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Senta će 1966. godine proslavitt 750 togodiSnjicu
Narodni Odbor OpStine je na imcijativu grupe javnih radnika, dana 28. okt 1961- 

godine pod brojem 05*7597/1 rešio da se tim povodom izda Monografija Sente. Za ruko- 
vođenje radovima oko öve edicije Savét za kulturu je imenovao sledeći UređivaCki odbor: 
ERDÉLYI István glavni uredntk, Danilo BRANOVAČKJ, dr BURÁNY Béla, KATONA Pál, 
d r SZELI István, TÓTH HORGOS! Pál, Nestor VUKOV članovi uredništva.

Osećajući odgovornost pred javnošću i pred uspomenom velikih Senćana, uredništvo 
je pristupilo poslu i rezultate svog rada na prikupljanju materija(a ko/e je osnova priprem- 
Ijene monografije, objavljuje u ovim brošurama

Z E N T  A  I R O I

DR SZELI ISTVÁN





A mi vidékünk a múltban szinte már közmondáso- 
san ismert volt szellemi klímájának mostohaságáról. A kö
zelebbi és a távolabbi múlt irodalmába is Így vonult be: 
poros falu- városaival, duhaj és léha "nábobjaival", le
gendás eszem- iszomjaival s ugyancsak legendásan mozdulat 
lan szellemiségével. Az. olvasd ember tudatáb.an Bácskaság 
a bőségszarut és az éhezd lelket asszociálta, ahonnan fut 
va menekült a magasabb szellemi igénnyel megáldott vagy 
megvert ember. Ilyenféle kép dereng fel Szarvas Gábor ön
életrajzi jegyzeteiből, vagy Kosztolányi otthoni tájainak, 
a "Sárszegnek" a rajzaiból, s ezt a képet merevíti klisé
vé Herczeg Ferenc olcsó romantikája, de a szűkebb pátriá
ját oly nagyon szerető Papp Dániel is csak a szatíra szí
neit tudja kikeverni palettáján, amikor a bácskai városok 
kisszerÜ8égét és torzult lelkét ábrázolja. Épnek a szel
lemi nehézkességnek az okait kutatva Szenteleky Kornél 
mintegy negyven esztendeje arra a megállapításra Jutott, 
hogy itt "a tradíció hiányzik, a múlt, az elkezdett i- 
rány, a lefektetett alap, amelyet folytatni, lerombolni, 
átformálni, megtagadni mindig könnyebb, mint teljesen iá
ját csinálni. Ezen a tespedt, művészietlen lapályon nincs 
semmi, de semmi emlék, itt sohasem voltak Ősi kolostorok, 
évszázados kollégiumok, hírhedt lovagvárak, görnyedt, le
gendás dómok vagy templomok, rrance-i könyvesboltok, fon- 
tainebleaui-i erdők, ezen a józan, disznóólszagu főidőn 
sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmés kurucok, sár
ga ezakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy finom 
ujju humanisták... Ezen a lomha, lapos, tespedt tájon még 
kunyhója sincs a szépségnek. ízléstelen, álmos kisvárosok 
önző, mogorva falvak, hasznot Ígérő kukoricások és- nincs 
tovább." S mintha a kitűnő szerzőt igazolná az is, hogy 
a többre hivatott tehetségek a magasabb kultúrák vonzási
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körébe kerülve derűsebb szellemi égtájakra repültek el, 
még mielőtt maradandót alkothattak volna a hazai tájakon, 
ránk hagyva őrökül, hogy eltöprengjünk: vájjon a szellemi 
éghajlat zordsága Űzte-e el őket, vagy éppen azért ilyen 
szürke kultúránk égboltja, mert itthagyták azt?

De mint minden igazság, Szentelekyé is relativ. 
Kert mig az itteni magyar irodalomra szinte teljes mérték 
ben illik ez a rajz, a szerb irodalomra egyáltalán nem: 
az újabb szerb irodalmi műveltség éppen ezen a mostohának 
minősített tájon született meg. Növi Sad a "szerb Athén
né** növi ki magát, s egy kissé ilyen szerepet tölt be Zom 
bor is, s kiváló írók hosszú sora beszél arról, hogy a 
szellem élni tudásának és akarásának nem a földabrosz vo
nalai szabnak határokat: Lukiján UuSicki, Jovan MuSkati- 
rovió, Zmaj Jovan Jovanovió, Laza Kostić, Stevan Sremac, 
Jovan Đoraević, Miloš Crnjanski, Veljko Petrovió, Todor 
Manojlovió neve kívánkozik ide és sok másé, akik ebből 
a világból nőttek ki, ezt hordták és hordják magukban.

Kicsiben és szerényebb keretek között Zenta kul 
turálls múltja is ezt példázza: ez a város, amely a szerb 
irodalomnak UuSkatirovióot, Sremacot és Đorđevićot adta 
csak a legújabb időkben és csak a szocializmus korában 
volt képes felnevelni egy vajdasági szintű magyar költőt 
Thurzó Lajost.

Róluk fogunk szólni a kővetkezőkben, a szülővá
rosukhoz hűtlenségükben is hű zentalakról, akik innen in
dulva nem egy városnak, hanem egy népnek és egy országnak 
ajándékozták tehetségük és termő életük eredményeit. Nem 
hiszünk a romantika tájelméletében: tudjuk, hogy Őket nem 
zentai voltuk tette jelentős emberekké, -nég kevésbé a vá
ros révén lettek Íróvá, mert Zenta nem lehetett tehetsé
gük jó médiuma. Uégis, nemcsak azért, mert itt születtek 
s az irodalomtörténet kegyelete mint városunk szülöttét 
tartja nyilván őket, hanem inkább azért, mert talán innen 
is vittek magukkal néhány szint a lelkűkben, idézni kíván 
,juk emléküket a város háromnegyed évezredes múltjának ősz 
szegezésekor. Hisszük, hogy azok, ekik majdan az ezredik 
évfordulót ünnepük, bizonyára azokról is megemlékezhet
4.



nek, akik itt, ebben a ▼árosban találják meg a szellemük 
kibontakozásához a múltban annyira nélkülözött szellemi 
közeget.

Az alábbi portré-vázlatok az eredetiség igénye 
nélkül, az irodalomtörténet eddig elért eredményeire tá
maszkodva készültek, s csak a zentai vonatkozásokat kíván 
ták egy kissé részletezőbben megrajzolni. Ez alól csak a 
Thurzó Lajosról szóló fejezet a kivétel, akiről e cikkek 
Írója saját korábbi kutatásai alapján ir.
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Jovan IfuSkatirović 
1743 - 1809

MuSkatirovió nevét Zentén ma mér caak egy utca
név őrzi és egy-egy évfordulón megjelenő emlékfuzet. Az 
Irodalomban ia csak lnkébb történeti jelentősége van, mű
veit ma mér nem olvassák, legfeljebb vizsgára készülő fi- 
lozopterek forgatják, vagy a felvilágosodás eszmetörténe
tével foglalkozó kultúrtőrténéazek. Élete és tevékenysé
ge egybeforr azokkal a nagy, erősen sodró áramlatokkal a- 
melyek Mária Terézia, de méginkább II. József uralkodása 
alatt átjárják az egész birodalmat, s mindenütt a szelle
mi megújhodáshoz, a világi gondolkodás felvirágzásához ve 
zettek. MuSkatirovió a szerb irodalom történetében nem 
játszott olyan nagy szerepet, mint a lengyel felvilágoso
dásban Ignacy Krasicky, vagy a magyarban Bessenyei György 
de o nem is pályázott ixodaírni babérokra: kora raciona- 
lisztikus gondolkodásának megfelelően nem annyira a szép
irodalmi termékekben, mint inkább a röpiratszerű népműve
lő cikkekben látta á leghatásosabb fegyvert, amellyel az 
évszázados elmaradottság ellen sikeresen vehette fel a 
harcot.

A kor, amelyben élt, a nagy szellemi vállalkozó 
sok kora volt, a Siécle de la Lumiére, az AufklSimng kora 
amely a világi szellem XV. század óta nem látott hatalmas 
előretörését hozza magával. A deisták, illuminátusok, sza 
badkőmüvesek, ujplatonikusok és a kor valamennyi raciona
lista gondolkodója és csoportosulása mélyen meg van győ
ződve, hogy elérkezett a fény, az ész, a Józanság győzel
mének napja a sötétség, babona és tudatlanság felett, s 
öntudatosan hirdették, hogy a művelődés előmozdításával,a 
tudományok terjesztésével megváltható az emberiség jövője. 
A felvilágositók e nagy nemzedékéhez tartozott Jovan
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Muškatirovlć is, s ennek a törekvésnek jegyében áll egész 
élete.

1743-ban született Zentán, apja Lazar Uuákatiro 
vió volt. A családnak nincsenek leszármazottai a városban, 
mert az utódok a kiegyezés idején, a múlt század hatva
nas éveiben Belgrádba költöztek. Uuákatirovió életéről és 
gyermekkoráról nagyon keveset tudunk, s hiába is kutatunk 
biográfiai dokumentumok után, mert a régi zentai pravosz
láv egyházi iratok az 1848-i forradalmi események sorén 
megsemmisültek. Az Író életrajzának legmegbízhatóbb és 
legalaposabb feldolgozása még ma is a Jovan Skerlióe. E 
szerint Uuákatirovió 1773-ban jogi oklevelet szerzett Pes 
ten, s letette az ügyvédi vizsgát. 0 volt az első szerb 
ügyvéd az akkori Magyarország területén ("zakleti sávo
kat"). Öt év múlva szenátor lett Pesten, az ottani szerb 
iskolák felügyelője és a fruákagorai görögkeleti monosto
rok valamint a szerb privilégiumok jogi képviselője volt 
a bécsi hatóságok előtt. Dositej Obradovió több levelében 
is megemlíti Uuákatirovióot, mint közeli barátját, akivel 
azonosak az elvei. Azt is tudjuk róla, hogy a bécsi udva
ri cenzorral, Atanasije Sekeressel is jó viszonyban volt. 
Ez a körülmény sokat elárul Uuákatirovió szellemi és vi
lágnézeti tájékozódásáról. Dositej ugyanis a szerb felvi
lágosodás úttörője, a*szerb Szókratész", ahogy kortársai 
nevezték, Sekeresről pedig tudjuk Uartinovió Ignác jelen
téseiből, hogy a bécsi illuminátusok és szabadkőművesek 
körében forgott, akik közül többen később a bécsi jakobi
nus szervezkedésben jelentős szerepet vittek.

Uuákatirovióot gyermekkorán kivül nem sok szál 
kötötte szülővárosához. Élete végéig Pesten élt, 1809-ben 
halt meg. A pesti görögkeleti templom temetőjében helyez
ték őrök nyugalomra.

Jovan Uuákatirovió mögött nem áll nagy írói o- 
pusz, főleg nem szépirodalmi. 0 is, mint kora felvilágo
sult polgári értelmiségének nem egy tagja a század eszméi 
nek sodrában lett Íróvá, vagy inkább csak viszhangjává a- 
zoknak a gondolatoknak, amelyeknek Dositej oly nagy hatás 
sál adott kifejezést. Erre mutat az a tény is, hogy az el
8.
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sŐ müve, a "Kratköe razmiSleniJe o prazdnici" 1786-ban Je 
lenlk meg röviddel DositeJ "Život i príkljuóenija" és a 
"Sovjeti zdravoga razuma" cimfl müvei után. Ez a könyv - i 
gén Jellemzően a felvilágosult abszolutizmus elveire és 
az egyházi ünnepekkel kapcsolatos álláspontjára - arról 
kívánja meggyőzni olvasóit, hogy az ünnepek nagy száméból, 
mind az államnak, mind a polgárnak csak hátránya szárma
zik. UuSkatirovió e műve nem mondható antiklerikélis irá
nyúnak, inkább gazdasági meggondolások vezetik, amikor 
felrója az ünnepek nagy számát, de kétségtelenül kicseng 
belőle a kor uralkodó felfogása, amely az állam Jogainak 
primátusát hangoztatja az egyházéi felett. Az államhata
lomnak az a törekvése, hogy korlátozza az egyházi ünnepe
ket, két okra vezethető vissza: Uária Terézia alatt unio- 
nista célok álltak mögötte, II. József uralkodása idején 
inkább nemzetgazdasági okai voltak, ugyanis a nyolcvanas 
években a pravoszláv egyház a vasárnapokon kívül híveinek 
még 170 Ünnepet rendelt. 1786-tól kezdve azonban, amikor 
a "forradalmár császár" teljesen átalakítja a közigazga
tást , az ünnepek száma 170-ről 25-re csökken. Az államve
zetés e racionalista intézkedéseit magyarázza és támogat
ja UuSkatirovió könyve is, amelynek érvei és indoklása 
mindenképpen megérdemlik, hogy néhány szóban ismertessük 
őket.

UuSkatirovió Dositejnak abból a gondolatából in 
dúl ki, hogy a munkátlanság az emberhez méltó élet legna
gyobb ellensége: "Lenost i neradnja nije li smrtni greh, 
Stetan i naguban telu 1 duSi? ZaSto da ne poznadu da u 
svetkovanju tolikl svetaca nijedna diaka pravoslavija ne 
stoji? ZaSto da im se ne kaže da su öve stvari izmiSIJene 
na Sest i sedam stotina godina posle spasitelja i Hrista 
i apostola?"* UuSkatirovió nemcsak tovább fejti ezt a gon
dolatot, hanem történelmi argumentumokat is felsorakoztat 
a maga igazságának bizonyítására: Nagy Péterre hivatko
zik, aki azáltal lett népe jótevőjévé, hogy dolgos nemze
déket nevelt fel, majd Szent Ágoston példáját hozza fel, 
aki maga is kifogásolta, hogy a keresztények a pogánykori 
ünnepeket tovább tartják... Fejtegetése aztán oda torkol-
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lile, hogy "dužan si radom svoim zaelužiti, i u carsku ka- 
su, za soderSanle voinstva i mirni život svoi platiti 
Az fiimepeknek - zárja gondolatainak sorét - csak egyetlen 
célja lehet: hogy a munka utén az emberek kipihenjék fára 
dalmaikat*

Ugyancsak ez a racionalista világnézet hatja át 
másik könyvét, az 1794-ben megjelent "Rasuždenie o pos- 
tah" c. müvét is. Ez a szerző neve nélkfil jelent meg,mert 
első műve miatt összeütközésbe került az egyházi hatósá
gokkal: a mitropolita pert indított a nyomdász ellen ls- 
tengyalázás elmén* A tizennyolcadik század irói divatja 
szerint MuSkatirovió is levél formájában fejti ki gonoola 
tait a szükségtelen és káros böjtölésről* Itt is felvonul 
tatja a Szentiréstől kezdve az egyházi kánonokon ét a bőj. 
tölés elleni összes érveit, s rámutat, hogy az a kalugye- 
rok kitalálása, amelyet a babonás és hiszékeny emberek át 
vettek tőlük, úgy hogy ma már kétszáznál több böjti napot 
tartanak. A böjt - olvassuk érvelését - olyan országok né 
périek való, ahol sok a gyümölcs, az olaj és a hal, nálunk 
azonban az egészség rovására megy. Nem a böjt tehát, ha
nem a jócselekedetek viszik előre az emberiség ügyét...

Az itt említett két könyvben kifejtett aufkle- 
rista nézetei legfontosabb munkájában is tükröződnek, a- 
melyben a szerb közmondásokat gyűjtötte össze. A "Priöte 
pliti po prostomu poslovice, temže sentencije iliti reöe- 
nija" cimü 1787-ben Bécsben megjelent munkájában (máso
dik kiadás: Buda, 1807*) bizonyos értelemben Vük elődjé
nek bizonyul, egyrészt azért, mert korában szokatlanul 
jó népnyelven ir, másrészt pedig mert maga Vük is fel
használja MuSkatirovió gyűjtését. Ez a gyűjtemény nem csu 
pán szerb népi eredetű közmondásokat tartalmaz, hanem je
les mondásokat is idegen nyelvekből (latin, szlovák, ro
mán, angol, francia, arab, német és magyar) fordított kÖ£ 
mondásokat, valamint Homérosz, Katona István,Horatius stb. 
munkáiból származó idézeteket is. Érdekes, hogy a szerző 
a közmondások használatának helyét is közli: likai, bács
kai, tiszamenti, dalmát stb. forrásokat jelöl meg. Hint 
mondottuk: MuSkatiroviónak ezzel a munkájával is nevelői
10.



szándékai vannak: könyvét gyermekeinek ajánlva rámutat,
hogy ezekbe annyi élettapasztalatot sűrítettek össze a 
századok, hogy azok gazdag útravalsóul szolgálhatnak, e a 
közmondásokkal igen sok jeles ember élt, mint pl. Erasmus 
Rotterdamus is.

Itt kell megemlítenünk, hog?; MuSkatirovió nyomá 
ba csakhamar egy másik érdemes zentai gyűjtő lépett, Se- 
vastian Ilié, aki Sremski Karlovci-i tanító,majd gomiri i 
guman korában gyűjtötte a szerb közmondásokat, s 1820-ban 
a bécsi szerb újság függelékeként - MuSkatirovióra, mint 
elődjére hivatkozva - adta ki gyűjtését.

MuSkatirovió nemcsak említett munkáival érdemel 
te ki helyét a tizennyolcadik század szerb kultúrájában, 
hanem történész tevékenységével is. Még Jovan Rájió előtt 
1790-ben MuSkatirovió egy értekezést tett közzé a magyar- 
országi szerbség történetéről, de ennek csak egy töredé
két ismerjük. Szinnyei arról is tud, hogy a Magyar Nemze
ti Múzeumban MuSkatiroviónak még egy kéziratos történelmi 
munkáját Őrzik. Ez a 63 Ívnyi terjedelmű munka a szerb 
nép követeléseiről szól, s az előbbivel bizonyára szoro
san összefügg. MuSkatirovió alaposan ismerte a magyar tör 
ténelmet is, hisz gyakran hivatkozik Bonfinira, Istvánffy 
ra, Szentivénira stb.

Meg kell említenünk, hogy MuSkatirovió egy ma
gyar nyelvű könyvet is irt, amelyben kora eszmekörének 
megfelelően a népélelmezés kérdéseivel foglalkozik, olyan 
problémával tehát, amely már a francia enclklopedisták fi 
gyeimét is felkeltette. A munka 1802-ben jelent meg ma
gyar nyelven Budán, barokkosán hosszú cime Így hangzik: 
"Rövid gondolatok azon módok iránt, melyek szerént kedves 
magyar hazánkat jóféle hússal és hallal állandóan lehetne 
segíteni s a húsnak fogyatkozását, következendőképen a be 
csúszott (frágaságot eltávoztatni."

MuSkatiroviónak egész életművét, munkásságának 
egész értelmét talán azzal a mondattal lehetne legtalálób 
bán jellemezni, amit maga irt le fentemlitett könyvében: 
"Poneže svakago dobroga graždanine duSnost je, da onoliko,
koliko obSćemu dooru služiti može, ne propusti". ____
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Úgy érezzük, hogy. Jovan Skerlić jellemzése és
értékelése ma is még időszerű: "On avojim živótóm i knji-
ževnim radom vrlo dobro i vrlo potpuno predstavlja srp-
skoga intelektualca i prosveéenoga svetovnjaka na kraju
XVIII-véka. On oliSava ceo jedan niz prosveöénih i Skolo-

•

vanih Srba koji su. prekinuli sa idejárná i verovanjima pro 
šlosti, prilagodili se vremenu i sredini u kojoj su žive- 
li, i oslobodivši svoj düh, medju Srbima radili na Sire- 
nju onih istih osloboditeljskih ideja zdravoga razuma i 
kritiSne filozofije, kője su obnavljale duhovnl život sta 
re Evrope....”



Jovan Đorđević 
1826 - 1900

Jovan Đorđević és Stevan Sremac, a szerb vigjé- 
tékirodalom egyik legeredetibb egyénisége rokoni kapcso
latban állottak egymással: Đorđević nagybátyja volt Sre- 
macnak. Ez a kapcsolat a fiatal vígjátékíró számára azon
ban még többet jelentett: Đorđević volt útjának egyengető 
je, s emellett szinte egész irodalmi pályáján végigkísér
te és támogatta. Đorđeviđ nevét azonban nem ez tette mara 
danáévá az irodalomban: őt mint a szerb nemzeti szinhá7 
megteremtőjét tartjuk számon, akinek a szerb színpadi kul 
túra talán a legtöbbet köszönheti.

A színház és a színművészet irá: ci érdeklődése 
még kisgyermek koréban ébredt fel szülővárosában, Zentán, 
ahol apja, Filip Đorđević jómódú kereskedő volt, a város 
egyik legnagyobb üzletének a tulajdonosa, de kitűnő üzle
ti érzékén felül a művelődés barátja is, aki annak ellené 
re, hogy nem volt iskolázott ember, könyvekre fizetett e- 
10, tagja volt a Maticának, sőt autóra egy méhészettel 
foglalkozó könyvnek. így érthető, hogy fiát gondos neve
lésben részesítette. Három szerb és egy magyar nyelvű ele 
mi osztály elvégzése után az ifjú Dóriévié Szegeden, Növi 
Sadon, Temesváron majd Pesten folytatta tanulmányait,ahol 
orvosnak készül. Pesti évei nem kis mértékben formálják 
az ifjú egész eszmevilágát. A Tekelijénumnak, a szerb di
ákok hires kollégiumának tagjaként jelentős szerephez jut 
a pesti diákok kulturális és politikai mozgalmaiban, külö 
nősen 1848 forradalmi napjaiban. Naplója és egyéb fel.1egy 
zései, amelyek ezekről a forradalmi időkről szólnak, nem
csak tükörképét nyújtják az eseményeknek, hanem kiválóan 
mutatják be a fiatal Đorđević humanizmusát és politikai é 
rettségét is. Ez a naplószerű beszámoló Zenta város e kor
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szakénak egyetlen, részletes és elfogulatlanul Irt for
rása.

A forradalmi évek az 8 sorsét is més irányba te 
rellk: apja a háborús események következtében elveszti va 
gyonát, maga Jovan pedig családjával együtt gyakran mene
külni kényszerül. Đorđević kitűnő életrajzírója, Božider 
KovaSek részletes rajzot ad az ifjú viszontagságairól a 
forradalom alatt: hol a Đorđević család rejtegeti magyar 
ismerőseit a bevonuló szerb csapatok elöl, hol okét men
tik a helybeli magyarok a honvédség 1849-i bevonulásakor. 
A harci zaj elültével Jovan Đorđević közhivatalt vállal: 
előbb a zombori és temesvári, majd 1852-ben a Növi Sad-i 
szerb gimnázium tanárévá választják, ahol öt évig tanítja 
a latin nyelvet. A közéleti pálya csak ezután kezdődik i- 
gazán: 1857-ben Pestre megy, s az akkor még ott székelő 
Matica Srpska titkára lesz. Innen ismét Növi Sad-ra jön 
az ott megjelenő Srpski dnevnik szerkesztőjének, majd ô  
lyan munkához fog, ami a múlt század kultúrtörténetének e 
gyik legjelentősebb alakjává teszi. Ez az állandó szerb 
szinhéz megszervezése.

Mint mondottuk, a színház iránti érdeklődése e- 
loször Zentén csillan fel benne. Rendkívüli érdekes az a 
mozzanat életében, amelyről életrajzírója igy emlékezik 
meg: "Godine 1857. mađarsko amatersko društvo, pod upra- 
vom uőitelja đevojačke škole Karačonjija, davalo je pred- 
stave u zgradi opštine. Malom Đorđeviću Bede je dao da pi 
Se pozivnice, a za nagradu imao je besplatnu ulaznicu. Ne 
malo su ga oduševile nespretne predstave diletanata. Toli, 
fco, da je sledeóe godine i sam uőestvovao u dvema predsta 
vama. Növi imaginarni svet dramske književnosti opóinio 
ga je sasvim. Napola u igri, a napola iživljavajući svoje 
tako rano usmerene prirodjene težnje, Đorđević pravi svo
je pozoriSte... "Komádé sam pisao ja sam - véli Dordevió- 
i bio sam i dramaturg i direktor i reditelj i dekorater i 
garderober i glumac..." Ovo deöje "pozoriSte kao da je 
anticipacija njegove potonje uloge u istoriji srpskog po- 
zorišta."

A hatvanas évek elején érnek valósággá ezek a
14.



gyermeki álmok. Dordevió hatalmas erővel veti bele magát 
a szervezés nehéz munkájába: cikkezik, gyűjtést indit, a- 
gitál a színház létrehozása érdekében, amely ennek a fá
radságos szervező munkának eredményeképpen 1861.julius 22. 
én meg is tartja első előadását. De a küzdelem a színház 
anyagi megerősítéséért, repertoárjának feljavításáért,szi 
nészgárdájának neveléséért, főleg pedig a visszahúzó kle
rikális és reakciós erők ellen csak most kezdődik. A szín 
ház nincs kellően felszerelve, anyagi nehézségek is je
lentkeznek, s kellő számú szakember híján Dordevió, mint 
gyermekkorában egykor, Zentán, kénytelen egyidejűleg sok
féle funkciót vállalni.

Dordevió igyekszik a magyar színházak felé is 
kiépíteni kapcsolatait: Szigeti Józseffel, Szigligeti Edé 
vei, Vahot Imrével lép összeköttetésbe a színház műsorá
nak felfrissítése érdekében, de a belgrádi és zágrábi szar 
zőkkel és színházakkal is kapcsolatban áll. Hét éves meg
feszített munkájának eredményeképpen a Szerb Nemzeti Szín 
ház száz bemutatót tart, ami az akkori viszonyok között 
szinte elképzelhetetlenül nagy teljesítmény.

A következő állomás Dordevió életében Beográd. 
1868-ban költözik Beogradba Mihajlo Obrenovió knéz meghí
vására, hogy megszervezze az ottani állandó színházat. Uj 
környezetében, annak ellenére, hogy a színház munkája si
keresen indul, Dordevió nem érzi jól magát. Önéletrajzi 
feljegyzéseiben írja: "Mesto da upravljam s pozoriétem po 
mom najboljem uverenju i moguóstvu, morao sam gledati, ka 
ko se baš oni utiskuju, da mi položaj oteáóaju i ogorSe, 
od kojih je trebalo da imám pomoói a ne smetnje."

Ilyen körülmények késztetik arra, hogy vissza
vonuljon a színháztól, s visszatér a pedagógiához: előbb
a šabaci, aztán a belgrádi gimnázium, majd a belgrádi ta
nítóképző igazgatója lesz. A közoktatás ügyét éppoly len
dülettel és szorgalommal szolgálja, mint korábban a szín
házét: szótárat ír, történelmi tanulmányokat végez, tan
ügyi reform érdekében tevékenykedik. Iskolaszervezői és 
tudományos fáradozásainak elismeréseképpen felső iskolai 
tanárrá (Velika škola), majd tanügyi főtanácsossá nevezik
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ki tglavnl prősvetni eavetnik), 1893-ban pedig - igaz, 
csak három hónapra - az oktatásügy minisztere less as ak
kori szerb kormányban. Ezzel véget le ér nyilvános szereg 
lése. Utolsó éveiben mindinkább visszahúzódva él, cikkei
vel még néhányszor réezt vesz az országos politika esemé
nyeiben a kormányzattal szembefordulva. Barátai egymás u- 
tán halnak el, s 8 egykori harcos társai halálára irt nek 
rológjaival már inkább önmagát temetgeti.

1900. április kilencedikén a múlt század egyik 
legnagyobb kulturpolitikusát kisérték utolsó útjára. Đor- 
devió személyében: a színház és a közoktatás ügye Őbenne 
vesztette el talán legérdemesebb munkását. S amiért e 
nagy érdemek mellett szülővárosa mindig kegyelettel fog 
rá gondolni: soha sem fakultak ki benne azok a benyomások 
és emlékek, amelyek gyermek és ifjúkorában itt ivódtak 
leikébe, s amelyekről még késő öregkorában irt cikkeiben 
is oly melegen szól.



Stevan Sremac 
1855 - 1906

Sremacról, Sterija Popović éa Branlalav Nušić 
mellett a legjelesebb szerb vigjátékiróról csak Itt, Jo
van Dordevió szomszédságában lehet beszélnünk. Nemcsak a- 
zért, mert Dordevió anyai nagybátyja volt .neki, s a korán 
árvaságra maradt gyermek apai gondviselője, hanem azért, 
mert hatása szinte felmérhetetlen a fiatal Stevan gondo
latvilágára, tehetségének kibontakozására, s végső fokon 
egész életpályájára.

Stevan Sremac a mai Sremac utcában, Filip Dor- 
devid házában született, amelyet a város nagy fiára emlé
kező zenteiak emléktáblával jelöltek meg. Apjáról, Avram 
Sremacról csak fia feljegyzéseiből tudunk valamit: a bete 
ges, korán elzüllött és sirbadőlt szabómesterről az Író 
mint jóhumorú, társaságot kedvelő emberről emlékezik meg 
akiről csak néhány halvány gyermekkori emléket vitt magá
val az életbe. Anyja is korán elhalt, s Stevan nevelését»a nagybácsi veszi át. Es ha a két férfi életében és fel
fogásában, különösen Dordevió életének utolsó szakaszá
ban, élő is fordult néha véleménykülönbség, Sremac mégis 
mindig úgy emlékezett meg nagybátyjáról, mint ideális em
berről, mintaképről és szellemi atyjáról.

Sremac zentai gyermekéveiről és iskoláztatásá
ról keveset tudunk. Amit innen vitt magával utravalóul, 
az elsősorban a nagyapai ház patriarkális légköre, a for
radalmi idők súlyos megprobáltatásainek az emléke volt, a 
miről oly sokat hallott nagyapjától és nagybátyjától. A 
nagy önéletrajzirók vallomása szerint az ember tíz éves 
koráig több élményt fogad magába, mint egész későbbi éle
te során: az indulás, az életút első lépései mindenképpen 
döntők az életpálya alakulására. Ha ez igaz, akkor csak
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sajnálhatjuk, hogy a gyermek-Sremac élményeiről oly kere
set jegyeztek fel a biografusok. Amit az iró felnőtt koré 
bán él meg, az mind benne van müveiben, de hogy mit őriz 
magában az iró mint motívumot, vagy életérzést kialakító 
impulzust, erre csak az ifjúkor tüzetes vizsgálata adhat 
feleletet. A bohém apa és a kisváros emléke, a kisebbségi 
élet a kiegyezés felé haladó monarchiában, Bácska ás Bá
nát paraszti világa, a szülőföld közelmúltjának tőrténel- 
me, a rokonok és ismerősök, a vegyes nemzetiségű város 
közállapotai, a jómódú kereskedő nagyapa háza: mindennek
a képe ott van, ha áttételesen és szinváltozatokkal is, 
Sremac művészetében. Az irodalomtörténészek feladata,hogy 
ezeket a motívumokat identifikálják a gyermekélményekkel* 

2, ént a után a következő állomás Stevan életében, 
amely már nem annyira lelkének, mint inkább szellemének 
és tudatvilágénak alakítására lesz nagy hatással: Beo- 
grad. uimnázlumi évei alatt - saját feljegyzései szólnak 
erről - rengeteget olvasott és szívesen járt színházba. A 
szinház .és a szinmuirodalom iránti vonzalmait nagybátyja 
természetesen még inkább elmélyítette. De nemcsak ebben 
volt hatással rá, hanem történelmi érdeklődését is ő éb
resztette fel: Sremac történelmi elbeszéléseinek közv£
tett inspirátora nyilván Dordevió lehetett, aki maga is, 
mint a történelem tanéra és történeti tárgyú színdarabok 
írója, nagy érdeklődéssel fordult népe múltja felé. Eze
ket az eszményeket követi az induló Sremac is főiskolai 
(Velika Skola) tanulmányai alatt: a "Druátveno stanje
Srba'u srednjem veku - prema pisanim spomenicima i narod- 
nim pesmama" cirau értekezésével elnyeri Milán knez húsz 
aranyas pályadiját. Sremacot mindvégig igen erősen érdek
li a történelmi múlt, ó talán ez a fokozott érdeklődése 
tette kevésbé érzékennyé jelenének nagy, korszakos esemé
nyei és eszméi iránt. Egyik életrajzírója, Mile Pavlovió 
szerint Svetozar Markovié szocialista eszméi, a szociálde 
mokrata törekvések és áramlatok kivűl estek érdeklődése 
körén, s inkább a nemzeti gondolat foglalkoztatta. Ez a 
nacionalista meggyőződés vezette akkor is, amikor önkén
tesnek jelentkezett a szerb-törők háború idején, ami ml-
18.



att ellentétbe derült Dordevidtyal, de - mint egyik leve
lében Irta - Inkább a "belső parancara hallgatott", mint 
nagybátyja féltő szavaira.

Főiskolai tanulmányai befejeztével Sremac vidé
ken helyezkedett el. Belgrádban nem jól érezte magát: az
új eszmék, amelyek a hetvenes években Szerbiában is javá
ban terjedtek, hidegen hagyták, másrészt a vidéki élet és 
a vidéki ember mentalitása mindig jobban érdekelte. A nem 
rég felszabadult Niében helyezkedett el, ahol történelmet 
és szerb nyelvet tanított a gimnáziumban. Ez a vidék új 
témát, új atmoszférát jelentett neki Íréi munkájában:mlnt 
égy felfedező, úgy itta a szeme az új tájakat, az új vi
lág ezer színét, amelyek pazar koloritja ott tündöklik az 
ívkova slava és a Zora Zamfirova történetéiben. Amilyen 
sokszínű ez az élet, amilyen érdekes világ tárul fel ben
ne a fogékony iró számára, amennyire kedvez drámaírói lá
tásának az új és régi világ küzdelme az akkor még orientá 
lis környezetben, éppoly kedvezőtlenül hat szemléletmódjé 
nak és világnézetének fejlődésére. Ezt kora kritikusai is 
észreveszik, s például a Limunacija na selu cimü elbeszé
léséről úgy nyilatkoznak, hogy benne Sremac a maradiság 
mellett tőr lándzsát, a haladás szekerét kívánja megköt
ni stb. Ma, kellő időbeli távlatból tekintve Sremac korá
ra és műveire a kor pártpolitikai harcainak elfogultságai, 
tői mentesen Ítélve megállapíthatjuk, hogy bizonyos kon
zervativizmusa ellenére sem nevezhetjük Sremac-ot "mara
di" vagy éppen "reakciós" gondolatvilágú embernek,mint né 
hány kortérs-kritikusa. Ma szatirikus erejét, humorának a 
rany derűjét, emberábrázolásának humanizmusát, esztétikai 
kvalitásait kétségkívül olyan értékeknek látjuk, amelyek 
mellett eltörpülnek világnézeti gyengeségei,vagy támadha
tó oldalai.

1892-ben évtizedes vidéki szolgálat utón Dorde
vió sürgetésére Sremac ismét Beográdba költözik. Az itt 
irt művei most már meghozzák neki az. általános sikert és 
elismerést-: elbeszélései gyorsan meghódít jók az olvasókö
zönséget, s szinte máról holnapra kora szerb irodalmának 
vezető egyénisége lesz. Életének utolsó másfél évtizede

19.



gazdagon kárpótolta minden addigi támadásért, a vidéki ma 
gányért és a mellőzésekért.

Itt a fővárosban, megváltozott környezetében és 
az új munkatársak körében is Sremac megőrizte szellemének 
azt a báját, frisseségát, emberi közvetlenségét, amely ko 
rábbi éveiben jellemezte egyéniségét. Uile Pavlovió, a 
népszerű "Krpa", egy évtizeden át Sremac lakótársa, igen 
sok feljegyzésében őrizte meg barátja emberi alakját. Az 
iró zentai szobrának és emléktáblájának leleplezésekor az 
előrehaladott korú kitűnő publicista nagyon sok közvetlen 
élményt, tréfát és anekdotát adott elő az iró életéből, a 
melyek a humorista Sremacot állítják éles megvilágításba. 
Ezek közül az Írót annyira jellemző mozzanatokból Idézünk 
Pavlovié könyve alapján:

"Blagoje Nedió pita ga jednom: koliko ima godi- 
na. Sremac odgovara: "Ne znam ni sam, jer se to svaké go
dine ménja”..*

Radulovié, njegov partijski jednomiáljenik, i- 
mao nekoliko kuéa u Beogradu i sve straóio. On je prvi u 
Beograd doneo autó. Vozio dók vozio, pa jednog dana stane 
baá ispred Sremóeva stana i ni da makne. Morali su konji- 
ma odvuói. Sremac gleda kroz prozor kako se njegov gazda 
uzalud muói da ga pokrene i dovikuje mu: "Vidi, komáija, 
onog mog jednomiáljenika - ovo mu je jedino nepokretno i- 
manje áto mu je joá ostalo."

Poznata je kratkovidost akademika, profesora Be 
liéa. Jednom u Sokobanji naidje Sremac u kavanu gde se Be 
lié hranio. Taman seo i ruöa. Nagao se nad̂  sam tanjir. 
"Šta radiá?" pita ga. "Ruöam," kaže mu Belié. "A ja mis- 
lim opravljaá sat", odgovori Sremac.

PriSa Uilorad Gavrilovié kod "Tri áeáira" kako 
se u Skadarliji jednom novinaru rodilo nemo dete. "Sta 
éeá, dodaje Sremac, vladin novinar". Gavrilovié ga isprav 
Íja: "Dete je žensko". Sremac odmah dobaci: "Kad je 2en- 
sko, neka se roditelji ne brinu - mora progovoriti."

Ugyancsak testi lelki jóbarátja, Krpa meséli el 
Sremac halálának körülményeit is: az iskolai szünidőben 
az iró gyakran kereste fel Sokobanját egy kis felüdülésre
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a terhes tanév után. Egy ilyen alkalommal fertőző betegsé 
get kapott, amely gyorsan elterjedt egész szervezetében,s 
alig néhány nap alatt végzett vele.

Feladatunk nem az esztétikai értékelés volt, ha 
nem az emlékezés. Mégsem tehetjük meg, hogy egy-két mon
datban rá ne világítsunk Sremac Írói jelentőségére. A lég 
nagyobb érdeme az irodalomtörténészek egybehangzó megálla 
pitása szerint, hogy új fejezetet nyitott a realizmus fej, 
lödésében: amikor a szerb irodalom szeme szinte kizárólag 
a falun és a falu népén függött, Sremac uj témát hoz fel
színre, a kisvárosi ember életkörülményeit és világát, s 
ezzel jelentősen kitágítja az elbeszélő irodalom életábrá 
zolását. Mély humora, ellenállhatatlanul vonzó emberi a- 
lakjai, kitűnő megfigyelőképessége, nagy invenciója egé
szen kivételes helyet biztosit számára a realista elbeszé 
lök között. Ezek az erények teljesen kárpótolnak bennün
ket az író nem mindenben fedhetetlen eszmeiségéért is.
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Stevan Sremac dedikációja egyik művén, amelyet a 
Srpska čitaonica-nak ajándékozott.

Dudás Gyula



Dudás Gyula 
1661-1911

Tizenöt könyv s több mint félezer történelmi ér 
tekezés, tanulmány, szépirodalmi kisérlet, polemikus cikk 
és kritika maradt utána, pedig aránylag fiatalon,alig öt
ven éves koréban hunyt el, egyik méltatója szerint a vi
lágháború előtti nemzedék "talán utolsó polihisztoraként. 
Dudás valóban szinte egyforma biztonsággal mozgotjt mind a 
történelem és segédtudományai, mind a nevelésügy,könyvtár 
tudomány, a művészetek, a sport, a szépirodalmi és iroda
lomtörténet, sőt a nyelvészet területén; hat nyelven be
szélt, s a magyar és a szerb történettudományban egyaránt 
maradandóvá tette nevét. A milléniumi évek frázishazafisá 
gának és nemzeti frazeológiától hemzsegő történetírásának 
koréban a pozitivizmus tudományosságának elvi alapjain 
állt, annak módszertani, szemléletbeli és elvi következmé 
nyeit igyekezett érvényesíteni műveiben, és éppen ezért 
lehetett elfogulatlan tudósa a bácskai múltnak, szőkébb 
hazája viharos történelmi mozgalmainak. Mint látni fogjuk, 
ez igen sokszor csak szándék marad nála: rendkivül szerte 
ágazó érdeklődése, gyors munkatempója, dús fantáziája és 
heves természete miatt önmaga történettudősi eszményeit 
nem mindig és nem mindenben közelíthette meg.

1861-ben született Zentán, abban a Dudás csalód 
bán, amely a városnak több kiváló köztisztviselőt és tudó 
mányos munkást adott. Zentai, szabadkai és szegedi diókos 
kodása után a budapesti tudományegyetemen szerezte meg ta 
nári és bölcsészetdoktori oklevelét, majd szülővárosában 
kezdte meg pedagógiai pályáját. Alig két évi működés után 
a tehetséges ifjú tanárra a tankerület is felfigyelt, s 
Szegedre helyeztette át. A Szegeden, majd egy zombori kö
zépiskolában eltöltött néhány év után Dudás teljesen a tu
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dományos és a közéleti munka felé fordult: a Zomborban
megjelenő Bácska cimü politikai lap segédszerkesztője s 
ugyanakkor a Bács Bodrog Megyei Történelmi Társulat titká 
ra lesz, s nemsokára megbízzák a vármegye monográfiájának 
szerkesztésével is. A mű a millénium évében jelenik meg. 
Ez Dudás doktori értekezése után a második nagyobb szabá
sú munkája (a monográfiának kb. egynegyedét 8 maga Irta), 
s a vármegyei monográfiák közül, amelyek ezidŐtájt jelen
tek meg, tudós lelkiismeretességével, objektív, mértéktar 
tó hangra való törekvésével tűnik ki. Pedagógus hivatástu 
data azonban csakhamar ismét felülkerekedik benne,s 1898- 
ban elfogadja a minisztérium kinevezését, amellyel a buda 
pesti tankerűletbe helyezik segédtanfelügyelőnek.Budapest, 
Zombor és Homonna életének további állomáshelyei; minde
nütt mint kiváló pedagógus szakembert és termékeny törté
nészt ismerik. Homonnán halt meg 1911-ben.

Dudás Gyula emberi alakját egy Zentán kiadott é 
létrajza Így jellemzi:

"....Ha hozzátesszük, hogy dolgozatai, megálla
pításai, állásfoglalása, különösen bírálatai közül nem 
egy adott alkalmat élesebb polémiákra, ismételt párbajok
ra és sajtópörre, akkor tiszta képet kapunk nemcsak mun
kásságéról, hanem modoráról és fellépéséről is. Kétségkí
vül törekvő, szorgalmas és tehetséges ember volt, de lob
banékonysága és kíméletlen szókimondása sok ellenfelet 
szerzett neki. Ellenfelei között a polémiákban nem kisebb 
irők, mint Hunfalvy Pál, Hermán Ottó, Salamon Ferenc egye 
temi tanár, Badics Ferenc akadémikus, Szülik a költő stb. 
is előfordulnak..."

Ez a tömör jellemzés irodalmi munkásságára is 
fényt vet. Elveihez és meggyőződéséhez mindenek felett ra 
gaszkodott, olyannyira, hogy ez a következetesség főleg 
fiatalabbkori Írásaiban már makacsságnak tűnik. Polémiái
ban - legalábbis szűkebb hazája történetének kérdéseire 
vonatkozóan és érettebb kori Írásaiban - mai ismereteink 
szerint legtöbbször neki volt igaza. Annyi bizonyos, hogy 
a századforduló évtizedeiben vidékünknek műveltségben és 
eleven szellemi érdeklődésben nem volt hozzáfogható tőrt£
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nésze 3 a mai Vajdaság népeinek és történetének Jobb isme 
rője. Ma különösen rokonszenvesnek látjuk, hogy kutatásai 
és érdeklődési területe egyaránt kiterjedt mind a magyar, 
mind a szerb nép múltjára, s ezért tekintjük ma összeha- 
sonlitó történettudományunk előfutárának, a históriai pá
rái elizmus úttörőjének. Már első nagyobb munkája, a Szeré 
mi Györgyről irt életrajzi monográfia is ennek a kettős 1 
rényú érdeklődésnek a gyümölcse. Szerémi György - Đorđe 
Sremac, a tizenhatodik század pletykás,bőbeszédű pap-tör
ténésze, akire mind a magyar, mind a szerb történetírás 
mint a vidék történetének egyik fontos forrására hivatko
zik, már emberi alakjánál fogva is vonzotta a fiatal Du
dást, aki ebben az időben még inkább literátor, mint tör- 
ténettudós, Szerémi a Magyarország romlásáról szóló munká 
jéban ugyanis nem az okleveleket bújó humanista szobatu- 
dós módszereihez folyamodott, hanem saját közvetlen ta
pasztalására és a nép életének megfigyelésére épített,az
az egy élethez közelebb álló, egyéni szemléletre alapozó 
történetírást művelt. Dudás Szerémiről szóló munkájában - 
Jellemző módón historikus gyakorlatára - nem azt tűzi cé
lul maga elé, hogy megfejtse; mennyi a történelmi igazság 
Szerémi művében és mennyi a szóbeszéd, a hallott és le
jegyzett, de kritikailag meg nem rostált anyag, öt inkább 
kedvenc szerzőjének élete, viszontagságai és hányattatá
sai - tehát Szerémi emberi alakja érdekli. S ha kísérle
tet tesz is arra, hogy szerzője müveiből kiszűrje a ténye 
két, ezzel csak mellékfeladatként foglalkozik, s természe 
tesen nem is dönti el a kérdést. Ekként Járt el a XVI- 
XVII. század szabad hajdúiról irt értekezésében is: ebben 
is inkább a kor levegője, a történelmi atmoszféra érdakll, 
a tárgyi hitelesség kevésbé. Még a zentai csatáról irt éi 
tekezéséről is azt kell mondanunk, hogy ott is jobbára 
olvasmányélmények hatása alatt áll, inkább csak elbeszél 
és kompilál, de kevésbé érdekli az okiratok vallomása.Eb
ben az első korszakában arra is hajlamos - s ez ismét 
szépirói vénájának jelenlétéről tanúskodik Írásaiban -, 
hogy alig egy-két adatból fejlett képzeleterejével egész 
korszakokat rekonstruáljon, vagy messzemenő következteté-
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eeket vonjon le, mint például a "bácskai jakobinusokról" 
szóló kis tanulmányában is, amely különösen illusztrálhat 
ja ezt a literátori ambíciókat.

A Bács Bodrog vármegye monográfiája azonban már 
azt a másik Dudást mutatja, aki okleveleket hasonlitgat, 
forrásokat kutat, ellenőriz és felülvizsgál mindent, mie
lőtt bármiről is nyilatkozik. Ez a munkája már az érett,a 
történettudomány teljes fegyverzetét magára öltő tudóst 
mutatja be, amilyennek most már élete végéig megmaradt.Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy teljesen hátat fordít 
szépirói hajlamainak, de azokat most már inkább polemikus 
cikkeiben, fordításaiban és tárcáiban éli ki. Továbbra is 
színes, eleven egyéniség maradt, meggyőződéséért és a ma
ga igazáért hevesen csatázó ember.

Az utódok kegyelete ügy emlékezett meg Dudásról, 
hogy róla nevezte el szülővárosa levéltárának tudományos 
munkaközösségét, s születésének századik, halálának ötve
nedik évfordulóján, 1961-ben életrajzi és bibliográfiai 
monográfiát jelentetett meg, amely gondos és igen alapos 
kutatások eredményeképpen jegyzékbe foglalja Dudás Gyula 
összes munkáit.



Thurzó Lajos 
1915 - 1950

M1915-ben születtem Zentán, munkásszülők gyerme 
ke vagyok. Tizenhárom éves voltam, amikor apám meghalt,et 
tői kezdve magamnak kellett gondoskodnom megélhetésemről" 
irta 1942-ben, amikor - mint életében annyiszor - állás
ért folyamodott. Apja, Thurzé Kálmán, tüdőbajos szabómes
ter, családjáról alig képes gondoskodni. "Bedolgozó" ipa
ros volt, csak alig néhány évig tartott a viszonylagosan 
gondtalan élet, amikor ónálló iparosként segédekkel dol
gozhatott. Be valahogy életerő és vállalkozó kedv is ke
vesebb volt benne, mint testvéreiben, az "amerikás" Thur- 
zókban, akik az Újvilágban keresték a menekülés útját a 
nyomor elöl. A gyerekek korén megismerkedtek a nélkülözés 
sel, az életbenmaradottak kozott Lajos a legidősebb. Gyér 
mekkorát alig lehet követni: az apa haláláig, 1928-ig hét 
szer változtatják lakóhelyüket, mert a házbér mindenütt 
nagy, a kereset mindig kevés. A kis Lajos a proletárgye
rek örömtelen életét éli, az iskolában sem találja meg é- 
lete célját és értelmét. Noha jó tanuló, tudja, hogy nem
sokára ott kell hagynia az iskolapadot, ami 1928-ban el 
is következik. Az apa halála az első megrázó élmény életé 
ben: "Tragédiája osztály, a kisiparos os±ály tragédiája 
volt, amelyből rám, legöregebb fiára is hagyott keveset ö 
rökül" - irja önéletrajzi emlékezéseiben. Az ötödik osz
tály után munka után kellett néznie. Nagybátyja vendéglő
jébe kerül kifutónak. Két évig hajnalban kel, éjfélkor 
fekszik, szivja a borgőzzel, füsttel teli levegőt. Felvo
nul előtte az egész kisváros:... "szürke hivatalnokembe
rek, 'részegeskedő tanítók, szimpla ügyvédek, hírlapírók, 
kártyaspilerek, a nagymalom munkásai, utcaseprők, zsáko- 
lók". Itt kap rá az olvasásra is: Ohnettől Balzacig min
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đent olvas, ami keze ügyébe kerül* Nemsokára űj munkakSre 
akad: egy köszörűshöz áll be Inasnak, de betegsége miatt 
nem tanulhatja ki a mesterséget. Eztán kifutó, majd rőfös 
inas. Végül a szabóságnál' köt ki, apja mesterségénél. De 
a betegség ismét közbeszól, abba. kell hagynia ezt is. Ek
kor azonban már megszületnek az első versek. Ezek termé
szetesen még nem érhetnek fel a későbbi költemények szint 
jéig, de mér határozott versérzékről és formakészségről 
beszélnek, s jobbára az egyéni élményvilág körében marad
nak. Csak néhány év múlva kezdi foglalkoztatni a közössé
gi élmény és gondolat, a közéleti témakör.

1952-től a helyi lapok, a Sentai Újság és a 
Szentai Friss Újság is közlik Írásait, egyelőre verseket, 
prózával csak később jelentkezik. A harmincas években két 
magyar nyelvű lap jelenik meg Zentán. A bevezetettebb, 
szélesebb körben olvasott lap a Sentai Újság volt 1500, 
vasárnaponként 2000 példányban heti háromszori megjelenés 
sel. A diktatúráig, 1929-ig a Sentai Újság pártlapnak szó 
mitott, a pártok megszűnésével aztán már senkit sem képvi 
selt. A másik, a Szentai Friss Újság ugyanazokon a napo
kon jelent meg. Ez a nagybirtokosság és a klérus szövetke 
zéséből született orgánum volt. Az egyik lap enyhe libera 
lizmusa szépen megfért a másik klérikalizmusa mellett,nem 
nagyon vetélkedtek egymással, hiszen nem képviseltek törne 
geket, széles olvasótáborokat,vagy politikai kiállást. A 
költő így mindkettőben meg is jelenik. De egyik lap sem 
fizet versért, ezt a költő ingyen nyújtja a szerkesztőség 
nek, a megjelenésért. Ezek a Thurzó versek még kialakulat 
lan érzés és gondolatvilágról beszélnek, a hangulatok sze 
szélyesen váltakoznak bennük, formai megnunkálatlanságuk 
az autodidaktára vallanak. Formaérzékük azonban már sej
tetnek valamit az érett korszak költészetéből.

1954-től kezdve kisérhetjük nyomon Thurzó köl
teményeiben az új témát, az osztálysorsot. Eddig többnyi
re csak önmagával volt elfoglalva, szerencsétlen életét 
egyéni tragédiának fogta fel, az erotikus képzelet, a csa 
lódottság és szomorúság témáit verselte meg. Ettől az év
től kezdve azonban prózával is jelentkezik; ujság-cikkek,
28.



tárcák, elmélkedő és helyzettudatositó prózai Írások jel
zik, hogy a fiatal költő világnézete, osztálytudata mind 
kiforrottabb és magabiztosabb. A pesszimista alaphang to
vábbra is kiséri, de most már megpróbálja okát is megne
vezni: "A jövőt nem tudni előre, csak sejteni lehet, de a 
sejtések is sokszor beteges képzelődésekben merőinek ki.. 
A bizonyosság, a jelen azonban már itt van... Itt vagyunk 
most újra az őszben azzal a tudattal, hogy gondjaink év
ről évre szaporodnak, hogy kétségbeesésünk egyre nagyobb, 
mert körülöttünk egyre határozottabb formában domborodnak 
ki a nagy emberi nyomorúság éles kontúrjai... Valami el
lenállhatatlan kényszer őz bennünket a pesszimizmus sötét 
mélyei felé ezekben a tunya, sáros őszi napokban. Úgy é- 
rezzük, mintha szivünket vasmarokkal szorítanák össze a 
holnap félelmei. Óriási kérdőjelek táncolnak el izzó sze
münk előtt, rettegünk a munkanélküliségtől, á fűtetlen 
szobától, a kenyértelenségtől, mindentől..."

Hogy megértsük ezt a hangot, szólnunk kell poli 
tikai szőniéletének alakulásáról is. önéletrajzában Így 
Ír: "Uég inaséveimben csatlakoztam a munkásmozgalomhoz. A 
mozgalom irányítása akkor még a szociáldemokraták kezében 
volt. Mi néhányan munkás, paraszt és értelmiségi ifjak el 
határoztuk, hogy Lenin tanításának szellemében szervezzük 
át a mozgalmat, s politikai harcot hirdetünk meg a gazda
sági helyett. Zentán nagyobbára földművesek élnek, ezért 
az URS szervezetébe léptünk. Megalakítottuk a földmunkás 
szakcsoportot, könyvtárat létesítettünk, igyekezetünk a 
munkáskultúra fejlesztésére irányult." Ez 1933-ban törté
nik. A 18 éves Thurzó a földműves csoport titkára lett,an 
nak a munkáscsoportosulásnak, amelynek felügyelőbizottsá
gában ott van Molnár Péter, a munkásmozgalom martirja is. 
A mozgalom sodra, a viták, a haladó szellemű olvasmányok 
megindítják benne a világnézeti-politika^ érés gyorsabb 
folyamatát is. Részt vesz a pártszeminériumokon, sőt elő
adásokat is tart, de két év múlva kiújuló betegsége miatt 
ott kell hagynia a titkári teendőket.

"A megerőltető szervezési munkában megbeteged
tem. Fél évig ágyban fekvő beteg voltam, azután három év
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ig lábadoztam* Azonban elekor ,is - szivtáguláaom ellenéi 
re - részt vettem a mozgalomban. Elvtársaim rádiót vet
tek, lakásomra hozták, ott hallgattuk Moszkvát minden es
te."

Felépülése után apró munkákat vállal, az anya 
munkájából és az H csekély keresetéből él az egész csa
lád. Fiatalon, huszonkét éves koréban megnősül, s felesé
ge gondos ápolása folytán némileg felerősödik, s hivatal
noki munkát vállal.

A harmincas évek második felében kapcsolódik be 
a HÍD mozgalomba. Ettől kezdve az életről és irodalomról 
alkotott nézeteinek egy magasabb szintje kezdődik életé
ben. A HID-dal szoros kapcsolatokat tartó Thurzó azonban 
nem zárkózik el másik folyóirattól, a Kalangyától sem, 
amelyben szintén több verse jelenik meg ebben az időben. 
Egész a háború kitöréséig mindkét folyóirat közli verse
it. A háborúban azonban hallgatnak a múzsák; Thurzó is 
csak elvétve ül le verset írni. Nehéz évek ezek az életé
ben; kistisztviselői álláshoz jut a városházán, a szociá
lis ügyosztályon.

Aztán jón a felszabadulás éve, s a törékeny tes 
tÜ, beteges szivu költő katonának megy; előbb Zentán majd 
Szabadkán teljesit szolgálatot, de megviselt szervezete 
nem képes elviselni a katonai élettel járó fáradalmakat,a 
nemsokára leszerelik. Eleinte a népbizottság gazdasági 
osztályén kap beosztást, de érdeklődése mindinkább az új
ságírás felé vonja. 1945-ben a Magyar Szó zentai munkatár 
sa lesz, de néhány hónap múlva a szerkesztőség Növi Sad- 
ra rendeli, s szerkesztői munkakört kap. Mind gyakrabban 
keresi fel a szlovén hegyeket s a dalmát tengerpartot, 
mert a háború utáni évek nehéz ellátási viszonyai s a meg 
feszített munka nagyon megviselték szervezetét. Ennek el
lenére a vajdasági lapok meglepő nagy számban hozzák u- 
jabb verseit, sőt külföldi és tengerentúli lapok és folyó 
iratok is közlik. 1949-ben megjelenik első - életében 
utolsó - kötete, a Napos oldal. A kötet negyvenhat verse 
a felszabadulás utáni költői termésének legjavát adja, no 
ha meg kell jegyeznünk, hogy az akkori idők irodalompoli
tikája s a kiadó merevsége több nagy verset kirekesztett
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ebből a kötetből.De egy teljesebb kiadást, amely teljeseb 
ben és több oldalról mutathatta volna be költészetét, mér 
nem érhetett meg; a kötet megjelenését követő évben,1950. 
április 24-én régi szívbaja következtében elhunyt a Növi 
Sad-i tartományi kórházban.

Könyvkiadásunk még adós azzal, hogy a feledés
től megmentse a lapokban elszórt Írásait. Igaz, 1955-ben 
még megjelent egy elbeszélő költeménye, a Tavasz Jánoska 
elindul, az azóta szintén fiatalon elhunyt B.Szabó György 
rajzaival, de az összegyűjtött verseinek kiadása még vá
rat magára. Pedig egyik méltatója szerint: "A dübörgő ver 
sek és a verses lelkesedések korában is a maga halk és ma 
gábahúzódó érzékeny módján talán a legtökéletesebben adja 
vissza a felszabadulás utáni évek forró lázát és lelkes 
munkakedvét."

Zentén emléktábla jelöli szülőházát, a VI. ke
rületi elemi iskola az ő nevét viseli, a jeles szobrász, 
Bezerédi Lajos /Lujo/ pedig a Vidéki kulturmunkás c. szob 
rával állított neki emléket, amely a város múzeumában van 
elhelyezve.
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Senta te  1966. godine proslavíti 750-togodiénjicu.
Narodm Odbor Opštine je na in icijativu grupe javnih radnika, dana 28. oki. 19€ 

godine pod brojem 05-7597 1 rešio da se tim povodam izda Menograíija Sente. 2a ruk 
vodenje radovima oko öve edicije Savét za kulturu je imenovao sledeći Uređivadki odtx 
ERDÉLYI István glavnt uredník, Damlo BRANOVAČKi, df BURÁNY Béla, KATONA P í 
d r SZELI István, TÓTH HORGOS! Pál, Nestor VUKOV članovi uredništva.

Osećajući odgovornost pred javnošću i pred uspomenom velikih Senćana, uredn ilt' 
|e prístupilo poslu t rezultate svog rada na prikupljan|u materijala kője je osnova priprei 
Ijene monografije, objavljuje y ovim brošurama


