”

Mun kánk ban nem vizs gál tuk azo kat a mű ve ket, ame lyek a ju go-
szlá vi ai ma gyar ság gal fog lal koz nak, sem azo kat, ame lyek nek szer zői 
ma gya rok, egy re azon ban ki kell tér nünk: Aleksandar Kasaš új vi dé ki 
tör té nész Mađari u Vojvodini 1941–1946 (Ma gya rok Vaj da ság ban 
1941–1946) cí mű, 1996-ban meg je lent köny vé re, me lyet az Új vi dé-
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ki Böl csé szet tu do má nyi Kar adott ki. Mint ahogy a cím is su gall ja, 
Kasaš a ju go szlá vi ai ma gyar ság hely ze té vel fog lal koz va nem mel lőz-
het te a Ju go szláv Ki rály ság és Ma gyar or szág vi szo nyá nak a má so dik 
vi lág há bo rú előt ti és alat ti idő sza kát, to váb bá az azt kö ve tő ál lam kö-
zi vi szo nyok át te kin té sét sem. Nem egy sze rű fel adat ra vál lal ko zott 
Kasaš, ami kor vol ta kép pen Mé szá ros Sán dor ko ráb bi évek ben meg-
je lent, a vaj da sá gi ma gya rok nak a két vi lág há bo rú köz ti hely ze té ről 
szó ló mun ká i nak foly ta tá sá ba kez dett be le. Ké nyes, po li ti ka i lag ma 
is ér zé keny tör té nel mi idő szak ról és tra gi kus ese mé nyek ről kel lett 
ér te kez nie a szer ző nek úgy, hogy a mo dern tör té net tu do mány kö ve-
tel mé nye i nek is ele get tud jon ten ni. Kasaš nem csak re konst ru ál ni, 
ha nem ér té kel ni és ös  sze gez ni is sze re tett vol na. Köny vé nek meg szü-
le té sé ben nagy sze re pet ját szott az 1990-ben be ve ze tett több párt rend-
szer elő idéz te vál to zás is, amely bi zo nyos „történelem(tudat)alatti” 
ese mé nyek fel szín re ke rü lé sét ered mé nyez te. Így a vaj da sá gi ma gya-
rok kér dé se is na pi rend re ke rült. Köny vé nek meg írá sá ban nem kis 
sze re pet ját szott az 1990-ben meg je lent, az ár tat lan ma gyar ál do za to-
kat számonkérő Cse res Ti bor és Matuska Már ton köny ve, va la mint 
Mé szá ros Sán dor ilyen irá nyú ku ta tá sai.

Kasaš mun ká já hoz igye ke zett fel hasz nál ni az ös  szes ma gyar és 
szerb nyel ven meg je lent iro dal mat, a ju go szláv és ma gyar or szá gi 
le vél tá rak ku tat ha tó anya gát. A két ál lam egy más köz ti vi szo nyá ról 
meg ál la pí tot ta, hogy az ma gyar rész ről so ha sem volt őszin te, mert 
ha rö vid tá von lát szó lag nem is, de hos  szú tá von a re ví zi ós ir re den-
ta szán dé kok mi att az 1937-ben be in dult kö ze le dé si fo lya ma tot is 
a bi zal mat lan ság jel le mez te. Kü lön fog lal ko zik a Ju go szláv Kom-
mu nis ta Párt nak a ju go szlá vi ai ma gya rok kal és a Ma gyar or szág 
kül po li ti ká já val kap cso la tos ál lás fog la lá sa i val. Rész le te sen ki tér a 
szer bek ál tal meg szál lás nak de fi ni ált ka to nai igaz ga tás ide je alat ti 
at ro ci tá sok ra, ide o ló gi ai le szá mo lá sok ra. Az 1942-es „hi deg na pok” 
kap csán az 1944-ben a bács kai ma gya ro kat ért sé rel me ket a „sze met 
sze mért, fo gat fo gért” elv alap ján vég be ment ese mé nye ket tör té nel-
mi elég té tel nek te kin ti, mind a há bo rús bű nö sök jo gos el íté lé sét, 
mind az ár tat lan ál do za to két. De leg na gyobb mér ték ben a hi va ta los 
ma gyar ál la mot és ka to na sá got, nem pe dig a vaj da sá gi ma gya ro kat 
te kin ti fe le lős nek. A szer bek el len el kö ve tett bű nök ben arány lag kis-
szá mú vaj da sá gi ma gyar vett részt, emel te ki. A ka to nai igaz ga tás 
alatt ki vég zett ma gya rok szá mát Kasaš öt–hat ezer kö zé tet te. A Vaj-
da ság ban köny ve vi tá kat vál tott ki, a kér dés el is mert ma gyar or szá gi 
is me rő je, Saj ti Eni kő pe dig úgy ér té kel te, hogy Kasašnak si ke rült 
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túl lép nie a po li ti kán, és a tu do mány ber ke i be te rel nie a kér dés re 
vo nat ko zó tu do má nyos vé le mény cse rét. Az ál do za tok szá má nak 
ob jek ti vi tá sát is ki elé gí tő nek ér té kel te, és Kasaš köny ve sze rin te 
le zár ta a „szám há bo rút”.

Az utób bi év ti zed pénz te len sé ge lé nye ge sen le las sí tot ta a hely tör-
té ne ti ku ta tá so kat, ami nem je len ti azt, hogy ezen a té ren nem volt 
ész lel he tő a fen ti ek ben is mer te tett je len ség, kü lö nös gya ko ri ság gal a 
vaj da sá gi te le pü lé sek tör té ne té nek ese té ben. Így tör tént meg, hogy 
pél dá ul hi va ta lo san is két ség be von ták Sza bad ka tör té nel mi cí me re 
nyil vá nos hasz ná la tá nak vagy Új vi dék és Zombor sza bad ki rá lyi 
vá ro si rang ra eme lé sé nek 250. év for du ló já ra va ló meg em lé ke zé s nek 
a jo gát. Gya ko ri a li ci tá lás a szerb ség nek a mai Vaj da ság te rü le té re 
va ló be te le pe dé sé nek ide jé vel kap cso lat ban, ami nek alap ján sze-
ret né nek tör té nel mi ma gya rá za tot ad ni a tá ja in kon va ló fel sőbb ren-
dű sé gük re, elő jo ga ik ra és a mai de mog rá fi ai hely zet re, s mind ezt 
be épí te ni a szerb ség tör té nel mi köz tu da tá ba. Az ilyen meg kö ze lí té si 
mód a Me mo ran dum szel le mé nek ér vény re jut ta tá sát se gí ti elő, mely 
a szer bek nek a más né pek kel va ló együttélni tu dá sát bé nít ja meg, s 
ezek a je len sé gek sok szor hungarofóbiáról is ta nús kod nak.

A szerb tör té net tu do mány ma gya rok ról al ko tott ké pe a rit ka 
ki vé te lek től el te kint ve nem épp a leg ked ve zőbb, saj nos még azo ké 
a tör té né sze ké sem, akik koz mo po li ták, s a nem ze ti be fe lé for du lást 
és xenofóbiát nyil vá no san el ítél ték. Em lít sük meg Ivan Đurić vagy 
Andrej Mitrović aka dé mi kus ne vét, akik sa ját nem ze tük nél nem az 
ész trón fosz tá sát di ag nosz ti zál ták, ha nem an nak rot ha dá sát. Azon ban 
a kí sér tés nek ők sem tud tak el len áll ni, így Andrej Mitrović egyik 
ta nul má nyá ban a még ma is ér vé nyes nem zet kö zi egyez mé nyek 
kö zött az 1920-ban Tri a non ban alá ír tat is fel so rol ta. A múlt szel le me, 
úgy lát szik, nap ja ink drá mai ese mé nyei után is kí sért még a szerb 
tör té net tu do mány ban.

IRODALOM

Antović, Zdravko: Pogledi Vase Čubrilovića na srpsku ideju (Va sa 
Čubrilović né ze tei a szerb esz mé ről). Beograd, 1992
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A VAJ DA SÁ GI MÚ ZE UM ÁL LAN DÓ 
TÁR LA TÁ RÓL

A Vaj da sá gi Mú ze um kiállítási 
ka ta ló gu sá nak mar gó já ra

A Vaj da sá gi Mú ze um a má so dik vi lág há bo rú után, 1947. má jus 
30-án ala kult meg az zal a cél lal, hogy ös  sze tett muzeológiai in téz-
mény ként gyűjt se, őriz ze, fel dol goz za és ki ál lít sa a Vaj da ság te rü le-
tén fel lelt anya gi kul tú ra ré gé sze ti, tör té nel mi, nép raj zi, mű vé sze ti és 
ter mé sze ti em lé ke it. 1990-től tör vény ír ja elő ál lan dó tár lat tar tá sát.

A Vaj da sá gi Mú ze um 1974-ben köl tö zött az új vi dé ki Du na ut cá-
ban le vő, 1900 tá ján épült, Wag ner Gyu la ter vez te épü let be. Ah hoz, 
hogy a bí ró ság nak ter ve zett épü let a mú ze u mi cé lok nak meg fe lel-
jen, két re konst ruk ci ón esett át, me lyek után a Vaj da sá gi Mú ze um 
6424 m2-t mond ha tott ma gá é nak. Eb ből a te rü let ből az ál lan dó tár lat 
1700 m2-t fog lalt el. A mú ze um ak kor, a köz zé tett ada tok alap ján, 
kb. százezer mú ze u mi tárg  gyal ren del ke zett. Az ál lan dó tár la tok for-
ga tó köny ve it zöm mel a mú ze um ál lan dó mun ka tár sai ké szí tet ték. 
Há rom nagy te vé keny sé gi te rü le tet fel öle lő tár la ta i kat A vaj da sá gi 
em ber gyűj tő cím alatt kép zel ték el. Az el ső a te le pü lé sek kel és la kás-
mó dok kal fog lal ko zott vol na, a má so dik a szel le mi élet, a har ma dik 
pe dig a gaz da sá gi élet vív má nya it és fej lő dé sét mu tat ta vol na be az 
ős kor tól nap ja in kig. Ter mé sze te sen ezek a ter vek nem va ló sul hat-
tak meg tel jes mér ték ben, mert no ha a Vaj da sá gi Mú ze um gaz dag 
gyűjtemény-nyel ren del ke zik, a tel jes ség ér de ké ben szá mos tár gyat 
he lyi vagy re gi o ná lis mú ze u mok tól kel lett vol na köl csö nöz ni s ily 
módon ezek tár la tai let tek vol na meg en ged he tet le nül sze gé nyeb bek, 
ezért vá lasz tot ták azt a meg ol dást, hogy az ere de ti tár gya kat má so la-
tok kal he lyet te sít sék. S ezt Jadranka Vinterhalter, aki az Informatica 
Museologica cí mű szak lap ban is mer te tőt je len te tett meg az 1990-
es tár lat ról, a Vaj da sá gi Mú ze um nagy mel lé fo gá sa ként em lí ti. Az  
1990-ben meg ej tett meg nyi tó azon ban már a felgyorsultan zaj ló 
po li ti kai és tár sa dal mi vál to zá sok ide jé re esett, ami ma ga után von ta 
az óva tos, po li ti ka i lag éber és ügyes mú ze u mi ve ze tés is mé telt vál-
toz ta tá sa it mind az ál lan dó  tár la ton, mind a mú ze um alap te vé keny sé-
gét meg ha tá ro zó szem lé let ben. Mint aho gyan meg nyi tóbe szé dé ben, 
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1997 ok tó be ré ben Čedomir Popov aka dé mi kus ki fej tet te, a Vaj da sá gi 
Mú ze um töb bé nem csak a Vaj da ság ban élő szer bek és más né pek 
anya gi kul tú rá já nak a gyűj tő há za, ha nem an nak a szel le mi elv nek 
a meg ele ve ní té se, amely a Szá vá tól és a Du ná tól észak ra élő szerb-
sé get meg ha tá roz za. Kul tú rák, ál la mok, csá szár sá gok, et ni kai kö zös-
sé gek és ci vi li zá ci ók pe ri fé ri á jának ne vez te Vaj da sá got, amely ben 
sze rin te csak a szerb nép nek si ke rült a tör té ne lem rit ka és spe ci fi kus    
je len sé ge ként, az óhazában ma radt nem ze ti tömb ben is ve ze tő sze-
rep hez jut nia, biz to sít va így nem ze té nek a tör té nel mi elő re ha la dá st a 
mo dern eu ró pai nem zet té vá lás fo lya ma tá ban.

Kö vet ke zés képp gyö ke re i ket is mé lyeb ben kezd ték ke res ni a 
Vaj da sá gi Mú ze um ban, és eze ket az 1847-ben ala kult Matica srpska 
ke re tében szer ve ző dött szerb nem ze ti gyűj te mény ben vél ték fel is mer-
ni. Ez a tö rek vés most már vi lá go san rá mu ta tott ar ra, hogy a Vaj da sá-
gi Mú ze um ban nem ze ti be zár kó zá si fo lya mat vet te kez de tét. Eb ből 
most már az is ki tet szik, hogy Vaj da ság több nem ze ti sé gű ös  sze té te le 
nem ke rül affirmatív el bí rá lás ra, sőt ezt a szerb nem ze ti ér de ket 
za va ró tény ként ke ze lik. Idő köz ben, hét év alatt, a mú ze u mi tár gyak 
szá ma har minc ezer rel gya ra po dott.

Néz zük, hol va gyunk mi ju go szlá vi ai, szer bi ai, vaj da sá gi ma gya-
rok eb ben a fel fo gás ban, mi lyen sze rep ju tott őse ink nek és ne künk, kik 
egy or szág ha tár ral va gyunk el vá laszt va a nem ze ti töm bünk től, ezen a 
tár la ton, mely nek Vaj da ság tör té ne tét kel le ne hi te le sen be mu tat nia.

Ter mé sze te sen a ma gya rok kal mint a nép ván dor lást le zá ró utol-
só nak ide ván dor ló nép pel a tár lat lá to ga tó a IX. századot be mu ta tó 
rész ben ta lál ko zik elő ször, majd bő veb ben a Vaj da sá g a kö zép ko ri 
ma gyar ál lam ke re té ben cí met vi se lő rész ben, mely a hon fog la lás-
tól, 896-tól 1526-ig hi va tott be mu tat ni a mai Vaj da sá got. Szemmel 
láthatóan ez az az idő szak, amel  lyel a szer ző, dr. Marko Popović nem 
tu dott mit kez de ni, ami ről a tár lat ve ze tő könyvszö ve ge is ta nús ko-
dik. Egy ál lan dó an moz gás ban le vő, et ni ka i lag tar ka te rü le tet kép zel 
el, több sé gé ben szláv la kos ság gal, me lyen akad tak olyan te met ke-
zé si he lyek is, ameyek az újon nan ide köl tö zött ma gyar la kos sá géi 
vol tak. Ilye nek sze rin te az oroszlámosi, a bocs ári, az újbanovci és a 
batajnicai le lő he lyek. A ma gya rok meg ke resz tel ke dé se után, ír ja a 
szer ző, szá mos mo nos tor épült a fa lu si jel le gű te le pü lé sek te me tő i-
ben, és nyu ga ti ha tás ra ben cés, cisz ter ci ta és fe ren ces ko los to rok is 
épül tek, me lyek nek tér hó dí tá sá val csök kent a ke le ti rí tu sú ko los to-
rok szá ma. Sze rin te ezt a fo lya ma tot a szer bek tö me ges be te le pü lé se 
ál lít ja le a XV. szá zad ban. Em lí ti a ro mán stí lu sú Dombót, Aracsot, 
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Bácsot és a péterváradi cisz ter ci ta ko los tort. A vá rak kö zül Bácsot 
és Slankament, de se hol sem tér ki ar ra, hogy azok, akik ezek ben a 
ko los to rok ban él tek és al kot tak, kik vol tak, ugyan ak kor nem mu laszt-
ja el azt, ami kor biz tos szerb ada tok kal ren del ke zik. A tör té nel mi 
rész, mely a XV. szá zad dal, pon to sab ban a kö zép ko ri szerb ál lam 
tö rök fenn ha tó sá ga alá ke rü lé sé vel (1459) kez dő dik, már nem a 
ma gyar tör té ne ti idő ren det kö ve ti, ha nem ki zá ró lag szerb szem pon-
to khoz tart ja ma gát. Így em lí ti az osztrák–török há bo rúk ered mé nye-
ként lét re jött fel sza ba dí tott te rü le te ken a szerb et ni kai túl súlyt, za va-
ró kö rül mény nek tart ja Vaj da ság több nem ze ti sé gű új ra te le pí té sét. 
A tár lat sze rint a tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le tén a pol gár ság nak 
nem volt na gyobb sze re pe, és ha volt is, az nagy részt a né met, a 
szerb, az ör mény és a gö rög pol gár ság gal füg gött ös  sze. Az eh hez a 
kor hoz kö tő dő ki ál lí tás rész ki lép Vaj da ság föld raj zi ke re teiből, Új vi-
dék kel és Zomborral együtt em lí ti Te mes várt, Eszé ket, Karlovacot, 
Zág rá bot, Požegát és Rijekát, oly kor vi szont a kar ló cai met ro po li ta 
fenn ha tó sá gá nak ha tá ra it te kin ti irány adó nak. A tör té nel mi rész ben 
te hát a ma gya rok rit kán for dul nak elő, ne vük és tör té nel mük nél kül 
ol vad nak be a szerb meg ha tá ro zott sá gú össz kép be. A tár lat nem mél-
tá nyol ja 896-tól da tál ha tó itt lé tün ket.

Ezen a kon cep ci ón a ki egyen sú lyo zott, szak mai szem pont ok 
alap ján el ren de zett nép raj zi rész sem mó do sít( hat), mint ahogy a leg-
újabb kort be mu ta tó tör té nel mi rész sem.

Le szö gez het jük te hát, hogy a Vaj da sá gi Mú ze um 1997 ok tó be-
ré ben meg nyílt ál lan dó tár la tán fel is mer he tő az a szem lé let vál tás, 
mely előbb, a ki lenc ve nes éve kig a vaj da sá gi em bert sze ret te vol na 
be mu tat ni, de ma, az 1847-ben ala pí tott szerb nem ze ti gyűj te mény-
ben ta lál ja meg sa ját gyö ke re it.

Sum ma summarum: a tár la ton a vaj da sá gi ma gya rok tör té nel mi 
he lye el fer dít ve, meg ha mi sít va de fi ni á ló dik, és eb ből szá mos el lent-
mon dás ered.
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JEGY ZET

Az Új vi dé ki kis tü kör cím alatt sze rep lő írá sok az Új vi dé ki Rá dió 
Szem pont cí mű ma gyar nyel vű kul tu rá lis mel lék le té ben hang zot tak 
el 1997 és 2000 kö zött.

A Ma gyar tör té ne lem, szerb történelem–Magyar tör té né szek, szerb 
tör té né szek cím alatt sze rep lő írá sok az Egy ok mány a Péterváradi-
sánc (a ké sőb bi Új vi dék) sza bad ki rá lyi vá ro si stá tu sá nak meg szer-
zé sé ről a Híd 1995. január–februári szá má ban; Kállay Ben já min, 
a tör té nész dip lo ma ta  a Lé tünk 1994. 1–2. szá má ban; Az Ár pá dok 
csa lá di tör té ne te egy Nagybecskereken meg je lent könyv ben a Híd 
2000. de cem be ri szá má ban; a Thim Jó zsef mű vé nek idő sze rű sé gé ről 
a Híd 1998. már ci u si; A szerb tör té net írás ma gyar ság ké pe a Híd 
1996. május–júniusi; A szerb tör té net tu do mány szem lé let vál tá sa és a 
ma gya rok ról al ko tott kép a 20. szá zad vé gén a bu da pes ti Regio 2000. 
2., míg A Vaj da sá gi Mú ze um ál lan dó tár la tá ról cí mű írás a Híd 1998. 
január–februári szá má ban je lent meg elő ször nyom ta tás ban.

Ó. Á.
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