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betűs

egyik csopor-ti át, a 92 ezer rrégyzetkllométeren

la_~ókar

országunkat gazdagítjá.\:, e tOld született vagy választort g-yermekei. Például a szerbek. E "'-''"''"'"~'bm~

A szerbeknél használatos latin

élők

szánnazása, neYeltetése. vallása :nagába11 hordozza

úgy hívjlh1c: magyarok. A, hazát., a nemzetet. És hazárLi( tag_iai mind azok, akik nyelvün...l:et beszélik.

Szm.r1az es szmJatszas --···················------------------·-···-------------------------------------------------------------------------Jeles napok ..................................................................................................

Ennek a f-Jzewek

róluk, magunkról beszélün....lc.

írásmód

szokásos magyar átírása

MAGYARORSZÁGI SZERBEK

c= cs
é=ty
(családi nevel;: végződésénél gyakran ~ régiesen olykor ill

d, dj =gy
dz=dzs
nj =ny
s =sz

s= s

i\ Ivfagyar Országgyűlés

július 7-én hatalmas többséggel elfogadta a Nemzeti és Etnikai Ki-

seb bs égek Jogairól szóió l 993. évi LXXVII. szá,.-nú. törvényt a nemzeti és emibí kisebbségek jogairól, amely a tizenhárom hazai nemzeti és etnikai kisebbség sorában szerepelteti a magyarországi
szerbeket is. A lViagyar Országgyűlés e törvény elfogadásával kinyih-ánitotta a magyarországi -szer-

bek nemzeti önazonosságá.hoz 'laló jogát is - az egyetemes emberi jogok részeként -~ és sajátos
egyéni és közösségijogait mint alapvető szabadságjogokat tiszteletben tartja, s_1nindezeknek a :p,;fagyar Köztársaságban érvényt szerez.

z=zs
Az egyén szabadságának tisztelete alapjá.11 e jogok összessége nem

ség szfhyUarányán. i\ tör..rényben foglalta..lc szerint a Magyar Köztársaság területén

a nemzeti kisebbélő,

magyar áUruu-

polgárságú szerbek nyelve, tárgyi és szellemi 'kuÍtúrája, történelmi hag:vományaí, valamint kisebbségi létével

összefüggő

más sajátosságai egyéni és közösségi önazonosságána.lc része.

3

A,. törvény megszavazásánál az Országgy-ülés a történeL11i egyiittélés tényéből 1nuult
biztosította mindazon jogokat, amelyek a hazai szerb kisebbséghez ta-rtozó szerr:..élyeket~

ma-

gyar állampolgárDkat, megilletik, és közösségüknek nemcsak emberi jogait b-iztosítja: de azokat a
is meiyek segítségével :r.te1nzeti önazonosságuk meg-őrzését eiősegühetik.

gekben és szórv·á.."'1yként élnek, az ország fővárosába..11, Budanesten,

&'1nak

környékén, ""·.:alru"'nint Ba-

ranyában, a Bácskábru'1 (Baja térségében), Csongrád megyében- Szegeden és

a tatárjárást

követően tűnnek

fe} az

első

szedJ

lakosok, bár a

magyar-szerb történelmiérintkezésekés dinasztik'..lS, uralkodói kapcsojatok er.t.né1 is korábbi kelerú-

ek.

Így a szerbek P-est-Budán Zsigm-Ond király (1368-1437) és Con:in ?víát:"Jás (1458-1490)

Szónrányközössé-

A.. rnas;arországi szerbek legtörténelrrJbb nernzeti kisebbségeir.u.!z

1vía~,rarországon

s

vn.rnvf>JCPn

valamint

Békés megyében, Battonyán, ahol helyi közösségü:k ·országos&'~)_ a legszáinottev·őb-b. E2:vetlen ~lva..T!

uralk-odásának ideje óta J 44ú-ben kezdtek

szigeterr~

számban

Ráckevén. A török terjeszkedés, a középkori szerb birodalom

és felbornlása - különösen

az 1389-i tragikus koszovói {r-igó.mezei) vereség után - rnegg:~.. orsította a szerbek
1n.eghonosodását nemcsak a déli v-égeken; de aDunamentében egészen

EsztenzorrÜ2:~

Komáro1nig

é~

1,

teleoiilése van az -o-rszáJZnak, melynek lakossága szerlJ többségű, ez Lór-év kGzség, Csepel szige~en.
~t.,.z ország

!

l O millió feletti népességéhez viszon:vitva a magyarországi szerb kisebbség sf&-on-

aránya rendkívül alacsony, hiszen az l 990. évi népszá."'llálás adatai szerint - akár anyanyelv, lakár
nen1zeiiség sze-rint - 1nindössze mintegy 3000 lakos vallotta magát az országban s-zerb anyanytHvűnek

illet-őleg

szer

nemzetiségűnek.

i\. becsült, s a megbízhatóbb

belső

adatok szerint, melyek alaku-

Iásán.ál nem játszottak közre öröklött és történelmi félelmek és más indítékú meg:fontolások -

zai szerbek lélekszárna mintegy 8-9 ezer lehet. /'.z 1929. évi görögkeleti szerb eg-yházi

a ha-

össz~írás

-G-v·őrig.

Lázárevics István (Stefan Lazarevié) szerb,despota elhwj_yta (1427) utál Belgrád is Zsig-

m.ond király uralma alá kerti-It. 1456-ban Hunyadi János világraszóló győzelmet vfvott ki a Belgrádot ostromló török sereg IO!ött, melynek emfékére délidőben ma is megkondulna-1< a har&~gok. Egé-

szen 1521-ig Beigrád mint végvár félelmetes

védőbástyána:.~

király zsoldos "fekete seregének~\ a dtL7lai hajóhad naszádjainak katonái és tisztjel C,csajkások~~~

"sajkások") nagy számbat;_ szerb neinzetiségliek. De a török szolgálatában ié\rŐ n1a1ialócok. ja.rlicsárok soraiban is sok a szerb eredetű fegy-veres.

_A._

szerb -despotá.l<:. (Brankovics ok, Jaksicsok) n1avégvári katona.

szerint még tö-bb, mint -9000 lakos vallotta magát szerb ortodox hitliilek az országban, atLTla..k el~enére~

hogy az első világháborút követő nemzetiségi félelmek még

ségi hovatartozás vállalását. Ekkor már végbement a Trianoni

1

érezhetően befolyásoltá.Lc a ne~eti-

békeszerződés

után Magyarorsz4gról

bizonyul a Íélholddal szemben. l\rfátyás

Budán a Tab&'1lankáiri, a Dooáig telepednek rr:;_eg~ a \.í ár és a Gellért hegy között elterlilő ,7 alsó ·városban", meiyet még századunk első é-;.rtizc>.vdeiben is Rá~városna..lz neveztek, s \Tizivárosig terjedt az

!

a létrejött Szerb-Horvát-Szlovén Királyság {1929-től Jugoszlávia) területére minteg-y 30 OOO !magyarországi szerb áttelepülése az állampolgárság önkéntes meg--·láiasztásfu"'1ak

lehetősége

alapjáfl. A

mai magyarországi szerb kisebbség léleksz&ua ekkor C§ökkent drasztikusan, mind a Jugoszlrvia
felé

eső

határmenti településeken, mind az északabbra

fekvő

községekben és városokban is

egykori hajóhídig. Pesten a középkori városfalakon belül, a szerb templom közelében alakult ki
városrészü.."k, a Kecskeméti és Belgrádi kapu. vonalába._"l. (En..11ek emlékét a templomul< melletti Szerb

utca elnevezése

őrzi.)

De külön szerb város:része, ,J?.ácvárosa" volt

Győmek,

SzékestehérY&-nak,

Esztergomna.x, Komáromnak is.

l

(Budapest környéke, Szentendre).

1

A történelmi Magyarország területén, s tágabban a Kárpát-medencében a népvándorlás ~ora
óta éltek együtt különböző népek. Az ll 00 éve a térségbe érkező magyar törzsek szláv és kelti! né~

SZENTEJ'<"DRE- A SZERBEK VÁROSA ÉS EGYHÁZI KÖZPONTJA
Mi

l

pességet találtak itt A.z álla.'llalapító Szent lstv&1 király a kereszténység s a nyu.gat-európai
társadalom normáinak megalapozásához német lovagokat, olasz és francia szerzeteseket

szentendreiek~

hűbéri

(XVIII. századi szerb népének)

hívo~ az
l

országba, de bizánci, keleti ritusú kolostorok és papság Vru'ljelen már a honfoglalás idején, gördg és

híresek az egész világon!

"Tudjátok-e, merre van Szentendre? l'r
Jó száz éve is már &llla.lc, hogy e büsz.lce, szónokias kérdéssel Yezette be egyik legnépszerJob

szláv szertartási nyelvveL

regényét a város író-szülötte, Jakov Ignyatovics {1822-1889). S így folytatr.a: "Ez a kis város a Du-

na jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom közört.

4
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Gyön.vörű

táj.' A városka előtt a rKis--

Duna'. vagyis a Duna egy rnellélcága Sze.münk előtt tertnékel"i_Vjilvakkal telzszórt sziget. Azon túl a

tol; az orosz pravoszláv egyház leg;;nda szerinti rncgalapitójánal.z
rosné\' a XI'\/. század óta

segrádi -erdőkkel szer!lbesülnek. Aztán raeg az a szép völgy Szernendre, Po1náz és Bucla közötr, raint

a szomszédságban pedig az ősi.

ISlTit:~rete:3,

cnü6k~ré . .-q_

de a Szent-A..ndrás elnevC'zés még a

(vagy nsentarxdrija'') váhozat

~UI.

mz.i Szen1endre vá-

század kezdetén is

rnagyar városrrév nyomá.'l alakult

ki 1690 után.

Budavára. Aztán Budával

Pest.
Budapest közvetlen szomszédságábfu'l a· Pilis hegy.-ség keleti

la~ái~

valóban :mint

terrnészet alkotta a:.utlteátrum karéjában~ amely-et a Dru1a zár le~ terül ei Szentendre. i\. m~.2!kapó

kori katoliktlS temploma, melyet 1294-ben az esztergo1rá Johm1nita-lovagok

szépségű, festői Dili"!aka..'lyar kapuja: a történelmi műemlék-városok, Visegrád és Esztergo, felé

hozzáépített~

Szentendrén át vezet az út. l'\. hegyoldalra épült város történelmi magvárlak zárt tömbje a Szenfend-

században Szentendre márszá:mottevö település.

rei-Duna meredek partrészén
utcáinak,

szű..1c

várszerű

hatást ke:h - szabáiytai&.'1

sikátoraina.k, zegrugos kaptatóinak és

tereinek~

lépcsőzeteinek

E kettősséget a Du..lla partján fekvő város tájéka is hordozza: északnyugaton hatszáz méterig
emelkedő

Bizonyos, hogy a

később

~\Jl-XIU.

Szentendre fejlődésére, de osztoalia is kellett sorsukban. A középkori Szentendre felvirágzását is a

török ter:_jeszkedés szakított félbe: 1541-ben, arnikor Buda török kézre jutott. Szentendre is másfél-

jelleget ad neki, s dalmát, görög vagy olasz tengermel-léki kisvárosok hangulatát kelti, idézi.

is

szernbeödőbbek.

s

.ll királyi székhelyek - Esztergom, '\lisegrád; majd Buda - közclsége mindig is kihatott

szeszélyesen kani·a.rgó

szö·\.revénye viszont mediterrá._'l

xrv--xv. századi gótikus részletei ma

leron1boltak~

hegyvidék teszi hangsúlyossá a tájat, ame-ly lankásan~ teraszosan ereszkedik a pru""t.felé.

százados török uralom alá került~ s a budai pasa binoka lett.

Buda

előző harcok során-szinte teijesen elpusztult a középkod n1ezőváros.

meggyőzel-

l

Szemben hossza..'1 egészen Visegrádig ny-úlik el a Szentendrei-sziget. l\ nyugati oldalon "a

KőP,egy

mesen közelgő -csás~-1. serege elől az utolsó budai pasa mindent ~feldúlva és felperzselve ~..-on.ult
délnek.

vulkatlikus eredetű; változatos alakzatú. sziklaoszlopai magasodnak.
A várost a Bü..kkös-patak szeli ketté, északabbra pedig a Pap-szíget alatt torkollik a Dunába a

Újkori fényét és újabb felvirágzását a X\/III. században érte 1neg Szentendre. Savoyai Jenő
sikertelen szerbiai hadjárata s Belgrád feladása uá'l., 1690 öszén Csamojevics Arszén (Arsenije

Sztara voda ("Öreg vize") patak.
Szentendre és környéke ősidők óta lakott terület. Régészeti leletek sokasága tanúsítja, hogy

~mojevié) ipe.ki (Peé-i) pátriárkáju..lc vezetésével nagy számban telepednek le a régi város romjain

az újabb kori kőkorszaktól a rómaiak koráig eltelt köze! négy évezred sorá\i jelentős teiep~ések

szerb feLlzelők, .a.k:ik Szerbia különböző vidékeiről a török megtorlás elől, családjaik..i<a! együtt me-

i

voltak errefelé. Bár az ősrelepülés történetének folyamatossága sokszor a r~gmúlt homályába -\1ész~

nek:illtek magyar földre. Egykorú feljegyzés szerh~t a XVIL század végén közel ezer szerb család,

első

8ű00 lélek talált magának hajlékot Szentendrén. i\. régi Izbég neve (melyet 1766-b&"'1. csatoltak a

bizonyos, hogy Pannania végváraként érte meg

fénykorát.
!

A népvándorlás századainak mozgalmasságát nyughatatlan népeinek váltakozását és rétegződését

a Dunakm1yar táj&"! is a IX. század végén a honfoglaló magyarak megtelepedése sz4totta

városhoz) ma is a szentendrei szerbek megtelepedésének idejét idézi (izbeg=menedék),
Csa..~ojevics iuszén szerb pátriárka em1ékét pedigaSztara voda (H Öreg vizel') forrás és patak elne-

vezése tartotta fenn a város topo!lli."'üájában.

félbe.

IL Géza király 1146-ban! kelt

A szerb betelepülőket magyar, német, sziovák lakosság egészítette ki, s görögök, balkáni

latin nyebii oklevelében találkozunk ("Actum est... in curia episcopali S. Andree secus Danubium" -

ma..l;:edo-románok (cincárok), katolikus "dalmátok" (horvátok) is megtelepednek a városban. E ve-

Bár mint település már l 009-ben azonosítható, nevével

először

hogy a város nevét

gyes nemzetiségű, sok nyelvet beszélő, több vallást követő, blönböző szokások szerint élő és két

középkori pléb<h1iatemplomának védőszentjéről, Szent András apostolról kapta. Egy feltevés sze-

naptárhoz is igazodó lakosság már önmagába.TJ. is színessé terre a XVIII. század elején gyors fejlő-

kiállíttatott Szem András püspöki udvarházában a Dili·'la mellett).

Valószínű,

!

rint a város névadója L András király Jaroszláv kijevi fejedelem veje volt, a.k:i orosz fOldön keÍesz-

désnek induló, romjaiból újjáéledő telepillés pezsgő életét. Néhát1y év1ízed

telkedett meg, s Visegrád közelében ortodox (keleti) rítusú bazilita kolostort alapított .András apos-

re ekkor viszonylag nagy, emelkedő lélekszámú településsé bontakozik kí.

6
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alatt Szentend-

vekvő főváros közelsége- ameilyel l 887 óta vasút köti össze- la\cosságlli'laclc :tokozatos átréte~ződé

des szellemi iétének eme egyedülálló folyan1atossága térben és

sét is magával hozta.

szembesít~

illiqa

~:g:~~::;:o::~:z:::~:~~:;:::o:t:::~~~:~~;:á:~~tó~::::::~:::::m:~:s::::pt.t~:~:

gét

mely a '):;eremlét tragikunuinaJ.::' dimenzióját is hcrdozza. Az ,-:m'uer é 21 az alkotó lénye-

íejteget-v~e,

aki messze északon, szórványhelyzetben, eg:y

E megnagyobbodott városban a !égi szerb családok ará.Yl:a hanya:l-att, az

első

világh'ború

kicsiny~ eiűz.öt-;:

és sLi-n·ebbent népcso-

port menedékében sarjadt, távol az egységesebb szedJ etnikai térség mag>:ától,

dotta: "A sors melyet nem annak neveznének. ha nem lenne

még sok ezren költöz.J.ek szentendrei nyaralóikba

időben

1

f-~a:Sa:.-ün

ezt is mon-

kö~i-~etkezeres,

eme ezer

mérfóldes távon és hat évszázados id!)beli különbö:;éssel; az

után több százanáttelepültek Jugoszláviába~ a sZentendrei szerbek kicsiny közössége hT_._._rnár jelentő-

banjelentkezzék az

sen megritkult

1328 körül). és az

első

született. A

színterét keresve, nernhiába mentünk a sze.rbiai Studenic!uó} a:: Athosz-hegyi

A ci..'T!ükben a XV. század óta budai szerb ortodox püspökök szék.lj_elye már több mint három
évszázada Szentendre. A Budai Szerb Ordodox Püspökség szék.'lelye Szentendrén van, eg-y-ház-

elsővfennmaradt

középkori szerb regény irója, Teodosi_ie ,n,mca,?n szerzetes (t

ínodern szerb regény frója_. Jakov Ignjatovü5 (1821-! 88~)- aki

~Zentendrén

raentén; né-

Hilandarig. és .l-lilandartól Szentendréig, s ne1ncsak csontfainkat

:

megyei adminisztrációjával és intézményeivel együtt. Európai viszonylatban is jelentős a m~ojarországi Szerb Ortodox

Egyházművészeti Gyűjtemény

hány zona'ot<2U>t is eleftettünk "

Arsenije iveki

i\ szerbek magyarországi bevándodását 1690-ben

állandó kiáUítása, &-nely a XV-XIX. századi

pravoszláv egyházi műkincseket és ikonokat mutatja be.

De itt

őrzik

1

a magyarországi szerbek gazdag levéltári a.'1yagát is a XVII. század

végé~l.

A

szerb ortodox püspökség könyvtára szllisottevő állomái1ya rneghaladja a 20 ezer kötetet A köJyviár

resztény országait is, a középkor óta a

számos régi szerb kéziratot és nyomtatványt is

bek migrációiban és rétegződésében s mind jelentösebb mértékben az utoisó szerO

őriz.

l

..

l

Ma Szemendrének Szerb Kisebbségi Onkormányzata is van. Itt működik a Szerb Kufturális Egyesület, valantint az újból megalakított "Javor" szerb dalárda is. S Szentendréhez

kötőtk az

legjelentősebb

láncszernnek tekinthetjiLl< a Dllila menti szerdespot~<

idején.

Zsigmond királlyal való szövet.lcezése után Lázárevics István (Stefan Lazarevié) szerb
despota (t 1427) a .X.v. század elején gazdag városokat és birtokokat

\1agyarországon~

s

1974-ben megalapított, világszerte ismert Vujicsics Együttes is, amely a hazm szerb és dél.szláT fur-

a.~ikor

rás folklórt ápolja, sa tragikus véget ért Vujicsics Tihamér (1929-1975) zeneszerző nevét v;iseli,

nyozott neki, királyi palotájának közvetlen szomszédságáb<L'l (ma Orszáéáz utca 9. szám). Már a

aki a hazai délsz!áv népzene tudós gyűjtője volt.

xrv. század legvégén a despotamint ";ninden szerb és Duna ment(föld urat; \~agy ·":minden szerbek

i

Vujicsics Tihamér nevét vette fel a város zeneiskolája is. A zeneszerző sírja a szerb sz~kes
egyháznál van, hamvait egy xvm. századi sírboltban helyezték el a damaszkuszi
ráfa után.

repülőgép karsztl

Budára jött; pompás gótikus palotában szállt meg, me1ye1 a magyar király a Várbfu;. adomá-

és a Duna mentének ura (uralkodója) cíiP..mel gyakorolja kézjegyét,
ff

j'öld, a teng-errnellék és Duna menti részek uraf!.

kíntélyét a mag-yar király udvarában

l

alapítása..lcor a

A MAGYARORSZÁGI SZERBEK

fenyegető történésektől
tető erőteljes

Amikor Milan Kasanin (1895-1981) művészettörténész megvonta a szerb kultúra, művészk és
időbeli

és térbeli ívét, nagy fesztávját

erőteljes

bátor, bölcs és ta:.1ult szerb despota kivételes te-

hogy 1408-ban az />,ranvsárklli"l,. '>'itézi rend meg-

európai uralkodók és

Íőrendek

sorábar1

legelsőként őt

avatják a rend

lendülettel vonta meg az

voltak terhesek-, a szerb nemzetet a Délkelet- és Közép-Európát veszélyez-

s kiteljesedéshez közeledett török

lemi, irodalmi és

művészeti

előretörés

án1yékábru1, feltéteiezhetjiL1c a szerb szel-

alkotómUti.ka kezdeteit m~ayar földön és a szerb despota budai palotá-

jába.'l.

Athoszhegvi (Görögország) Hilandar kolostortól Buda fölé, Szentendréig. Egy nernzet sok évs~a-

10

mint r'minden szerb

tagjává: A~ magyar-szerb kapcsolatok e korai időszakába.'1 - békétlen időkben/ melyek sorsdöntő,

MŰVÉSZETI EMLÉKEI

írott szó feszített

legelőkelőbb

bizonyí~a,

_4.._

később

ll

~~~

újoP.nan b-etelepü-

i\

első

még

évtizedekben a város !'üzletnegyede!( a régi piac- a mai

Iők jobbára r-omokat találtak: a k-özépkori plébániatemplom maradványai a Klissza fennsíkját1 fere-

sok keleties és balkáni jellegzet-ességet őrzött, s a behozott portéka 1neUet a he;~;·';

d-eznek, néhány romos ház lehetett a mai Görög utca mentén, s még viszonylag épségben volt 'játha-

is eleinte az óhazai

tó a romru.a:k eroa1tmenye, amely aacolt a
tegir.....~ább rendelkezésre álló

a fa: már 1'690-ben a Duna pm--tjá.11 _gerendá_kból emelnek

•

•

" "

'

:

•

•

'

'

1.1

'

'

. ••

'

, ' '
soaravaL

A. " s
_,_" "\_ 1.eg10Dv,

1
' .. "
szazaao.tC..~al es a tortene. . em elsopro

,

A l

,c.;:~fé•0S·QDD

kézművesek és kereskedők, szőlősgazdák, patríciusok és nemességet ny-en családok~

h1-

vatalnokok és egyházi rnéltóságok -házaina.lc színpompás~ díszes homiokz~atai

már a

f~~ede-

templomokat övező utcákban. Az iparosok és kereskedők házait az á.~.-·--'Jraktározásra

magas

lem (t 1389) ereklyéit, melyeket negyven napon át gyalogosa._'l hozta.lc idáig: 1·1ég egy részletet tar-

:földszint- és padlástér kiJcépzés jellemzi, a boltok az utcára nyiltal<., a bejárari kapuk

építőanyag

kicsiny templomot a szerbiai Ravanica kolostor szerzetesei~ s abban helyezik el Lázár szerb

tort érdemesnek feljegyezni a szerzetes krónikás: hogy jó kikötöt találta.lc a
Szentendre történelmí városképe a

xvm.

Dlli~án.

tására is alkalmasak. voltak~ faragott kőkeretes kapuikat kerékvetők er0sitették~

század de.reká..Tl kezd mindiPl<:ább kirajzo-lódni, s

régi magva máig is szinte megbontatlan egységben, teljes szépségében -őrződött meg, bár az utóbbi

évtizedekben ki épült városrészek alaposan megváltort.alill.k: távlati képét s természetes
a tájba Rohan1os felemelkedését a város ek..l(or
alapját a céhekbe

tömörülő

szabók, paplan- és
hei. A város

csizmadi~.

Kereskedő

szattyánt s

szőlőtermelő toldművelők

keztető J\1erkur-keresztjét f?..J~oták~ _A. szőlősgazdák házai alatt hosszú}

lyeknek lejárói köz-v-etlenill az utcáról nyiltale Ezeket kovácsoltvas kap:1szárnyak
~
~
~
moaos
po1garo.tC,
elokelo patncrusoK
es nemesek emeletes hazm a varos szn,~cben. ma 1,.,~ eredeti áHa-•

-

,

"

,.,

•

1

•

-

,

•

•

•

..

•

po tukban simulnak egymáshoz, míg a ilildműve1ők :t2.lusias földszintes házai inkáb-b

él- \··áros

kordovfu~t készítő

tímárok (tabakosok),

szűcsök,

vargák, kovácsok, !akatosok, kerékgyártó!;: cé-

a betelepült szerbek alapozták

meg~

a messzi földön -híres i'rác

11-e"-"'es pest,

•

~.... -

,

'····J

t_

;

-~

.'

, 1gy
, a sa.z
l burg1· szarmazasu
"
endrere,
f

f

1...

"1\%

,.:~.ayeruo

f

-

•

~-

,..d,".

ffer András tervei szerin;: építik fel a -."rá-ros

ü..~ösC
r

ikonosztázionjaina.k képeit hazai szerb ikonJ:estök, balkáni eredetű pravoszláv

van, ahol pompás

A

szerb templomok pompás, dúsan faragott,

nából jött mesterek készíti.."tc.

',

terem. Lakóinak száma hatezerre rúg Az ottani szerbek több európai országgal elénk b9rke-

kiváltsá-

A város felvirágzását, polgárainak gazdagodását elősegítették az éi-vezett
~

-~

reskedést folytatnak. Fekvése és épületei tekintetében nem egy tekintélyes várost fölülmúl." A szent-

gok, s Szentenare kedvezo .~-eKvese rs a KeresKedehr.u kozpontok es utvonalak közeleae v-·

endrei kereskedők szekerei és hajói eljutottak a.ld<ortájt Ausztriába és német földre, Cseh és Lengye-

viszonyokat hitelesen doklli'l:l.entiilják: a tragikus sorsú Rábv Mátvás emlékiracai, akit

l

,
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"
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•

~
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•

•
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•

•

•

•
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A városképet ma is hét toronv uralia. Ezért is nevezik méltá'1 Szentendrét "hét torony vilrosának:". A középkori alapítású katplikus plébániatemplom a Várdombon magasodik, már 171 01ben
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•

1

•

,

,

'"

,-

:.

,

•

•
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,

kai l\1ór írta meg Rab Ráby című népszer'J. regényében. Szentendre társadalmának életét

újjáépítették, s a XVIII. század folya.'llán mindinkább barokkos jelleget kapott, A város középpontalig néhányszáz méteres körzetben hat szerb alapítású, a XVIII. században emelt po,pás

barok..l<: templom fordul keletnek. (A hetediket Izbégen építették). Elnevezései.l.cben máig megőrifék
1

5

Jó-

hanyatlá-

sát a múlt században a város szülötte, Jakov Ignyatovics (1822-1889), a szerb realistB prózairoda-

l

az alapítók óhazai származási heiyét (Belgrádi, Pozsareváci, Hopovói templom).

A. feudális

..

",_;-;rtéDetét
Jozsei Kuldott ki a visszaelesek K1v1zsgalasara. Raby I\1atyas '.rlszontagságos éi eteneK aYJ... ~

l országba, de még Oroszországba is, s délen elérték a török végeket

j~ban,

főterén

álló Blagovestenszka (A.ngyali üdvözlét) görögkeleti templomot (l 752-1754\ a vár.o5
kusabb barokk műemlékét.

szőlőhegye

~

-

',

és aszutkészítették. A fenn;naradt adatok szerirrt 1730-ban 3459, 1771-ben már 30 214 umaibort

kezik Szentendrére e szavakkal: "Fekvése rendkívül kellemes, több

régi

,.'szekSzentouam epheszeK alakitjaK harmonikusan a varos:Kepet, de messz1 ro1arol1s e~1utna._~ ep1te

-a

szüreteltek Szentendre lankáin (l urna= 62,5 liter). A legendás Ráby Mátyás ekkor méltát1 erlé-

szőló

me-

rr:tély pincék

Társaság már 1698-ban császári nrivi:l.égillillOt

zubbonykészüők, szappanJ:ozők,

szőlőtermelését

kereskedelmének köszön..hette, melynek

mesteremberek és iparosok, s legiiLk:ább a

teremtették meg. A szentendrei Szerb
kapott, de sorra alah.rulta_lc a

fellendülő

iHeszk:e~ését

ernlé-

ban az építés évét és a tulajdonos nevének .kezdőbetűit vésték, olykor 2 kereskedők

lom megalapozója mutarta be hitelesen műveiben, különösen Örök
Szentendre

'

r

'

~ében.

c1mu regeO-Y

mezővárosból a XVIII. század végén szabadalmas királvi város lett, ami újabb

előnyöket jelentett szá..mára. Gazdasági élete azonban a múlt században megrendült. Az 1880-as

évek elején híres szőlőinek kipusztulása alapjaiban ingatta meg mezőgazdaságát, s

a

közeli fáváros rohamos iparosodásával jelentőségét vesztette. Az egyre jobban terjeszKedő és nö-

8

9

-

.~~

1

i.

•

közép-kori szerb uralkodók udvari kultúrájáról, művészetéről és irodalmáró~. v1szo~yiag

szűkös adatair1k ·va.tLnak. Irodalorn..1cedvelő és művészetpártoló uralkodó hírében állt kivált

le1,;é:sz:<ikl bb szerb püspöks-ég

is~

&'Tie ly rnár a

szerb települések nyomán. /\.z északabbra

XV~.

élő

századba.n n1egalapozódot;::

tiTségben kiafal-c1.Ü6
fr::I~\~_gora-i

szerbség azonban a szerémségi;

na&.·-

LázáreYics Istv·á.11. despota~ de eme erénnyel büsz..kélkedhetett utódja~ Brankovics György (Bpraá

Brankovié) is. :tvlincL!.cetten jelentős könyvLárfu!zat bírta.K., melyekben szerb és szláv köny-vek m~llett
~
l ,, ~ .
l k . 1N'·-em ttid.ni,
• . rr.uKor
·; es
, muyen
.,
.n '
1:
··:;...
b l l -t'""i
gorog es 1at1n
-nye"-vueK
1s vo~tfu
aiKalOITU'Tia:~. l(eruu a szer - ae~~O:taK
••

••

?

•

1576-ban a szerémségj f-Iooovo kolostor templomát a

~,:agyonos

n1egerösödött;

ráckevei szert.ek emelik.

birtokába de 1462-ben Bnu""lkovics György fiának, Brankovics István (Stetai; Brru.L.Í<ovié) des!(Otának~ a tulajdonaként említik a pazar kiállítású -Krónikát a m%oyaro-k tetteiről (l(épes Krónika). l\ kö-

kult ki. A mai ~\·l.agyarország területén, Tolna meg:vében társul hozzájuk Grábóc

zépkori rnagy·ar tőnénetírás és miniatúra festészet e kapitális alkotásána:..K jeieniéte a szerb desppták

tor, melyet a század végén a dalmáciai Dragovié kolostor ide menekedett szerzetesei aJapitanak

könyvtárár?-ak leltárában a magyar-szerb dinasztikus kapcsolatok közvetlenségére vall,

meg: s 1587-ben emeiLke-lső templomát-

a httma-

sát (fennárlját). i\ kolostor

nizmus és a reneszánsz szellemi ára:.."TTlásait j.elzi a középkori szerb--ái!at--niság alkonyán.
Zsigmond király és Lázárevics Ist'"v"án despota szövet._k:ezése értelmében

(Tata~

1426) a

i

s~erb

-első

előzetesen

priorjának

kikérve a budai pasa (vezír) írásos hozzáj?rulá-

(iguman)~

l

örökölte, Belgrád

=

Nándorfehérvár, Gala,'Tibóc és Macsó a magyar királyi komnára szállt, egészen

Pajszejnak (t 16-03) tGnúsága

1593-ban_ 'k-ezdte gondosar"- vezetni amonostor krónikás köny-v·ét

i

ural'..wdói trónust és a magyarországi birtokokat a despola veje, BrmJ:kovícs György (1427-lf56)

való elfoglalása után, amikor Szu.lej.mán török császár

a

rnonos-

legyőzte

~'a

szerint~

aki

1nagyar fOldnek a hitetlenektől

Lajos 1nagyar királyt és ktfosztotta

akkor a törökök sok országot hóditotrak tneg kivált a mi szerb ne1nzetünket.

1521-ig dacolva a török hódítóvaL

a rni
l

Szendrő (Smederevo) várának elestével (1459) a török hosszú évszázadokra meghó<liít.la
-

l

"

l

Szerbia földjét. A szerb despoiák uralkodásának megsza.l<adásával a Bra..llkovicsok mint Cof"in

aklwr uralkodott: s egészen Jánokig (Győrig) benépesítették a városokar és .falvakat, és települése-

Mátyás király (1458-1490) rorendjei, és a szerémséci és szlavóniai szerbek parru.'1csnokai
sikkel
.
l

ket hoztak létrel templomokat és házakat emeltek

~

~

l

szegültek szembe a török előrenyomulással Magyarország déli határain. Jelentős haderőt képvifelő
dunai hajóhadát Mátyás király szerb parancsnokokra és katonákra bízta, akibek állomáshel;bi a

a n1agyar déli vidéken, A. X\ti.

században ,megg:yarapodott a szerb népesség a Dunántúlon, a Balatontól délkeletre eső részeken. /\

Cseoel-szig~ten,

Duna mentén egészen Budáig, Esztergomig, és Győrig találunk a városokbru~ és településeken szerb

felében létrejön Rác-Keve település, ahol a szerbek 1487-ben

lakosságot. ViliT'hT}a..lc szerbek Székesfehérvárott, Egerben s Szegeden, helyenként külön rác váro-

templomot emelr:tek, olasz mesterekre bízva az építést, alkalmazkodnak az uralkodó gótikus arthi-

sában'', Yárosrészekben és ma.'Ialá.kban. Az oszmán hóditás határán pedig, a Duna bal pmtján, Ko-

Duna mentén egészen Budáig, Esztergomig. Komáromigés
Budától délre, már a XV. század

első

Gvőricr

Az oszmán uralom ideién a szerb etnikai jelenlét

húzódtak. A

tektúrához. A ráckevei - később kolostori - templomot rövidesen két oldalkápolnával bővítik, s
1514-ben belsejét freskókkal

ékíti.~.

A mai Magyarország területén a ráckevei templom a középkori
l

szerb szakrális építészet egyedüli beszédes emléke a Mátyás kori reneszánsz renyes korábóL A
i

11

márom várána..1c és városána._ic szerb katonasága és la..lcói az egy'etlen kicsiny szerb oázis, amely sosem volt török urálom alatt!
A középkori szerb állam megszű..nése után, új térbeli -és történelrrü keretben, a szerb kultúra

ráckevei templom ősibb az utolsó szerémségi Brankovics-despoták alapítván.yainál (Krusedo! 1~09-

és mű~,.:észet épp eme északi~ Száván túli és Duna menti vidékeken éli meg középkori örökségének,

1516), melyeket Angelina, István despota özvegye, és fiúk, György despota emelt, a..l<i élete ut6lsó

kánonjainak és látásmódjának elkerülhetetlen változásait és módosulásait, mindinkább kitéve az új

szakaszában Maksim szerzetesi nevén belgrádi és szerémségi metropolita volt (t 1516).

szellemi érintkezéseknek és hasonulásokn.ak, s mind

Az osa-nán

előretörést követően

a Dtma északi vonaláig és Magyarország nyugati részének

elfoglalása utá.'l a szerbek váratla.rml a hatalmas oszmá.t'l birodalom határai közé kerültek. Az ipeki
(peéi) szerb ortodox pátriárkárus újbóli felállításával 1557-ben Budán létrejön és

megszerveződtk

a

ősi részek és az óhaza sugárzása ugya..'l nem múli.~ el a

szimbiózisban velük. _/;.z elhagyott

XVII. században sem,

erről tanúskodnak a

ráckevei templom régi ikonosztázának Íennmaradt töredékei (Krisztus-tróiL!:;:éD) és Petar
Monaszter!i Hodigitria {"Útmutató'') Istenanva-ikonia Győrből (!660).

!

12

erőteljesebb

13

azonbru.'l az ural-

kodó

stílust~

a szerb

~emplomok

alkalmazkodnak a gótikus architektúráboz ls (Ráckeve

-százezernyi néppel ]\{agyarországra jött és a bevándorlók.kal egészen Budáig és Szentendréig jutott.

fu-·ne1y új és szokatlan ikonográfiai elrendezést erőszakol a falképeket festő zo2:ranhoszokra, ~k

i.._ migrációs folya.:rnatok az észa.k:i Duna menti szerb központokba "'J,_usztr]a-2v1agya::ország terfiletén

megszokták a bizánci ikonfestést és modort.

j ö-

Különösen a templomok leltára - rövidesen - keveredésről, sokféleségről ta..~úskodi~. A.

vetelével:o és újabb jelentős szerb településsel (1737-1739). A Belgrádi békekötfssel (1739) a be·-

eran-

vándorolt nép utolsó reménysége is szertefoszEk, hogy rövidesen -visszatérhet elhagyott régi hazáj á-

templomi kegyffirgya..l.c között g:ótikus kelvhek

1

tűrLnek

fel (Baja XVI-X\TIL század) .

.L~ győri

l

gél~u~ _ver~tének (~V~-xv:~. ~áza~: stí!us:egyei j~l-iskolázott nyug~t, öi~~~~űvé~zre :tain,. -~
Qraboci Kolos-tor szamara

<J

lY:t.)-b:ili~

a reraptom alaKJara ,ezust szentsegranor rcesz1u..etnen.., me]'y1ol
!
'.:.v..~..utargy
f" ·
ak

..
' r·
· h'' lS.
· P·.._
' gra·k·oc1·
erkezneK
vroszorszagco;.

1

monostor krónikája t&!úsítja~ hogy ''1602-ben a két évvel korább elküldon Geraszírn szer;etes
.megjöu rrtOszkvai földről és onnan templomi ékességeket, könyveket, és miseruhákar. és egyebeket'/
hozott.

1~...

•

.

l

XVII. század elején Dalmáciából a grábóci kolostorba hozzák Dragovié monostor era.n-

gélíu._uát~ melyet 1611-ben Szarajevóban látt...a..lc el veretes kötéssel. A XV]l. század- közepén

gy·?ko-

riak a _grábóci szerzetesek j-eruzsálemi zará..11dokúijai, aki_lc közül az egyik r'kéz ezüstveretes és 'aranyozott enkolpionrJ és egy· ugyancsak veretes és aranyozott és

l

veretei minden bizonnyal valamely jó ötvösmester mu..l1kái az akkori ismertebb központok

., .

~

egyik~ből

. ' cs1provc1.
.
. esetl eg ~~zeremseg
. . ) . v.egezet"u l. . mar
. a ' szazaGban
.
"
.
l
l '
A"v·"11a {empl.O:qiOK-

~zara;evo_

1

ba..'1. megjeiennek nyugati, osztrák és német eredetű barokk keg:riárgya..'< is (Grábóc kolostor ke~vhe
l

1668).

Feltűnnek

megtelepedve lvf~cyarországon; a.IJely másfél évszázad u?fui_ telszabadult a török

uralom aló!, hála a császári

tottak a szerb lakosoknak szer•/ezeti és szellemi polgári és gazdasági jogokat és szabadságo~ rövidesen formálócini kezdett a szerb polgári réteg. A,_ földművelő nép szabad státusbcn gazdálkodott~
külön alakill a katonai réteg és a nemesség. Buda, Pest, Szentendre, Szeged~ Baja magyar iliidön
jelentős központjai lesznek az új szerb polgárságna.k~ melynek soraiból rö\·idesen az eg:vhází hierar-

chia, jogászok és pedagógusok, tudós fé:fiúk, irók, művészek és közéleti

nemzedékei

kerülnek ki.

kövf;kkel ékitett keresi:tet"

hozott ( 1667). Fennmaradt a gtábóci kolostor evangéliuma, melyet 1663-ba.n kötöttek be, s mel~nek

í,LlDpa.

Tartós&.~

~

-

~1 • • h
· · ·hogy naza1
'
· mester mun.K::aJa
'·· .
íelteteiez..__etner....._!c,

ba.

reprezentatív mu..l1kák is, melyek északibb tengermelléki vidékek mestereire j.;.tal-

L Lipót császár privüégiu..~ával a mai M8.aO}'arország területén megerősftené._lc a budai és a

székestehérvárL a rnohácsi és a szigetL a szegedi és az egri szerb ortodox

püsnökségeket

(egyházmegyéket). A._ mohácsi és szigeti (szigetvári) szerb ortodox püspök a pécsi~ (d,Ll.!la)'sz(ok<~siíi.

siklósi, kanizsai és kaposvári címet is "Viseli - mignern 1733-ban e püspökséget eg)~~esítik a budai
egyházrnegyéveL

1

fenn...maradt

na..'< (a szentend.rei székesegyház kelvhe. a tizenkét apostol frízévei).
j
Az 1690-es bevá..'1.dorlással - amely a történetírásban tartósan honosodott meg mint a [ma-

rezidenciáján-ak egy része), azutá..11. Punaszekcsőn, Grábóc kolostorban~ Budán és Pesten (ahol 1696

gyarországi szerbek "nagy" bevándorlása- a szerb nép minden addigi migrációja a Száván túlilés a

és 1699 között háza is volt a mai Váci utca felső részén, a szerb templom közelében, melyet Mi-

Duna menti részekre mi.t1d a bevá..'1.doroltak számát, mind következményeit és jelentőségét tekintve

hály-Mihaiio szerzetes őrzött). 1698-ban Oroszországból hazatért egy

l

ielentőséget nvert.
.~~~~~

külön hangsúlvc és

Bécs sikertelen ostromlása után

l683~ban

a Szent Ligal ke-

resztény serege kiszorította a vereséget szenvedett törököket Magyarország központi

részefből,

Szlavóniából és a Szerémségbői, felszabadítva 1686-ban Budát, s 1688-ban Belgrádet is. l689
őszén

a keresztény hadak

erőteljes előrenyomulásával

egészen

Rigómezőig

és Prizrenig, amelyet mind jelentőseb mértékben támogattak szerb

('J(osovo ), Ipekig (Peé)

felkelők

i

is, mindinkább riális-

nak tetszett a török végleges elűzésének lehetősége a Balkánról. \láratlru~ fordulattal azonball az

atuelyik A.rsenije

pátriárká_rtak: .ezüst és aranyozott kegytárgyakat, evangéliumot, köny-",reket és rniseruhákat hozott . ..t\
pátriárka szétszóródott hagyatékából a budai szerb ortodox ptlsp,öl::ök szentendrei kincsárában e
köny-vekből csak egy Liurgiarion őrződött meg, melyet ló9l-ben Lembergben (Lvov) nyomtak, s

melynek lapjain ma is olvasható a pátriárka sajátkezű bejegyzése.
A magyar földre való kivándorlás többé-kevésbé mi.IJ.den szerb lakta-v-idéket érintett. Budán

!

említés esik a Mi!eseva kolostor szerzeteseiről, akiktől fern-unaradt egy liturgikus könyv (ünnep~

l

mineion), melyet 1538-ban V""elencében, BoZiclar Vukovié szerb nyomdájábillJ. nyomtale J.!J..:z egyik

osrcrá.lc sereg !690 januárjában visszavonulásra kényszerült. Az ipeki (peéi) szerb ortodox pátrif'ka,
Arsenije Ill. Carnojevié (Cmojevié) arra kényszerült, hogy elhagyja szék.'leiyét és Belgtádba!menekedjék. 1690. október elején- arnikor a törökök Belgrád közelébe értek- a pátriárkamidtegy

lapon ott olvaSható a kézírásos bejegyzés: "lvfileseva kolostoré" C'manastira

Budaka-

lászra - Buda f'ölött - a szerbiai Rudnik-hegy alatti kolostorok szerzetesei jutottak. Szcnt Stefan

14

15

teciu~ika jellemzi

11

Stiijanovié ereklyéit a szerémségi SiSatovac n1onostor barátai Buda közelébe.
ségben hoztá.l::. •,;agyis

i\,_donyba~

és hagyomá.t;_yos stílustartás.

rekeszzománc

egy~bként

már korábban

:felrJ....~Ik

a

Negy-ven napig tm--tó gyalogutat tettek meg a Ravanica

esiprovaci szánnazású ötvösmestereknél, akik miíelénk dc.ig-oznak. RacL--úcs Simon munkájának

elesett Lázár szerb fejedeiern ereklyéivel; s a szentendrei Kis-Duna pa.rt-

tekint."hetjük Jefrem Jank-ovié Tetovac mohácsi szerb ortodox püspök kicsiny evangéiiumos köny-

ján emeltek boronatemplomot, melyet Szent Lukács apostolnak és evangélistána._l: szenteltek és ben-

vének veretét 1695-ből, mely különös sorsána..ic alakulása folj1án később Szerbiába~ az ipeki (peéi)

Jázár

kolostor kincstárába került. Tőle valók két diak:ónusi orárion (stólaszerti széles \rálisv.Jag) zomán-

szerzetesei a

ne

Rigómezőn

őrizték a feJ1ede1em ha_rnvait 1697-íg, vagv talán egészen a Karlócai békekötésüz (16991\
'-'"''

fejedelem ereklyéivel együtt hozták Jefimija

vel, melyet

~692-ben

_..

'-"'

hhr~ett szemfedőjét

'-

l

is (1402) a fejedelem dicséreté-

itt n1ásolt le Kiprijan raCai szerzetes. A..z ideiglenes fatemplom mellett ala..kult

cos, bronz díszlapocskái~ me!yeket 1717-ben Nikanor Melentijevié pécsi szerb ortodox
számára készített~ valamint l\1aksim Gavrilovié szekcsői püspök két- és háromkarú áldásosztó

melyet Ra-Ca kolostor gyakorlott köny-vírói ala-

gyertyatartói 1721-ből a FruSka gora-i kolostorok egykori leltárában. Bizonyára ide sorolhatók

poznak: meg. Egészen a Xviii. század közepéig Szentendrén serény könyvmásolói mw'1k:a rtlyik

Vikentije Popovi-é budai püspök (rrtetro))OJ'!tét) gyert;.:ata.rtói is~ melyek l 71 O-ben készLiltek.. Radnics

els-ősorban

műhely közösségéből

Simon murJcája a régi sziget~.rári szerb templ-om kelyhe Qelenleg a pécsi Janus Par.u1.orüus lviúzeu.m-

mint író is kimagaslik Gavril Stefanov:ié V enclovié szerzetes-pap, akinek ·errefelé vész nyoma

b&."l). Radnics Simon egy másik kelyhét~ melyet 1733-ban készített, a n1agyar f,Temzeti ?víúzeumban

ki az a szerzetesi közösség és köny. v·másoló
.

a

legégetőbb

műhely,

liturgikus sZükséglet kielégítésére. E könyvmásoló

1749 után. Szentendre e város-részét egyébként még nem oly régen is az
mahalának" (városrésznek) nevezték, a templomocska helyét pedig a
tabakosok

(bőrcserzők)

céhe

kőkereszttel

nRavai:zicai

őrzik. A magyarországi szerb templomok a későbbiekben a legjobb helyi - elsősorbaro pesti, budai,

század legvégén a

győri -, bécsi, osztrák és német ötvösmesterek alkotásaival egészítik ki sajátos megoldásokat is ki-

őslakosok

xvm.

jelölte meg. A szentendrei templomok is őrzik az itt

rr>.egtelepedett szerbek régi pátriáját: Pozsarevád templom, Csiprováci templom, Hopovói tempilom,

váná lit-urgikus leltárukat A kegytárgyak között a XVIII. század óta gyakoria.lc az U;:os:zo,rs:oál~b()l
adományozott vagy behozott ötvöstárg-jak.

egy 1552-ben Belg-

Az 1690~es bevá.ndorlást követően a magyarországi szerbek körében a rézmetszet megjele-

rádban nyomtatott tetraevanzéliu..rn is, még a régi belgrádi metropóliai (érseki) templomból, ·mbyet

nésétjelzi Arsenije Carnojevié pátriárka vászonra nyomot liturgikus antimen..zion.@ (1692) és Szent

tem~! om

György nagyvértanú ikonja életének és megkínorcatásának jeleneteive!, melyet !701-ben a pesti

is - valamikor Szentendrétől különáHó község volt Izbég - a szerb betelepülés emlékét idézi: "izbeg"

szerb templom számára metszettek. Rézben a budai szerb ortodox püspökséghez kötődik az "illir

a székeseg--jház Belgrádi

templom~

melynek liturgikus könyvei közül

előkedlit

Lázárevics István despota emelt, amikor Belgrádat Szerbia székvárosává tette. Az Izbégi

P.~

legelső

rnenedékhelye a helyi

magy~

lakosok ajk$-1. is

szerb általános zographosz'', Hristofor Zefarovié (t 1753) sokrétü munkássága, a.lci 1742-ben met-

megőrződött és hagyományozódott! A farönkökből emelt régi templomokat a XVIII. század ~5ze

szi rézbe a győri és a kecskeméti ortodox templomok szárnára Szent Miklós ábrázolását. Jelentős

pén rövid időközben hét impozáns kőtemplom váltotta fel! A középkori katolikus plébáníatdmp-

mértékben foglalkoztatják a hazai szerbek Zaharija Orfelint (1726-1785) is: :VIonaszterli Deme-

'
"~hét

ter adományozza Pestről 1772-ben a kuvezdini (k:övesdi) kolostort és környezetét ábrázoló rézmet-

magyarul Hmenedéket" jelent.

szerbek

lommal együtt ezek határozzák meg ma is a barokk Szentendre jellegzetes városképét, melyet

l

torony városármk'' is nevez.'l.ek. Délen, a Du.rm szerémségi partján Karlócát, a magyarországi sferb

szetű dúcot, Georgije Popovi.é szentendrei polgár pedig 1775-ben a szerémségi Krusedol kolostor

érsek-pátriárkák székhelyét ekkor már ''Szerb Sionnak" rnondtá..k, Szentendrét meg valaha okkf1 és

rézmetszetes ábrázolását. Rózsa István "egf'i nemes és lakos" adománya !779-ben az Athosz-he;;,vi

büszkén tartották "Szerb Rómának'' l (Újvidék csak később lesz a ''Szerb Athén".)

Hilandar kolostor nagyméretű kompozíciója. Ekkor készült a pesti szerb templom Istenanya rnegko-

A gazdag

iparművészeti

anyag-

mindenekelőtt

az ötvösmunk:ák- az

eljövendő

kutatók fel-

adatává teszi, hogy felméljék a budai "rác" (szerb) ötvösök munkásságát, akik már 1689-ben kÜlön
céhbe

szerveződnek,

s rövidesen csász<Lri kiváltságot is kapnak (1696). Munkáik a XVIII. század

ronázásának rézmetszete is.
Sajnálatosan nem maradt fenn ilisenije Clli-nojeYié pátriárka hiteies réLrnetszetű arcmásána.l(
egyetlen !evonata sem. A.z arckép- valószínűleg egész ala.kos ábrázolás teljes főpapi liturgikus orná-

l

első

évtizedeiben is fel-felbuk.l(aimal..c. Pécsett, majd Budán dolgozik Radnics Simon (t 1743) aki
1
talán szarajevói eredetű lehetne, s 1713-ban polgárjogot is nyer. Ismert mu11.káít a rekeszzom~

tek a lemezrőL Bizonyára egy ilyen levonat alapján készült a pátriárka ama ikonszer{í ábrázolása,

16

17

tusban- még a pátriárka életében késziJ:lt Bécsben, s halálakor (1706) még új lenyomatokat készítet-

arnelv korábban az esztenzami szerb temolom püspöki trónusán vo-lt, s jelenleg a szentendrei s~erb

na sorsdöntő, történelmi Jalálkozás a l\}ugattal, a barokk.

ortodox múzeumban látható.

Európa erne nagy közZekedési ÚPv'onalán tnent végbe, s a~ i~ren I-aláikozéui(Jk

~

.,/

A

~
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·~ atkotasa a pest1 szerb ~Lemp1om
Hnstofor Zerarovrc
•

v
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•

1

•
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1\._aph.rui~

h~ tt Dl'as"+<:>m".·
.. ;:;~a
.i.umzet
"'~ t""'a.:
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tr.rnJ'7fHs
'-I\. _L.:L.> ..-...

és klassziciznzus korszai-.flral.
érrebnezője

a szerb

n.:vezőjévé válik. Röviden szólva) épp a dunai úlj-án születea a rnodern szerb kultúra is.''

testének sírba helyezését ábrázoló lepel) a ArVHI. század közepérő l.
A XVIII. században a gazdaságilag megerősödött és társadalmilag megalapozódott -mariar-

{A magyarGrszági szerb egyházművészet európai rangú múzeumát 1990-ben~ a szerbek betelepiHésének

országi szerb diaszpóra - a hagyományiisztelö tehetséges zographoszok és -a tetszetős kat1on&zált

300-1k évfordu!ója alkalmából rendezett ünnepség--sorozat keretében nyitották meg Szentendrén (Pátriárka utca

1
· sz1nte
·
'Kivet-e;.
· ' 1 -ne-'lkü..i ad megb'1zaso.K:a
' ' t a Korsza·
'Kileo
ukrán-orosz ikonfestők meL.et- mLtldi1mk'bb
a es
... o-

5~- a szerb ortodox püspöki székesegyház meHett). ÁHandó khiHitása hétfő kivételével lO.Oű-17.00 óra között

ismertebb és :legjobb szer:b festőinek. Hristofor Zefaro:vié korát követően- aki 1740-ben fejezte !be a

tekillthető

'1

·

meg.j

régi siklósi templom faiképeinek megfestését - a budai szerb ortodox püspökség kiterjedt terül~tén
még jelentős megbízásokat kapnak déli eredetű, Moszhopoliszból szá.rmazó falkép,estő
zographoszok~

177l),

akik újratestik a ráckevei középkori gótikus tew_plom falait és boltozatát {lfó5-

smegfestik a székesfehérvári

barok.~

templom falképeit (1772-1774).

Vezető

mesterük

f·eo-

dor Gruntovié (Simeonov\. Egyazon időben SzeíZeden már elkészült a talih'lyos Jovan Popbvié
'

'

/

"'"

~

l

A SZERB MATICA IRODALMI ÉS TUDÓS T.Á.RSASÁG
PESTI
{1826-1864)

barokk ikonosztáza (1761). Vasilije Ostojié három monumentális ikonosztáziont fest: B~dán
(1761 ), Grábóc kolostor templomábilii (i 768) és a szentendrei püspöki székesegyházban ("beígrjádi"
!

templomban,

1777-1781).

Stefan Teneddnek tudjuk be a

pesti szerb templom ,régi

ikonosztázionjáL Székesfehérvárott az ikonosz+illzion képeit Jovan Cetirevié Grabovan és
Grigorije Popovié közösen festi (1776). Teodor Hié Cdljar Budá.11 (1775), Pesten (l77J) és

A pesti Szerb Matica- Matica srpska- létrejöttét 1826-ban. két

ösztönözte: a Magyar

Tudós Társaság {a későbbi Akadé:u,la) megalapítása, és a megjelenésének második esztendejébe
lépő Serbski ietopis (Szerb Krónika) című folyóirat folyamatos megjelenése és kiadása.

Georgije Magarasevit (1793-1830) történész és író, az újvidéki szerb giiW.1ázilli~ profesz-

Időn..lcéntjelen V&.'1 Teodor Kracun, a kor legnagyobbra trutott mestere. ~1a

szora már 1823 júniusában meghirdette a Serbski letovis évkönyvének első kötetét, anna.~ jelzésé-

gyarországró! való - Baján született- Pavel Dnrkovié (1771-1830 után), a dunaföldvári ikonfal

vel, hogy kedvező esetben évente több kötetben is megjelenik majd Budá.'l.. Az első kötetet 1823.

Szentendrén dolgozik.

festője, aki (Alekszandra PavlovJával

október végére ígérte, oly ta"-taloiW.-nal, amely ''o.z egész szláv, de különösen a szerb népet ilieti". Az

rövid ideig trutó házaséletben) József nádor udva.ri. festője is volt. Arsenije Teodorovié (ll67-

előjegyzési hirdetmény hangsúlyozta, hogy e vállalkozás egyedűli célja "a nemzet java", s a kiadó

(1801) képeinek és a pesti templom áldozati oltárképének

l

a legjobb alkotások közé tartozik a bajai (1793, 1810) és a lerombolt

kéri, a ntanult szeibekH támogassák e szándékában. Harminchárom helységben lehetett előfizetni

budai (tabáni) székesegyházat ékítő ikonosztázion (1818-1820). Valamivel fiatalabb kortársa vblt a

ekkor a Letopisra a Bánságban, Bácskában, Baranyáb&.'l., Szerémségben, Sz!avóniáb&.'1 Horvátor-

születésű Mihailo Zivkovié (1776?-1824), a szentendrei irngyali Üdvözlet temploma (1~02-

szágban, de Budán, Pesten, Szegeden is, vala"-nim Szerbiában. A dalmáciai szerb előfizetők

1826) hatalmas

budai

életművében

1804) és az eltűnt balassagyarmati templom í.,~onosztázának (1815)

Fiuméban, az TI1íria~~-iak Triesztben jegyezhették elő.

festője.

L.AO..

Tetopi-s meghirdetett első kötete azonba_11

l

A történelmi Magyarországon és magyar földön való léte és emikai folyamatossága közcl hat
l

csak -egy év késedelem__m_el jelenhetett meg. A cer1zor 1824. máius 12-én engedélyezte nyomását a

évszázadot kitevő ívében, és eliaszpárája - mint a szerb nemzet töredéke - fennmaradásának változó

pesti egyetewi nyomdában, a budai V árban, ahol 1795 óta elc.kor a legtöbb szerb kiadvány késziilt.

koordinátái közepette, a szerb kultúra és művészet itt nálunk toldja meg

A folyóirat - vagy évkönyv - szándékát a szerkesztő az első kötet tart..'ti111ávai nyomatékosított-a, de

késő középkori szelleJisé-

gét, már közvet!enül érintkezve az európai reneszá.t1sszal is. Követve a szerb kultúra eme "dbai

elgondolását részletesebben is kifejtette előszaváb&.'1: ''Minden, ami a szláv népre az Adriaitól .a

l

útjait" a XVIJ.I. században, Dejan Medakovié szerb művészettörténész tömören úgy fogalmaz, fuogy

Jeges- s a Baltitól a Fekete-tengerig általában, s különösen arai reánk szerbekre vonatkozik, még-

18

19

~eg

hozzá irodairtZi tekinretben. rn.indez a Szerb Krónika tárg),:a, karaktere pedig az legyen: senkit

nem sérteni, de núndenkinek 711ennél iöbb hasznot hajtani. u _A:z előszó Újvidéken kelt, &~ol Georgij e
Magara.Sevié egy ideig még szerkesztette a folyóiratot. Megjelenési helye azonban kerek négy

é~ti'

zeden át Buda (átmenetileg néhá11y évig Pest) volt (1824-1864). Az alapító szerkesztő elhun_yta itán

összej-Svetelek színhelye a pesti pravoszláv egyházközösség tanácstenne Y olt a szerb templom melletti régi házában. {a mai Váci utca 66. szám alatt) ..Felvetődik a.z :-,gyik

alapiió~

Jovan Demetrovié

háza is {a mai Veres Pálné utcábru~), a:.'cinek saj&t pénzesládáj2. vol:. l)c felmerülhet a szintén alapító
Josif1v1ilovuk egykori Rózsa téri lakása is a könyvkereskedése iOlön:i en1eleten.

Hat derék, vállalkozó

1831-től a letopist Pesten, a folyru-uatos megjelenésről gondoskodó Szerb Matica székhelyén szer-

szellemű, tehetősebb

és a nemzeti

ügy~r:'t

buzgólkodó pest-budai szerb

kereskedő mellett a I\1atica megalapításának legfőbb szellemi irányitója és első elnöke a fiatal j o-

kesztették (csak a szabadságharc utát1. gondozza Jovan Subotié 1850-i 853 közőrt Bécsben).
A Serbski letopis első három kötetét Konstantin Kaniici újvidéki könyVKereskedő adta ki,

gász, a zombori születésű Jovan Hadiié (1799-1869) volt, aki

\/fi

íos So:eüé írói néven a klasszicista

aki az első kötettanúságaszerint évkönyvnek szánt~ amit az 1825. es~~p._c!_~_re érvényes naptári rész

megfogalrnazá-

is alátámaszt. Mégis, 1825-ben további két kötet jelenik meg. Nehézsségek azonba..11 már a negy~dik

sa is tőle való, de hamar megvált a Maticától: Új vidékre ment. ahol rö-videbb Ideig még szerkesztet-

kiadásával felrnerültek. Ennek megjelenését 1826 március elejére hirdette meg a szerkesztő, Ha~esti

te a letopist-(1-830-1831 ), maj-d nünt politikus is Szerbiában s
és

vásárkor''. A Letopis további kiadását ekkor J os if Milovuk pesti könyvkereskedő vállaita át, akirek
üzlete a pesti Belvárosban, a Váci utcáról (akkor

-életében vett jelentékeny részt. lt

~1atica 1~0:-ai célkitűzései azonba.~

ná-val rövidesen kilépett az alapítók sorából, talán mert nem ta.iá!ta meg számításait

kezdetétj~D.uár 25-én hirdették meg, s már február 16-án (a pravoszláv nabtár
.

1

'..

'

k

t ..

l

szerint február 4-én) a leendő Matíca srbska "egyesül~s" hét mapl~~Ja~egyenran~ufu'-,, onc~n ~~!cr~
körbe helvezett aláírásával véglegesítette a.!ffiak létrejöttét. A marg íen.IL.TUaraat eredeU alaptto11ve1
l

sokban

elképzeléseit is, aki roko-

L_ipó~ :~ca)_ ~yíló e~k~i Rózs,a ~~ren v~!t -(~ rai

Duna és Iránvi utca közötti beépített telken, az egykon ltszn kaszmo natalruas epulete he:yen;-! Az
új, 1826. évi.folya..'11

művelődési

a magyrarországi szerbek társa-

i\ Szerb Matica megalapítása idejében Pest-Buda alkalmas

\Trh

tudós és közműve1ődési társaság létrehozására. l\ szerb kolónia a két
ban még

számottevő

egy szerb new..zeti irodalmi,

szembesülő

Dlli'1a-parti város-

volt, a polgárjogot nyert kereskedők, mesteremberek, hivatalnokok, szerb pol-

J

ünnepélyes ha..,gnemben leszögezi, hogy "mi, alulírottak, saját akaratunkból összefogunk és

'fgy

gárság és patríciusok társadalmilag igen váitozatosan

rétegződött,

társaságat alapítunk, mint egy testület, mely közös és egyetlenegy lélekkel a nemzet javára és dibő

konfesszionálisan, gazdaságilag és nemzetiségileg jól szervezett és

ségére lélegzik". i\:z alapítólevél

zösséget aLl<ottak. Az adottságok is

első fejezete az indítékot és a szándékot fogalmazza meg: a t4sa-

ság létrehozásának egyedüii indítéka a közjó irát'ti szeretet és odaadás, a szárillék pedig a sierb
l

-dött az egyetem cirill

nyomdáj~

kereskedőket -és

kedvezőek, főleg

teherös és

összetartó~

egymásra utalt kö-

a szabadságharcig vonzóak voltak: itt

lehetősége~

egyetemen, a

re és terjessze "méghozzá most és mostantól kezdve megszakítás nélkül örökre". A:z alapítók úgy

papságot és a katonai pályára késziiiőket a l1ivatali és közigazgatási egzisztencia és
tősége

műkö-

a fiatal értelmiség itt képezte mc.gát a girnnázilunokban és az

nemzet irodalmának és művelődésének elterjesztése, vagyis hogy szerb könyvek kéziratait adja Jföz-

határoztak, hogy 40 ezüst forinttal járuinak hozzá, s minden hazafi szabadon csatlakozhat a társu-

~efo!yásos,

mesterernbereket a vállalkozás

a diplomásokat, részben a
előmenetellehe

vonzotta.

láshoz hasonló összeg adományozásával, illetőleg nagyobb adomármyal. A könyvek eladásából

P... pesti Szerb Matica s killönösen 1842-ben módosított a!a_pszabálya szerv·ezetileg is a Du-

működésé~ek,

ná,-; irm.eni szerbek tudós társaságává alakitotta. Megújhodása Teodor Pavlovié (1804-1854) szemé-

származó jövedelemmel a társaság kasszáját gyarapítják. Az alapítólevél a társaság

ffíződik,

szerkesztője~

1837-től

A~

ügyvezetésének és pénzügyei intézésének módját is részletezte, a közgyűlés mindenkori felügy~lete

lyéhez

alatt. Fontos záradék, hogy a Szerb Matica megalapításának napjaként Szent Száva Ülliiepét lkell
.
'' '
b " l"d'
,ot. .•
l,
tekinteni, tehát ianuár 26-át Ezzel a Manca megalapitásat a szer muve o es nemzv.l unnepífnez

Letopis szerkesztése mellett pesti szerb lapokat és alm<L'1achokat adott ki (Serbski narodni íist,

aki ez ideig a Letopis

majd

haláláig a Matica titkára.

1835-1848, Serbske narodne novine, 1838-1849, Dragoliub, 1845-1847). Szerenesés körülmény,

l

hogy 1838-bml e!váilalta a Matica elnökégét az

kötötték.

alapító

idős

Tökiily Száva (SaYa Tekelija Popovié,

i

. ' . A!l hét
A pesti Szerb Matíca megalapításárlak helyét egyértelműen nem le"hetett nsztazm.

1842) aradi földbirtokos, a magyarországi nemesség tekintélyes

előzőleg nyilván több

ere~'llényesebb

alkalommal is találkozott ez ügyben. l>-.

20

legvalószínűbb, hogy epez

mecénása a múlt századba.n. Az elnökség elfogadásával

21

Száva

re-

Ivfaticára.bizta pesti alapitvfu1ya, a későbbi Tököivánum (Tekelija.11um) collegium keze1ését is,

fordító szerb

a pesti Tököl:yánlh'll egykori igazgatója, J(r'ran J-ovarHY~·ié Zmaj

lyet a szerb egyetemista ifjúság iskolL7tatásának tát-nogatására hozott létre, s végakaratával is n}eg1

erősített. Alapítványát 1838-ban a pesti Belvámsban, a régi Nagy Kereszt utca 276. ~zá~ j.a~i

kétemeletes épületben helyezte el

(később

Zöldía utca, ma Veres Pálné utca 17-19. sza.."!l a1a.,1

Uj

Ez is több mh11t jeLÍ<ép, bár elsüdeadt a délszláv háború napi jelentései kc,zc';x:tH;.

.l\. Szer1J Matica 1864-ben <elköltözött Pestrő l, a Tökölyá.'1.umo1 J 952-ben szüntették ILeg, az

Tökölyánum monumentális épülete helyén, melyet 1907-ben Fellner Sih'ldor tervezett közéP,'<:ori

akkori állfu'1lositással. Épülete azonba.t1 ott áll a Belvárosban, hon1.lok:zatán az 1838-han készüet

szerb építészeti elemeket is felP..aszrrálható eklektikus, historizáló stílusban). /:.... Tökölyánum volt

magyar és ·szerb felirattal: nTőkölv a tanulóknak!". Az ódon márv-ái1y"táb1a hc,,-c,in·•~?

ezut<Íií a Szerb Matica szé!G.'láza is egészen 1864-ig, amikor Pestről Újvidékre költözött.

rr1egbékélés reményé-veL

Működésénelc

kezdeti, pesti év"tizedeiben különösen jelentős a ?v1atica kiadói tevékenysége.

A Letopis rendszeres megjelentetését megalapítása óta egyik alapvető feladatha.k tekintette, s folyóirata, amely 1873 óta Letopis Matice srbske címet viseli - folya.'Ilatos megjelenésének írnmár több

A MAGYARORSZÁGI SZERB

rnint 170 esztendejével, mint az európai kontinens legrégebbi folyóirata! ", csupih'l letiitások, forradal~as események és háborúk idején szünetelt így 1848-1849-ben, valamint az első és a más<fdik
.

l

világháború éveiben.

műveit

l

~.1.._ XIX. századig -eltartó török hódoltság miatt a szerbek középkori ál12xniságuk határain kh~iil~ jobbára nemz:etiségi létben és jelentősebb, népesebb szórványközösségekber: tudták: csak iétrehozni

Pesti működése idején az újab b szerb irodalom klasszikusait és a korszak kortárs író~nak

új abb kori nernzeti kuítúrájuk, irodabukés művelődésük intézményrendszeréL A XVIII. században

adta ki, így MHovan Vidakovié, Jovan Sterija Popovié, Dositej Obradovié, Geotije

a felvilágosodás korhak racionális szemléletét és eszmeiségét be,foga.dó

a történelmi for-

Magarasevié, Jovan Subotié, Lukijan Musicki, Jakov Ignjatovié könyveit, Voltaire és Imi re

gandóság kényszeréből távol élt régi szelle~i központj aitól~ de életerösen alkahnazkodva új környe-

János bölcseleti mw..k:áit.

zetéhez és késlekedés nélkü! élve kínálkozó !ehetőségeivel, a kor uralkodó eszméinek hatása alatt,

Pestről

'

l

immár több mint százharminc esztendeje, 1864-ben tette át székhelyét Ujvidékre a

új európai szellemisége gócpontjait szerencsésen alakitor-ca ki Bécsben és Pesten, Budán és Szent-

l

Szerb Matica. A történelem alakulása - egészen napjainkig - munkásságától új tartaimakat és ~ere-

endrén, Karlócán és Újvidé'n:en, s az itáliai és német városok, Párizs és London sem voltak már

teket követelt. Léte azonban változatlanul a szerb kultúra folytonosságát jelképezi közép-eurÓpai

idegenek a számára. Érthető hát, hogy az első szerb lapokat 1791-től Bécsben adták ki.

térségünkben.
A pesti,

l

illetőleg

i

újvidéki Szerb Matica a magyar-szerb szellemi, irodalmi és kulturális far-

A szerb sajtó történetében a leghosszabb életű a bécsi Szerb Üiság (:'\oYine serbske) volt: kerek tíz esztendőn át jelent meg (1813-1822), mígnem olyan helyzetbe hozták,

további kiadása

bet~lti. Figy~lemre mélt~ a pe:ti ~er~s~i ietopi~ ~éltatása Széchenyill~t~

lehetetlenné vált. Megindítói és kiadói világosan látták és hirdették: "mínden miivelt nép előtt jól

vánról, tragikus halálakor. A.nnkor l 86 i-ben a Mat1ca mar Ujvldeken rendeZI meg a magyarors, ag1

ismert az újság szükséglete és értéke, s az a nép a műveltebb, akinek több újságja van sajái nyelvén"

csolatok külön fejezetét is

szerb

műv?)ődés

i

nagy rnecénása, Tököly Száva szilletésének centenáris ünnepségét, a Magyar/Tu-

(1813). Mégis, az ak.lcori szerb olvasóközönség érdeklődése tulajdon sajtója irlli--;t mérsékelt volt, sa

a két

lap folyamatos, huza.rnosabb fenntartásá..~oz nem elegendő. Az előfizetők tömeges jelentkezése a

domhyos Akadémiát Jókai Mór képviseli, s a Vasárnapi Újságba.'l lelkesillten számol be

l

nemzetet közelítő eseményről.. S egy történelmi korszakot zár le jelképesen az a szerb történelmi
repertórilL.'Il, amelyet a Magyar Tudomhyos Akadémia Történelmi Bizottsága

megbízás ~ból

1

Margalits Ede (1849-1940) készített, kivonatolva a Szerb Matica Letopishak köteteit a kezdfttől

szerkesztő-kiadók hiú reménye maradt csuph. Mihelyt azonban nemzeti nyeh-ü újság né!h.'iil maradtak a szerbek, hiányát fájdalmasan megérezték, s a széíesebb olvasóközönség körében jelentőségét,

mozgósító és véleményformáló hatását fólfogt..ák.

az első világháború kitöréséig. A vaskos kötetet 1918-ban a Magyar Tudomih'lyos Akadémia adt~ ki,
amikor a két szomszéd nemzet megbékélésének nem sok reménye volt. A Szerb Matica a Pftőfi

deményezés törtéPik: 1824 nyárutójh a budai Egyetemi Nyomdából kíkerült Serbski let~ (Szerb

22

23

Évköny-v) első kötete, melynek további kiadását 1826-tól a Pesten megalapított szerb közműfelő
dési, irodalmi és tudós társaság, a J1atica srpska veszi át. Kerek negyven

esztendőn át a folyóikatot

/~...

szerb újság megindítását és kiadását Teodor Pavlovié kezdern_érryeztc, s az

sen betiltott pesti Serbski letepis helyett is szánta az o-1vasóknal<-.

ft,._

időlege-

lapindításhoz nehezen leheten

Pest-Budán szerkesztik és ny·omiák
maid
l &64 óta napiainki2:
Úividéken
i eleutetik me2:.
(A Leionis
:J
'
:J
-'-'
·'
'-''
l ...
Ma:uce srpske minden bizonnyal ma Európa vagy talán a vitág legrégibb folyamatosan megjdienö

gok: abszolút

időszaki sajtótenr-xéke!). l\ Szerb É-vkönyv mint folyóirat, sa különtele divatos irodal-mi Eilmanachok

sem voltak

mégsem pótolhatták a politikai jellegű. dinamikusabb, a világ

eseményeiről

frissen,

időszerűen

törvény-~

kedvezőek

állam--és dinasztiatisztelet volt a

a

szerkesztőre

k-övetelmény~

de a kiszabott korhitozások

nézve, ugyanis ígéretet keHett terulie, hogy a lap nem foglal-

tulesz csupán. S emellett még a Iap Iegszigoníbb cenzúrázását is előírta az engedély: (i~em sok..Jcal

dósító szerb nyelvű hírlap, újság kiadását.
Pest-Buda az itt tevékenykedő Szerb Maticával. a_'Ileiy maga köré tudta

gyűjteni

a kor szerb

szeilemi erőinek legjavát és a legtehetősebb mecénásokat is, majd 183S-tól a pesti Belváros~&' a

előtte~

életű

magyar Fillértár s

Lipcsében a"Garasos Tár!)

Serbski narodni !ist- Szerb Népiap címmel Teodor Pavlovié újságjána_k

Tököly-Popovié Száva alapította diákkollégíru:nmal a század második negyedében a .hazai szerbek
legpezsgöbb és vá:lialk:ozó hajlamú ku}turális és művelődési központja lett és volt, elegendő intdllek-

1834-ben, l1asonló arculattal i-nduit egyébként Pozsonyban a rövid

első,

mutar;ány-

száma a szerbek akkoriban használatos naptára szerint 1835. lúlius l-iei keltezéssel jelent

tuáli:kez~ményez~ked~'el ~ ~egfelelő anyagi erőí~~~okkai is jeclentő~ebb ~~mzeti ,érde~~~kez

meg(valójába.1 július 13-án):- címlapján- a szerkesztő hálája jeléül - Reviczky Ádám (178ó-1862)

demenyezesekhez. Erthetoen 1tt ertekbe annak a feltete1e1 1s, hogy hosszaob szunet utan 185) -ben

királyi magyar főkanceHámak~ mint "a Szerb Néplap .vécl11ökénekn egész oldalas képével. R_eviczky

épp Pesten indítsa.'1ak lapot
kább

fuggetienedő

nem sokkal

előtte,

elsősorban

1

a hazai szerbek szá.tnára. (ErrJítésre méltó, hogy a mindin-

és európai normá'..c szerím

szerveződő

csak 1834. január elejénjelenik meg az

Ádám be!átó jóindulatának nyilván döntő szerepe iehetett, hog<; a pesti Szerb Néplap megindulha-

Szerb Fejedelemség"ben, Belgrádban,

tott, illetőleg megindításához a szükséges engedélyt Teodor Pavlovié •v·égül n1egkapta. ~íi.t1.t tudju._l(~

első

Reviczk-y Adám kancellársága idején (1828-1836) vált lehetövé a refoillliuozgalmak kibontakozása

első

szerbiai újság, aNavine srbske

s a hazai szerb sajtó megalapozás~lJ.oz

száma!)

(feltehetőleg

Szerb Matica további

műJcödéséhez

és a Serbski

Teodor Pavlovié {1804-1854) jogász és író volt ekkor a pesti Serbski letopis szerkesztő~e. A

letopis újraindításához is) nyújtott megértő támogatása életrajzának, még ha szerénynek tetsző ada-

Torontál megyei Karlován született, Temesvárott, Nag-ykikindán, Szegeden és a szerémségi Kbrló-

léka is, de azt bizonyítja, volt látóköre a hazai nem magyar, ám azonos indítékú és ta..rtalmú reform-

!aka-

kori törekvések elismerésében is, s megértéssel volt irányukban. Revicz..l<:y Ádám 1830-tól a lvías;ar

démián végzett jogot. Egész pályafutásának lényeges mozzanata, hog<; ezutlli"l Pestre kerűl gyakor-

Tudománvos Akadémia igazgató tanácsának is tagja volt, s nyilván korábbról jól ismerte Vitkavics

cán járt gimnáziumba, a bölcseleti tudományokat Szegeden hallgatta, s 1825-ben a pozsonyi

latra Vitkovics Mihály (1778-1829) tekintélyes ügyvédi irodájába, s a neves .és kedvelt s±erb-

Mi...'lályt, a lapindító Teodor Pavlovié egykori ügyvéd-principálisát. Bizonyosra vehetjük, hog<;

magyar író közvetlen környezetében ismerhette meg a kor pest-budai irodalmi életét, itt került !kap-

Reviczky és Pavlovié ismeretsége i.fl.."'len való s Vitkovics Mihály kisugárzó emberi és írói péld2.L"TTU-

csolatba korá11.ak nagy szerb mecénásával Töicölv-Popovié Szávával (1761-1842), sa Szerb

tatásának is köszönhető, hogy az európai látókör{í (Később diplomatává lett) Revicz.!cy Ádám rokon-

M~tica
l

aiapítóiva!,
vállalkozó

tisztségviselőivel

szellemű

és támogatóival, a Serbski letopis írómunkatársaival. A rendkivül

és találékony, arneliett szorgalmas és

csak a Serbski letopis

szerkesztője

igyekvő

szenvezett a magyarországi szerbek lapindítási és más

törekvéseivel.

A Szerb Néplapot a pesti egyetem nevezetes nyomdájában állították elő, ahol l 795 óta szá-

Teador Pavlovié rövidesen JtH=m-

lett (1832-1841), hanem egy válságos pillanatban rendkivüfi ér-

kulturális-művelődési

mos szerb könyv és sajtótermék készült.

(iCésőbb

Beimel József pestinyomdájában is szedték.) A

demeket is szerzett a pesti Szer'o Matica működésének megújításában és a Serbski letopis újrai~dítá-

lap, heti megjelenéssei 1848 tavaszáig, a forrada1'Tias márciusi napokig ta..rtor'ca felli"l magát, amikor

sában, ~rövidese~ a M,~ti-~a ,t~árává i.s váiasztott<Ll<. :1835 _elején~ ~~!ytartót~ács u~~s b~,zih~

megszűnt, szerkesztője és kiadója, Teodor Pavlovié is elhagyni kényszerült Pestet. (Egyidejűleg

tette a ;:.zerb Matlca műkodeset, s betiltotta a Serbsklletop1s kladasat 1s. A Mat1ca tovabbl

szűnt

működe-

meg a Serbske narodne novine- Szerb Népújság is, melyet Pavlovié 1838-tól párhuzamosan

1

sét csak 1836 végén a magyar Főkancetlária engedélyezte újból.)
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adott ki és szerkesztett.)
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l\. pesti Szerb Néplap az első -szerb nyelv-ű képes~ népszerűen tudományos, szórakoztató és
· "1 · ,netuap
.,
IrouaJml

fűtöttségű~

'
vo1t.

K
,-1
·, •
'
1
• · ,natuarosan m1nd1nK:a
· ··''b'·o erteKes,
· ·1
· ez~et1,
Kenyszenl· ·Jel..Jegterenseget

l
·
n~rnzet1

délszláv és össz-szláv orientációjú cikkek és szépirodalmi írások, képek váltották feL

Év:folyamaíba..ll, szinte kivétel nélkül, mindenkinek a neve felt{h"li.iz. a._k::i az ak..icori szerb iroda~mi és
művészeti

l

életben jelentett valamit: Jovan Szubotics, Lukijan Musicki, Petar Petrovics Nfegos,

Jovan Szterija Popovics, Szima Milutinovics Szarajlija, V uk Sztefanovics Karadzsics, a fzent-

kifejezetten

lapot kívánt

kiacL11i~

de köteleznie keHett

zsonyi újságok híreit veszi át. A negy--venes
eredeti~
nek-~

politLizai tartalmú irásokat is

évektől

közölhetett~

rnagát~

hegy kizárólag a bécsi és po-

azonban - a liberálisabb cenzfua mellett

s különösen a szerbség felé fordult - bárhol is élje-

sa társadalmi reformok és gazdasági élet, a technikai

fejlődés legkülönbözőbb

teret adott. Kétségtelen, hogy a pesti szerb népújságra a legközvetlenebb hatással
Hírlavia~

a

Világ~

a lap

és Széchenyi István Jelenkor-a volt mely utóbbi

később

kérdéseinek is
K~Jssuth

Pesti

meghatározó lett a szá-

endrei Jakov Ignyatovics mellert a horvát Stanko Vraz és a szlovák Ján KoUár neve is szhepel
lapjain, s közölt írásokat a hazai szlovákokról és ruszinokróL A pánsziávizmu.s okán a hatóságok

forradalmas események következményeitől, mégis engedett sodrásuknak~ s a szerbek sok évszáza-

szüntelen gyana.kodnak Pavloviéra. A Ján Kollár hirdette "szláv irodalmi kölcsönösség" gondolata

dos török -elnyomás alóli mielöbbi fel-szabadításátrak szük:ségét hirdette rneg. 1848 április elején

kétségtelenül nem volt idegen Pavlovi é
a Serbsl9 letopisban

szá.."t}}OS

szláv

előtt.

nyelvű

V alójában a szláv nemzeteket egy népnek tekintette, s

Teodor Pavlovi.é a sajtószabadság :felszabadító lendületében önkényesen SveobSte jugoslavenske i

mű;;.

serbske narodne novinera (Egyetemes Jugoszláv és Szerb Népújság) változtatta fejlécét, forra-

kiadószerkesztője általában- és a lehetőJégek

dalmi és átÍogóbb délszláv programot hirdetett meg a magyarországi szerbek (és horvátok) jogaiért

írást eredetiben közö1t, abban a hitben, hogy mindep

vehebb szerb megér..i azokat! Mint a Szerb Néplap

l

hez mérten- azt a programot ti..íz!:e ki, hogy közöljön "mindent, ami a szlávokra általában, s kflönö-

és egyenjogúságáért, s Szerbia, Bosmia, Bulgária teljes nemzeti felszabadításáért ís síkra szállt.

• J
•
kre oarmuy
> '
·>
• •
ben zs
. vonatKOZiK
' "'" . }J.
,
" •
'
.
•• l
"
sen amz• reanK,
szerbe
te!antet
cvlar megmmtasaKor,
mmteg-;
Ut'fValo-

magyar-szerb ellentétek

ként, egy versezertel köszöntötte a Szerb Néplapot azzal az őszinte és rajongó hittel, hogy l1pját a

suthi -eszmék sze-igálatába állt.)

szlávok milliói olvashatják majd (A sors iróniája, hogy egész lapkiadói ténykedése során szüp.telen
küszködött az

előfizetők állhatatlanságávai...)

A koreszménynek

megfelelőerr

kiéleződését követően

Pavlo\'-ié elhagyta Pestet, s a

ezután már a kos-

A szegedi származású Antonije Arnot (1808-1841) budai ügyvéd és író 1838-ban és 1839ben két éven át szerkesztette és adta ki Pesten Perlaszka Domokos (1801-1846) rézmetszővel kö-

l

knjiiestvo i modu című

Teodor Pavlovié is népe, nemzete szolgálatában kü.zdött.
l

mű-

Világosan látta, hogy a nemzeti felemelkedés alapja a mi..11él szélesebb néprétegek kiművelése lehet

vészeti~ irodaL.~rü és divatmagazint, a ·kor szerb polgárságána..lc ízléséhez igazodva, s hetente megj e-

csak. In..rten a tanító, didaktikus szándék is lapjában, melynek mottójaként már megindításaJar ezt

lenő lapját színezett divátképekkel, metszett írói arcképekkel (lV!ilovan

írta fejléc alá: "A fennkölt bölcsesség és tudomány helye az egekben van- jót és hasznosat klzölni,

Davidovié), történehill (Szent Száva szerb érsek, a szerbek bejövetele 1690-ben) és a.lctuális tárgyú

ez az én igyekezetem."

Köszöntő versezetében is arra inti lapját, hogy a tudatlanokat a jó é~ szép

(pest-budai á.."Víz 11538, az új Duna-híd), valamint szerb táj- és városképekkel (Grgeteg kolostor,

l

iránti ízlésre, s hasmo~ ,d~!-~okra taníts~!- ,, _ . .
.
.
'
Teodor Pavlov1c liO!, szerkesztOl pa1yatutasa.Tiak 1848-ba.TI vege szakadt. A forradalolill ese-

Belgrád, Pétervárad) látta el. A hetilap a korszak pest-budai szerb írói.IJ.ak és alkalwi tollforgató-

1

l

inak szűkebb körét gyűjtötte maga köré, így mllilkatársa volt az egy ideig a budai _A.ranyszarvas-

néhány esztendejét búslqomor. i

házbru'l élő Szima Milutinovics SzarajHja (1791-1847) és Jovan Pacsics (1771-1849), a Pesten

ságban töltötte. Élete alkotó évtizedeit odaadón és önzetlenül lapjaina,.lz és o!vasóinak, m;mzete

házitanítóskodó és itt kiadott regényeiből és könyveiből tengődő Milovan Vidakovics (1780-1841),

ményeinek alakulása szellemét megtörte, s életének .még

hátralévő

l

szellemi felemelkedésének és javának áldozta a

nagykezdeményezőkés

elöl járó elődök sorában.

Míg a képes Serbski nar.odni list kezdeti nehézségei után az irodalom, a fontosabb k4bális
események felé fordul, jegyezte a hazai szerbek életének fontosabb eseményeit, s a

műveltség

elter-

a nyelvújító Vu.lc Karadzsics híve és munkatársa, Adam Dragoszavljevics (1800-1862) nyelvész, de
a megelőző korszak meghatározó íróit ís közölte, így a szerb felvilágosodás legnagyobb alakjának,
Doszitej Obradovics (1739-1811) írásait.

jesztésemellett a nemzettudat kia!akításáiJ. is fáradozott, k.iilönösen hazafias és buzdító költeclények

A Srbska novina irodalmi, m{ívészeti és divatmagazhi megszű...'1te utb a hasonló ta,.rtalmú

közlése révén, addig a Serbske narodne novine (Szerb Népújság) megindításával (1838) PJvlovié

újság hiá..>yát igyekezve pótolni 1842-ben Dimitríje Jovanovié inditot'..a meg Pesten a Pestansko-

26
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budimski skoroteCa (Pest-Budai Futár), heti irodalmi és divatlapot~ m:nely.- a Magazin néhálly korábbi 1nu.nkatársa mellett már a

szü-letőben lévő

új szerb próza

a bajai

Bo~oboj

Atam:cckovks (1"826-1858) és a szenterrdrei Jakov Ignyatovics (1822-1889) írásait is kÖ;z:ölte,

elköteíezettségű

volt.

azonbari a lap nem tudott szélesebb körbeE eltérjed-

ni, s 1889. március 31-én további kiadását megszüntették.
Szerb napilél!? kiadására Budapesten utoljára Székely Viktor hírlapte1jesztő tett kisédetet~

összhangban a iap meglürdetett esztétikaimértékével és a tisztább szerb irodclmi nyelv igényéveL A..

&'11ikor 1900. május 6-áil ,megindította Male novine {Kis

nyeh:-{tj.ító

Milan Petrovics budapesti egyeterr-ti hallgató szerkesztéséberr~ aki a szerb érdekek védelmezését

\Tu...'!(

Karadzsics (1787-1864) néhány fontos polémikus írásanak is helyet adtak a !-a:pban,

című

független lapját, kezdetben

tiszta népnyelven, megreformál-t szerb ciriH írással és új ortográfiávaL E lap is igyekezett hírt adni a

ha.flgoztatta újságába..'l, mely kezdetben elérte az 5000

szerb k:ultuiális és irodalmi életéről, s a szláv irodalmak meHett figyelmet szentelt a m~oyar, fémet

számáv-al, s eltezjedtségével nemcsak Dél-Iviagyarországon, de HorvátországDa.L'1, BosL"1ia-

francia irodaio!lli!<LK is, ~Az olvasóközönség közönye miatt azonban csak mimegy két évig, i 1844

Hercegovh"1áb&'1 és Dalmáciában is: egészen 1905 ""égéig fenn tartotta magát. !(orábbi szerkesztője:

l
l

nyaráig jelep..hetett rr..eg_

megjelenő

\lalóban

rr2agas

Milan Petrovics 1902 októberében Srpske novosti (Szerb Hírek) cí.inmel konkurens napilapot is

Skrbski

indított Budapesteri., ez azonban 1903 jlli--llus elején beolvadt a Maie nO\'ineba. Figyelernre méltó,

letepis (Szerb Évkönyv) folyóirat meHett Pest-Budán ,ekkoriban olykor három újság is megj:elent.

hogy az "efienlapn: a Srpske novosri megindítása mögött egy budapesti szerb rotációs lm-,mc·mnr!~

1848 azonba.;_ mélyreható változásokat hozott a pesti és budai szerb közösségek életében is, s ezután

iétrehozásának a te0.re is szerepelt, a_rni a jelek szerint csak sikkasztás n1iatt hiúsult meg l

"A.z 1824-ben megindított, s a Matica srpska kiadásában tolyamawsan

mindin.._~ább éreZt~ető a hazai szerbség szellemi központjának délebbre, (;j . ._ridékre.
a Hszerb ..1thén-

lo:z első magyarországi szerb szociáldemokrata lap megjelenése is
Népszava szerb

be'!- való áttevödése.

A pravoszláv szerbek egyházi központja már a XVIII. század legeleje óta a szerépségi
'

l

Karlócai Ersekség volt. Ivfégis, még évtizedeken át Pest-Buda szerbségének jelentős szere1 jut a
mag<;arországi szerbek - k:ü!önösen - politikai életében,

elsősorban

Országgyűlés ben,

mellékleteként indult, majd külön lapként Narodni

cirn.tue1 190 I_ au-

gusztus 18-tól (eltérő fejlécekkel is) az év október 31-ig jelent csak meg. _.-\. szociáldernokraták
1902. március 2-án a Népszava szerb mutációjaként Narodna rec címmel síkerrel, magas példány-

majd a

számmal, indítottá.c új sorozatot, de eLtcÚbzásokkal és blL11tetésekkel csak 1904 júniusáig jelenhetett

való alkotmányos jelenlétével, s változatlanul az egyetemi képzésben- Bécs meliett.

meg, ekkor további kiadását félbesza.kították, de már júliusban folyta~l.;: 1904. december 9-ig. Az

Főleg a szerb politikai sajtó megjelenésének központja lesz Újvidék. Mégis, amikor a hazai szerbek

agrárparasztság irányába fordult Slobodna rec (Szabad Szó) 1907-ben ugyat1csak Budapestenjelent

Felsőházban

a pesti

tl<Ki<?.p,~s1:hcoz kötődik: ez a

l

new.zeti, politikai és polgári eg<;enjogúságáért vívott politikai harcával már legendássá vált politikus, Szvetozár !\fileti cs (1826-190 l) az 1866-i magyar

országgyűlés

l

ülésszakának megnyltására

meg. Végüll910. július l-jén, ugyan.csak á Szociáldemokrata Párt kezdeményezésében megjelent a
Sioboda (Szabadság) első száJ.~na, melyet rövidesen Újvídékre költöztettek

politikai napilapot indított, Zastava (Zászló) címmel, azt 1866 februárjától egészen a kiegyezés

A két hábor.i közötti években Budapestnek nem voít szerb sajtója.

évének (1867) közepéig Pesten adta ki. Az újság már európai keretbe állította a Monarchia sz~rbsé

A második világháború után már 1945-ben a baloldali hátterű Magyarországi Szlávok An-

gének nemzeti és sorskérdéseit, s Újvidéken egészen az első világháborúig megjelent.
Jelentős

tifasiszta Frontja megindította a közös Sioboda (Szabadság) című délszláv-szlovák lapot. Azonos

politikai befolyása és szerepe volt 1864-1869 között Jovan Jovanovics

~1833-

1904) szerb költő, szatirikus lapját"l.ak, a Zmaj (Sárkány) pesti számainak, aki akkoriban

á pesti

Tökölyánum collegium igazgatója vol-t, s

népszerűvé

előtt

ta.-tó lap kiadását határozták el szerb

országgyűlési képviselők

életű

pécsi Novi svet

Világ)

című

szerb-horvát lap is.

illetőleg horvátok és szlovének számát-a, amely a politikai és történelmi változások függőségében,

vált írói nevét is e lappal szerezte.

Egy független, de lojális, lényegében kormánypárti, de a szerb nemzetérdekű, reális pdlitikát
szem

indítékú volt 1946 áprilisába.! a rövíd

és notabilitásoki 1888.

lényegében a koJr.nlUl1Ísta párt, illetőleg később évtizedeken át - egészen a rendszerváltásig - a
pártállam nemzetiségi közlönye volt, a Magyarországi Délszlávok Demov..ratikus Szövetsége ki-

l

április l-jén a budapesti Srpski dnevnik {Szerb Napló) megindításávaí, melynek szerk((sztője

adásában. A szerb olvasóknak szánt közleményeket, cikkeket és írásokat cirill betűkkel szedték, a

Alekszandar Sztojacskovics (1823-1893) magasrangú áliami hivatalnok, történész és konz~rvatív

28
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',

szlovén nemzetiségnek külön rovata (oldala) volt. Később Na:rodne novine (Népújság)

c

l

'

cn~'Tiei

Fővár-esur...,_~ba:.í

egyébként az állruuosításig szfu-r1os kisebb magá.rllLyomda rendelkezett szerb

bet-'&észletek..Í<.el, s ki tudta elégiteni a j-eient.\:ező igényeket.

jelent meg: egészen 1991-ig.

lee',-,;
A rendszerváltás utáil 1991-ben a megalakult Szerb Demokratikus Szövetség -'.· apJJ
. 'T"'
••
indult meg Budapesten a Srpske narodne novine (Szerb Népújság) című hetilap, jelképesen Íel-

eredményesen működött a Várkert rakparton, illetőleg a Lónyay utcában, kellő érdeldődés hiányá-

újítva Teodor Pavlovié 1838-ban megindított pesti szerb népújságá.:J.ak hagyom:L11yát.

ban azonban nem tudott fennmaradni. Sőt, felmertiit egy rotáci?s szerb 1apnyomda létrehozásának
terve is!
P"- pest-budai szerb köny•lkiadás megindulása az Eg:vetemi Nyomdához fjződik~ mely Bu-

~xOMDÁKÉSKÖ~~~DÁS

dán, a VárbruJ. működött. 1795-ben az Egyetemi Nyomda rnegszerezte Stefan ?--Jovak:ovié bécsi
könyv-nyomtató mth~elyének ciriE betükészletét~ négy sajtóját, de a szláv (és román) nyehii könyvek

A szer b könyvnyomtatás 1493-ban alapozódott meg Cetinjén, Crna Go r bán (Montenegro ), majd a

megjelentetésére jogosító császári privilégiumot is. Így a tfuLkönyvkiadás kizárólagos~ már korábban

XVI-X\liL században, pontosabban 1519-től Velencében, később Boszniában (Gorafde), Szerbiá-

elnyert joga ezzel Iciegészült

bruJ. több kolostorban, 1552-ben Belgrádban nyomtak szerb könyveket. Velencében 1755-ben!léte-

kus könyveinek kizárólagos kiadásával. Ezzel elle~súlyoztál< az orosz egyházi kiadványok behozata-

sül újból cirill betűs szerb nyomda, 1770-től Bécsben, 1783-tól Lipcsében, végül 1795-től Budán

lát is. Bár a magyarországi szerbek önálló szerb nyomda létrehozását áhították, Bécs erre nem

nyo~1...'1iL\

lott, s a karlócai szerb ortodox érsek -csupá.Tl az Egyetemi Nyomda szerb kiadványaira kapott Íe1-

szerb, köny~ek~~-

B~ mé.~

nem volt -c~rill

betűkészlettel-rendelkező ~yo~~áj~, ..az1 első

elsőrliegesen

a hazai ortodox (görögkeleti, pravoszláv) egyház liturgi-

szerb könvv meg1s mar 1/70-ben eiha!l'Y"la a sajtot Pesten. A bosz.rum, szaraJeVOl sz>.11etesu Jovan

ügyeleti jogot, de a könyvek kinyerutatását

Radié ,.";azája ;mlékezetére" Ferenc :tal Eitzenberger (1776) nyomdájában nyomatta ki -]latin

voita.\, akik Pest-Budán működtek.

betűkkel Mavro Orb ini II regnodegli Slavi (Pesaro 1601) A sziávok birodalmáról című munkájának

engedélyező

cenzorok _világi, olykor egyházi személyek

Az Egyeterni Nyomda í 795-től jó fél é>;századon át a szerb könyvkiadás legfontosabb és
műhelye,

s a szerb felvilágosodás és new.zeti megújhodás korában nem kevésbé a

Boszniáról szóló részletét, Sava Vladislavié Szentpétervárott 1722-ben kiadott orosz fordítása

legtermékenyebb

nyomá.11. A Kniga istorografia o narode slavenskom, melyet a címlap szerint "Pest szabad kfrályi

szerb nyelvújítás évtizedeiben jelentős szerepe volt. 1796-ban kiadott

első

könyvkatalógusa

városban, a Duna folyó közelében, a magyar székvárossal, Budával szemben" nyomtak, egyet~en

1798-ban és 1799-ben megjelent katalógusai) még az egyházi könyvek meghatározó jelenlétét tiL\-

csonka példánya ismert, s a "Bosnyák Királyság szláv népének történeti foglalata" (miként beisö

rözi - korábbi, nem budai kiadványok meHett, melyek világi tartalmúak is. Bár a liturgikus és a tan-

címe pontosítja a tartalmat) napjainkig több talányt rejt magában.

könyvek kiadása továbbra is jövedelmező vállalkozása volt, megbízás alapján kezdettől fugva szépii

A budai Eavetemi
Nvomdában
1795 óta rendszeresen készülö szerb könyvek mellett ~mlíOJ
"'

rodalrni, tu-dományos és

ismerettezlesztő,

történelmi, nyelvészeti

műveket

és nagy számban alkalmi

j

tésre méltó Beírnel Józsefpesti nyomdája, amelyben az 1837-ben újraindított Novij serbskij !~topis

kiadványoka~

(Új Szerb Évkönyv) néhány kötete is készült, itt nyomták a pesti szerb lapokat, s több köny{ is e

nyokkal egyiitt a budai Egyetemi Nyomdából kikerült szerb nyelvű kiadványok száJna megközeHtet-

nvomdából került ki.

te az ezret.

~

Az evangélikus Hornyánszky Viktor (1328-1882) budapesti nyomdájábru< készültek

r

brit

ódákat, disszertációkat is megjelentetett. A XlA. század közepéig az aprónyomtatvá-

A pesti Matica srpska irodalmi és tudós társaság megalapítását is

kezdeményező

Josif

bibliatársaság számára Vnk Karadzié és Djura Danieié teljes szerb bibliafordításának kit-'fően

Milovuk (1793-1850) pestí

nyomott kiadásai, s azok változatai (melyeket az utóbbi éviízedekben fototípikus&< még mindig

reskedése az egykori Rózsa téren volt, mely a mai Váci utcáról (a régi Lipót utca felől) nyílt a Dtula

sokszorosítac11akl).

utcánáL Kiadványai között Dositej Obradové, Jovan Sterija Popovié, Sima Milutinovié

kereskedő

1826-ban kezdte meg köny·vkiadói tevékenységét. Könyvke-

könyvei találhatók, más népszer'J és a maguk korában
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időszerű

történelmi munkák meUett. 1833 ..

ban megjelentene könyvkatalógusát (.K.11jigoimenik),
.
mely egyben az első szerb könyvkereskedői~

utokósorban
-'.~

árazo~ ka~a~ógus i~. Közel száz müvet so~ol fe~ meiyeket ~rusított: ~i~tegy hú~~at a Matica_:rfka
kladvanyaK:ent, s tobb, mmt hatva.\1.at, mely az tgyetem1 Nyomda Kradasa. Boltyaba..rt kaphatoK ~ol-

egy•idejűleg

tak horvát. német és lengyel
könv-vek
is.. valamint nevezetes szerbek arcképei.
maga
adott
~
•
'
. melveket
.
~
l

született

A

szemléitető kiadványok. Jelentős könyvraktára meilett Vuk Karadzic

_&~via

-~·de

;,L,F~,r;~'-'7-é.~.f'
-- -'"-'- --- -

·
-7-"
szennt
; /O. augusztus 25-én

élete javát Budán és Pesten töltötte, ahol kétnyelvU iról mun.kásságz_
.
is kiteljesedett.

révén Szentendréhez. a

ma~.'arorsza~
~__,g1.. -~Z"f-bPi- --"'"

ősei

megsemmisült.

hazai szerbség iegésza..i<:ibb, egri közösségéhez

A Serbski letopis fenntanása és Íolyamatos megjelentetése mellett a pesti .tv1atica srpska

tehetségéhez mérten \litko..-..:ics

vállalta és vállalhatta mindkét irodalom müvel~séL

munk:áinak áHar<dó bizománycsa is volt. Köny-vkereskedése az 1838. évi nagy árvíz során szinte
l

•
•
.
_i\dottsagclhoz,

Eger ·szülötte volt - az egri
. _, szerb a...n.yakön:.'\'e'K
~
. -

,

ki, térképek, s más képes

· ' 1 ; -uyervet
'
• KleprtenL
• · • •
.
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és szerb íróinak kedvelt találkozóhelye volt, s a víg ke_dél:.,_ü házigazda· egyaránt mondhatta barátjá-

l

megalapítása (1826) óta- alapító levelének szellemében is- elsődleges figyelmet szentelt szerb :írók

művei kiadásá..!lak. Már 1827-ben megjelentette Milovan Vidakovié és Jovan Sterija Popmrié

t=-

na..~

Virág Benedeket, Kazinczy Ferencet s Berzsenyi Dánielt vagy a kor szerb irodalmi életének

reprezentánsait, Lukajin Musickit vagy V uk Stefanovic Karadzicot.

káit, melyeket Dositej Obradovíé. Georgije Magaracevíé, Jovan Subotié. Lu..\i:jan Musicki s mrok

a lelke, amely ,,.._Kazinczynak írását a

művei követtek. A világirodaiomból Voltaire, a népszerü Kotzebue, magyar szerzőtől Imre J;inos

céljául, s

Az ifjú bölcselkedő című munkáját adta ki szerb fordítás bar<.

szerb irodalom jó ügyéért is!

A XiX. század közepétől a pest-budai szerb könyvnyomtatás és köny-v·kiadás alkalmi jelfegű,
s századunk elejére teljesen elsorvad. Számottevőbb hazai szerb könyvkiadásról az utóbbi évttzedben, a rendszerváltás óta beszélhetünk, meiy elsősorban hazai szerb irók műveinek közreadásá..ra
korlátozódik.

i

A magyarországi szerb iskolá..i;: nemzetiségi nyelvű tarikönyveinek igényét a Tankönyvfiadé
Vállalat, illetőleg a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. látja el kiadványaival, az illetékes miniszt~ri=
támogatásávaL

ielentős

Egyidejűleg

~"b köllőt

0 octi "r;q~zar'na'K·'"
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eíső1'"Pnt
ta'~Pkoz
~
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jűleg

a magyar könyvekterjesztésének előmozdításáról értekezett lelkesen!
\lit_~ovicsot~

a tekintélyes pest-budai ügyvédet - akinél Deák Ferenc s Teodor Pavlovié

egyará.<"lt bojtárkodott -Széchenyi István is
közművelődési

kitűmette

bizalmával, s 1827-ben Pesten alapított szerb

társaság a Szerb Matica íolyóiratána..lc, a Serbske Letopisi iSzerb

katársa is. Vitkavics évtizedeken a"t
köitőtársával,

tar~·
, LO,

mul"l-

1
•LerJe
· d e1mes
'
:tevelezést
tüf:,.rtat Kazinczyval és i:t]úkori

Mus'c'-'
1..
.~- KJ.Va,
! s 1eve._ez1k
'
1 ·• a szerb
· "lelvilágosodás nagy írójával,
festő

Arsenije Teodoroviccsal, s Kölcsev-veL Berzsenyivel,

i

Döbrentei Gáborral, Szemere Pálial, s másokkal. Kazinczy, Berzsenvi, Virá2: Benedek. Vörösl

' m'gyM irodclomlört.."nct-inC mint Vitkovicr

-'

tatta-tudósította a szerb nvelv és irodalom állapotáról,
szer'o
irFK·ro"
_
. --~
~ Us
~ - tndo"
~ ~oho",'.
. . '-'-'- :s~ megint egy-ide-

Dositej Ohradoviccsai, vagy a

Miliailo Vitl<mi< <Mgyommá>l'

képvi,·e.fni
P~~
~ ~- -~ ~-

._

szerepet iátszott a magvar nvelvlliítási harcban? de egyarár1.t tudott lelkesedni a

szerb barátjával és

KÉTIRODALOM VONZÁSÁBAN:
VITKOVICS MIHÁLY SZERB ÉS MAGYAR ÍRÓ

J~"ővárosban

KwiYJ.~zv
~A.~

li!,llv

' ' tar-tja
. szamon.
'
M e'ltan
' teh eu. ezt, 'tuszen
.
' anyanye lven
' es
' magy
l arul
magyar 1rot
a k'et nye lven, szero

marty költeményekkel tiszteli meg, miként Musicki is több ódát szentelt neki. 1829. szeptember 9én hunyt el Pesten. Nemcsak a hazai szerbség gyászolta: koporsója mellett megindulva állt Fáy
András, Vörösmartv, Helmeczy, Toldy, s távozása a kor magyar irodalmi életének errJékezetes
vesztesége volt. Vörösmartvés Musicki verssei adózott emlékének.

alkotó író egyaránt írta be nevét mind a magyar, mind a szerb irodalom történetébe. A két ntelven
alkotó,

egyidejűleg két irodalomhoz kötődö író tájunkon egyébként századokra visszamenőleg sem

párját ritkító, szokatlan jelenség. De Vitkovics jelentőségét fuuí.yiban becsülhetjü..l< többre, mkrt oly
korban törekedett tudatosan a két irodalom kölcsönös megismertetésére, rokonítására, amíkor mind
a magyar mind a szerb irodalom kibontakozásána..l< ígéretesebb távlatait kellet meglapozni, nem
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Költői

erényei - a klasszicista verselés divatja korábari - inkább népszerü és énekelt népies

magyar dalaiban jutot'tak természetesebb kifejezésre. Miként Horváth János írta, "daikölrészete a

tiszta magyar ágban is átmenetet tüntet jel a korábbi énekszerzés, s az vJ népies dalköltészet között... Ő, egy idegen népköltészet jó ismerője, élénkebben érezhette a magyar

33

némely

korsza._lc~

formai különlegességeit, s éppúgy határozottabban ig;./ekezett azokhoz idomulni, mint magyar kliltő-

mit másfél század során sokféleképpen n1agyarázták és fogták feL midig

társai a... nekik idegenszerű szerbus modorhoz". De több mint egy évszázada k:iérezte ezt már Toldy

pillanat szerencsésebb meglátásához, vagy éppenséggel meg nem értéséhez

Fereric is, s ezeket írta: ,,Nem keveset lenditett ő a szerb népköltészet némely darabjai átdolgozásá-

közösségünk történelmi vállalásának tudatosodó felismerése jegyében.

val is a nép költői felfogása méltánylására, mi által később műköltészetünk is egy új fejleményi stá-

feledésbe

merülő

legu1ó,bbi

~s

de rnég]s sorsidőkcig

1nár-már

·vajon a. magyar vag;: a

szerb irodalom mondhatja-e in_k.ább a magáénak?! Szerepe a kor magyar és szerb irodaln1i életében

diumba tereltetett" (1868).
A magyar műfordítás-irodalom története Vitkovics nevét a szerb népköltészet eíső t>Jteles
fordítójaként is jegyezh.eti, a_i,:i V \Li,: Stefa..'lovi~ Karadzi~ klasszikus szerb népköltési gyűjtemryé
'

műfordítás-irodalom is méltán említheti, n1int a magyar irodalo, első

szerb fordítóját a_l(i Csokonai Vitéz Mihály költészetét, Kármán József "Fanni hagyománya!" cí-

mű regényét mutatta be a kor szerb olvasóinak. Első nyomtatásban megjelent kötete, Kánnán fegé-

ol:~.:kor

azonban egyaránt figyelerrl!e méltó, s még ha megnyilatkozásai
olyar"-'-l<or rnéltányolható

becsvágykényszeréből fakadnak~

nye, változatos
mes!

:Nfűvét

nyelvű

életművének

ellentmondók

is~

és indítékai

jelenléte kora magyar és szerb irodaln1i

világának találkozásánál-elévülhetetlen. Csak n1egelégedéssel

nek sok darabj3.t szólaltatta meg magyarul, tágabb énelemben is a népköltészetre Lrányítva a figyelmet. De az új abb kori szerb

személye és n1üve körtil még csendes "v'ersengés

~!}l-

rnéxten~

a történelmi

tehe~ü._lc

hozzá: egyérli írói teijesinné-

legjava is van olyan, hogy új abb feltárásra és bemutatásra legyen érde-

azonban csak úgy ,értelmezhetjük heíyesen s érdemben, hamind a rnagyar_ mind a szerb

írásainak teljességében szemiéijük. Jóllátta meg ezt már év1izedek.izel

nyel'VŰ életművének első

alapos

felmérője,

Mladen Leskov.ac

akadémikus~

ezelőtt

\íitkovics két-

új\-idéki irodalomtörté-

nyének szerb átdolgozása, a Spomen Milice (Buda l 8 ló. Egyetemi Nyomda) a szerb regényifadalom élesztgetésében is jelentőséggel bír, miként fiatalkori magyar levélregénye, mely "A költő regé-

nész:

a s7ero' zro
- d.aunon
:
'·· ··· a magyar
~· ho;::;·'
.s.~ rv',;r·Iro,,=,·cs
.,.,_.
Krvul
-.. Írói arcké_nének összetettse'!!:e'tJfoK'ozzn,

nye" cínL'llel vált ismertté, ugyancsak sajátos helyet s megítélést igényelhet a századelő magyru; pró-

•

j-'

......,

v.

"

...

irodalmat is ápolta, hogy az ő munkássága a szerb irodalom "''''"'w'"n

zairodalmátiak elernzésénél.

tükröződött

irodalmi állapotokról, és fordítva, hogy kora szerb irodalmának

Vitkavicsnak a

Amilyen aggodalmasan figyelte Napóleon hadainak közeledtét, olyalli"1yira örvenddett a
szerbiai törökellenes népfelkelés (1804) kedvező bontakozásá.11ak. Belgrád felszabadításának hírére
1807-ben Budán nvomtatJ·a
ki szerb nveivű
.,Ének
a szerb vitézek dicsőségére" című leLkesedését,
•
'
l
amellyel magára vonja a cenzúra gya.."lakvó figyelmét... Ekkor írja Budáról Musichnak:

mag:var irodalomban való rnunkáságán is.14int irói egyéniség Vitkavics tehát csak akkor
dik meg, amikor mindkét irodalomban való munkásságát párhuzamosan tanulmányozzák. ,.
Vitkovics Mihály mag-yar és szerb

"DJ még

első

nyelvű,

de szen·es egészét alkotó

nagyobb örömöt okozott nekem az az vjság hogy hazánk, testvéreink teljesenfelszabadították ma-

század fordulóján, a múlt század

gukat a török iga alól, sa szláv nemzet újból uralkodni kezd." S később, 1824 körül, amikor a Tu-

izgalmas, szép fejezetét képezi, s hitelesen vall magyarokés szerbek alkotó

í

dománvos Gvűjteménvben közzé akarja tenni "Szervia állapotjának rövid esmertetését", szándékát

jű

nernzeti

törek-véseiről

életműve

a XVIII-XIX.

harmadában a szerb-magyar irodalmi kapcsolatok kivételesen

akkori közös hazájukban. Személyében olyan

egy~uttéléséről

élő közYetítő

és egyide-

kapcsolatot

testesített meg~ s teremtett a kortársi magyar és szerb irodalom között, amilyenre aligha találhatunk

a cenzúra akadályozza meg.

példát. Élete és munkássága így lett eggyé a mag-yar és a szerb irodalom egyidejű, őszinte és odaadó
1808 végén levéllel fordul régi, apai barátj ukhoz, Dositej Obradovif_ íróhoz, aki már !a felszabadított Szerbiába ment át, Kara-Gyorgye

első

szolgálatában, s példája a szerb-magyar irodaLrpj kapcsolatok

élő

jelképévé vált.

közoktatási minisztere lett. Válasfzában

eondivlnom
Obradovié- ezeket írta Vitkavicsnak Beigádból Budára: .....
•• nékem nem kevésbé kellemes ~
l
Önre és az Ön rendkivüli igyekezetére, hogy

művelődésünk letéteményese legyen, mett ez az laz út,

amelyen haladva népülmek a legjobban lehetünk, s kell is hogy legyünk szolgá!atára".

i
i

Vitkovics Mihály személye és műve irodalmi és művelődéstörténeti köztndatunkba.lJ. r1gtől a
l

A PESTI COLLEGIUM "TÖKÖLYl\NUM"
Tököly-Popovics Száva Pesten, 1838. augusztns 21-én kelt alapító levelében írja- szem
egy:telői

magyar-szerb irodalmi kapcsolatok jelképévé vált, bár e jelképességét az író halála óta eltel~ több
l

34

előtt

tartva

"a felvilágosodásnak a szerb nerazet terjesztésére szolgáló jótékony-intézetek sziiksé1:;es
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másfelől pedig "meggyőződve lévén arról, hogy ami (szerb) nemzetünk is csak ~űvefődés

volrát",
~""'"

·th...,t
tt~,.,.reiet wF~-rlir"őséo
és rainden 1;ólétre) egyedul
csak az én kedves nemzerem zrantz ~zereUt- HL'~
<Y
ö
l
v
IK
tetből ezen szabad királyi Pest városában, hol eg;vetern van, megszereztem az úgynevezett 1Ya~ e7

~A.lelnöke

székelő

a már

szerb Ivfatica c.kkori elnöke~ 1__\n!Q:J}jcJ

iró, a Kisfaludy Társaság tagja lett.

•

aitaL ]L! '

reszt

ián budai püspök.

t

utcában~

'

276 szá1n alatt fekvő Jr:itzat, és ezen h,_.._-lza( núnt nemzeti intézetet örök

lakás~! ha-

gyom azon szegény tanulók számára, akik a pesti egyetemben járnak.~'

Régi épületében a Tökölyánum 1907. június végéig műk:ödött~ amikor megkezdték
Helyén a kiváló

képességű,

a budapésti

n1űegyetemen.,

:t:cole des

a bécsi akadémián, és a

tef\.'ei alapjá11. emelték a ma is <illó.

Beau.x-/1.,---ts-on képzett építész, Fellner Sándor
'

Tököly-Popovics Száva (Sava Tekeliia, 176!-1842) décL'±agvaoia. JovanPooovié Buda felszabaditásánál (1686) harcolt, majd 1{)97-ben Savayai

Jenő győztes zentai csatájában tűnt ki hősi

impozáns coHégiumi

épületet~

résszeL /\z új

a hozzá szenlesen ta...rtozó

alapkövé;1ek

Ietételére, -melybe díszes szerb és magyar nyeh1í alapitó -ok_-rnányt helyeztek el~ 1907. november l Opüspök~

=s,...,.;.ae'--e! s lrovPrmesi és vizesi'' prédikátummal l70ó-ban nemességet nyert a császártól. A család

én került sor. A.z alapkövet Bogdanovics Lukiján budai

a Tököly (Tekelija) nevet is felvette. Az aradi földbirtokos Tököly Száva a hazai szerbek közül el-

A collegium az új épületben az 1909/10. iskolaé'>iől kezdet:: míi.k:ödni. A 800.000,- Korona költség-

sőként szerzett jogi doktori címet a pesti egyetemen {1786), s kir'ili1.t a magyarországi szerbség 'poli-

gel emelt épület felépítése a

v;::,:....,.::::>

v

'

"1\i...-

a Patronátus elnöke szentelte meg.

~

művelődésének

tikai· életében. Kü1önösen, mint a hazai szerbek

nagy mecénása, kivált a :pesti

Tökölyánum collegium megalapításával maradt fer1n emlékezete."~ múlt században a szerbek! Széchenyijének mondták. (Amikor

18~1-ben Újv,i~ék~n r~ege~ié~e:te~~szül:tésének centenárium[•áról,

:fővárosi

szerbek utolsó, e századi legnagyobb beruházása volt. l;.

'fökölyárium díszkapujána...lc szemöldökívében magyar és szerb nyelven vésték kőbe aranyozott be-

ugyancsak

tükkel az intézmény nevét: Tökölvárrum - Tekelijanum. A

kőbe

véset:

felirat utal az építészre: Épült Toronyi Fellner Sándor műépftés:z tervei szerint 1907-1908.

az ünnepségeken a Magvat Tudomarrvos P.~kaaem1at JOl\.al LVÍor Kvf'l~elte.;

A meghízást a Tököiyánum új épületének megtervezésére Fellner Sándor azután kapta, hogy
'

1
·
-- ·
1~ 1 o
·
' tt. • l'
' 1' • K'<'teme'et·es
11
·j!a~zA későbbi Zöldfa-, amm V~res _Pál~e utca -!-"7- szam :.:-~~,,~.Ken '~<10, ~- ~ = , , ~- '

szicista

épűletben az alapító meg eleteben megnyrtotta ~,loKolya...11um neven

val"

rSIRvrtte,,
l

collégiurnát a pesti egyetemen ta.nuló szerb ii:Jak szfu-nára. Az épület kapuzata fo té vörös márványba
-ve'-.::>vl
~=tt 'K"'n"=l\,;;
""1"!1'ratot helvezett amelv az ú i én ül et főoárkánvába építve ma is hirdeti magyatnl és
v d J
VL · U

..,

~

~

~

_,

,.

~

•

,.

.

.._

...

'1'

'y

•

collegiumot, majd elhnnyia, 1842 után, végrendelete szerint az alapítvány és az intézetkezeléséta
Matica srpska vette át 1877-ig, mely ugyancra.l( a

collegium épületében kapott helyet Mível a Matica Újvidékre tette át szélv.'leiyét, ugyancsak az
alapító végakaratának

megfelelőerr a coLlegium és az alapítvány gondozása a Pesti Görőgfeleti

Szerb E2.vházközösségre szállt, mely 1902-ig kezelte. Ekkor ideiglenesen a mag-yar királyi val!~s-és
l

közoktatásü!!.Vi kormányzat vette át gondozását, mígnem 1902. február 2-án kelt királyi elhatáfozás
b,
.
di '
folyiá.'1 a Tököly Száva "szerb tanulókat gyámolító" alapítv~y új sze~e~~~et ~~e~~ s ~~n ~za=,
iaazaatása és szellemi felügyelete amindenkori magyarorszagi szerb natnarKa \Karwcru erset)
:o

"'

, · · "ks"ae
\ eano ... b '

il'e•őiea
~.o..l

t.

b

<0-

eav külön patronátus felügyelete alá került, a minden};:ori budai görögkeleti
~

e...

szerb püspök elnöklete alatt_
görögkeleti érsek, szer'b

'-'

gába.n, gazdag oma,•nentikájú gótikus díszítőelemeket használt fel, a budapesti szerb
Bogdanovics Lukiján püspök és Sztevan V. Popovics igazgató - azt kérték,

tervezésnél vegye figyelembe a középkori szerb bizantinil"Cus építészet,

elsősorban

a

dekoratív részle-

teit. Példaként míntha a korább emelt újvidéki püspöki rezidencia (Vladimir Nikolics építész alkotása) és a karlácai szerb ginmázium dekoratív épülete sejlett volna fel, melyet Pártos Gyula ten·ei
szerint 1891-ben építettek. Kanitz Fülöp, Mihailo Valtrovif és Dragutin S. Milutinovif rajzait bocsátották rendelkezésére,
te meg

elsősorban.

melyekről

a régi szerb egyházi építészet dekoratív kőplasztikáját ismerhet-

Fellner stilizálv-a e

díszítőelemeket bőségesen

alkalmazta a homlokzaton. Külö-

nösen feltűnő a kapubélJete ferde sikját iagoló oszloprend fejezeteir.ek hasonlósága a szerbiai, XII.
századi Studenica kolostor portiljával.
A "Tökölyá.'1um" hosszan elnyúló utcai homlokzatát két timpanonos, a

főpárkány

fol é maga,

sodó rizalit tagolja, a második és hatmaclik emeiet szintjében félkörös zárt, felül
háron:utyílásos ablakokkal. A rizalit határolta középső homlokzati síkot tril:oriumok

metr~polita-pátriárka lett, elnöke pedig a tragikus v-égű Bogdanovics ~ukil

36

mellett a historinnus iráini

l

Első patronátusának fővédnöke így Brankovics Gvörgy ka:rlócai
-

érvén~yesítése

1
''
'l tett tanumzonyossagot.
" .
'
'
rendk'IViil" 1' ai-,Ka,maZKoaasro
Míg a Várban, a Mátyás templom szomszédsá-

megrendelői-

-·V!

· •
'1 8~8) k"
To"k•o"ly-Popovics
Száva igazgatta
a
lvfegnyitasat
t,...
:;
ovet"oen maga az a'ap'+o'
1 . _ ...·t.
-.
......
_

működ6

1904), n1elJT1él az eklektikus épill.cezéS felfogásánaJ-:

-

szerbül az alapító em! ékét: TOKOLY A TANU ...O!CN.'-li'\...

még 1864-ig Pesten (majd Újvidéken)

a Várban, a Szentháromság téren elkészült a volt Pénzügyminisztérium hatalmas épülete (l901-
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(hártHll!lyilA:;<!~

(kettős

ablak:ok) a faoárkánv alatti szinten biforák
,'

~

<

' '
'" kl "cago!JaK,
', " me !ye~-' '' fé'k"
ri
osztatu' aola.'<.TJ.YHaso<,
1 o"-

kei, hozzá kapcsolódik Laza Kostié {!841-191 O} költö

l

ves záródásukkal, oszlopaikkal a bizantinikus építészet hagyomáilyát idézik, bár a teljes homlfkzat

kesztő, Jakov Ignjatovié író m~'Lkásságá.'1ak egy része is_ A

.,
,,, '"'
architekrurális megtoga!mazása stilizáit, miként az alkalmazott áttört és felületi,' .aragott
-k"o m~zue-

szerb értelmiség kiműveiődésének jel~ntős korszaka a

sek is.

fennállása több mint egy évszázadon át.
'
L"""\.Z

• ", +
epu:te...

domborművet

rr. "s
..,

rnűvelődés történetének~

a hazai
és

.m
. . . . . . emelatp
~'-' . . , között., a rizaíitok határolta homlokzati részen három li>ronz

helyeztek el, melyek Gönczy Lajos (1864-1919) szabrász alkotásai, akit Fellner

SZL"i'R.ÁZ ÉS SZÍNJÁ TSZi~S

Sándor szivesen alkalmazott épületeinek díszítésére (A régi Pénzügyminisztérium két toronyv!tézét
is ő készítette a Várban 1906-ba._T}, vert vörös r-ézből). _A. dombormű,/ek- a föléjük helyezett évszá-

i\ magyarországi sz-erb szinjátszás megalapozásában jelent~s szerepet játszott Pest.

mok utalásával _ az alapító Tököly Szávát ábrázolják a temesvári szerb nemzeti kongresszuson

a Régincsta utca 4. szfuuú ház tűzfalán emléktábla emlékeztet Kelernen László 1790. október 27-én

1790-ben, majd a Tökölyánum megnyitását 1838-ban: az alapító Tököiy Száva szerb polgárok és az

megtartott első ma~rar nyel~J színielőadására, melyet a Roudeliábru1_, a régi pesti városfal Duna

egyház .képviselőinek jelenlétében bevezeti

parti

mű

allegorikus, s a

nagyne'\iŰ

els~, ö~zt~~d~j~ait ~, c,olle~i~ba ..~ ~~a~ ,doÍ'-~~r~

alapító emléke e10tt1 hadolatot JelKepeZI: GvorglJe .thankov <c P

ar

ka, Lukijan Bogdanaié budai püspök, Stevan V. Popovié collegiu.'ni
. igazgató, a pest-budai e ,·ház'Kozsegl
··
• ·

' .. , 0··k e's •naro'k:usok, s más szerb notabilitások _
ielerüétében babérkoszorúval ékítik Tököly
emoK
,

1812-ben e ,játékszint"- amLkor a mai Vörösmarty téren felépült az új német színház- átadta a Magyar Színjátszó Társaságnak. Színpadán csakha.'llar két

fővárosi

szerb iparos-vállalkozó is dolgozott. A

kerámia díszítést a

Zsolnay Testvérek cég készítette.

1804~ben Kara-Gvor<Ne vezetésévei Szerbiában kitört az első török elleni népfelkelés. Bár a
napóleoni háborúk idején kezdeti sikereket ért el - így 1806 végén a
badították

Különösen díszes kivitelezésben készült a kollégium magasfóldszinti díszterme, amelyben
minden év január 27-én a szerb

művelődés

védszentje, Szent Száva

iiJ:L.J.epséget, egyben megemlékezve az alapító neve napjáról is.

_"_4_

első

érsek ünnepén tartottak

díszterem boltozatát a

~,kever:r!'lesi

színielőadás r11egrendezésére is sor

került, melyek a szerb színháztörténet meghatározó eseményei lettek.

Száva mellszobrát. A bal sarokban, szalonkabátban, maga az építész Fellner Sándor is látható. Az
épület kivitelezésén számos

őrbástyájából már 1774-ben átalakított német színházban rendeztek. Pest város magisztrátusa

-~

az európai hatalmi .és

kibontakozását, és

erőviszonyok

telkelők

Belgrádat is felsza-

alakulása 1813-ban megpecsételte teljes politikai

elb~kott. A szerbek arány-talan, hősies küzde!me a négy évszázados török

más végleges megszüntetésének reményében Európa szerte páratlan eiismerést váltott ki, s a felkelés alakulását nagy

érdeklődéssei és rokonszenv-vel kisérték figyele!Thuel.

Egy fiatal magyar szinész,

.Balog István (1787-1873) ekkor az egykorú újsághírek és tudósítások alapján Cerny G_vuró vagy

és vizesz"' nemesi előnevet viselő Tököly-Popovics csa:lád címereivel ékitették.

Belgrádnak megvérele a
A Tökölyánu,•n collegiumot 1952-ben államosították.

Törököktől

címmel 1812. júliusában Pesten

násban ("a Csa. Kir. priv. Bétsí újságak szerénf'), melyet a

"nézőjátékot"

rendőrség és a

irt négy felvo-

cenzúra gyanakvása kö-

addigi ll 4 esztendeje alatt több mint négyszáz,

zepette 1812. szeptember 12-én színpadra vitt a Rondellában. A pesti bemutató zártkörű előadás

főleg hazai szerb fiatal szerzett diplomát a pesti egyeremeken és főiskolákon bölcsészettudouiányi,

volt az itt élő szerbek és görögök számára, s külön meghívókat is nyomtatta.'<: hozzá. A darab zenéjét

Fennállásának és folyamatos

jogi, mémöki, orvosi,

működésének

képzőművészeti szakokon. A népszerűen ,,Pantheon"-nak nevezett ódonf régi

kollégiumi épület, s az új collegium lakója volt Kosta Ruvarac (1837-1864), a korán eL'J.UJ.>yt Író és
irodalmi kritikus, Veljko Petrovié (1884-1967) elbeszélő, itt működött az 18~0-as évekt_n -~
Preodnica

(Előőrs)

"
J t:wan J ovanov1c

irodalmi társaság, az intézet igazgatója volt a nagy romannkus szerb 1f:olto,

z maj- (18~.J 3--1904) • De a Tökölvánum
adott- •helvet
a
o
~

Matica srpska irodalJ,i, tu1

dós és közművelődési társaságnak, s körötte gyülekezt.ek a Pest-Budá.'1 tanuló szerb ifjak neiDfedé-

38

és eredeti szerb

nyelvű dalbetéteit az ifjú Rothkrepf (később Mátrav)

Gábor (1797 -1875) szere zte.

Balog István darabja szinpadon Cseroi György, címmel, mint "nagy vitézi játék énekekkel" ment, s

főhőse "C:serni György, Szerviának Goszpodárja" volt.

előadás

Bár már novemberben - fél tucatnyi

után - a darabot az éber cenzúra leparancsalta a színpadról, viharos IeLleesedés kísérte bemutatóít, s
az

időszerű

történetet

felidéző

magyar színdarabban leülönösen a szerb dalok váltotta..k: ki

nem akaró ovációkat s újrázásokat, természetesen a fellelkesült pesti szerb

nézők soraiba.1..

szűnni

Ruzsica

szerepében e dalokat Széppataki Róza, a későbbi Déryné énekelte. Naplójában így emlékezik sike-

39

rére: ,,Ezek közben történt, hog-y egy szinész - úgy gondolom Balog István. Cserni György sz4vegét

Kotzebue (1761-1819) Der Papag:ov cfmü népszerti három felvonásos szindarabját n1utatta be a

írta, a színpadra alkalmazva énekekkel s ekkor irta Rothkrepf Gábor, mint fiatal gyermek, táf al:g
tizennégy éves, zenéjét, és pedig

olyjellemszerűleg,

núntha mindig a rácok között -lakott

vol~a.

nen1 értettem még akkor ahhoz, hogy rni a jellemző, de az egész közönség ítéletét írom itt le.
szerencséve l volt raegírva, hogy a darab sokáig,

!,

En

fs oly

későbbi iáőkig'is fönntartotta magát. Én játsiettara·

benne Ruzsicát, egy -kis rác leányr és énekelterrt benne rác rryelven egy áriát és egy párdalt. Az: áriá-

darabban maga JoakimVujié is szíme lépett de jélszott beru'1e a szerbül
hé:r Tamás, a magyar játékszín

Julianna

nerr2etiség"ti színjátszó, többségében egyetemista és diák.
segéd..Í(ező

Forint bevételt is hozott, melynek harmada a

-~

szí:nésznő,

Balog Ist'ián is, Fe-

s tov'ábbi négy szerb

közönségsiker mellet az

előadás

610

és rászonlló

mada a Magyar Színjátszó Társaságnak jutott~ végül az utolsó harmadat az 1812-ben Szentendrén

nak a textusa így hangzott szomorúan:

megnyitott szerb tanítóképző kapta.

Sto mi faj de od mladosti
Kad prehivarn u ialosti

Említésre méltó az a budai

Sto ne WtOg'J. s dragim biti

a

lv'i o áanu ni o noéi.

Volt

~,szin_._'Tiestere~~~

beszélő

,

di,cső~ég, volt ~a~s~ihar, .é~ ~ég,k~~ é:et~:en olyat nem kaptam, de akkoriban mlg tán

zeneszerző

műkedvelő

színtársulat, amely 1861-ben több darabot vitt színre

Komelile Stan:kovié :tlvére, Josif Starrkovié tabfu"li házában,

A tiitások ellenére Balog István Cserni György szímnűve negyed századon át szát-nos elő

légiu1·n egyetemistái. A társulatot Kosta Ruvarac ,(1837-1864) hozta össze, aki jogot és esztétikát

fellépett, s az

ő

1'
'
i
murJJ<assagavar.

újvidéki Szerb Nemzeti Színház létrehozásának javára a budai szerb

re, s 1813-ban eredménytelenül folyamodott előadásának engedélyezéséért) végre hazai szerl:~ szín-

július 3-á.'l bemutana Jovan Sterija Popovic (1806-1856) A fosvénv

i

padon is előadhatta, Szegeden és Uj vidéken. majd jóval később Szerbiában is.

l'

Színészi pályájának félszázados évfordulóján a szerző-színész Balog István 1857-ben , pesti
Nemzeti Színházbanjutalomjátékául e sikeres régi darabját, Cserni György

r

fordításába..t és átdolgozásban kePJ.ltek szinre a német és sziovák színdarabok.

adást ért meg országszerte, 1815-től Joa..lzim Vujié (aki re.ár a bemutatótkövetően lefordította yzerb,

az annak kertjé-

ben kialakított arénában. Pest-budai fiatalok voltak a színtársulat tagjai, s a pesti Tökölyá.nUJ.vn kol-

hallgatott a pesti -egyetemen, s már kit{int irodaLLli kritikáiva1 és

senki sem. Vou mmden dal vegeve! forazas, tamvasoK.

illetőleg

rrrűkedvelő

lS

Lf)..z

színtársulat 1861.

egykoní sajtó tudósitása szerint a társulat kímagasló teljesítményt nyújtott, s eg:v·es tagjai kivételes
színészl. tehetségről adtak bizonyságot.

népszímnűvét váikztot-

A századforduló éveiben a pest-budai

műk:edvelő

szerb színjátszás

népszerű, elsősorban

t~ s úionnan szíille alkalmazta azt. E felújítás érdekessége, hogy a szerb dallamokat a budai születé-

vígjátéki repertoárra korlátozódik, így a Sloga (Egység) dalárda szírJátszói 1897-ben Kosta

sű Kornelije Stankovié (1831-18ó5) zeneszerző feldolgozásában adták elő.

Trifkovié (1843-1875) Gratulálok (Cestitam) című színdarabját mutatjáJ;: be a Vigadóba..'l.

.....,

"

"

.

l

'

A két háború között, s a második világháborút követően is a magyarországi szerb műkedve

A nesti Rondellában, a Ma!!Vm: Színjátszó Társaság játékszínének színpadán rendezték
>

~

•

l

meg az első magyarországi hivatásos szerb súnielőadást is! E szi;iliáztörténeti kezdeményefés az

ll

lő,

alkalmi színjátszók

elsősorb&"1

a

népszerű

szerb vígjátéki repertoár felidézésére korlátozódna..'<.,

akkoriban Szentendrén tanítóskodó, baj ai születésű J oakim Vuj ié ( 1772-1847) érdeme, aki 813.

hagyományosan Kosta Trifkovié (1843-1875), és Branislav Nusié (1864-1938) színdarabjainak és

július 22-én folyamodott József nádorhoz a Pesten tanuló szerb egyetemi ifjúság nevében, eJ jóté-

komédiáidc színrevitelével, általában egy helyi bemutató teljesítményéig. Váitozatla..rml kedveltek a

kony célú szerb színielőadás megtartásának engedélyezéséért E kérelmet magyar szü1eszek ~alog

főleg

22-i falragaszáll jelentették be, miutá11 a kérelmet jóváhagy+..ák:

,,Jövő

kedden, az augusztw( 24-ik

napján a ]vfagyar Játék Színben a Felséges Helytartó Tanáts k.egyes engedelmével egy DiletaJs Rátz

nézőközönség előtt

a népszínművek.

lvfár a rendszerváltást követően alakult meg Budapesten a Joakim

István, a Csemi György írója és Láng Adám), is aláírták, s tá..'llogatta az akkoriban Pesten i tanító
Milovan Vidakovié (1780-1841) szerb író. Az előadást a Magyar Színjátszó Társaság au~ztus

falusi

hivatásos ma",oyarországi szerb
ta..rt

előadásokat

szímnűvészek

a hazai szerb közönség

irányításával és

előtt,

repertoáljára

ven egy

néző játék

3 ftlvonásokban, ezen rátz nevezet alatt: Krestalitza (Papagáj)." August
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tűzve
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amely országos&"1

modem darabokat (Mrozek.

Ionesco. Dlli'Tenmat), s eredeti szerb musical előadásokat is produkálYa.

'ti
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Színház, részben a

közreműködésével,

Néhány éve szülővárosában, Baján., szobrot állítottak V uj ié Joa.~ínmak (1772-1847), a '.hivatásos szerb színjátszás megal?tpozójának ("'"L1Jeksandar Zarin szerb szobrásznlŰYész alkotását, a hajai

A húseYŐ napoktól vidá..rnan búcsúzna..ic, általában köz6s

hal is

éjfélkor illik Yéget érnie (nokladni bal).

A•. böjt derekára, december i 9-ére

szerb nagytemplom rohomlok:zata előtt helyezték el).

december

6.)~

naptár szerint) esik Szent Yiiklós ün<"1epe

runely a szerb családok egyik legelterjedtebb védszentje. Két Eappal

Barbara nagyvértanú napja, amikor magvakat (búzát, kti.'<oricát)

főznek,

dőzi

s ezen napon ;.:etik el áha-

lában tányérba a karácsonyig csíráztatott búzát. Karácsonykor piros mécses kerül a

JELESNAPOK

n1eg Szení

közepébe~

spi-

ros szalaggal ö:vezik. LA.. Szent Miklós napi védszentünnep étrendje hagyományosan böjtös-halas, s
A magyarországi szerbek az ortodox (pravoszláv, görögkeleti) naptárhoz igazodnak egyházi iL'lÍ!epeik, és az azokhoz kapcsolódó ősi - közösségi és otthoni, családi - szokásaik megtarnísában. A nyugati keresztény.(I<atolikus) ünnepekhez viszonyítva ez a naptári rend két vonatkozásban is eltérő. A
keleti keresztények közül a szerbek azon pravoszlávok közé tartoznak, akik változatla.'1ul a Julijillusnaptárt követik. Ez a Krisztus

előtt 46-ban megreformált római naptár, s tévesen mondjá.k "ó~hitű"

naptárnak, jobban illik reá a "régi naptár" elnevezés, szemben a jelenleg a viiágon legelterjedtebben
használt Gergely-naptá.rral, ("Új naptár"), me!yet YJH Gergely pápa rendeletére 1582-9en a
Julianus-naptár helyett vezettek be (a történelmi Magyarországon néhány évvel

később). Gregprián

naptárnak is mondják. Bevezetésekor a korábbi Julianus-naptárhoz viszonyítva az elté:i-és mindjárt
1O napot tett ki, azóta a
cember 25-ére

szökőévek eltérő figyelembe vétele miatt ez a különbség 13 nap.

Így pl. de-

eső Karácsony ünnepét a hazal szerbek is tizenhárom nappal később, a rá köve~lcező

esztendő J. anuár 7 -én ünneplik.
A 13 naoos
késés azonban csak az állandó ünnepekre vonatkobk,
s
•
•
l

get

követő első

március 22-én,

napéjegye4lősé-

legkésőbben április 25-én lehet. IdőpontjátÓl fuggnek a keresztény egyházi év tálto-

zó ünnepei (a húsvétot megelőző nagyböjt kezdete, Pünkösd, Krisztus mennybemenetele, a Szent
Lélek eljövetele). A két naptárhoz való igazodás következtében a szerb húsvét olykor egybe'isik a

mege;őző téli ünnepkör november végén a hat hetes nagyböjt beköszö*tével
l

kezdődik (Bozsitvne poklade), meiyet az utóbbi évtizedekben már nem tartru'1ak be, de a pé~teki,

nak. Ez szigorúan a növényi

hagyománytisztelő családokban általában a böjtös étrendhez igazad-

eredetű táplálékot jelenti (a tej termékek, tojás kizárásával!), m1lyhez
l
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vasá.rnap

(illetőleg

annak szombati

nan1a (materice), amikor ajándékok fejében a gyermekek köszöntik
anyákat~

az .egy héttel

megelőző

an)jukat~

vasá..map pedig az apák napi a (ocsevi,

előestje)

s tágabb körben is az

oci)~ ~'11ikor

a

családfőt~

apák:at köszöntik. Az ajándékok: termények (gyiLrnölcs, dió), újabban édesség, de pénz
mintegy megváltásnak: adományoznak, mert kedves szokás a

szüíők

az anvák

!ábán.ak

is~

az

melyet

megkötözése,

majd kioldozása.
L~ karácsony ünnepe a legta..-rtz.Llllasabb ottt1.oni, családi Üllirep,

ténység

előtti időkből

Az ünnepi

mely· számos, még a keresz-

fenmnaradt, de a keresztény egyháztól is tolerált és

előkészületek

napokon át tarurnak - városi környezetben is -, bár urblli'lus

között aszokások maradéktalan betarcása körülményes, s megköveteli azok módositását.
A•. nagyböjt csa..k a karácsony estét követően ér véget, tehát karácsony estéjét szigorúan a böjt
szerint tartják. Az ü..nnepi

előkészületek

a család apraját-nagyját körükbe vonják.

il"

gyere-

kek egykor már három nappal a karácsony

előtt

rigmusokkal köszöntötték az ünnep eljövetelét. A

karácsony estét megelőző nap a nTucindann, amikor különösen kell ügyelni arra, hogy ne kerüljön
sor veszekedésre, netán

összetűzésre,

mert ez az egész

eljövendő eszterrdőre

kihatással lenne, s

megbetegedést is előidézhetnel
Karácsony este - Badnji dan - a háziasszonyok számára már hajnalban kezdetét veszi,

ugyanis a rituális karácsonyi kalácsokat ekkor kell elkészíteni és kisütni. Ezek sorában máig is el-

"magyar" húsvét dátumával de az eltérés rendszertelenül változó, s több hetet is kitehet.

esetleg szerdai napokon is, a

megelőző

j

holdtölte utáni vasárnapra határozta meg, s ez az ún. változó ünnep legkorábban

• A karácsonyt

A }::a..-ácsonyi két hértel

eiőírásai

nem azokra, melyek a Húsvét ünnepköréhez tartoznak.
Húsvétot - Krisztus feltámadásnak ünnepét a niceai zsinat 325-ben a tavaszi

csak újabban kerül az asrtalra húsétel is.

maradhatatlan a karácsonyi díszes kalács (Kitveni vagv. veliki kolács), anrely nem böjtös tésztából
készül, de nem is fogyasztjá.k;: a:map, hanem csak egy· héttel

később,

újév napján szegik meg rituáli-

san. E kalács két egymásra helyezet cipónyi tésztából készül, melyet meander-szer'J (szögletesen
kígyózó vonalú {görög) díszítőelem), tésztából nyújtott és formázott övvel öveznek. Tetején négy.
kereszt alakban átlósan egybefogott tésztarózsát képeznek ki, így négy mezőre oszlik a kahk:s
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melyekbe tésztából forrnázott madarakat, hordókat, kalászokat helyezn-ek el. ;\. kalács közepébe
száraz bazsalikom szál kerül, piros tOrrallal átkötve, tészta gallérral. E kaiács az

ősi

arkangya:í~ de szát"Tios oltalmazó szentet ünnepelnek különböző családok ..,.;. 1,-édszent ikonja (képe)

termékenység

n1ide;."1 ház (oLtbon) elmaradhatatlan kelléke. A védszent rrapjátr gyertyát gyújtanak: s általában viz-

mágiát képviseli. Régebben még külön sütöttek nap, hold, szőlő, szántó, ökrök formájú termékCny-

szentelést Yégeztetnek a pappal házlhlcban. Szokásos az ünnepi la..~oma~ vendégekkel és betérő fel-

ség-kalácsokat is. lviáig azonban fen...ruuaradt a böjtös ''zdravlie'\ egészség-kenyér sütése, kizáró1ag a

köszöntőkkeL l~.. temp-lomba_q is kötelező a külön gy~rtya gyJjtása. /~ védszent tiszteletére helyen-

!

karácsony esti vacsorához. Ennek tetejét megsózzák, sa házigazda ar1_;_1yi kereszt-barázdátvág tete-

ként kalácsot szegnek, vagy kultikus, édesített főtt búzát

jébe, ahány családtag van a házban. /\karácsony esti étkezés böjtös~ általában bab, vagy haL

nemzeti szokásnak: számít.

PA karácsonyi kalács egészen újév napjáig a terítet-L asztalon álL szakajtóban (vagy tálon)~ búzába ág-yazott hárOm alm&~. Lt\ kalács körül termékek

Vaih'1ak:

dió, mandula, hagyma, aszalt szflva,
.

legidősebb férfi

szokások köWl július 7. (-valójában júrlius 24.) a ko-

szorú fonás, és a koszorú elhelyezése a szerb házak homlokzatán vagy kapuján.. E koszortÍt u.n.

l

cukor, és pénzérme.
Karácsony

Fer,_,unaradt az Iván-napi

készítenek_ /\ 11 SZ1ava" szerb

i

első napjá..'l vége a böjtnek. Ekkor a déli étkezésnél töri meg a házigazda, a cs~lád

tagjával a pénzes kalácsot, a "csesznicát'', mely eredetileg mézzel édesített, diFval

meghintett rétes lapokból készült, kizsírozott tepsiben sütötték.

!

Karácsony egész ideje alatt gyertya ég az asztalon. karácsony este szalmával terítették be a

ivá..'1.11api virágból -tavaszi vagy tejoltó galajból

lük . .A. tűzugrás szokása e napon még ísmerr, de már

Egykor az istáUókra, ólakra is vetettek belő-

gya..'koroljchl(.

1vfint kollektív szokást a -szerb ortodox közösségek változatlanul

a búcsú üP.Jiepét,

vagyis helyi terr-...piomuk védszenljének~ ünnepének közös meglli'1llepléset, amely egyrészt liturgikus

(körmenet a templom körül, vízszentelés}~ másrészt a népi hagyománn.yal párosul (kalácsszegés és

i

szoba padlóját. Az abrosz alá is került néhány szalmaszál.

áldozati édesített búza készítése), végül foldorisztikus (kólózás a templomnál, a '..-endégek

A ka.rácsonyi köszöntés egy héten át, újév napjáig "Hrisztosz sze rodi!"[K.risztus megszületett!), a válasz "Vaisztínu sze rodi!"(Valóban inegszületett!).
tűzre

vetése és jelképes

köszöntése a termékenység jegyében. Ugyancsak nem szokásos már a friss "badnyak" kivágása az
erdőben

és házhoz vitele.

Az újév a.'llolyan karácsony búcsúztató ünnep is. Nagy Szent Vazul ünnepe is, sekkor sÜtik
a gyerekeknek szánt figurális, "vaszilica", lá.t1y és fiú formájú kalácsokat.
Mind ritkább a betlehem-járás és az újévi csillag vivés és köszöntés.
A maguk fennmaradt gazdagságával a karácsonyi ünnepek szokásai a legemlékezeteseb~ek.
A Húsvét inkább templomi ünnep, s szakásaihoz tartozik a piros tojás festése,
sámapi

megelőzi a vi.rá",lva-

fűzfavessző szeutelés ("Vrbica"), s eredendően aligha ősi szerb szokás, helyeként a hút·éti

locsolkodás.

l

Kivételes jelentőségű minden szerb családnál a házi vagy családi védszent ünnepének ~egülése. Ez a "szlava" vagy "krszna szlava", meiynek eredetét a kereszténység felvételével

ho~zák
l

összefüggésbe. Jellegzetesen szerb szokás ünneplése, más sz!áv népeknél ismeretlen. A véds?:ent
!

férfi ágon öröklődik nemzedékeken át, s meghatározó jelentőségű. A legnépszerűbb, lege!terjed~ebb
védszent ünnepek Szent Mihlós, Szent György nagyvértanú,
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E napon minden ház nyitva áH a vendégek előtt, s a helyi, falusi, közösségi búcsú ün.t1epét a családok mint saját ün.c'1epet is betartják, olykor három napon át is ünnepelve.

Gyakorlati okok miatt már nem szokás a karácsonyi tuskó (Badnvak)

Keresztelő

Szent János,

!V~iháiy

M.,.a.,aoo.;.

