Mikor jelentek meg a mai Szentendre kornyeken
az elso delszlav telepesek? Kik voltak a guszlarok?
Hogyan menekiilt meg Csernojevics Arzen a torokok fogsagabol? Miert kellett Brankovics Gyorgynek, az utolso szerb despotanak 22 evig egy csehorszagi varban raboskodnia? Gerzelez ali miert ugratott le lovaval egy szikla tetejerol? Hogyan koszontottek a szentendrei szerb asszonyok Maria
Tereziat? Hogyan buntettek meg a rendetlen vagy
lusta diakokat a szerb nepiskolaban? Mit szimbolizal a karacsonyi tusko, es hogy kesziil a karacsonyi
kalacs...?
Szofrics Palt Szentendre elso kronikdsdnak nevezte
Mate Gyorgy helytortenesz, es mar az 1980-as
evekben lefordittatta harom, szentendrei vonatkozasu tanulmanyat, am kiadasukra csak most keriilhetett sor. A Pest Megyei Konyvtar - Szentendre
Varos Onkormanyzatanak tamogatasaval - vallalkozott ra, hogy 2017-ben, a Dumtsa Jeno-emlekev
alkalmabol megjelenteti e miiveket. A konyv hianyt
potol: egyreszt a Szentendrerol szolo torteneti leirasok folytonossagaban, masreszt sajatos nezopontja miatt. Ismerete nelkiil ugyanis aligha tudhatnank, hogyan lattak a szerbek e Duna-parti varost, eszak Dubrovnikjdt, melyjoreszt nekik koszonhette felviragzasat a X V I I I - X I X . szazad folyaman.
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A kiadas alapjat k e p e z o miivek:
HasAe Co4>pHh: MoMeniH H3 npouiAocTH H caAamH>ocTH
BaponiH CeHxaHApeje. HHIU, 1903
ITaBAe C o ^ p H h : MOMBHTH H3 npoiuAOCTH H caAauiitocTH BapouiH
CeHxaHApeje. Moje ^aiKe ycnoMeHe. ripasHOBaiie 6aAH>er Beiepa
H 6o>KHha y CcHTaHApeJH. IlaHHeBo, 2005

Eloszo Szofrics Pal varostorteneti muveinek
magyar kiadasahoz
A Szentendrevel foglalkozo modern irodalmi emlekezes es tortenetlras kezdeteit a XLX. szazad elso felere tehetjiik. 1832-ben, amikor Neskovics Lazar megirta A regi is az lij Szentendre cimii koltoi
elbeszeleset, amelyben osszevetette Szentendre dicso X V I I I . szazadi viragkorat a X I X . ^TATJAA elejen mar tapasztalhato hanyadas jeleivel, ugyanebben az evben a Matica srpska irodalmi es tudos tarsasag folyoirata, a Letopis beharangozta Rimszki Peter szentendrei
ortodox lelkesz dolgozatat Szentendre szerb telepiiles leirdsa cimmel.
Valamilyen ismereden oknal fogva azonban Rimszki munkaja nem
jelent meg, a Srpska pcela folyoirat viszont mar 1833-ban kozzetett
egy utleirast, amelyben reszletesen foglalkozik Szentendre nevezetessegeinek es tortenetenek ismertetesevel.
A X I X . szazad kozepetol megszaporodtak a Szentendre tortenetet is targyalo kiilonfele, szerb nyelvii irasok, amelyek koziil hatasuknal es jelentosegiiknel fogva kiemelkednek a kor egyik legismertebb szerb Irojanak, Szentendre sziilottenek, Ignyatovics Jakovnak torteneti vonatkozasii munkai, valamint a szinten magyarorszagi szarmazasii Vitkovics Gavrilo tortenesz tanulmanyai es forraskozlesei, amelyek mar a kor bontakozo tortenettudomanyanak
a szempontjait figyelembe veve kesziiltek. Vitkovics szentendrei
kutatasai soran jelentos leveltari anyagot tart fel, azonban figyelme
a szerbek X V I I I . szazadi tortenetenek atfogo kerdeseire osszpontosult, Igy egy osszefoglalo varostorteneti mii megirasa meg varatott magara. Ezt a feladatot a budapesti Tudomanyegyetemen tanari diplomat szerzett Szofrics Pal vallalta a X X . szazad elso eveiben.
Szofrics tehetos szentendrei szerb csaladban sziiletett 1857-ben.
Budapesti tanulmanyait kdvetoen tortenelem-fbldrajz szakos gimnaziumi tanarkent dolgozott; 1887-t6l a szerbiai Loznicaban, Valjevoban, Sabacban, majd 1900-t6l 1910-ig Nisben, 1911-t6l pedig

6
egeszen 1924-ben bekovetkezett halalaig Belgradban. A kozepszerbiai Nisben a varosi konyvtar megalapitoinak egyike volt. T a nulmanyait kiilonbozo helyi es egyhazi folyoiratokban publikalta,
valamint rovidebb irasait gyakran sajat koltsegen, kis peldanyszamban adta ki, es az igy kinyomtatott fiiizeteket baratai es diakjai kozott osztotta szet. Annak erdekeben, hogy muvei ne meriiljenek
feledesbe, halala utan hat ewel, 1930-ban tiszteloi es tamogatoi
osszeallitottak es kiadtak irasainak jegyzeket.
Szofrics kiilonbozo tortenelmi korszakokrol, esemenyekrol es
szemelyekrol irt, szembetuno azonban, hogy kiilonosen foglalkoztatta 6t a szerbek ostortenete es a Karpatokon tiiU ohazajuk kerdese, igy nagy figyelmet szentelt a keresztenyseg elotti idokbol eredeztetheto mondavilag tanulmanyozasanak. Torteneti temaju irasait is gyakran atszovik a szerb neprajzzal es mitologiaval kapcsolatos megfigyelesei es gondolatai. Kiemelkedo neprajzi vonatkozasii mflve A novenyekhez kapcsolddd legjelentdsebb szerb nepi hiedelmek es nepi enekek cimii tanulmanya, amely 1912-ben, Belgradban jelent meg. Jelentosegenek es forrasertekenek koszonhetoen 1990-ben
ujra megjelent hasonmas kiadvanykent.
Szentendrevel kapcsolatban Szofricsnak osszesen harom irasa jelent meg, ezek koziil a Nisben 1903-ban kiadott Momentumok Szentendre varos multjdbdl es jelenebdl cimu munkaja a legjelentosebb es
egyben a legismertebb is. Tanulmanyat maga Szofrics korantsem
tekintette teljesnek es befejezettnek, megis, amikor konyvenek bevezetojeben sajat munkajarol szolva megegyzi, hogy „Szentendrerol mindeddig terjedelmesebb es reszleteiben gazdagabb munka
meg nem latott napvilagot", voltakeppen onmaga hatarozza meg
a legpontosabban konyvenek jelentoseget es helyet a varossal foglalkozo torteneti munkak soraban. Tanulmanyanak olvasasakor termeszetesen figyelembe kell venni, hogy miivet tobb mint egy evszazaddal ezelott irta. Stilusa es metodikaja jol tiikrozi a kor tortenetirasanak szellemet. Gyakori a kiilonbozo torteneti korszakok
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osszevetese, a helyi es az altalanos folyamatok parhuzamba allitasa,
valamint egyes kerdesek kapcsan megjelennek a szubjektiv velemenyek, megfigyelesek, es az olykor fantaziadus leirasok, hipotezisek is. Mindemellett - hangsiilyoznunk keU - Szofrics igyekezett
hiteles es biztos forrasokbol meriteni, a kiilonbozo dokumentumokbol es a korabbi szerzoktol atvett adatokat pentosan es koriiltekintoen adta kozre, olykor felvetve a tovabbi kutatasok sziiksegesseget is. Munkajaban megtalalhatoak a szentendrei szajhagyomanyban a szerzo idejeben meg elo anekdotak es mondak, tovabba
a fennmaradt irott forrasokban mar nem fellelheto kiilonbozo eletrajzi es mas torteneti adatok is. Szofrics miive igy nem csupan az
elso osszefiiggo szentendrei varostortenet, hanem egyben a tovabbi
kutatasok szamara nelkiilozhetetlen, elsodleges forrasertekii iras is.
A Momentumok Szentendre varos multjabol es jelenebdl cimu
konyv folytatasanak tekinthetjiik voltakeppen a Didkkori emle'keim
cimmel 1910-ben megjelent irast, amelyben a szentendrei szerb
ortodox felekezeti elemi iskolaban eltoltott eveit idezi fel, elenk
tarva gyermekkora nevelesi modszereit es az iskolaban uralkodo szellemiseget es hangulatot. Szinten gyerekkori emlekei ihlettek A
szenteste es a kardcsony unnepi szokdsai Szentendren cimii, 1903-ban
megjelent munkajat, amelyben - nosztalgikus visszaemlekezesei
mellett - kiilon fejezetben tarja fel es elemzi a karacsonyi nepszokasok keresztenyseg elotti elemeit.
Szofrics Szentendrevel foglalkozo szerb nyelven irt munkai mar
tobb kiadast is megertek. 1994-ben onallo kdtetbe szerkesztve jelent meg Pancevoban a szerzo varostorteneti dolgozata es a diakeveit bemutatd irasa, majd 2005-ben, kibovltve e miiveit a szentendrei karacsonyi szokasokrdl irt tanulmanyaval, szinten Pancevoban egy kotetben jelentek meg szentendrei vonatkozasu munkai.
Szofrics peldajat kdvetve a X X . szazad folyaman tobb szerb tortenesz, miiveszettortenesz es irodalomtortenesz, de neprajzkutato es
nyelvesz is foglalkozott Szentendre tortenetevel. A szazad masodik
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feleben szerb nyelven elsosorban Dejan Medakovic, Dinko Davidov, Milorad Pavic, majd kesobb Fedora Bikar publikalt terjedelmesebb tanulmanyokat es osszefoglalo munkakat. Szofrics irasai
azonban - akarcsak a X X . szazad folyaman megjelent, Szentendrevel foglalkozo, szerb nyelvii munkak - a kutatok egy sziikebb korenek kivetelevel, a nyelvi akadalyok miatt nem jutottak el a varos
tortenete irant erdeklodo magyar olvasokhoz. Szofrics harom irasanakjelen magyar nyelvii kozreadasa reszben ezt a hianyt szeretne
potolni, remelve, hogy Szentendre tortenetenek jobb megismerese
erdekeben, e peldat kovetve mas szerb nyelven irt miiveket is sikeriil a kozeljovoben magyar nyelven kiadni.
*

Szofrics Pal szentendrei vonatkozasu munkainak elso magyar
nyelvii kiadasa Szentendre elso polgarmestere, Dumtsajeno halalanak szazadik evforduloja alkalmabol jelenik meg. Talan nem veletlen, hogy a Momentumok Szentendre varos multjabol es jelenebol cimii mu eppen 1903-ben latott napvilagot, abban az evben,
amelyben Dumtsajeno Junius 28-an, Szent Vid napjan hivatalosan
is bejelentette nyugallomanyba vonulasat. Dumtsajeno tavozasaval,
majd 1917-ben bekovetkezett halalaval lezarult egy korszak Szentendre es a magyarorszagi szerbek torteneteben. Ugyanakkor Szofrics elso atfogo varostorteneti munkajanak megjelenese 1903-ban
elorevetitette az emlekezes es a Szentendre tortenetevel foglalkozo
kutatasok uj korszakat es fellendiileset.
Vukovits Koszta

Nomentumok
Szentendre varos
multjabol
es jelenebol

Az ido folydsa magdval visz minden emberi alkotdst
Gyerzsavin
A mult alkotdsait adjuk dt Clionak*!
L . Musicki
Egyetlen nagy kdzdsseg vagyunk
a vallds, nemzet, nyelv veddpajzsa alatt!
L . Musicki

Bevezetes
Szentendre - a maga szerb kornyezetevel egyetemben - a koriilmenyek kenyszerito ereje folytan elveszitette hajdani jelentoseget,
s ezzel tekintelyet is a szerbseg szempontjabol, igy elottiink ma mar
kevesse ismert. A regi Patriarkatus, a bet templom es az egykor jelentos kereskedelem - szinte csak ez a nehany dolog jut eszebe minden szerb testvernek a varos neve haUatan. A foldrajzi kiilonallasa,
a szerbek lakta videktol valo tavolsaga miatt valoszinii, hogy lassankent meg ezek a hianyos ismeretek is feledesbe meriilnek. Sot, a ma
elo szentendreiekben is egyre jobban elhalvanyul sziilofoldjiik dicso
tortenete az oket ero uj elmenyek hatasara. Nem ismerik mar a regi
idokbol szarmazo, biiszke hitvallast —
Mi, szentendreiek, hiresek az egesz vildgon!
- es erthetedennek talaljak ezt a jellemzo, bar helyrajzilag kisse pontatlan leirast is:
Budapest egyenes, Szentendre dicsose'ges...
Fennall tehat a veszelye, hogy Szentendre ragyogo miiltjanak az
emleke eppugy elenyeszik, mint a varos valamikori jelentosege. Csakhogy mig ez utobbinak az esemenyek logikaja miatt elkeriilhetetleniil be kellett kovetkeznie, es senkit sem lehet miatta hibaztatni,
addig azt mar tenyleg rossz neven vehetnek tolunk utodaink, ha pazarlo modon felaldoznank egy ujabb lapot nemzetsegiink multjabol, megfeledkezve elodeink erdemeirol, es gondatlanul lemondanank azokrol a tanulsagokrol, amelyeket peldajukbol es tapasztalataikbol le lehet vonni.
E gondolat jegyeben tobb even at gyiijtottem az anyagot egy monografiahoz, amely a szerb lakossag eletet e hazajatol tavoU videken
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minel hivebben leirja. Am be kell vallanom: a gyiijtomunkaval korantsem vegeztem, es meg sok erofeszitesre lenne sziikseg, hogy maradando erteku mu keletkezzen, olyan, amilyenre igazan sziikseg van.
Megis ligy velem, megtettem, amit a rendelkezesre alio ido alatt lehetseges volt megtenni, hiszen szamos ertekes adatot gyiijtottem
ossze, ahogy majd az olvasoknak alkalmuk lesz errol meggyozodni.
Forraskent a kovetkezo miiveket hasznaltam:
•:• Budapest tortenete, I-III. Salamon Ferenc, Budapest, 1878-1885
OesterreichsLaenderunterdenRoemem (terkep). T.B. Schels, Wien, 1820
• A legujabb aquincumi dsatdsok, I-III. Dn Kuzsinszky Bdlint, Budapest, 1889-1891
•J* Slovenski svijet. Knjizevnik III, Zagreb, 1870
'l' Die Geschichte der Ungarn und ihrer Landsassen, I-X. IgnatzAurelius
Fessler
'l* Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographidja, I-III. Galgdczy Kdroly,
Budapest, 1876-1877
• Die Osmanen und die spanische Monarchic im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. Leopold Ranke, Berlin, 1857
Pamjatnyiki zakonodatyelnoj gyejatyelnosztyi Dusana. Tyimofejev
Florinszki, Kijev, 1888
• RadJugoslavenske akademije, XXIII,

LXXLK,

CVIII

•:• Glasnik srpskog ucenog drustva, I/IV, VI, XII, XVXXII,
XXXIII,
XXXV XLII, LIII, LXI, II/III,
IVVVI
Spomenik Srpske Kraljevske Akademije, V
• Putopis dela prave Stare Srbije, I-III. M. S. Milojevic, Beograd,
1871-1877
•J^ Putovanjepo novoj Srbiji. Sreten L . Popovic
•:• Slavische Bibliothek, U. Wien, 1858
• Srbi u Ugarskoj, TIL Sfrancuskogpreveo i dopunio Dr. St. Pavlovic.
Novi Sad 1883
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•:• Letopis Matice srpske,
1826,1831,1832,1854,1857,1861,18671869,1870-1871,1881,1884,1899,1900,1901
"X* Glasnik zemaljskog muzeja, IIL Sarajevo, 1880
•J* Povijest rezidencije episkopata budimskago, a od casti i ovoga samog.
Platon Atanackovic, Budim, 1846
Spomen za sentandrejsku svetkovinu — 9. avgusta 1863. Novi Sad 1865
<• Skupljeni gramaticki ipolemicki spisi, III/U. V. S. Karadzic, Beograd, 1896
A fenti muveken kiviil - ahol erre sziikseg volt - a szobeli hagyomanyokat is felhasznaltam.
A m i a munka modszeret illeti, el kell mondanom, hogy gyakran
kerestem a regmiilt es a jelenkor jelensegei kozott rejlo tortenelmi
osszefuggeseket. Fontosnak tartottam abrazolni annak a kornak a
politikai helyzetet - keretnek tekintve azt - , melyben a benniinket
erdeklo esemenyek zajlottak. Tovabba igyekeztem minel szemleletesebben abrazolni egyes kulturalis jelensegeket. Ennek soran - bar
nem minden esetben hasznaltam helyi torteneti forrasokat - torekedtem arra, hogy az altalam festett kep osszhangban legyen az
adott korszak altalanos allapotaval. Ebben elismert kultiirtorteneszek megbizhato muveire tamaszkodtam, mert ligy velem, ezek ismerete nem kis mertekben hozzasegithet benniinket ahhoz, hogy
elethu kepet alkossunk Szentendre tortenetenek egyes fejezeteirol.
Legfokeppen megis a szigoni objektivitasra torekedtem - annak biztos tudataban, hogy egyediil ez a szemlelet a celravezeto. A kronikakbol mindig a kozertheto reszeket ideztem, s ezeket is a tortenelmi jelensegek elethu abrazolasa erdekeben vettem at.
A miivet nyomtatott keziratkent adtam ki. Ennek oka, hogy
igyekeztem befejezni a szentendrei szerb olvasokor idei, elso evfordulojanak iinnepsegere, ami eppen Krisztus szinevaltozasa napjara esik - ez a szentendrei szerbek hagyomanyos szent iinnepe - ,
igy irasom alkalmi jellegiinek tekintendo. E z a magyarazata annak
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is, hogy miivem cimeben a Momentumok^ kifejezes szerepel, es nem
a Szentendre tortenete cimet adtam neki. Megis ugy tartom, ilyen
jeles alkalomra egy nem teljes ertekii munka is jobb, mint a semmi. A n nal is inkabb, mert biztosan allithatom, hogy Szentendrerol mindeddig terjedelmesebb es reszleteiben gazdagabb munka meg nem
latott napvilagot. Ezert, mikor majd az olvasok itelkeznek felette,
figyelmiikbe ajanlom azon koriilmenyeket, melyek kozott e mii keletkezett. Remelem, hogy a felsorolt tenyezoket merlegelve az emlitett hianyossagok es az esedeges hibak igazolast nyernek.

Pannonia a romaiak alatt
Letezett-e a romaiak elott a mai Szentendre teriileten valamilyen
telepiiles? Nem tudjuk. Csak a romai hoditas idejebol es kesobbrol
talalunk telepiilesnyomokat.
Pannonia mint romai tartomany a mai Magyarorszdg dunantuU
reszet, Szlovakiat, Bosznia egy reszet, Horvatorszagot, valamint
Krajna^, Stajerorszag es Also-Ausztria keleti reszeit foglalta magaba. Helyzete miatt ugyanolyan fontos volt a Romai Birodalom
szamara, mint Gallia (a mai Franciaorszag), mert a romaiak rajta keresztiil jutottak el biztonsagosan a Balkan- es a Pireneusi-felszigetre. Tulajdonkeppen atjaronak hasznaltak.
E videk lakossagardl Nyesztor, a legregebbi orosz kronikas a X I .
es X I I . szazadbdl azt irja, hogy szlav volt, de a vlahoB (regi keltak)
' A tanulmany szovegeben tobbfele ertelemben is elofordul a magyarul
nehezen visszaadhato momenti, vagyis momentumok latin eredetu kifejezes:
pi. eletke'pek, pillanatkepek, emlekkepek; cimeben viszont inkabb altalanos ertelemben szerepel: jelentos esemenyek,fontos mozzanatok, tenyezSk. (A szerk.)
^ Szlovenia tortenelmi regioja (szloveniil Kranjska)
^ Vlahok. A Balkan-felszigeten elo, a keleti latin szarmazeknyelvek valamelyiket beszelo nepesseg, Uletve a romanok megnevezese altalaban; hegyi
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eszak fele szoritottak oket, es emiatt szorodott szet a szlav torzs
Eszakkelet-Europaban. Istennek hala, a X I I I . szazadi lengyel kronikas a legregibb forrasok alapjan azt allitja, hogy Pannonia a bolcsoje es hazaja az osszes szlav nepnek, es hogy a kelta nepek Szerbianak neveztek ezt a teriiletet. Pannonianak erre a kelta nevere vonatkozolag szem elott kell tartanunk, hogy az osszes szlavokat mai,
kiilonbozo neveik elott altalanosan szerbeknek, azaz rokonoknak
hivtak. De meg az altalam oly nagyra becsiilt tortenesz, a mi Ivan
Kukuljevic Sakcinskink"* is egyetert azzal, hogy Pannonia eredetileg
szlav fold volt, bizonyltekot talalva ehhez az osregi pannon hegyek,
folyok, helyek es szemelyek neveben, mely szavak tove es jelentese
csak a szlav nyelvekben talaUiato meg. E feltevest itt egyszeriien csak
megemlitem, mivel nem vagyok kepes helyesseget eUenorizni.
A pannonok meglehetosen fejlett kulturaval rendelkeztek, ugyhogy maguk a romaiak is sok mindent tanultak toliik. Kerekes eket
hasznaltak, szantofoldjeiket tragyaztak, jartasak voltak a banyaszatban, szappannal mosakodtak, s legfokeppen sertest, juhot es lovat
tenyesztettek. Szines, tartos szovetbol ujjas kabatot es szoros szani
nadragot szabtak - ebben kiilonboztek a romaiaktol. Kucsmat hordtak, amit a romai legiosok is atvettek a sisak helyett. KiiUos kerekeket gyartottak, es tobbfele kocsijuk volt, melyeket a romaiak is alkalmaztak: taliga, negykerekii kocsi vesszobol fonott kassal, es egyeb,
gyakorta gazdagon diszitett liti jarmuvek.
Tovabba hajoik, hidjaik, utjaik is voltak, melyekkel gyakran sziklas hegyoldalakon hatoltak at. Falvakban, varosokban es eroditmenyekben laktak. Sort ittak, melytol a regi hellenek es romaiak irtoztak, es disznozsirral siitottek, ami ligyszinten visszataszito volt
a hellenek es romaiak szamara, mivelhogy ok csak olajat hasznaltak.
pasztorok, etnikai hovatartozastol fiiggetlenul. A vlahokat a keltakhoz
kotni valoszinuleg tevedes.
Ivan Kukuljevic Sakcinski (1816-1889) horvat poUtikus, tortenesz, fro
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Es vegiil: irastudatlanok voltak, mert varazsloik a betiivetest megtiltottak.
A pannonok leigazasa hosszu es nehez harcokkal jart. Octavianus
meg a triumviratus tagjakent, vagyis triumvirkent inditott hadjaratot
eUeniik Krisztus elott 35-ben, de csak Krisztus utan 9-ben, tehat negyvennegy eves haboniskodas utan tudott gyozedelmeskedni felettiik,
akkor mar mint Augusms csaszar, fogadott fiaval, Drususszal, azaz
Germanicusszal osszefogva. Ebben a csataban 6 maga is megsebesiUt.
Vedelmi kepessegiiket, erejiiket konnyen felmerhetjuk, ha figyelembe vessziik, hogy hadseregiik szazezer harcost szamlalt. A romaiak
igen nagyra ertekeltek a sikert, ami abbol is latszik, hogy Augustusnak fenyes diadalmenetet rendeztek ez alkalombol Romaban. Krisztus utan 10-ben a pannonok foldjet romai provinciava szerveztek,
ami ezutan nagyon gyorsan romanizalodott. Igazgatasanak elen a
csaszar altal kinevezett Legatus Augusti allt.
A romaiak eloszor a Carnuntum'—Poctovio^—Siscia^ vonalat foglaltak el. Csak Traianus csaszar idejen, Krisztus utan 102 es 107
kozott ertek el a Dunat, melynek partjan, tartomanyuk vedelmeben
varakat emeltek. Eszakon a markomannok es a kvadok, keleten a
jazigok ellen: ez volt Brigetio^, Aquincum' es Mursa'". E dunai varak kozotti tavolsagokat tovabbi eroditmenyekkel egeszitettek ki
ligy, hogy a teriilet teljesen vedett maradt a barbar torzsektol. R a adasul Dacia^^ es a kornyezo reszek egy idoben tdrteno elfoglalasa
meg erosebbe tette ezt a vedelmi rendszert. Mert a romaiak a I I .
szazad elso feleben kettos utat biztositottak maguknak Aquincum
es Dacia kozott. Amikor pedig Krisztus utan 276-ban Daciat veglegesen elhagytak, a dunai vonal ismet egyediili vedelmi vonalla valt.

' ma Petronell
^Ptuj
' Sisak, magyarul Sziszek
^ Szony

" Obuda
'° Osijek (Osek), magyarul Eszek
" Erdely
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Pannoniat a romaiak felosztottak Also- es Felso-Pannoniara'^
egy egyenes vonallal, melyet megkapunk, ha osszekotjiik a Raba"
es a Vrbas^'' folyok torkolatat. Diocletianus csaszar idejen AlsoPannonia szinten eszaki es deli reszre (provincia Valeria, provincia
Secunda) volt osztva.
Krisztus utan az V. szazadban a Romai Birodalom nyugati felenek csaszara. I I I . Valentinianus Pannoniat atadta a keleti resz csaszaranak, I I . Theodosiusnak, aki kesobb atengedte azt a hunoknak.
A tartomanynak a pogany nepek teriiletebe leginkabb beekelodo
resze epp az a haromszog volt, melyet a Duna alkotott a mai Budapest es Esztergom vonalaval^^. Ertheto, hogy e videk keleti es eszaki
pereme tele volt tuzdelve romai eroditmenyekkel. Koztiik a mai
Szentendre elsodleges szerepet jatszott. Fdldrajzilag e pont Aquincumtol 8 romai merfbldre, tehat koriilbeliil az emh'tett vonal felenel
helyezkedik el, a Visegradi-szoros keleti vegenel, amely ferden atszeli a haromszoget es osszekoti a Dunaval. A helyszin tehat ohatatlanul magara vonta a romai hadvezerek figyelmet.
A helyseg nevet illetoen ketsegek meriilnek fel. T . B . Schels terkepen Ulcisia Castranak nevezi, de egy jelentos tortenesz, Salamon
Ferenc a Florentia nevet adja neki. E helyiitt nines mod velemenyiik reszletes kiertekelesere, megis ugy velem, nem tevediink nagyot, ha feltetelezziik, hogy az elso elnevezes kizarolagosan a romai
varra vonatkozik, amely az ugynevezett Pozarevacka-templom fdlott levo magaslaton aUt, ott, ahol ma a Ciprovacka-templom temetoje van. E z t a magaslatot manapsag is Sanacnak'' hiyjak. A masik
nev pedig a romai polgari telepiilest jelezte, amely az elozo magaslattol eszakra levo kiemelkedesen lehetett, a Klisdn, ahol a mai ro-

Pannonia Inferior, Pannonia
Superior
" Arrabo

" Urbanus vagy Urpanus
a Dunakanyar nyugati resze
sane
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mai katolikus templom all. Torekedni fogok arra, hogy ezt az allitast a lehetosegekhez merten megindokoljam.
A romai helyorseg nem lehetett meg kocsmarosok es kereskedok
nelkiil, akik itt miikodtek es a kozvetien kozelben telepedtek le. A z
ilyen ideiglenes telepiileseket canabaenaB'', a lakossagot pedig canabensesnek hivtak. Fontos hangsulyozni, hogy mivel a helyorsegek
igen ritkan cserelodtek, ezek az ideiglenes telepiilesek idovel stabilizalodtak es sajatos szervezodesekke valtak. A kiszolgalt katonak,
a veteranok szivesen telepedtek le itt, es a lakossag legtekintelyesebb
reszet kepeztek. E z a folyamat azt eredmenyezte, hogy a helyorsegek katonai szervezetet fokozatosan felvaltotta az uj polgari rend.
A veteranok ugyanis teljes ertekii romai polgarjoggal rendelkeztek,
ennek reven pedig letrehozhattak a kozsegi dnigazgatast, elen a
szenatussal es a kozsegi gyiilessel. E z utobbiak valasztottak a varosi
kormanyzat kepviseloit: ket vagy negy vezetot (duumviri wa^ quattuorviri), a gazdasagi ellenoroket es penztarosokat. A I I I . szazadban
azutan, Caracalla csaszar idejen a Romai Birodalomban minden
szabad ember megkapta a polgarjogot, es ettol kezdve a katonai telepiilesek atalakulasanak folyamata dnigazgatasu varosokka meg
jobban felgyorsult. Igy alakultak ki a municipiumok^ a romai teriileteken, es igy alakulhatott ki a mi Florentiank is. A neviiket a varosok altalaban a kozeli eroditmenyrol kaptak, de voltak kivetelek,
ahol sajat newel illettek oket. Ugy velem, ez az eset all fenn itt is,
fokepp a telepiiles kettos jelentosege miatt, amellyel mint katonai
es kereskedelmi csomopont rendelkezett.
A mai Szentendre helyen levo romai var (castrum) megerositett
pont volt, mivel elegge ki volt teve a keleti barbarok tamadasainak,
emellett minden nyugati, eszaki es keleti ut itt futott ossze. Szerkezete mas romai varakhoz hasonloan negyzet alaku volt, oldalaival
a vilag negy egtaja fele forditva, a tamado oldal arccal a Dunara
taborvaros (latin)

varos
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nezett. Helyorsege egy kohortdboP, zzzz ezer katonabol allt, de az
is lehet, hogy ket-harom legio volt, plusz a dalmat lovassag. Vele szemben, a nagy Duna bal partjan, tehat a jazigok fbldjen szinten volt
egy megerositett hely, amelyet a romaiak Burgum Contra Florentiamnak* hivtak, s helyorsege lovas ijaszokbol allt.
Mindez vilagosan bizonyitja a telepiiles fontossagat katonai szempontbdl. Ezen a helyen volt a dunai tartomanyi flotta fo allomasa,
melynek parancsnoka (az m. praefectus classis Histricae Florentiae)
itt lakott. A flotta nemcsak mentesitette a Dunat a betdresektol,
de a katonasagot is szallitotta, tamogatta, s esetenkent atjaro hidat
is letesitett. A flotta tell szallasat szinten itt alakitottak ki, igy az
esetleges veszelyt, amely a barbarok tamadasaval fenyegetett, ha a
Duna befagyott, konnyen el lehetett haritani a kdzeli Aquincum
segitsegevel. Nagy a valoszinusege annak, hogy a hajogyarat is ide
telepitettek.**
Innen indultak ki az utak del, nyugat es eszak fele. A z Aquincumba vezeto utbol fennmaradt merfoldkovet (lapis milliarius) par
ewel ezelott talaltak meg a mai Pozarevacka-templom temetojetol
nyugatra. A z ellenkezo oldalon korabban egy ugyanilyen kovet talaltak, amibol megallapithato, hogy a regi romai lit innen indult,
es a mai Izbeg falu fbldtt folytatodott - ahol surun talalhatdk romai
teglamaradvanyok - , majd a Visegradi-szoroson keresztiil a Dunahoz vezetett. A harmadik, mondhatni tisztan katonai iit a Duna menten huzodott, dsszekotve egy csomo kisebb eroditmenyt. Egy ilyen
kis erod maradvanyait a Hunka-dombon is megtalalhatjuk, Szentendretol feloranyira haladva a Duna folyasaval szemben. A z elso
es a masodik ut nagyon fontos volt, mert a tartomany kozpontjaba,
Aquincumba vezetett. Mindezek a koriilmenyek hihetove teszik,
hogy a hajdani jelentektelen telepiiles, mely csupan egy-ket, katonak altal latogatott kocsmabdl es nehany kereskedesbol allt, idovel
latinul cohors
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viragzo koloniava fejlodott, melyet talaloan a Florentia''-'' nevre kereszteltek.
Most pedig megkiserlem felvillantani az akkori elet esemenyeit,
remelve, hogy ezzel is hozzajarulok munkam kituzott celjahoz.
A kikdtoben vagyunk. Szemiink elott a romai hadihajok arbocainak es vitorlainak siirusege. Nemelyik hajonak ket sor evezoje van,
nemelyiknek harom, de latunk otsorost is. Mindegyik eros es karcsu, gyors mozgasra alkalmas. A hajok orrat lathatoan vassal boritottak (a viz alatti resziikon is), hogy alkalmassa tegyek oket az ellenseges hajok meglekelesere. A hajotesten nehol torony magasodik, melyen nehez fegyverzetii harcosok tiinnek fel, az also szinteken pedig az evezosoket figyelhetjiik meg. A z egyik hajo eppen
most hagyja el a kikotot. Halljuk is a parancsnok eles vezenyszavat,
azutan az evezosok dalat, melynek iitemeben mozgatjak evezojiiket, es a hajo nyilegyenesen szaguld.
A parton elenkseg - kiilonbozo tipusu nepesseget latunk: romaiakat, gorogoket, egyiptomiakat, szireket stb., no es persze a szlav tdrzsek kepviseloit. Valamennyien a rajuk jellemzo oltozeket viselik,
de alakjuk, arcvonasaik, tartasuk meg inkabb megkiilonbozteti oket.
Mindenfele foglalkozasii ember van kozottiik: kereskedok, hivatalnokok, iparosok, hajosok, hordarok es koldusok. A katonak koziil
szemiinkbe dtlenek fenyes fegyvereik es felszerelesiik miatt a hastati, vagyis az elharcosok (ok a legfiatalabbak), de feMnik az idosebb, masodik hard rend is, ^principes, aztan a triarii, a harmadik
rend, a tartalek. Am nemcsak eletkoruk, hanem fegyverzetuk szerint is elkiilonithetjiik oket. Ott vannak a konnyii fegyverzetiiek
(velites), a sagittarii es ferentarii, akik ijaszok, valamint a funditores,
tehat a parittyasok. Egyiitt olyan zajt csapnak, hogy a sajat hangjat
sem hallja az ember.

a. m.

viragzo

(latin)
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H a tekintetiinket most a varos fele fordi'tjuk, izlesesen berendezett iizleteket es kezmuves muhelyeket piUantunk meg, itt-ott vendegloket is matrozok, katonak es masok szamara. Mindegyik boltnak sajat cegtablaja van. Kiilonosen a taberndB^ igyekeznek feUiivni
magukra a figyelmet hivalkodo felirataikkal, cegereikkel. A z egyik peldaul igy nevezi magat: Az elefdnthoz, a masik: Az oroszldnhoz stb.
Elindulva a varos kozpontja fele, magara a forumra, vagyis a piacterre erkeziink, ahol a kozeleti dolgok zajlanak es az adasvetelek
jonnek letre. A kozepiiletek — templomok, allami epiiletek, furdok
es masok - nagysagukkal tiinnek ki, mig a maganhazak kicsinyek
es jelentektelenek. Szemiinkbe otlik, hogy csak azok az epiiletek
nyitottak a homlokzatukon, amelyekben iizlethelyiseg van, egyebkent nincsenek ablakaik, es csak egy kapujuk van, ami a haz bejaratat kepezi. E z az epiileteket meglehetosen egyhanguva teszi, ami
azzal magyarazhato, hogy a romai polgar csak ejjel es az etkezes idejen tartozkodott otthon, kiilonben mindig a piacteren volt.Tevednenk azonban, ha a hazak kiilseje alapjan arra a kovetkeztetesre
jutnank, hogy belsejiik is sivar volt. EUenkezoleg, gondot forditottak otthonaik kenyelmes berendezesere, es festmenyekkel, szobormiivekkel is diszitettek a lakasokat.
A z embereken alsoruhat, tunikdt latunk, ami ugyanaz, mint nalunk az ing. A ferfiaknal terdig, a noknel pedig a foldig er, de mindenki csipo koriih owel szoritja le. A z allami hivatalnokoknak feher gyapjuszovetbol kesziilt tunika a hivatalos oltozekuk, a szenatus
tagjainal terd alatt bibor-, ehvitdkndP- ket biborszinii csikkal diszitve. A gyoztes hadvezerek aranypalmakkal diszitett tunikat v i selnek. A nok az also tunika felett meg egy rovid ujju felso tunikat
is hordanak, ugy, hogy az also tunika hosszu ujjai kilatszanak. A ferfiak a tunika felett kopenyt, ahogy ok mondjak: ^o^aV viselnek, mely
kocsmak, italmeresek
equites (lovagok); rangban a patriciusok alatt alio arisztokrata reteg
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a romai polgart jellemzi. A toga altalaban feher, gyasz idejen elobb
sotet szinii, kesobb feher volt. A vad alatt levok togaja foltos, a kozhivatalok jeloltjeie viszont vakitoan feher. E z t nevezik toga candiddna¥^ (innen ered a kandiddtus szo). A legmagasabb allasu hivatalnokok bibor szegelyii togat viselnek (toga praetexta). A gyozelmes hadvezer a diadalmenet alkalmaval arannyal himzett togat
hord (togapicta). A noknel a togit palla helyettesiti, es kiegesziti
az elmaradhatatlan, hosszu fatyol.
Kedvelik az elenk, vilagos szineket: a bibor-, narancs- es ibolyaszinu, a zdld es sarga, kesobb a tarka ruhakat, atlatszo vagy szinjatszo selyembol es brokatbol. A fenyiizes naluk hajtiikben, fejdiszekben, fiilbevalokban, karkotokben, gyiiriikben mutatkozik meg,
mig a komoly romai polgar megelegszik egy pecsetgyuruvel. A ferfiak borotvalkoznak, de Traianus csaszar^'* ota egyre gyakrabban jelentkezik a szakaU. A kalapok nemezbol kesziilnek, de csak utra viselik oket, egyebkent a kalap parasztos viseletnek szamit. Altalaban
bocskort hordanak, de az allami tisztviseloknek a mienkhez hasonlo labbeUjiik van, amelyet szijjal erositenek meg. A romaiak eleinte nem hordtak nadragot, csak kesobb szoktak ra, az eszaki es
keleti nepek mintdjara.
Uj kep tdrul elenk, ha a Visegrddi-szoros fele vezeto uton indulunk el. A z lit jobb es bal oldalan okroket es lovakat latunk, amelyek
otromba, kampos ekekbe fogva szantjak a foldet. A betakaritott termest ketkerekii, nehez taligakon szdllitjak el. Ezeknek a kerekei
tobbnyire csak durvdn acsolt, vastag deszkakbol kesziiltek, melyeket
kerek lemez formajuva erositettek ossze, bar nehol kulloket is Idtni.
Persze negykerekii kocsik is jdrnak.
Egyszer csak, siirii porfelho kozepette feltiinik egy hadosztaly.
Amikor kozelebb ernek, kideriil, hogy lovassag. A lovak testesek
feher toga
Traianus romai csaszar (uralkodott: 98-117 )
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es tiizesek, a lovasok tartasa es egesz megjelenese hosies. Latszik,
a romai allamnak igen fontos ez a fegyvernem, kiilonosen a barbar torzsek ellen. A lovasok nem hasznalnak nyerget, kengyelt, sarkantyut, a lovak hatan csak egyszeru pokroc van atvetve, de a tobbi
loszerszam gazdagon es diszesen megmunkalt.
Kisvartatva megjelenik a nep kedvence, a gyalogsag is - az a fegyvernem, amellyel Roma megszerezte a vUaguralmat. Diadalmas leptekkel halad a legionarius, minden mozdulataval erezteti hatalmat
a szamtalan nep es az oriasi teriiletek felett. Oltdzeke rdvid tunika
es sotet szinu kdpeny csuklyaval. MeUen vertet (lorica) hord, amely
eleinte eros borbol, kesobb femszalagokbol kesziilt. Csipoje koriil
6v, keresztben alio borresszel a has megvedesere, fejen fem- vagy
borsisak, melyet Panndniaban kucsma helyettesit. Bal karjan tomor
pajzs. A tiszti pancel borbol valo, femszalagokkal es gytiriikkel
fedve, a fovezereke pedig fembol, es gyakran igen diszes; also szegelyerol tarka borszalagok fiiggnek diszkent es az altest vedelmere.
A sisakjuk is gazdagon dekoralt, a fejteton toUbokretaval ekes. R d vid, hegyes, keteM kardjukat (gladius) a legionariusok a bal vallukon
visehk, gyakran olyan magasan, hogy a hegye a jobb honaljukig er.
Csak Hadrianus csaszar^^ idejen jon hasznalatba a hosszu kard
(spatha). De igazi fegyveriik a rettenetes landzsa (pilum), amely rdvid es nehez, es az ellenseg koze hajitva alkalmazzak. Ezzel kezdodnek a csatak. A hadsereg egy resze hosszu landzsat visel, amely
szinten arra valo, hogy az ellenseg soraiba vessek, ha azok surii tomegben vonulnak, hogy ily modon bontsak meg a hadrendet. A ma
ismert zaszlok helyett fembol kesziilt sasokat hordoznak hosszu
rudakon.
Utunkat folytatva talalkozunk egy romai hivatalnokkal, aki liti
ruhaba (penula) burkolozva iil aranyozott es borboritasii utazokocsijaban, amelynek fuggdnyeit borszalagok fogjak ossze, hogy a leHadrianus
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24
vego szabadon jarjon. Nyomaban egy romai fiatalur siet konnyii,
elegans kocsijan (carruca) falusi birtokarol (villa rustica) Florentiaba.
Igy erkezunk a mai Sztaravodahoz. A romaiak kedveltek a forrasok
kornyeken levo kies helyeket, es nem mulasztottak el fasorokkal
beiiltetni es szobrokkal ekesiteni oket, leginkabb az egeszseg istennojenek (Hygieia), a gyogyitas istenenek (Aesculapius) es a szerelem istennojenek (Aphrodite^*) szobraival. Valoszinuleg igy volt ez
a Sztaravoda-forrasnal is. A kornyeken sok torott romai teglat talaltak, es ezek a nyomok arra utalnak, hogy nem mero kepzelges,
amit leirtam.
Leterve a Romaba vezeto orszagiitrol, a szentendreiek Tusculanumahoz^'' eriink. Kicsiny, de csinos nyaralokat latunk (villa urbana), koztiik pedig szolgaknak epiilt es mas gazdasagi celii mellekepuleteket. Nyilvanvalo, hogy az itteni eletet nem lehet osszehasonlitani azoknak a romai patriciusoknak a fenyuzesevel, akik a vilagbirodalom kozpontjanak, Romanak a kozvetien kozeleben eltek,
de bizonyara ennek a helynek is megvolt a varazsa.
A nyilt tereken gyerekek es fiatalok labdaznak. A huvos tornacokon es a kertekben egyesek a mi sakkunkhoz hasonlo szellemi sportot iiznek (latrunculi), vagy ujjaik gyors mozgatasaval nehezitik
meg az ellenfeleiknek mutatott szamok kitalalasat - ezt a jatekot
(morra) egyebkent a mai napig jatsszak Olaszorszagban. Masok az
arnyas fasorokban (gestatio) setalgatnak, mikozben poUtikai, irodalmi, filozofiai kerdeseket vitatnak meg. Lanyok a viragagyak kozott
feher gyapjufonalakat fujdogalnak a legbe, igy igyekezven kitalalni
a jovo titkait.
A fenti latomasszerii kepekkel megprobaltam feUdezni, milyen
lehetett az elet ezen a helyen a romaiak koraban. Most pedig indulhatunk tovabb: a kereszteny kozepkor idoszakaba.
a romai mitologiaban Venus
Roma kornyeki kisvaros, ahova nyaralni jartak

Szentendre a kozepkorban
A kemeny, de civilizalt romai uralom utan a nepvandorlas kovetkezteben ziirzavaros idoszak kovetkezett: Pannonia teruleten ujabb
es ujabb nepek valtottak egymast. Csak a magyarok bejovetelevel es
a keresztenyseg felvetelevel normalizalodott a helyzet. Addig azonban dt evszazad mult el, es egymas utan sorra foglaltak el a teriiletet
a hunok, a keleti gdtok, a gepidak, a longobardok, az avarok es a morvak. Valoszinu, hogy ez ido alatt a mai Szentendre helyen mindvegig lakott telepiiles volt, mert az uj nepek igen szivesen foglaltak
el a romaiak altal mar belakott teriileteket, hiszen az eletkoriilmenyek ott kedvezoek voltak. Megtelepedesiik annal is inkabb hiheto,
mivel meg a vandorlo avarok is laktak itt, amint ezt a tortenelmi kutatasok igazoljak.
Miutan az avarok letelepedtek a Duna-Tisza kozen, hadjarataikat kiterjesztettek messzebbre, Kdzep-Eurdpara is, delen pedig
egeszen a Balkan-felszigetig. Azonban elodeink^* eloretorese a
Karpatokon tulrol - vagyis a Visztula, Bug es Dnyeszter folyok mellekerol - kimen'tette erejuket. E z a fontos esemeny vilagtortenelmi
jelentdseggel bir, de itt csak lokaUs mozzanatkent targyalom.
Kepzeljiik most el, hogy a tizenharom evszazaddal ezelotti, avarok lakta Szentendren vagyunk. A szerb torzs - utat nyitvan maganak az avar csapatokon keresztiil - eleri a Dunat, ami termeszetes
hatar, es a partvonalat emberemlekezet ota eroditmenyek vedik. A
Duna bal partjan nehez a haladas a siiriin elofordulo mocsarak miatt, ezert a felso szakasznal atkelnek a folyo jobb partjara. Celjuk,
hogy elerjek a napsiiteses es romai kulturaval megnemesitett Balkan-felszigetet, illetve, hogy pontosabbak legyiink, annak eszaknyugati es kdzponti reszet.

a szerbseg (deli szlavok) torzsi szervezetei
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Milyen latvany tarul elenk? Elovedkent halad a lovassag tombje
kisse borzas, am annal megbizhatobb lovakon. A lovasok testes
szoke es voros haju ferfiak birkabor kucsmaban - ebbol kesziilt a
subajuk es szoros nadragjuk is - , labukon csizma, amit a lovas nepektol vettek at. Fegyveriik kard, landzsa, hattoM buzogany es ij,
nydakkal. A fegyverek csorgese, a lovak dobogasa, a harsogo hard
dalok a latvanyt meg hatasosabba teszik.
Mdgottiik, tavolabb halad a gyalogsag. Ugyanolyan tipusu harcosok, es hasonlo az oltozekiik is, csak a labukon bocskor van, es a
fegyverzetiik kicsit mas. Hosszu es eros landzsakkal vannak fdlfegyverkezve, meg rdvid hajitodardakkal. Kardot, csatabardot, parittyat, ijat, bal karjukon pedig nehez pajzsot viselnek. Vannak
kozottiik szazadosok, ezredesek es magasabb rangu tisztek is, akik
pompajukkal, tarkasagukkal hiyjak fel magukra figye Imiinket.
Mindnyajuk kozul pedig kitiinik a nagyzsupdrP-'^, pazarul dltozott
kiseretevel.
Utanuk jonnek a pogany papok a balvanyokkal. Oltozekiik bo,
kek szinii ruha, eziist csiUagokkal behintve, alul szeles, vdrds szegellyel. Melliikon az aranysugaras nap jelkepe, hatukon az eziistsugaras holde. A balvanyok kozott, amelyeket feldiszitett okdrfogaton kuldn visznek, latjuk Svarognak, az egek istenenek oriasi
aranyszobrat, azutan felesegenek, a fold istennojenek es minden
anyag osanyjanak ertekes, illatos szovetekkel diszitett alakjat. E z utan kovetkezik a nap istenenek, Svetovidnak a szobra, amely
negyfele dragakobol kesziilt: a zold krizolit a tavaszt, a voros rubin
a nyarat, a sarga karneol az oszt, a feher kristaly a telet jelenti; feje
szinaranybol van. O t koveti hasonlo kocsin a hold istennojenek,
Svetovid felesegenek eziistszobra. Majd a vizek istenenek ormodan
figuraja tiinik fel, es a vendegszeretet szehd, meg a haboni istenenek veres alakja, tovabba szamtalan mas istenseg, amelyeket a minkatonai es kozigazgatasi vezeto a kozepkorban, fejedelem
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dennapi elet letrehozott ennek az eros torzsnek a hiedelemvilagaban. A templomukbol kihozott szobrok vakitoan csiUognak a napfenyben. Imbolygasuk a gdrdngyos uton flircsa ellentetet kepez
vonasaik balvanyszerii mozdulatlansagaval - ez felidezi a szemleloben a vilagegyetemet, ami minden latszolagos valtozekonysaga
mellett is mindig allando.
Legvegiil megjelenik maga a nep, dkdr- es Idfogatu kocsik vegeerheteden soraval.Tengersok a gyerek es az asszony, nagy a nyiizsges,
a zsivaj szinte megsiiketit benniinket. S a tomeg kozepebol - mint vilagitotorony a haborgo tengerbol - kimagaslik a nagyzsupan alakja,
aki felcicomazott, magas es kenyelmes kocsikon vonul kiseretevel.
A menetet harcosok osztagai zarjak.
Osszevetve e kepeket a letunt, ket evszazaddal korabbi romai korral, csodalattal tolt el benniinket az emberi dolgok valtozekonysaga.
Mintha a tdrtenelem egy oriasi meretii forgdszinpad lenne, amelyre
az egyes nepek kiildn-kiilon lepnek fel, egy elottiink ismeretlen
rendezo tervei es akarata szerint. Odateszi, majd ujabbakkal valtja
fel a nepeket, akik - talan sejtve letezeset - szolgaljak 6t ontudatlanul es feltetleniil. S a tortenet a szerbseg eseteben kiildnds fordulatot vesz, amikor - vagy ezer ev mulva, valamikor a X V I L szazad vegen - e nep egy resze tragikus sorsa folytan visszater ugyanerre a
helyre. Immar azonban a kereszteny egyhazhoz nemesiilten, es allami eletenek emlekevel gazdagodva.
A keresztenyseg uj tenyezo a varosi elet kialakitasaban es iranyitasaban. Szentendre is ennek a tenyezonek koszdnheti nevet, es feltamadasat az elmult evszazadok romjai alol.
Eloszor is probaljuk megfejteni a helyjelenlegi nevenek eredetet!
A nepi hagyomany ugy tartja, hogy a X V I I . szazad vegen, amikor
a szerbek idekoltoztek, az erdoben egy oriasi fan Szent Andras kepere leltek, s ezert alapitottak e helyen varost, amelyet az ikonrol neveztek el. E z t a meset nyilvanvaloan kitalaltak, azert, hogy megmagyarazzanak vele egy tenyt. E z tehat nem elegithet ki benniinket.
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Egy legenda szerint a pannoniai kereszteny egyhazszervezet piispoki tisztet elsokent Szent Andronikosz toltdtte be. O pedig nem
volt mas, mint akirol Szent Pal apostol* ezt mondotta:
Udvozolje'tek Andronikoszt is Junidt, rokonaimat,
akikkel egyiitt raboskodtam, akik hirnevnek orvendenek az apostolok kozott, s akik elottem voltak a keresztne'l!
Amikor pedig a romai szentszek megszervezi a pannon piispdkseget, mar hivatkozaskepp allitjak, hogy Szent Andronikosz egyike
volt a hetven pannoniai piispoknek. A fent emlitett Nyesztor pedig,
mondvan, hogy Szent Pal a szlav nyelv tanttdja volt, hozzateszi,
hogy Pal utoda Szent Andronikosz. Mindezek alapjan nines okunk
ketelkedni abban, hogy 6 tenyleg a keresztenyseg apostola volt
Panndniaban.
Szent Metdd^*^ szlav apostol is hivatkozik erre a pannoniai apostolra 869-ben, a morva Rastislav fejedelem^* udvaraban tartozkodvan, Kocelj pannoniai szlav fejedelemhez irt leveleben, aki egyhazi
kdnyveket es tanitokat kert tole, es akinek orszaga a mai Balaton
kornyeken teriilt el. Ebben mmt Andrejan piispokot emlegeti. Ugy
tiinik, Andronikosz nevenek ejtese az evszazadok folyaman megvaltozott, hiszen Metod mar ebben a formaban talalkozott vele a
koznyelvben, es igy is hasznalta leveleben.
A nepvandorlas kora utan Bizanc eros kulturalis hatast fejtett ki
Kozep- es Kelet-Europaban, foleg egyhazi teren. Magyarorszag is
befogadta az egyhazi es kulturaUs szervezetek bizanci formait. A
fejlodesnek ez a bizanci tipusa megfigyelhetd az allamszervezes
Szent Metod (815-885) gorog szerzetes, hitterito; testverevel, Cirillel a glagolita abece es az oegyhazi szlav nyelv megalkotoja
^' Rasztiszldv (uralk. 846-870); 6 hivta az elso szlav hitteritoket orszagaba
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kezdetetol egeszen a X I V . szazad elejeig, amikor is Robert Karoly
szemelyeben Anjou uralkodo keriilt a magyar tronra.
A X I . szazadban I . Andras kiraly - visszaterven Oroszorszagbol,
ahol szamiizetesben elt felesegevel, Anasztaziaval mindaddig, mig
I . Peter'^ uralkodott - 1056 koriil kolostort alapitott a mai Visegrad
kozeleben. A kolostor, melyet az elhivatott Szent Andrdsnak^ ajanlott es A pravoszldiP'^ szerzeteseknek adomanyozott, egeszen a torokok betoreseig fennallt. A kdzepkori viszonyok ismereteben felteheto, hogy ez az intezmeny sokoldalu es jelentos befolyassal birt
kornyezetere, sot vezeto szerepet jatszott a kozsegek kdzigazgatasanak - es altalaban az eletnek - a megszervezeseben, valamint Szentendre felviragoztatasaban az egykori romai gyarmat romjainak talajan. Nines kizarva az sem, hogy a kolostornak volt itt tgyfilidleja^^, es ameUett epiilt fel az elso templom. Erre utal, hogy amikor
Durazzoi Karoly kiraly^' 1386-ban halalosan megsebesiilt Budan,
ide hoztak (fanum St. -Andreaeprope Budarn^'^), amit csak ugy lehet
elkepzelni, ha feltetelezziik, hogy kolostor miikddott e teriileten.
A kesobbi idokben a terkepeken ez a hely mint Sanct-Andreas
Kloster'^ szerepel. Sot a varos cimerenek - Isten baranya kek es sarga szinii zaszloval, amit a barany eliilso labaival tart - szigoni egyhazi ertelmezese is felteveseinket igazolja, hogy a telepiiles halabol
felvette a kolostor nevet, annal is inkabb, mert kiralyi alapitdjanak
is ez volt a neve. Tovabbi erv, hogy elhivatott Szent Andras a pra-

32 Orseolo Peter (1038-1041,1044-1046)

33 Szent Janes elbeszelese szerint Andras egyike volt azon tani'tvanyoknak,
akik elsokkent kovettek Jezust.
3'' keleti kereszteny
35 reszleg (latin)
3'^ II. Kdroly (1345-1386) Anjou-hazi magyar es napolyi kiraly; Kis Karolykent is emlegeti a magyar hagyomany
3' szentely (templom) a Buda melletti Szentendren (latin)
3^ Szent Andras-kolostor (nemet)
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voszlav nepeknel Isten hirnokenek szamit, az evangelium hordozdjanak es Krisztus egyhaza alapitdjanak. Vegiil pedig ezt a nevet,
amely oly sokfele eredeztetest kinal, ossze lehet kapcsolni az elso
pannoniai ersekkel, Szent Andronikkal is, akit kesobb a nep nyelve
Sentandrejanak nevezett.
A telepiiles uj korszaka a torokok europai hoditasaval kezdoddtt.
Terjeszkedesiik kovetkezteben a Balkanon lehetetlenne valt a mindennapi elet, emberhez meltatlan koriilmenyek alakultak ki, ezert
kezdoddtt meg az elvandorlas eszak fele. E z a vandorlas logikus
kovetkezmenye azoknak a foldrajzi es tortenelmi koriilmenyeknek,
amelyek kozott a Dunatol eszakra es delre elo nepek fejlodtek,
ezert most ezekre a koriilmenyekre iranyitjuk a figyelmiinket.
A fdldtdrteneti korokban a Karpatoktol a Sar-hegysegig" es a
Stara-planinaig^", valamint az Alpoktdl az erdelyi hegyekig a Pannon-tenger vize huUamzott, amely a mai Vaskapu-szoroson at lefolyt, es a talaj lassankent kiszaradt. A z igy kialakult foldrajzi v i szonyok befolyasoltak az itt letelepedo nepek koriilmenyeit es egymashoz valo viszonyukat is. Gyakoriak voltak kozottiik a politikai
szovetsegek es az uralkodohazi kapcsolatok, es kultiirajuk is tdbbekevesbe hasonloan alakult.
A X I I . szazad elejen keriil tronra Jelena''^ a raskai nagyzsupan,
I . Uros leanya, aki ferje, Vak Bela helyett eros kezzel es sikeresen
uralkodik Magyarorszdgon. Hasonlo Dragutin kiraly es Milutin kiraiy-^ esete is, akik IV. Bela magyar kiraly unokaival, azaz V. Istvan
lednyaival, Katalinnal es Erzsebettel hdzasodnak ossze. A dinasztikus hazassagokkal egyiitt jar a katonai szdvetseg es a kolcsonos

hegyseg Szerbia, Albania es Macedonia harmas hataran
a Balkan-hegyseg regi szlav-bolgar neve
« Uros Nona, II. Bela kiraly (1131-1141) hitvese
''^ testverek, a szerb Nemanjic-dinasztia egymast koveto uralkodoi (^12761282,1282-1321)
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segitsegnyujtas. Kesobb pedig, bar a barati viszonyt megzavarja az
Anjouk megjelenese a magyar trdnon, a kdzeli tdrdk veszely dsszefogasra kesztet. Ekkor veszi ndiil Nagy Lajos''^ I I . Kotromanovic
Istvan boszniai ban leanyat, Erzsebetet. 1358-ban a romantikus visegradi var udvaraban kotdtt szerzodessel veszi oltalmaba Dubrovnikot**, s ezzel szelesre tarja e varosallam szamara a Duna menti kereskedelem kapujat.* A tdrdk ellen magyarok harcolnak a szerbek
soraiban, es szerbek a magyarok kozott. Stefan Lazarevic"' despatch
szoros szdvetsegi viszonyt alakit ki Zsigmond'''' magyar kiraUyal,
es ordkdse, Durad Brankovic"^ ugyanezen az uton halad. 1430-ban
atadja Belgradof", Macvat'" es Golubacot'\e baroi cimet es hatalmas birtokokat kap Magyarorszdgon. Ezzel termeszetesen nem
meritettiik ki a pannoniai vdlgykatlan ket nepenek kdzos cselekedeteit, csupan erintettiik ennek az evszdzados kapcsolatnak a legkiemelkedobb momentumait.
A torokok balkdni betdreseinek kovetkezteben a szerb lakossag
eszak fele huzodik, s ettol fogva mind siiriibben kelnek utra nagyobb

''31. Lajos magyar es lengyel kiraly (1342-1382)
akkori neven Raguza
••5 LazarevicsIstvan (1374-1427), szerb fejedelem 1389-t6l, despota 1405tol halalaig
Despota vagy deszpota. A gorog deszpotesz (lir) szobol. Eleinte magas
rangu tisztseg a Kelet-Romai (Bizanci) Csaszarsagban, kesobb egyes reszteriiletek ura. Nagyjabol a nyugati kirdlynak felel meg (v6. Nemet-Romai
Csaszarsag, ezen beliil kiralyok, hercegek, grofok - az egyes teriiletek uralkodoi). Stefan Lazarevic elsokent kapta meg ezt a titulust a bizanci csaszartol, a kesobbi szerb uralkodok tole orokoltek.
Luxemburg Zsigmond (1368-1437) magyar, nemet es cseh kiraly, nemetromai csaszar, a keso kozepkori Europa egyik legjelentosebb uralkodoja
Brankovics Gydrgy szerb fejedelem (1427-1456)
Nandorfehervar
5° Macso
" Galamboc
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csoportok, bar mar joval korabban is voltak kisebb aranyu bevandorlasok. A rigomezei csata'^ utan ujabb tomegek indulnak el, s
egy reszuk eljut Szentendreig. A Zsigmond kirallyal kotdtt megaUapodas szerint mas helysegekkel egyiitt Szentendre is Brankovics
Gydrgy despota birtokaba keriil, akinek az emberei itt alakitjak ki
lakdhelyuket. Ezzel parhuzamosan halad a Buda alatti Csepel-sziget betelepitese, ahol mar Vak Bela felesege, Jelena kiralyno ideje
ota talalhatdk szerb telepek. A z eddigieket kdvetik 1521-ben az
ujabb telepesek, valoszinuleg Belgradbdl es kdrnyekerol, a varos tdrdk
kezre jutasa utan. E z t a tenyt erositi, hogy a puspdki templomot
Szentendren mind a mai napig Belgrad-templomnak nevezik.

Ujabb evszazadok
De a hdditd tdrdk erok is gyengulnek, mikozben a leigazott nep
egyre nagyobb remenyeket faz a felszabadulashoz. A torok feudalis
rendszer, mely addig celszerusegevel hatterbe szoritotta a nyugati
feudahs rendszert, a kivetelezett tdrdkdk szinekurdP intezmenyeve
fajul. A janicsar hadsereg, amely valaha Europa reme volt, tudatlan,
ijedds es lazadd hordava lesz, s mar csak eltartasert szolgal a tdrdk
allamnak, melynek korabbi szigoru szervezettsege jelentdsen fellazul. Mint ilyen, kiveti magabdl az idegen elemeket, akiket pedig
azeldtt minden dtddik evben eroszakkal valogatott ossze a Balkanon elo nepek szerencsetlen fiataljaibdl.
A z 1640 koriil eUndult valtozassorozat lehetdve teszi, hogy a legydzdttek egyre eroteljesebb lij nemzedekeket neveljenek ki magukbdl, melyeket a tdrdkdk azeldtt a hoditas celjaira monopolizaltak. A harem, amelynek engedelmeskednek az elnyiitt szultanok.
" Kosovo Polje, 1389
'3 sine cura (latin): kovetkezmenyek nelkiili
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de a fovezerek is, mind nagyobb szerepet jatszik az allamugyekben.
Ehhez jarul a kdltsegvetes hianya - mikozben a kegyes alapitvanyi
javak a muzulman vaUas dnzd kepviseloinek kezeben halmozddnak
fel - es a kozigazgatas vegletes demoralizalodasa.
A nyomorgd nep, a rdja^'^ allapota rettenetes. De biznak benne,
hogy ez jobb idok eldjele, latvan a tdrdk hatalom hanyatlasanak
szembetiino jeleit. A z ellenallast es a hitet az egyhaz es a kiilfdldi
kovetek is szitjak. Mindezek miatt olyan feszult helyzet alakul ki,
amilyet elkepzelnunk is nehez. A jogaitdl megfosztott ember turelmenek hataraig er, a remenykedes pedig a legcsaldkabb kepeket
vetiti a fajd lelek ele. Nem csoda, hogy a felizgatott kepzelet a mindennapi elet esemenyeiben es a termeszeti jelensegekben is csodas
jeleket lat. A korabeli kronikakbol eleg adattal rendelkeziink, igy
nehany peldaval szemleltethetem ezt. 1628-ban
Szent Simon szerzetes (elso korondzott kirdlyunk^
megjelent Szent Pajsep^ pdtridrkdnak a Patriarkdtusban. Opediglen ajelenes utdn rogton utnak indult
Sopocanibd''', az ottani szerzetesi kdzdsseghez, mert
ott volt eltemetve az Elsonekkorondzott Kiraly. Odae'rven ejjeli virrasztdst es istentiszteletet tartott, s
midon az imddsdgot befejezte, elrendelte, hogy kezdjenek dsni azon a helyen, ahol a szent sirja volt — s a
szent ereklyeit sertetleniil (testet epsegben) taldltdk.
adofizeto alattvalok, szo szerint: nyaj (arab-torok)
a papatol koronat kapott 1217-ben. 11961217 kozott mint nagyzsupan uralkodott, 1217-1228 kozott pedig kiralykent. Halalos agyan fiatalabb fivere, Szava ersek szerzetesse avatta, es a
Simon szerzetesi nevet adta neki.
Pajsije Janjecav szerb patriarka (1614-1647)
''^ kolostor es templom, melyet 1. Uros Idraly alapitott a X I I I . szazadban,
a kozepkori szerb allam kozpontjanak, Ras varanak kozeleben
/. Istvan (Stefan Prvovencani)
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E z a naiv elbeszeles emlekeztety^ ddhil^^ ellenifelkeles kezdete cimu
nepdalra:
Az egen a szentek harcba kezdtek,
es kiilonbozo jelek jelentkeztek.
A peci" szerzetesek rossz elojelnek tekintettek magukra es a kolostorukra nezve, amikor a patriarkatus templomaban a kobol kesziilt sirhelyekbol fust aramlott ki, erthetetlen modon gyertyak
gyulladtak meg a sirokon es a melybol tompa robaj hallatszott. A m
amikor a mecsesbol kidmldtt az olaj Szent Danilo ersek sirjara, ez
csak a kolostor rendfdndkere nezvest jelzett veszelyt.
1661. mdrcius 20-dn, egy szerdai napon, a nagybdjt
negyedik heteben elsotetiilt a nap de'lben, Idtszottak
a csillagok es sdru sbtetseg volt egy ora hosszat vagy
meg tovabb.
1663-ban ismet elsotetiilt a nap Junius ho 22-en
harom orakor, egy ordn keresztiil mindent beboritott
a sbtetseg, s ekkor is Idtszottak a csillagok.
1664 telen, december btbdiken Idthatovd vdlt egy
nagyfe'nykbrben uszd csillag, mely tbbb napon dt viIdgitott.
1683-ban megjelent egy ujabb jel az egen: egy sepruhbz hasonlo csillag nyugat felol. Ezt a csillagot a
janicsarvezerek a torokok elleni, elso szerb felkeles idejen (1804-1813)
" tortenelmi varos Koszovo nyugati reszen, kozepkori egyhazi kozpont;
torok neve Ipek
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filozdfusok kometdnaf^ nevezik. Mondjak is a regi
bolcsek, hogy ha egy ilyen csillag megjelenik, az valamely birodalom bukdsdt hozza. Sokan ugy e'rtelmeztek, hogy a csillag a torok csdszdrsdg vesztet jelzi,
s ugy is volt.
A k i tudja, hogy a ritka termeszeti tunemenyek milyen eroteljesen
hatnak a nepek lelkere, valoszinuleg megerti, hogy a mi elodeinkere
is hatassal voltak.
E z t a vallasos odaadast lathatjuk Dorde Kratovac eseteben is,
akit a tdrdkdk a X V I . szazadban a nephagyomany szerint elegettek,
mert vegsdkig kitartott pravoszlav bite mellett, es aki a rakenyszeritett kinokban megtalalta az isteni kegyelmet es a legmagasabb
lelki kielegulest.
Szent Gydrgy sajdt Idbdn ment a tuzbe, idegen ke'z
e'rinte'se ne'lkiil a Szenthdromsdg neveben
- irja a kronikas. Igy nyilvanul meg egy elnyomott nep - amelyet
korabban Dusan'^ korszakanak szelleme hatott at - vallasos rajongasa, minden meg nem erdemelt nyomorusaga ellenere.
Ennyi talan eleg is, hogy aterezzuk szerencsetlen sorsu elodeink
lelkiiletet. Most pedig vessunk egy piUantast a korszak anyagi helyzetere! Ehhez ismet felhasznaljuk egykori krdnikasaink eredeti feljegyzeseit.

listokos (gorog, latin)
1331-1355 kozott uralkodott, elobb
mint szerb kiraly, majd mint gorog, szerb es bolgar car. A kozepkori Szerbia legnagyobb kiterjedeset az 6 uralkodasa alatt erte el. A Nemanjic-dinasztia utolso elotti tagja.
" IV. Istvan Dusdn (Stefan Dusan)
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A szerb Afanasije diakonu^^ a szerb allam fenyes es boldog korszakat ecseteli a Nemanjicok^^ idejen, majd rater arra a helyzetre,
amit a tdrdk betdres okozott:
S akkor elpusztult az egesz szerbfold, es csak egy tizede maradt meg az embereknek; a nagy kolostorokat
mind kifosztottak es elpusztitottdk.
A szerb kronikas, Georgije, ravanicai^'* rendfondk igy Ir errdl:
A torokok es tatdrok szethordtdk az egyhdzijavakat.
Kolostorunkat leromboltdk a tdrdkdk, dsszeszedtek
mindazt az eziistdt es aranyat, ami a templomban
volt, felraktdk tizenket tevere es elmentek. Az osszes
kolostor kihalt volt szdz even dt, es a szerbfdld meg
tovdbbi szdz e'vig volt a tdrdk uralom alatt.
De az emberek megsokasodtak es meggazdagodtak,
mert a tdrdkdk nem vetettek ki nagy addt. A kolostorok sem nelkiXldztek, mert a kereszteny nep ellatta
adomdnyokkal a templomokat es a kolostorokat. A
templomokban sok eziist es arany volt, amit a tdrdkdk
nem irigyeltek. Eldfordultak ugyan erdszakos fellepesek ellenuk, de a szerb fdld vedte magdt, egy reszt
dtadott nekik, de kit risz a templomoki is kolostoroki
'•2 papseged, templomszolga; a lelkipasztori es liturgikus tevekenyseget segito szemely
" Nemanjic-dinasztia. A leghosszabb ideig fennallo uralkodohaz a kozepkori szerb allam fenykoraban (Xll-XlV. szazad). Nemanja Istvantol kezdve
osszesen tizenegy Nemanjic kovette egymast. Utanuk a Lazarevic, majd a
Brankovic csalad foglalta el a tront.
a XIV. szazadban epiilt szerb ortodox monostor; Lazar car alapitotta,
akit itt is temettek el
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maradt, es ez igy volt az egesz torok csaszarsagban
ketszdz even dt.
Tovabbi adatokat nyiijt a tdrdk hodoltsag alatti templomok anyagi
helyzeterol az igen erdemes Jasztrebov*'. Kdzzeteszi I I I . Arsenije
Carnojevic''^ feljegyzeseit, aki 1686. februar 21-en leltarba vette az
Osogovo kolostorban""^ talalhato targyakat:
• 47 eziist es
• 20 arany (aranyozott eziist)
drokmecses,

1 nagy kancsd,
•:• 2 lopdtdk,
• 2faedeny vizmerite'sre,
• 2 tomjenfistdlo,
4 evangelium,

• 7pohdr,
<• 1 diszkosz,
• 1 naforatartd,fedelespohdr^'^, • 47 kereszt,
1 ivdpohdr Carnojevictol,
• 1 pandgid''^,
• 2 dldozokehely,
• 1 nagyfakehely,
• 2 ereklyetarto,
7 rezkancso es

• 109 kiskandl
^l' 2 kis csillag'",
*X* 2 mankd - mindfe'nylik,
mint az eziist

Ivan Jasztrebov (1839-1894) szalonild orosz konzul es tortenesz; a szerbek szokasairol es nepkolteszeterol szolo muvet adott ki
Csernojevics Arze'n (sziil. 1633 koriil - 1706) ipeki (peci) patriarka, majd
szentendrei metropolita; a Velika seoba Srba (nagy szerb kivandorlas), Illetve
a szerbek Magyarorszagra torteno bevandorlasanak vezetoje
a mai Macedonia es Bulgaria hataran talalhato; alapitottak a Xll. szazadban
liturgikus eszkozok a pravoszlav templomokban, az aldozati kenyer es
bor elhelyezesere szolgalnak (a diszkosz a latin patendnak felel meg)
" piispoki medalion, mely az Istenszulot abrazolja
™ liturgikus eszkoz, a patenan levo aldozati kenyer felett helyezkedik el, a
mennyboltra is utalva
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Miutan ez alkalommal I I I . Arsenije patriarka bizonyos rendellenesseget talalt, biintetest rott ki Stefan egyhazfira, akinek megparancsolta, hogy minden este a Szilzanydhoz szolo dicsoito imdkat mondjon, es minden este hdromszdz hajlongdst vegezzen. Raadasul azt k l vanta, hogy dtkozott legyen es az is maradjon.
Mindebbol levonhatjuk a kdvetkeztetest, hogy a kolostorok es
templomok minden baj ellenere fennmaradtak, s ha allapotuk nem
is tulsagosan kedvezo, legalabb elviselhetd volt. A lakossag anyagi
helyzete sem lehetett olyan borzasztd.
Kiilfdldi utazdk rendszerint azt allitjak, hogy 6-Szerbia^* szerb lakosai szorgalmas es jdmddu kereskedok es iparosok voltak. Valoszinii, hogy a parasztok sorsa sem volt elviseUieteden, miutan rejtve
voltak a tdrdkdk szeme eldl, akik legszivesebben a vedett varosokban tartdzkodtak, igy kdzveden befolyast nem gyakorolhattak rajuk.
Megis, a jogtalansag es a barbarok szeszelye rettenetesen kinozta
oket.* E z a szomoni allapot meg rosszabbodott Kara Musztafa
1683-as, Bees alatti veresegevel, majd Buda 1686. evi elvesztesevel,
es a mohacsi ismetelt vereseggel 1687-ben. Ezek miatt ugyanis a tdrdkdk mar magatol a letiport, megszaUt neptdl, a rajatdl is feltek, s
a rettegestol a sanyargatasig es a rendszeres dlddklesig csak egy lepes volt hatra. Szivesebben lattak maguk koriil lakadan fdldet, semhogy szembe keUjen nezniuk az elegedetlen neppel. Erdekes: egyik
nepmesenk szerint maga a konstantinapolyi patriarka mondta, hogy
a szerbeket meg kell semmisiteni vagy szet kell telepiteni. E z hihetoleg a fanariotdk!'^ askalddasanak volt betudhatd.
6-Szerbia: Koszovo, Delnyugat-Szerbia es Macedonia egy resze. A kifejezes a XDC. szazadban keletkezett, s a kozepkori Szerbianak azokat a reszeit ertettek alatta, amelyek akkor - a balkani haboniig - torok uralom alatt voltak
'2 Konstantinapoly Fanar nevu varosreszenek - foleg gorog - lakoi; e negyedben volt a patriarka rezidenciaja a torok hodoltsag utan; szorosabb
ertelemben a sziiletesi es hivatali arisztokraciat ertettek alatta, mely kiszipolyozta nepet
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E z idoben a tdrdkdk ket remet lattak maguk elott: az egyik
Ausztria, a masik Oroszorszag volt. Mindket orszag elokeszitette
a rajat a felkelesre. Ausztria a X V I . szazadban hatalmas, soknemzetisegu orszagga valt, mely nemzetek ma is reszet kepezik''^. M i utan nepei elott a tdrdkdkkel szembeni oltalmazd szerepet jatszotta, a Boszporusz uranak cimere is jogot formait. Igy tekintettek
ra nyugaton is, es ez a velekedes egeszen a X V I I I . szazad kdzepeig
fennmaradt. Masreszt a tdrdkdk Oroszorszagtol is tartottak, mert
az orosz nep ugyancsak szlav eredetii, es azon vallasu, mint az altaluk leigazott raja. Mar a X V I . szazadban fellelhetjiik ennek a felelemnek a jeleit, amikor pedig meg erejuk teljeben voltak.
Be kell ismernunk, hogy rank, szerbekre a ket orszag befolyasa
egyforman nagy volt, legalabbis a X V I I . szazadban. Ausztriat az
evszazados kapcsolatok miatt termeszetes szdvetsegesenek tekintette nepunk. Am a fiatal Oroszorszag is arra keszuloddtt, hogy Bizanc drdkdsekent, es mint szlav orszag - megvaldsitsa terveit a
Balkanon. A z egyik mellett ott allt a kdzds tdrtenelem, am a masik
mellett ezen kivul meg a kdzds vallas es nemzetiseg is.
A szerbek - az adott koriilmenyeknek megfeleloen, a maguk kepviseloin keresztiil - mindket orszaggal kapcsolatban alltak. Ebben
az idoben gyakran latjuk a szerb szerzeteseket, amint alamizsnagyiijtes celjabdl a balkani orszagok kdzpontjabdl eljutnak a Duna
felso szakaszan egeszen Komaromig, es Moszkvaba is elmennek.
A magyarorszagi szerb telepiileseken, valamint az Oroszorszagban
elok igy ertesiilnek testvereik helyzeterol es viszont. A balkani szerbeknek valoszinuleg voltak hirhozoik azon kivandorlok kozott is,
akiket a tdrdkdk 1580 kdrul eroszakkal telepitettek ki a Fels6-Dunardl. Vac es Gyor videkerol Nis kdrnyekere. E kapcsolatok gyakoribbak lehettek, mint ahogy azt tenyszeriien igazolni tudnank.

Pavle Sofric 1903-ban adta kozre e tanulmanyat
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Leginkabb talan guszldrjaink'"' titokzatos feltiinesehez hasonh'thatnank ezt, akik a felkeleseket megelozoen jartak a videket, es a nep
az 6 megjelenesiik nyoman kezdte mondogatni: harc'^ lesz!
Ausztria felkeszultebb volt a kerdes gyors megoldasara, ezert
eldnyt elvezett. Dorde Brankovicot^* - mint a tortenelmi Brankovicsok utddat - a peci patriarka 1663. szeptember 28-an Jedrenben''^
titokban despotava szentelte az osztrak kdvet, Kindsberg Kristdf
jelenleteben. A z 6 reszvetelet az esemenyen nem tekinthetjuk veletlennek, kuldndsen, ha tudjuk, hogy mindez a legnagyobb titoktartas mellett tortent. Feltetelezheto, hogy — vallasi es nemzetisegi
kapcsolatok hianyaban - ezt a lepest az osztrak politika kezdemenyezte,
hogy a szerb nemzetet felkelesre serkentse. S ahogy kozeledett a ddnto
lepes, egyre jobban tamogattak Brankovicot: 1683-ban bardi cimet
nyer, 1688-ban pedig a csaszarsag grdfja es magyar indigena'^.*

delszlav dalnokok, akik nepdalokat, elbeszelo koltemenyeket enekeltek
a regi dicsosegrol, a gusxla nevu hangszer mellett
" ifra/Vwa.-jelentese vegek, vagyis a felkelok letrehozzak a maguk vegeit es
harcra kelnek (v6. Balassi, Egy katonaenek: Vitezek, mi lehet ez szeles fold
felett/szebb

dolog az vegeknelf)

diplomata (1645-1711) az erdelyi fejedelem kovetekent hosszabb idot toltott a torok portan, s megfordult Moszkvaban is
batyja, az erdelyi szerb metropolita (ersek) tarsasagaban. Kesobb a roman
fejedelmi udvarban talaljuk, de mar ekkor elenk kapcsolatai voltak a becsi
udvarral is. Lipot csaszar igyekezett felhasznalni szemelyet a balkani hadmuveletek soran a szerbseg mozgositasara. Brankovics - a nevazonossag
alapjan - a tortenelmi Brankovicsok leszarmazottjanak nevezte magat, s
onkenyesen fdlvette a 11. Brankovics Gydrgy despota cimet. Amikor hangoztatni kezdte, hogy a felszabadulo balkani teriileteken onallo, s a becsi
udvarhoz csupan vazallusi kotelekekkel kapcsolodo, illir aUamot kell letrehozni, amelynek 6 lenne az uralkodoja, 1689-ben letartoztattak es Becsbe
vittek, majd 1703-t6l halalaig a csehorszagi Cheb varaban tartottak fogva.
" regi neven Adrianople vagy Hadrianopolis, magyarul Drinapoly (ma
Edirne, Torokorszag)
honositott idegen (latin)
'"' Brankovics Gydrgy
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A haboni kiterjedese utan, az 1690. aprilis 6-i kialtvannyal Lipdt
csaszar''' nyiltan bejelenti jogait a Balkan-felsziget eszaki reszere,
valamint nyugati felere is, megigerve az ottani nepeknek mindazon
jogokat, amelyeket a tdrdk uralom elott elveztek, es csak azt kerve
toluk, amit egykori uralkoddiknak nyujtottak. E z tulajdonkeppen
szabadsaguk visszaallitasat jelentette, de mar az 6 vedelme alatt.
Igaz, hogy a tortenelmi jog hangsulyozasa a Balkan emlitett reszeire vonatkozoan nem elegithette ki a balkani nepeket,
am helyzetukben nem volt ido a reszletekkel foglalkozni, meg ha
az fontos is lett volna.
Oroszorszagot eppen akkoriban - Nagy Peter car^° koraban - a
belso atalakitas foglalkoztatta, de fdldrajzilag sem volt olyan helyzetben, hogy gyorsan es erelyesen lephetett volna fel Tdrdkorszaggal szemben. I I I . Arsenije pravoszlav patriarkakent eldnyben reszesitette az orosz kapcsolatokat barki massal szemben, ezert segltsegert fordult I . Peterhez, aki 1689. december 28-i valaszaban azt
tanacsolja a szerbeknek, hogy tartsanak ki szandekaikban, idegent
uruknak ne valasszanak, ne hajoljanak meg senki uralmanak, ezt megerosito irast ne adjanak es maradjanak meg az egyseges pravoszlav
hitben.
E z ertheto is volt, mert az d fo szandeka akkor a krimi busurmarf'^
eroditesek lerombolasa volt. H a sikeriil ezt a tervet valdra valtani,
utana mar kozvetien nyomast gyakorolhatott volna Konstantinapolyra hadsereggel es hajdhaddal. De a szerb nepnek nem volt kedve
varni, inkabb Ausztria meUe allt, es a feher kereszt jegyeben^^ fegyverre kelt.

(1640-1705) magyar, cseh, nemet kiraly, nemet-romai csaszar
(1672-1725) orosz car
mohamedan; az oroszok es mas kelet-europai nepek buzurmanoknak,
bezermineknek stb. neveztek oket
'2 Szerbia ci'mere: voros alapon feher kereszt
^' I. Lipot

«° /. Peter

42
Nem sziikseges ehelyiitt maganak a haboninak a reszletes ismertetesebe bocsatkoznunk, csak azokra a mozzanatokra hi'vjuk fel a figyelmet, amelyek szorosabb kapcsolatban vannak fo gondolatmenetiinkkel. A kezdeti sikerek utan a harci helyzet rosszabbra fordult, es felni lehetett, hogy mi lesz a szerb neppel, amikor majd a
tdrdkdk visszaternek. A z dvatos patriarka - akinek emleket a mai
napig gyakran erdemtelenul sertegetik - mintha elore latta volna
a veszelyt, es a megoldast is.
1690. Junius 18-an, tehat meg az osztrak fegyverek balsikere
elott, Belgradbdl levelet ir a csaszarnak, amelyben - megemlitve a
szerb nep drdmet az osztrak hadsereg ujabb gydzelmei felett - igy
fogalmaz:
Mindannyian megdrultunk a szabadsdgnak, ugy a
kicsik, mint a nagyok, apdink imddkoztak istenhez
es szivesen Idttdk volnafenyet, de nem Idthattdk bHneik miatt, mert erdemtelenek voltak. De isten megbocsdtott nekiink a csaszar konydridetes esjdmbor szivet
Idtvdn, es ezert megvdltott minket szabadsdggal, letorolte szemunkrol a konnyet, sfiaink szemerol is.
OriilUnk nagyon, hogy a fegyvert, amelyet 301
ewel ezelott eroszakkal elvettek a mieinktol most ismet Idtom ijjainkndl, es ez a legszebb, ami a vildgon
letezik, a lelek es az egek orszaga kivetelevel; igaz,
elvesztettiink 301 e'vet, de ezt most afenyesse'ges csdszdrsdg e's nagyhatalmu csdszdrunk alatt ujra viszszakaptuk. Orvendimk mi erdemtelenek, hogy a csdszdrsdg gyermekeinek es orokoseinek nevezhetjiik magunkat, e's hogyJoldiink a szent csdszdrsdg zsdmolya.
A kegyelemert es szabadsdgert, amit megadtak hazdnknak es nemzetsegiinknek, kdtelesek vagyunk e
foldet, a csaszar Idba nyomdt megcsdkolni. Es drven-
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dek, hogy magam ilyen urat taldltam, s talalt egesz
fdldimk es orszdgunk, amilyet meg sohasem taldlt, s
ha el is akarna fordulni tolimk csdszdri szentseged,
ez lehetetlen lenne, mert az orokseged es tdmaszod
vagyunk.
A boles es tapasztalt patriarka alazatos levele az 6 atyai aggodalmanak volt a kifejezodese: mi lesz nepevel, ha a felduhdddtt tdrdkdk es tatarok visszaternek? S bar ez a hang ma nekunk meltatlannak tiinik, megis - figyelembe veve a fenyegetd veszelyt - igazat
kell adnunk neki.
Ezzel parhuzamosan folyt Isaije Dakovic jenopoljei^^ ersek kulddtti tevekenysege, aki valoszinuleg szemelyesen ment Becsbe a levellel, hogy az esetleges attelepulesrol targyaljon. A targyalas sikere
kitiinik az 1690. augusztus 21-i csaszari kivaltsaglevelbdl, amely
vallas es nemzetiseg tekinteteben minden jogot biztositott azok reszere, akik Ausztriaba kdltdztek. S ez a kivaltsaglevel nem valami
ideiglenes intezkedesrdl szdlt, hanem az 1770. evi Regulamentum
constitutionis nationis illirica^^ es az 1779. evi Rescriptum declaratorium^^ elnevezesH torveny alapjat kepezte, sot annak a mai magyar tdrvenynek is, amely a Szavan niU szerbek egyhazi es iskolai
*3 magyarul Jenomezo (Erdely)
Az un. illtr regulamentum a Magyarorszag teriiletere betelepiilt rdcok
(szerbek) jogallasanak rendezese, melyet egyhazi kongresszusuk utan az
uralkodotol kertek. Ezzel Maria Terezia - a hatarorezredekbe osztottak
kivetelevel - a racokat is a Magyar Kancellaria, a varmegyek es varosok
joghatosaga ala utalta.
Rescriptum Declaratorium Illiricum: ugyancsak Maria Terezia rendelete
a magyarorszagi szerbekre vonatkozoan, miszerint pi. csak vallasi kerdesekben fiiggenek a metropolitatol, egyeb iigyeikben a helyi hatosagok ala
tartoznak. Teriileti szempontbol e rendelettel lezarult a Temesi Bansag
visszatagolasa a magyarorszagi kozigazgatas szervezetebe. (Korabban a
Habsburg Haditanacs katonai parancsnoksaga ala tartozott.)
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autonomiajara vonatkozik. S ezt a kivaltsagot - hangsulyozom - akkor nyertek el, amikor a gyozelmes hadjarat a tetdpontjara ert, igy
a szerzddes az akkori helyzetbol es kdriilmenyekbol fakadt. E fontos okmany jobb megertese erdekeben a kdvetkezdket kell figyelembe venni.
Magyarorszdgon a szerbek nem voltak sem uj keletu jdvevenyek,
sem nem szivesen latott vendegek. Mar az elozo magyar kirdlyok
is drdmest fogadtdk oket, egeszen a X I I . szdzadig visszanyuldan. A
tdrdk invdzid idejeben is szemmel lathatd a tdrekves, hogy oket
mind nagyobb szamban telepitsek le, ami vilagosan kitunik a megeldlegezett kivdltsagokbdl. Feladatuk az volt, hogy elo falat epitsenek uj hazajukban a keresztenyseg es az europai kultura ellensegeivel szemben. Ezert Corvin Mdtyds kirdly 1481-ben szavatolja
nekik a valldsszabadsagot es az dnigazgatast. Kesobb ugyanezt teszik az osztrdkok is, sot — ami igen jeUemzd — a X V I I . szazad vegen
a letelepitetteket mdr nem is engedik vissza, bar ezt eredetileg megigertek nekik. A z osztrdk tdbornokok a csdszdr parancsara dttelepitik a nepet, es a pdtriarka a csaszdrnak azzal buszkelkedik, hogy
milyen nagyszamu nepesseget vezetett ki. IV. Arsenije^' patridrkat
Becsben felszdlitjdk: gondoskodjek arrdl, hogy minel tobben kdltdzzenek dt a csaszdrsdgba. A X V I I I . szazad vegen Dionisije Popovic belgrddi ersek, az osztrak kormany bizalmi embere az amvonrol^'' intez felhivast az attelepedesre, torokoknek es zsidoknak nevezven mindazokat, akik ezt nem teszik meg.
Ezzel ellentetben idezhetnenk, ami az 1690. dprilis 6-an kiadott
kidltvdnyban all:
ISIe hagyjdtok el tuzhelyeiteket!
IV. Arsenije neven szerb patriarka (1725-1748)
a templomterben elhelyezett, kor alakii emelveny, ahonnan a szentbeszedet tartjak
Jovanovic Sakabenta,
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De ha figyelembe vessziik az osztrak es magyar uralkodok evszazados politikajat, latjuk, hogy a kialtvanynak ez a resze semmikeppen sem zarja ki a kesobbi kdltdzest. Bar az eredeti terv szerint a
felszabaditott szerb nepnek a hatarordk szerepet kellett volna jatszania a Balkanon, am amikor ezt a haborus esemenyek meghiusitottak, Ausztria jdnak latta olyan nepesseget tudni a magaenak,
amelyet fel tud hasznalni a hatardrszolgalatban a sajat fdldjen, ha
mar a maguk foldjet nem tudtak megdrizni. Ennek tudataban ertheto, hogy a kialtvanyban foglalt felhivas utan megis megindult
egy erdteljes attelepedesi huUam.
A fentiek meg erthetobbek lesznek, ha figyelembe vesszuk, hogy
az akkori Magyarorszagnak csak ket es fel miUid lakosa volt, ami
igen csekely szam az orszag teriiletehez kepest. Egy ilyen gyeren
lakott foldet betelepiteni olyan hosies torzzsel, amilyen a szerb volt,
allamfdhdz melto gondolat. Tovabba, amikor 1690. oktober 6-an
Belgrad tdrdk kezre keriilt, Becsben ismet felni kezdtek, mert nem
volt tobb var, amely kepes lett volna komolyabb ellenallast tanusitani
a nagyvezirrel szemben. Badeni Lajos orgrdF^ seregeben, amely
SlankamenneF' 1691-ben megverte a tdrdkdket, megmentve ezzel
a csaszarsagot, a hatvanezer katona koziil tizezer szerb volt. Maga
L Lipdt is elismerte a szerbek fontos szerepet ebben a nagy jelentdsegu gydzelemben.
Osszegzeskeppen elmondhatjuk, hogy a nagy szerb vandorlas a
X V I L szazad vegen logikus kovetkezmenye volt a szerb nep kapcsolatainak, melyeket eloszor Magyarorszaggal, kesobb Ausztriaval epitett ki, valamint a Balkan-felszigetre jellemzo pohtikai es kulturaUs
aUapotoknak, haborus esemenyeknek, es vegiil Magyarorszag nepessegi viszonyainak. Mindez, valamint a patriarka targyalasai I . Lipdt
Lajos Vilmos badeni orgrof (1655-1707), sikeres hadvezer a torokeUenes
habonikban, vezeto szerepe volt a torokok Magyarorszagrol valo kiuzeseben
Szalankemen; falu Szerbiaban, Vajdasagban, a Szeremsegi korzetben
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csaszarral a szabad nepi onrendelkezes jelleget adjak a bevandorlasnak. E z t pedig nem kerddjelezhetik meg a vandorlas azon szomoru mozzanatai sem, amelyekrdl most szo lesz.
Konnyen felfoghatjuk, hogy a patriarka helyzete milyen nehez
volt ebben a tortenelmi piUanatban, mert sem tul koran, sem tul kesdn nem volt szabad cselekednie. S latjuk, amint eppen a tdrdk golydk tuze alatt inditja utnak hiveit, megosztva veluk az ilyen utak
minden baj at es veszelyet. A kronikas igy ir errol:
Maganak a pdtridrkdnak is eppen csak sikeriilt bemenekiilnie Belgrddba, de sok szerzetes esfoember is
elesett a pdtridrka kornyezeteben, es Visarion, akit
Nagynak neveztek, szinten a pdtridrka mellett szenvedett ki. Sok kereszteny vesztette eletet akkor, vagy
ami meg rosszabb, rabsdgba hurcoltdk oket. Ezen a
telen a szerb tron iires maradt, senki nem volt ott, es
a tatdrok a patridrchdtusban teleltek dt. Sajnos ez
mind Isten jogos buntetese volt mirajtunk.
A fentebb mar emlitett Afanasije igy irja le a vandorlas jeleneteit
Belgrad tdrdk kezre jutasa, vagyis 1690. oktober 6-a elott:
A szerbek mindannyian hajdra szdlltak — majd tizezer hajo volt —, e's elmenekiiltek a Duna folydn felfele, Buda vdra aid, amely a csdszdr uralma alatt dllt.
Azutan igen drasztikusan reszletezi az esemenyeket:
Es az ur hdrom csapdst mert a szerbek foldjere: eloszor a jdrvdnyt kiildte, azutdn kardot es e'hinseget, s
az emberek a kutydk is az ehenhaltak tetemet ettik.
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Mindez az en idSmben tortent, es sajdt szememmel ldttam a temetetlen holtakat nagy Belgrdd osszes
utcdin es a falvakban, valamint az utakon, es nem
volt, aki eltemesse oket. Ldttam azokat is, akiknek
maradt megjdrtdnyi erejiik, de nem volt mit nezni
rajtuk, nem volt emberi kinezetiik, mert elfeketedtek
az ehsegtol arcuk olyan volt, mint az etidpoke, igy
pusztultak el es nem maradt meg az emberek egy tizede sem. A tdbhiek elmenekiiltek, es fdldjiiket gazddtlanul hagytdk.
Hallgassdtok meg, hiveim, amit elmondok, milyen
fontos es milyen rettenetes dolgok tdrte'ntek! Ezekben
a napokban az egen sok jel mutatkozott, fdldrenges
volt, is a levegdben is sok vdltozds tdrtint, az emberek
meg voltak zavarodva az ihsig is valami kiildnds
jdslat miatt. Sokan azt mondogattdk: „Kdzeledik az
utolsd itilet napja!"
Magarol a Szentendrere valo betelepiilesrol Stevan szerzetes, kolostori eldljard es tanitd ezt mondja:
Bekdltoztiink egy helyre Budafelett, amelyet Szentendrinek neveztek, jd hely az idegenek tartdzkoddsdra. Nemelyek Bolgdridnak neveztik, mdsok meg
Szentendrinek. S itt hdzakat ipitettiink, ki milyet tudott, e's templomot is emeltunkfdbdl, kdzel a Dunaparthoz, is itt helyeztiik el Szent Ldzdr szerb cdr^°
hamvait
SzeniLdzdr Hrebe/janovic (1329-13S9) szerb fejedelem (knez, magyarosan kenez), hagyomanyosan - foleg a nepkolteszet alapjan - carnak is
nevezik. A rigomezei csataban fogsagba esett es a szultan kivegeztette.
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Helysegiink kettos elnevezesere kesobb visszaterek, amikor maganak a varosnak egyes reszeirol lesz szo. De most lassunk meg egy adatot a Boszniabol tortent egyidejii kikoltozesrol. Nikola Lasvanin
barat krdnikajaban, amelyet a jajcei'^ Stjepan Margetic barat masolt
le, igy abrazolja a boszniai helyzetet es a kivandorlast 1690-ben:
Bosznidban Husszeinpasa idejeben tavasszala tuzvesz tobb embert elpusztttott, mint a dogvesz^^.
Ugyanazon evben nagy ho esett, a fagytdl minden
elo elpusztult, es olyan ehinseg kovetkezett, amilyenre
senki sem emlekezett. Akkor kezdtek verni a torok
aprdpenzt, a mangurdt, egy feherpe'nzerf^ hatezret.
Sokan pusztultak el az ehsegtol a Szdva feldlpedig
menekiiltek a nepek a csdszdri seregek eldl; ahovd leptek, mindeniitt halottakfekiidtek, nem volt, aki eltemesse oket. A lombok barkdjdt ettek, a fdk kerget, a
szolo levelet, kutydkat, macskdkat. Szarajevdban a
gyermekek megettek halott anyjukat, Banja Lukdban, ha valakit fdlakasztottak, azt az ej leple alatt
megettek az ehes emberek. Mikor a pasa megdlette az
uszkokaf' esfelakasztatott mindenkit, akit csak elovezettek, az elgydtdrt nep minden holttestetfelfalt.
Hidba adtunk enni az ehezd nyomorultaknak, ahogy
jdllaktak, azonnal meghaltak. Amit azeldtt 10 garase'rt lehetett eladni, most 1 garasert drultdk.
Mindezt azert idezem, hogy bemutassam az akkori szomoru allapotokat a hare dulta szerb fdlddn, es ezaltal jobban megerthessiik
varos Bosznia-Hercegovinaban
'2 pestis
'3 eziistpenz
'''jelentese: szokevenyelq itt: a torokok ellen felkelt szerb parasztok
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oseink vandorlasanak okat. Ugy velem, fontos, hogy minel tobb oldalrol szemiigyre vegyiik a koriilmenyeket, mert ezek reven jutott
Szentendre uj lakdihoz, a pravoszlav es romai katoUkus szerbekhez
(az utdbbiakat dalmatoknak* neveztek).
Mieldtt azonban belekezdenenk a szerb kivandorlok sorsanak
leirasaba, vessunk egy futd piUantast arra a fdldre, amelyet elhagytak. Ertheto, hogy foleg azokrol a teriUetekrdl vandoroltak el az emberek, ahol a lakosok is reszt vettek a harci cselekmenyekben. E z t
leginkabb a lakatlanna valt ndhik^^, a varosok es kdrnyekuk, valamint a videk szomoru kinezeten merhetjuk le. Ebbol azutan kdvetkeztetest vonhatunk le az emigransok eredeterdl is. Egy krdnikas feljegyzeseben a I I I . Arsenije patriarka idejeben tortent kivandorlas utani rettenetes dlddklesrol, az emberek rabsagba hurcolasardl szamol be, es azt aUitja, hogy Donji es Gornji Polog es Ktetovo
nahik, valamint Prizren, Dakovica, Pec, Plav, Belo Polje, Vucitrn,
Kosovo es Morava — egeszen Novi Pazarig'* — teljesen kihaltak, majd
igy folytatja:
A ti bdnatotokat es vesztesegeiteket nem kivdnjuk a
szerb nepnek; senki nem maradt meg, kive've azokat,
akik a pusztasdg melyeben rejtoztek el, vagy nemet
fdldre menekiiltek.
Ehhez hozzafiizzuk tekintelyesebb templomaink Ustajat, amelyeket
akkor romboltak le, espedig: Milesevo'^ (Szent Szava'^ sirja), Dur" torok kozigazgatasi teriilet
" a mai Macedonia, Koszovo, Montenegro, Nyugat-Szerbia teriUete
falu Eszak-Szerbiaban, magyar neve Kutaspuszta
Szent Szdva, eredetileg Rastko Nemanjic {1175 koriil - 1235), a szerb aUamisag megteremtqjekent tisztek, dinasztiaalapito Stefan Nemanja (Nemanja
Istvan) szerb nagyzsupan legkisebb fia; az onallo szerb ortodox egyhaz megalapitoja, tovabba az elso ersek, iro, fordito es egyhazi torvenyhozo
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devi Stupovi" (Nemanja alapitotta), Sopocani-templom^"" (1. Uros
kiraly alapitotta) es Studenica'"' (Nemanja alapitotta). Kozep- es
Eszak-Bosznia elneptelenedett. A kivandorlok legnagyobb resze
Horvatorszagban es a Szeremsegben telepedett le, valamint Bacskaban^°2, Banatban'°^ es a Duna menten eszak fele, kisebb reszuk
pedig Szentendrere jdtt a patriarkaval, aki azert valasztotta ezt a
helyet, mert mertekadd kdrdk ajanlottak neki, es talan azert is, mert
innen kdnnyebben tudott targyalni a hatdsagokkal a szerbek sorsanak rendezeserol.
A kivandorlok helyzete kezdetben szanalomra melto volt, es a
patriarkanak nagy faradsagaba kerult, hogy azt valamelyest rendezze. Ebbol kifolydlag sok baj a volt a hatdsagokkal, amelyek nem
voltak elozekenyek sem vele, sem a nepevel szemben, de magaval
a szerbseggel is, amely mindent tole vart el, s vegezetiil Kollonich
kaidinaiis^'^proze/ifizmusdvaP'^^ is meg kellett birkdznia. Ezen felul
foglalkoztatta meg a szerencsetlen despota szabadda tetele, akit a
kimeletlen allamerdek eletfogytiglani rabsagra itelt. Mindezen kellemetlensegeirol abbdl a harom levelbdl - mint legkdzvetlenebb
forrasbdl - ertesulhetunk, amelyeket Szentendren irt. Sajnos az
1702 elott irt levelei nem allnak rendelkezesiinkre, de a meglevok
is eleg fenyt vethetnek a problemakra.
szerb ortodox kolostor Novi Pazar kozeleben
templom es kolostor Stari Ras mellett (a vilagorokseg resze)
az egyik legnagyobb es leggazdagabb szerb ortodox kolostor; Szerbia
kozepso reszen talalhato
Bdcska. Ujkori tajfogalom, Bacs-Bodrog varmegye nepies neve. Az Alfdldon, a Duna-Tisza kozenek delkeleti reszen teriil el. 85%-a a mai Szerbiahoz tartozik.
'"3 Bdnsdg vagy Bdndt. Foldrajzi es tortenelmi regio a Karpat-medence
delkeleti reszen.
Kollonich Lipot (1631-1707) horvat-osztrak szarmazasu magyar grof,
biboros, esztergomi ersek
eroszakos hitterites, mas vallasra kenyszerites; itt: a romai kat. vallas eroltetese
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A patriarka 1702. marcius 3-i, Dorde Brankovic despotahoz i n tezett leveleben megemllti, hogy egyhazi, katonai es polgari szemelyek fdlkertek, hogy a csaszari bizottsaggal egyetertesben rendezze a szerb iigyeket, es 6 erre fel is keszult, de akkor megerkezett
a magyar udvar dekretuma, hogy nem szabad eltavoznia Szentendrerol abbdl a celbdl, hogy talalkozzon az 6 keresztenyeiveT^.
Masodik leveleben szinten Brankovics Gydrgynek irja 1702. augusztus 8-an:
Ha maga az Uristen nem epitifel az erenyek hdzdt,
hidbafdradoznak az egyes emberek, mert egy hatalmas epiiletet nem lehet egyetlen kobolfelepiteni.
A David zsoltaraibol valo ezen idezet utan hosszasan ecseteU maga
es nepe nehez helyzetet. Elmondja, hogy sem testileg, sem szellemUeg nem kimeli magat, s igyekszik nepebol masokat is megnyemi,
hogy tevekenyen reszt vegyenek sorsuk jobbra forditasaban. Megemliti, hogy a hatosagok ujra tiltjak, hogy elhagyja Szentendret,
holott mindent eldkeszitett, hogy a csaszari bizottsaggal megbeszelje a szerb iigyeket. Ilyen kdrulmenyek kozott a megkezdett
munka elakadt. Ugyanakkor sajat nepenel is azt tapasztalja, hogy
nem tdrodnek iigyukkel, az ujjukat sem mozditjak a sajat erdekiikben, d egymaga pedig nem kepes mindent elvegezni. S bar ha Salamon minden bolcsessegenek birtokaban lenne is, ennek az engedetlen nepnek kedvere tenni, oket az igazsag utjara vezetni akkor
sem lenne kepes. Szdl arrdl, hogy az d nagylelkusegetdl tul sokat
varnak, holott maga is sok mindenben hianyt szenved. A Budai
Kamara ugyanis megszuntette a beigert evi 3000 forint folydsitasat
szamara, a hivektdl pedig vajmi keves segitseget kap.

a tobbi gorogkeleti hivovel, tkp. a szerbseggel
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Harmadik leveleben, amit a becsi orosz kdvethez intezett 1705.
oktober 29-en, szinten elbeszeli a szerb nep szenvedeset, es I . Petertdl ker oltalmat. Onmagardl es meggydtdrt neperdl a kdvetkezdket mondja:
Ejjel es nappal menekulven egyik helyrol a mdsikra
elszegenyedett nepiinkkel, ugy hdnykolodunk, mint a
hajo a nagy ocean vegtelensegehen.
Ebben a nehez kiizdelemben szenvedett ki I I I . TVrsenije Becsben*
1706. oktober 27-en. Holttestet Becsbdl hajdn szallitottak Krusedolba^"'. Ekdzben Szentendre lakosainak alkalma volt megsiratni
dt a Duna partjan.
Visszaterve krdnikasaink beszamoldira a telepesek megerkezeserdl, Szentendret roviden igy jellemzik: jo hely a tartozkoddsra.
Ezzel ramutatnak arra, hogy az eletfeltetelek hasonldk, mint a Balkanon voltak. De ismet esziinkbe ddik a fent mar emlitett megjegyzes, amelyben azt irjak: egyesek Bolgdridnak, mdsok Szent Andrejnek neveztek. E z nem lehet valamifele misztifikacid, mert G a l gdczy™, akire kesobb is gyakran hivatkozunk, szinten emh't egy Buigar nevii helyet a mai Szentendre eszaki reszen. Feltetelezi, hogy
az is szerb lakdhely volt, es egybeolvadt a varos tobbi reszevel. Igy
kenytelenek vagyunk ezt mint tenyt elfogadni, csak meg kell magyaraznunk, amennyire lehetseges.
A z utolsd despota, Dorde Brankovic 1689. Junius 12-i kialtvanyaval a trdkiai es egyeb keleti vide'kek drdkds despotajanak nevezi magat, valamint Also-Moesia^"'' hercegenek, tehat nyilvanvalo, hogy
'"^ ortodox kolostor Szerbiaban, a Szeremsegben; a tortenelmi Brankovic
csalad alapitotta a XVI. szazad elejen
Galgdczy Kdroly (1823-1916) kozgazdasz, statisztikus, tortenesz
^"^ romai tartomany volt a Balkan eszaki reszen, a mai Szerbia es Bulgaria
teriileten
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onmagat bolgar uralkodonak is tekintette. I I I . Arsenije szinten bolgar patriarkanak tartotta magat. Ezek szerint elkepzelheto, hogy a
bolgarok, miutan reszt vettek a korabbi felkelesben, kozelebb leven
Konstantinapolyhoz, hamarabb ertesiiltek a fenyegeto veszelyrol,
es meg I I I . Arsenije elott menedeket kerestek itt. E feltevest azonban nem erositik meg tudositoink, akiknek pedig ezt az esemenyt
mindenkeppen, legalabb futdlag emliteniuk kellett volna. Nem
marad mas hatra, mint hogy egy ilyen bolgar nepvandorlast korabbra helyezziink, abba az iddbe, amely orszaguk bukasat kovette
1353-ban, amikor mar szerbek is megjelentek. Akkor pedig dk is
elnevezhettek nemzetisegiik szerint a varosreszt, ahol laktak, amint
ezt a kesobb betelepuld szerbek is tettek, akik varosnegyedeiknek
azon videkek nevet adtak, ahonnan erkeztek - gondoljunk peldaul
a belgradi, ciprovaci, opovdi, pozarevaci mahaldkrd'^''.
A letelepedes soran fahazakat epitettek kdzvedeniil a Duna mellett.
E z ellentetben all azzal az allitassal, hogy Szentendre a kdzeli kis falubdl, ZbegbdP" lett volna benepesitve. Ugyanakkor templomot is
emeltek a parton, nagyjabol azon a helyen, ahol most a gdzhajdallomas van, s abban helyeztek el Lazar car szent tetemet, amelyet a karIdcai bekekdtes (1699)"^ utan atvittek Vrdnik"^ (Ravanica) kolostoraba. A z elso templom fabdl volt, es az dregek kdzlese szerint meg a
X I X . szazad elejen is fennallt. Ma azon a helyen kdkereszt all. A kerdes jobb megvilagitasa erdekeben ismet idezziik krdnikasunk szavait:
Es itt hdzakat epitettiink, ki milyet tudott, es templomot is emeltiinkfdbdl kdzel a Duna-parthoz, e's itt
helyeztiik el Ldzdr szerb cdr hamvait
varosresz, negyed (arab, torok)
1" Izbeg
"2 az osztrak-oszman habonit zarta le, melynek eredmenyekepp a torokoket a Magyar Kiralysag teriileterol kiuztek
falu Szerbiaban, magyar neve Rednek
"° mahala vagy mehala:
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Erdekes megismerni telepeseink kapcsolatdt az allami hatosagokkal es az oslakokkal. A legjobb anyagot erre a budai videk szerb
nepenek kdvetelesei es inditvanya szolgdltatja, melyet kepviseloik
utjdn a krusedoli elso szerb nemzetgyiileshez"'' inteztek 1708-ban.
E z a dokumentum szigonian betartotta a hatdrokat, amelyeket a
csdszdri kivdltsdg megszabott.
A javaslat jellegzetes pontjai a kdvetkezolc
• a romai katolikusok ne nevezzek oket sizmatikusoknak'^^, hanem
keleti ortodox katolikusoknak'^^; aki unitussd™ vaUk, az tavozzek
el, hogy ne okozzon feszultseget;
• az orszdggydlesi valasztasok minden befolydstdl mentesek legyenek, es minden ember szabadon kifejthesse gondolatait;
"l* szabad legyen nyomddt nyitni, iskolakat es egyeb kulturdlis intezmenyeket alapitani;
••• a szerbek eppen olyan szabadok legyenek valldsuk gyakorlasaban, mint a magyarok es a nemetek;
• a pravoszldv papoknak ugyanazon jogaik legyenek sajdt nepuknel a tizedre, mint a romai katoUkusoknak a magukenal;
a mi papjaink egyenldk legyenek tisztelet dolgaban a romai katohkusokkal;
• a nepi"^ katonasdgnak legyen ugyanannyi a fizetese, ugyanazon
jogai es ugyanolyan tisztsegei, mint a nemeteknek;
• a hatardrseg legyen felmentve azoktdl a terhektol, amelyeket a
parasztsag visel;
Srpski narodni sabor: szerb nemzetgyules, egyhazi-nepi kongresszus vagy
zsinat. A Velika seobdt koveto elso sabort Krusedolban tartottak.
szakadar
""^ a katholikosz eredetileg gorog szo, s egyetemest]d.ent
gorog katolikus (szo szerint egyesiilt, vagyis a romai katolikus egyhazhoz
kesobb csatlakozott)
itt tkp. a szerb
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• a nep terhei konnyebbek legyenek;
a pravoszlav vallasu nemesek ugyanazon jogokat elvezzek, mint
a tobbiek;
• engedjek meg a szerb nep atvandorlasat Szlavdniaba, Szeremsegbe, Bacskaba es Banatba, amint azt csaszari kivaltsaggal meg
is igertek;
• legyen az udvarnal ket tanacsos, akiket a nemzetgyiiles valaszt
es fizetesiiket az allamkincstartdl kapjak, s akiknek a feladata a
nep erdekeinek vedelme lenne.
A nemzetgyiiles elfogadta ezt a javaslatot, majd I . Jdzsef csaszar"'
ele terjesztette, aki olyannyira egyetertett vele, hogy a szerbeket
fdlemelte a tobbi polgarhoz.
Mindebbol sejtheto, hogy a bekdltdzok eleinte valdban alacsony
sorban voltak. Jogtalan idegeneknek tekintettek oket, ugyanakkor
tobbet vartak el toluk, mint masoktdl. Ehhez hozzajarultak a R a kdczi-felkeles esemenyei, amelyben fontos szerepuk volt a Habsburgok oldalan.* Vegul a kovetelesekbol kivilaghk, hogy komolyan
tdrekedtek a fuggetlen jogi es kulturalis eletre. A nemes lelkii I . Jdzsef csaszar - meltanyolva a szerbek odaadd szolgalatait - jogilag
is egyenranguva tette oket orszaga tobbi polgaraval. Ezzel fontos
ddntest hozott telepuleseik fejlodesenek elosegitese erdekeben. M i
pedig most atterhetunk azokra a specialis koriilmenyekre, amelyek
kozott Szentendre fejlodott.
Szentendre es kdrnyeke Zichy Istvan grdP^" birtoka volt, aki
Gydrbdl 1700. januar 1-jen keltezett, latin nyelvu levelevel minden

I. Jdzsef {167S-1711)
IdoseM Zichy Istvantol

nemet-romai csaszar, magyar es cseh kiraly
fia,

ijjabh Zichy Istvan mit

1671-

ben megkapta a teriiletet - melynek kozpontja elobb Zsambek, majd
Obuda volt -, es halalaig, 1700-ig volt a birtokosa. Tole Zichy Peter, 6t
kovetoen annakfia,Miklos orokolte az uradalmat.

56
lakosnak haszonelvezeti jogot adott evi 1000 forint es 6 darab perzsaszonyeg elleneben, melyeket megvalthattak penzben, minden
szdnyeget 140 forintba szamitva. A szentendreiek panasza az orszaggyiilesen 1730. aprilis 28-an arra utalt, hogy a birtokos drdkdsei nem tartjak be a szentesitett szerzddest. 1738. januar 3-an anynyiban valtoztatnak ezen a szerzodesen, hogy a szentendreiek ezutan 3800 forintot kdtelesek evente fizetni, meg 50 font kavet.
1744-ben a szentendreiek ujra benyujtottak megfogalmazott
vadjaikat az orszaggyiileshez, immar az orszagos szervek ellen,
mely szerint a hatosagok megtiltottak fdldek vagy szdldskertek vasarlasat, bar ezt a birtokos engedelyezte nekik. Kesobb kiralyi oklevelben - melyet 1773. augusztus 3-an kdzzetettek a Pest varmegyei tanacsban - meghataroztak a szentendrei fdldek haszonelvezetet 6000 forint ertekben. Ezt evente majus 24-en kellett befizetni
azdbudaibirtokpenztarba. Maria Terezia^^' kivaltsaglevelevel 1773.
januar 20-an, Becsben megkaptak a jogot, hogy orszagos allat- es
hetivasarokat tarthatnak.
Mindezen feltetelek biztositasa, valamint kisebb helyi kiralyi haszonelvezetek felvasarlasa altal a varos lakossaga lassankent igen jd
anyagi helyzetbe kerult.
A feudalis viszonyok kedvezo alakulasahoz nem kis mertekben
jarult hozza az a kdriilmeny is, hogy a Zichy csalad hagyomanyosan
odaadd hive volt a csaszari haznak. H a azt is tekintetbe vesszuk,
hogy a csalad a patriarka erkezese elott tizenegy ewel kapta meg a
grdfi cimet, akkor talan joggal feltetelezzuk: nem teljesen a veleden
miive volt, hogy a patriarka Szentendret valasztotta szekhelyeul. A
kivaltsaglevel altal biztositott jogok nyoman kialakult jd viszony
elonyosen hatott a varosi kozigazgatas fejlodesere is. Ezt latszik
igazolni az az ertekes adat 1735-bdl, mely szerint a varost akkor iraMaria Terezia (1717-1780) magyar es cseh kiralyno, nemet-romai csaszarne
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nyitotta eloszor nigypraetor (biro): egy romai katolikus (6t a magyarok, nemetek es dalmatok valasztottak, akik kisebbseget kepeztek) es harom szerb (akiket a szerb tobbseg valasztott). Kesobb
pedig - mondja a beszamold - minden lakos egy kdzds szendtus^^'^
ala kerult, a polgarmesterrel az elen. Ketsegtelen, hogy a hivatali
tisztsegviseldk szabad valasztasa mindig letezett. Igy a mai Szentendre magisztrdtusa^^'^, melyet szabadon valasztanak a polgarok soraibdl, valdjaban evszazados vivmany. Ennek a szerencses allapotnak kdszdnhetd, hogy Szentendre koran jelentos szerephez jutott,
es napjainkban is a hetedik helyet foglalja el Pest varmegye kdzsegei kozott vagyoni helyzetet tekintve.*
Sajatos foldrajzi es neprajzi adottsagai alapjan Szentendre a kovetkezo reszekre oszlik (bar e felosztasnak csupan tajekozodasi jelentosege van):
• a Duna mentere, melyre mint hossztengelyre illeszkedik;
••• a dombra, amelyen a varos legmagasabb pontja talalhato
az ugynevezett Tabakos-kereszttel;
• a Klisza nevii magaslatra**, ahol a romai katohkus templom
all, es ami kdrul kialakult a varos kozpontja, valamint
• az eldtte elteriild piacra;
• a Kukutinra (talan a kukutf^'^ nevu mergezd ndvenyrdl), mely
a mai Opovacka-templom mdgdtt van; vegiil
• a Ciganera a Pozarevacka-templom temetdje mdgdtt***.
Egyhazi adminisztrativ szempontbol a varos a templomokra es
kdrnyekukre tagolodott. Ennek alapjan az alabbi varosreszek kuIdnithetdk el:
testiilet (latin)
hatosag, tanacs
burok
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1.

Beogradska negyed (mostanaban
inkabb Saborna negyednek hiyjak)

2.
3.

Grcka negyed
Ciprovacka negyed

4.
5.

Pozarevacka negyed
Opovacka negyed

6.

Preobrazenska negyed

7.

Zbeg

E z a hagyomanyos felosztas valdjaban mar nem ervenyes, mert a
pardkusok szama kettdre csdkkent, s ok egyhazi hinkcidjukban felosztjak a varos teruletet egymas kdzt.*
Szentendre varos hatara 7164 kataszteri holdat bon't (egy osztrak
vagy kataszteri hold = 0,575464 hektar).
Figyelmunket forditsuk most elsosorban a tajegysegek nevere,
ami sokszor azonos mas szerb tajak nevevel - ezeket, amennyire lehetseges, felsorolom. Ugyanakkor meg kell emlitenem, hogy nem
celom reszletes helyrajzi leirast adni, csupan a foldrajzi neveket k i vanom regisztralni.
A szdldskertek teruleten ilyen nevek vannak^^': Dunav, Ada, Vladikin Parlog, Hunka**, Steljin Potok, Dukovac, Pec'ina***, Mederski
Nem minden foldrajzi nevnek van lefordithato jelentese. A magyar elnevezes raadasul sokszor nem egyezik a szerb nev jelentesevel, vagy eppenseggel megtartja az eredeti format (pi. Petyina, Sztaravoda). Erdekessegkeppen megis - amelyiknel lehetseges (dolt betusok) - megadjuk a jelentest. A szoloskerteknel: Duna, sziget, puspdki parlag, hatdrdomb, medres
patak, kuvikos, barlang, megyeri hatdr, sasfe'szek, macskalyuk, Felso- es AlsdPismdny, dreg viz, kobdnya, szurokfdld, kek, szilfa, piispoki major, ret, sane,
kalvaria, feher viz.

A szantofoldeknel: langyos, pomdzi

hatdr.

Az erdoknel:

negy hatdr, trdgyafdld, kis babfdld, hatdrorhdz, szakadek, ehes viz, hatdrmocsdr,
asztalko, sasfeszek, lednydomb, juhdszvdlgy, Ivo mocsara, mely mocsdr, jegyzo
kertje, Ristic mocsara, vizecske, korcsmdros kikdto, svdb mocsdr, Nikola legeloje,
csdszdrhegy, kapitdnydomb, Simic mocsara, nagy borz, anydka sirja, makkos.
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Hatar (Megyer falu fele), Orlovaca, Mackaluk, Gornji i Donji Pisman, Stara Voda*, Majdan, Smolnica, Zvonica (a romai katolikus
harangtoronyrol Izbegen), Kik, Bukmirovac, Smrdan**, Buban,
Brest, Vladikin Majur, Rit, Sanac, Kalvarija, Bela Voda. Szantdfdldek: kod Senjaka (az a hely, ahol a varosi fdlddn a szenat es szalmat
dsszehordjak), Rit, kod Dunava, Mlaka, Pomaski Hatar.
Erdok: Ceteri Hatara (a szentendrei, szentlaszldi, bogdanyi es
megyeri hatar), Torina, Petrasov Kik,M«/o Pasuljiste, Karaula, Provalije, Gladna Voda, Bara od Hatara, Astalkamen, Orlovo Gnezdo,
Manjas, Devojacko Brdo, Ovcareva Dolina, Ivkova Bara, Duboka
Bara, Natarosev sad, Risticeva Bara, Vodica, Studnicka Ravan,
Krcmareva Luka, Svabina Bara, Hrabovinka, Nikolina Livada,
Carev Vrh, Kapetanov Breg, Simic'a Bara, Jazavcina, Babin Grab,
Zirevi, Ceresenka, Votplocom, Ikona***, Demer Kapija, Kraljev Bunar,
Tri Hatara (szentendrei, pomazi, szentlaszldi), Krcevine, Bucina,
Drenova Glavica, Kozarnik, Velika Linija, Svetli Kamenac, Urvina
Bara, Kolevka, Tresnjeva Voda, Gara, Potkamen****.
Szembetiind, hogy az erdok fdldrajzinev-anyaga gazdagabb. Ennek
oka, hogy a szdldket es legeldket gyakran a tulajdonos nevevel jeIdlik, igy ezeknel mar kisebb a taji elnevezes igenye. H a korabban
alkalmaztak is foldrajzi neveket, az ujabb es tetszetdsebb elnevezes
felvaltotta oket.
Talan nem lesz haszontalan, ha megemlitek nehany foldrajzi
nevet, melyek hasonldak vagy azonosak a fent emlitettekkel. Ezek
a jagodinai kdrzet topografiai szdtarabdl valdk, melyet 1885-ben
Jovan Miskovic ezredes dolgozott ki. Peldaul: Ada, Babin Grob
(ketszer), Babin Dol, Babin Potok, Bela Voda, Buban (negyszer),
Bubanski Potok, Dobra Voda (haromszor), Zbeg^-^', Kapetanovac
ikon, vaskapu, kirdlykiit, hdrom hatdr,

ugar, somfej, kecskes,

nagy mezsgye, vi-

Idgos ko, bolcso, meggyes viz,fekete fdldek, kohegy

menedek, ahova elrejtoztek, ha jott az ellenseg (vo. pi.: Mencshely nevii
helyseg a Balaton-felvideken)
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(haromszor), Kukutnjak, Pasuljiste, Smrdan (dtszdr), Smrdanski
Potok (ketszer), Urvina, Urviste (ketszer), Sanac (ketszer).
H a ez a helyrajzi anyag terjedelmesebb lenne, talan megbizhato
kdvetkeztetest lehetne levonni a szerb telepesek eredeterdl, igy viszont csak megemlitem mint erdekesseget.
H a felmegyunk arra a dombra, ahol a Tabakosok keresztje van,
gydnydrii kep tarul elenk a varosrol es kdrnyekerol. Eldttunk a hatalmas Duna kis es nagy agaval, s azon tul kezdddik a Kdzepdunai-siksag, mely egeszen Erdelyig terjed. A folyo ket aga a szep
es buszke Budapest felett egyesul, ahonnan idelatszik szamtalan
gyarkemeny es monumentalis epiilet. Ebben az iranyban, a Duna
jobb oldalan meredeken emelkedik a Gerzelez-szikla^^'' egy bizonyos Gerzelez Alirdl elnevezve, aki Buda elfoglalasa utan, a X V I .
szazadban aldozott a prdfeta dicsosegenek, es lovaval leugratott errdl a sziklardl a melysegbe. H a jobban megnezzuk, ott latjuk a nemet-szerb-magyar falut, Kalaszt'^^ az Alpok vegsd nyulvanyaira tapadva. A dombok egeszen Szentendreig amfiteatralis ivben terjednek, kdrbefogva a lapalyt, amely a Duna tulpartjan a siksagban folytatddik. Egyoranyi jarasra van innen a nemet-magyar-szerb falu,
Pomaz. Azon tiil egydranyira, de szamunkra lathatadanul a nemetszerb falu, Csobanka. Attdl nem messze pedig egy nemet falu,
iJrdm, gydnydru orosz kapolnajaval, ahol drdk almat alussza Alekszandra Pavlovna, I . Sandor orosz car edes lanytestvere es Jdzsef
foherceg'^' hitvese. Eszakra, haromoranyi jarasra bujik meg a dombok takarasaban a szlovakok lakta Pilisszentlaszld, a Lepence-patak
menten, mely a Dunaba dmlik. Tdlunk negydranyi jarasra pedig a

Gellerthegy
1900-t6l Budakalasz
^^'^ Jdzsef nddor (1776-1847), 1. Ferenc osztrak csaszar es magyar kiraly
occse
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tortenelmi esemenyeire biiszke Visegrad vara magasodik, ahol igen
szivesen tartdzkodtak a magyar kiralyok: Robert Karoly, Nagy
Lajos es Corvin Matyas. Monumentahs romjai es kiildnlegesen romantikus kdrnyezete mely benyomast tesz minden latogatdra.
Szinten eszaki iranyban, de a Nagy-Duna bal oldalan, a Karpatok elonyulvanyai alatt Vacot latjuk nagyszerii templomaval, melyet
a romai Szent Peter-bazilika stilusaban epitettek, es massziv, sargara festett epuletevel, ahol a dicso Svetozar Miletic"" es sok mas
vitez honfitarsa rabsagat toltdtte. Magan a Szentendrei-szigeten
Monostor"! £^^^. latjuk. Ezen kiviil a szigeten meg harom magyar
falu van.
Ami Szentendre kereskedelmet illeti, eldre kell bocsatanom: nem
szolgalhatok minden reszletre kiterjedd beszamoldval, mert az
anyag ehhez nines dsszegyujtve, es nem allnak rendelkezesre jd tanulmanyok. Ezert nem vallalkozhatom ennek az agazatnak az alapos ismertetesere - barmennyire fontos volt is a regi Szentendre eleteben - , inkabb meghagyom a feladatot mas erdemes kutatok szamara. Megis megprdbalom roviden dsszefoglalni a legfontosabb
adatokat, hogy legalabb valamelyest hit kepet kapjunk a varosrol.
Szentendre Budapesttel egyiitt olyan helyen fekszik, ahol keresztezik egymast a kereskedelmi utak a Rajna folydtdl a Duna vdlgyen
keresztiil a Fekete-tengerig, valamint a Balti-tengertdl G d rdgorszagig es Olaszorszagig. A z elso utvonalon talaljuk Regensburgot, Becset, Belgradot, kisse tavolabb Isztambult es Thesszalonikit. A masik utvonalon az arany Pragat, Lipcset, Boroszldt"^^
Krakkdt, Velencet es Dubrovnikot. Magatol ertetodik, hogy egy

Svetozar Miletic magyarorszagi szerb politikus a XIX. szazad masodik
feleben, egy idoben Ujvidek polgarmestere is
"1 1867-t6l hivatalosan Szigetmonostor
ma Wroclav
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ilyen kedvezo foldrajzi fekvesii helyen adottak a feltetelek a kereskedelem kifejlodesere. Csak kellett egy nep, amely ki tudta ezt a
helyzetet hasznalni. E s ilyen volt a szerbseg.
A X V I . szazadi idegen utazdk megjegyzik, hogy az d-szerbiai es
macedoniai szerbek szorgos es jdmddu kereskedok es kezmiivesek.
Am sajnalatos modon a tdrdk dnkenyuralom kovetkezteben nem
juthattak el gazdasagi eletukben, kereskedelmiik szervezettsegeben
a nyugati szinvonalra. A munkajukkal szerzett javaik es gazdagsaguk ellenere - melyet el kellett rejteniuk a tdrdkdk kapzsi szeme
eldl - valdjaban rabok voltak es maradtak. Barbar uraik azonnah tamadasa barmelyik piUanatban megsemmisithette oket. A m e szomoni kdrulmenyek kozott is sok olyasmi tortent, ami figyelmiinkre
erdemes. Bar a tdrdk elnyomas alatti eletuket ebben a vonatkozasban nem sokan kutattak, megis levonhatunk bizonyos kdvetkezteteseket, espedig a Dusan es a felfdldi szerbek"^ idejebol szarmazo
tortenelmi anyag alapjan. E z t annal is inkabb meg keU tenniink,
mert a gyors gazdasagi fejlddes nem lenne ertheto megfelelo elozmenyek, valamint annak feltetelezese nelkiil, hogy mindez meg a
balkani tartdzkodas idejen kezdoddtt el.
A Nemanjicok nem voltak eppen a legjobb aUami gazdalkoddk,
mert az egyhazi es politikai erdekek tul nagy szerepet jatszottak
naluk. Epp ezzel tuntek ki viszont a dubrovnikiak, csakugy, mint a
tobbi tengermeUeki varos, tovabba Velence es a szaszok. O k dnaUd
varosaUamokat alapitottak, melyekben az erdditmeny falain kivul
fahazakbdl felepiilt a varos kereskedelmi negyede, ahol az idegen
kereskedok es iparosok arultak arucikkeiket. Szarmazasuk kitiinik
altalanosan hasznalt elnevezesiikbol: borgeziaiak"'' es purgarok"'.

Igy neveztek a Pest es Buda kornyeken elo szerbeket
'3'' nepnevkent hasznalt szemelynev, valoszinuleg az italiai Borghese csalad
nevebol, akik eredetileg gyapjiikereskedok voltak
'3' a nemet Burger (polgar) szobol; a szasz hospeseket, telepeseket ertettek alatta
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A z idegeneknek sajat dnigazgatasuk volt, a kereskedelmen es iparon kiviil banyaszattal is foglalkoztak, es berbe vettek a vamok behajtasat. Nagy szamban voltak jelen a varosokban, es minden telepulesukdn volt egy latin konzul, aki az erdekeiket vedte az allamhatalommal szemben. A helyiekkel felmerulo vitas kerdesekben
eskudtszek itelkezett, amelybe mindket fel egyenlo szamu eskiidtet
nevezett be. Felettesuk a kotori puspok volt. Szivesen latott vendegek voltak a szerb uralkoddknal, akik szamos ertekes joggal ruhaztak fel es sok kdtelezettsegtdl mentesitettek oket. Ahol erclelohelyek voltak, a banyaszok engedelyt kaptak erddirtasra es telepuleseik kibdvitesere. A m a helybeliek csak latinoknak neveztek
oket, es gyiildltek a vallasuk miatt, no meg azert is, mert kimeletlen
kizsakmanyoldk voltak.
Kdzepkori allamisaguk megszunesevel a szerbek is iparkodni
kezdenek, s az idegenek mar emlitett peldain okulva gyorsan k i tunnek a gazdasagi gyarapodas teren. E z vilagosan kideriil a kiilfdldi utazdk leirasaibdl, valamint I I L Arsenije levelebdl is, amellyel
I . Lipdthoz juttatja el a szentendrei tabakosok^^ kivaltsagokat kerd
levelet:
...a tabakosmestereknek osidok ota megvolt a szervezetiik a be'ke's idokben. Hazdnk tonkrejutdsa utdn,
miveljavaikat elvesztette'k, a mesteremberek ce'hei is
megszHntek. Most, miutdn sikeriilt az idegen fdlddn
ne'hdny hdzatfele'piteniiik, szeretnenekjavitani sajdt
maguk es cehszervezeteik helyzeten.
E z is tanusitja, hogy a balkani szerbek gazdasagi tevekenysege valamennyire szervezett volt. Emellett kereskedoink es iparosaink

timar, a nyers borok feldolgozasaval foglalkozo iparos
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szakkifejezesei is arrol vaUanak, hogy bizonyos jartassagot mar szereztek e teren. H a e kifejezesek nem is mindig szerb eredetuek, ez
nem cafolja fenti feltevesemet. Ilyenek peldaul: kalfa, segrt, esnaf,
rufet, rufetlija, ustabala, bakal, hak, pazar, ducan, musterija, espap, terazije, terzija, tabak,jorgandzija, abadzija, curcija, ortak, sevecerija*^^'^
es meg sok egyeb. Mindez nyilvanvaloan arra utal, hogy mar a balkani hazaban fejlett iparossag letezett.
A balkani elozmenyek utan Magyarorszagra betelepiilt szerbek
Buda visszafoglalasa utan hozzalattak megszokott kereskedelmi
tevekenysegukhdz. Errdl taniiskodik az itteni szerb kereskedokprivilegiumd"^^ 1698. juUus 13-i datummal, azaz szinte kdzvetlenul
megtelepedesiik utan. Mivel jogaik biztositva voltak mind az allam,
mind a szpdhik^'^ fele, es segitseget kaptak a kezmiivesseg es mezdgazdalkodas teruleten is, eldnyds helyzetbe keriiltek Magyarorszdgon, s kiterjeszthettek kapcsolataikat Konstantindpolyig,Theszszalonikiig, Fiumeig, Becsig, Pragdig, Lipcseig es mds vdrosoldg.
I I . Jdzsef csdszdr^'"' igy fogalmaz veliik kapcsolatban a pesti varmegyere vonatkozd utasitdsainak 10. paragraflisdban:
...a racokat es a nem unitus gorogoket, akik kereskedelemmelfoglalkoznak ebben a jdrdsban, foleg Budan, Pesten, Egerben e's Szentendren, kiilonosen ovni
kell minden zaklatdstdl, mert ok tenylegesen nagy
forgalmat bonyolitanak le az orszdg haszndra.

mesterlegeny, inas, ceh, mesterseg (ipar), cehtag, cehmester, fuszeres (gyarmatdrukkal kereskedo szemely), her (jdranddsdg), piac (vdsdr), holt, vevo, dru,
merleg, szabo, timdr, paplankeszito, szdrszabo, szdcs, uzlettdrs, esti (ejjeli)
munka
"8 kivaltsag; az errol szolo okmany, kivaltsaglevel (latin)
itt: foldbirtokosok
1*' II. Jdzsef {V7A\-179<S) nemet-romai csaszar, nemet, magyar es cseh kiraly
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A kezmiivesek pedig mar tobb cehben dolgozhattak, az iparosmunka kuldnfele agazataiban. M i most kivaltsagleveleik keltezesenek sorrendjeben tekintjiik at ezeket a szakmakat:
1. paplankeszitdk es gyapjufondk 1695. apriUs 12-tdl,
2. csizmadiak 1695. oktdber 30-tdl,
3. timarok 1698. jiilius 13-tdl,
(mddosult az uj, 1760. majus 6-i kivaltsaglevellel),
4. sziicsmesterek 1700.januar 1-tdl,
5. szabdk 1708. majus 20-tdl,
6. szappanfdzdk 1715. augusztus 5-tdl,
7. dbudai es szentendrei cipeszek 1754. szeptember 26-tdl,
8. kovacsok es bognarok 1758. marcius 31-tdl.
Meg kell emliteni, hogy ezen cehek egyikeben-masikaban mas
nemzetisegii tagok is voltak, de jdval kisebb szamban.
Erdekes szemiigyre venni ezeknek a ceheknek a belsd eletet,
ugyanis ennek reven fogalmat alkothatunk a telepules eleterdl is.
Vegyuk peldaul a timarok cehenek 1769. majus 6-an keltezett statutumdf^^. Ebbol megismerhetjuk mind a mesterek, mind a segedek, de meg az inasok pontosan meghatarozott jogait es kdtelessegeit is, melyeket azert rdgzltettek, hogy elejet vehessek minden
rendellenessegnek.
Vitas kerdesek eseten a vadldnak illedelmesen fel kellett allnia a
cehgyiilesen, es miutan betett 15 krajcart az asztalon levo, a segedekjavara szolgald ladaba - de ugy, hogy a penz csorgese ne hallatsszon - ,
kifejthette panaszat. De ha ezenkozben udvariatlanul viselkedett,
elvettek tole a heti beret, vagy ha a penzcsorges hallatszott, ketszeresen kellett fizetnie. Kisebb viszalyokat a vetkes fel buntetesevel

rendelet, szabalyzat (latin)
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inteztek el oly modon, hogy a tisztes meretii cehkupabdl kdrbe kellett kinalnia a tagokat, sajat koltsegere. Hogy a felek kozott milyen
nezetelteres volt, arrdl ezek utan mar nem volt szabad beszelni.
A seged koteles volt begombolkozva es bottal jarni, de a botot
nem vihette be a cehfdndk szobajaba. A z inasok kdtelesek voltak
szolgalni a segedeket, akik a nevelesukrdl gondoskodtak. H a az inas
reggel nem imadkozott, a segednek meg kellett dt pofoznia. H a
viszont a seged nem imadkozott, az elso alkalommal meg csak egy
pint (kb. egy liter) bort kellett fizetnie, am amennyiben ez megismeddddtt, elvettek a heti keresetet. A segedek kdtelesek voltak egymasrdl jdban-rosszban gondoskodni. Mint ahogy a szabalyzat 22.
bekezdese mondja:
Ahogyan a rdzsdbolfinom illat drad, ugy dradjon
minden segedbol ajdakarat, hogy egymdsnak minden
sziikse'gben dnkentesen e's testve'riesen segtthessenek;
amint egymds szive'lyes felkdszdnteseben a kiildnfele
vigsdgokban, szintugy minden buban es bajban, de
leginkdbb siilyos betegseg eseten: minden ejjelket-ket
segednek a beteg mellett kell lennie es kedvesen szdval
kell tartania, sot ki kell szolgdlnia dt, nappal pedig
egynek. Igy cselekedjenek, egymdsnak a testve'ri szeretetet es Isten akaratdt kimutatva!
A seged nem maradhatott el az istentiszteletrdl sem. A z inas, amikor segedde lett, koteles volt ugynevezett kereszteldt^''^ tartani es
ez alkalombol minden segednek egy szal viragot adni. A seged nem
baratkozhatott inasokkal, kocsisokkal es csavargokkal. Mindig tisztessegtuddnak kellett lennie, es kuldndsen fontos volt, hogy a dol"2 itt valoszinuleg egy kis unnepseget jelent az inas eloleptetese, segedde
valasa alkalmabol
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manya mindig be legyen gombolva, maskiilonben fizethetett egy
pint bort. A kocsmaban megihatott ugyan egy icce (kb. fel liter)
bort, de csak allva, es nem tobbet, kiilonben egy pint bornak megfelelo buntetest fizetett. Azert egy rendes mester csak elnezte, ha tobbet is megivott - anelkul, hogy ezt a szemere vetette volna.
Azt is pontosan meghataroztak, hogyan kell viselkedni a balban, es
ebben a kerdesben a kdldvezetd (tancmester) szava volt a ddntd. H a
valaki nem fogadott szdt, ujfent egy pint bor volt a birsag. A tancmester viszont koteles volt elegendd szamii mesterfelesegrdl es kisasszonyrdl gondoskodni, kuldnben neki is egy pint bor lett a birsaga.
A bait az atyamester^''^ nyitotta meg, es ekkor szinten egy pint borra
birsagoltak a rendbontdkat. Amig a segedek egymast felkdszdntdttek,
szunetelt a tanc, s aki ezt megszegte, egy pint bort fizetett. H a ez veledenul maga a dekdn^*^ volt, d duplan fizetett. A bal utan a hdlgyeket
udvariasan hazakisertek, kiUdnben ket pint bor volt a buntetes.
Megkdveteltek a tiszta es becsuletes eletmddot minden teren.
Szentharomsag napjan a segedeknek viaszgyertyaval kellett menniuk a templomba, liturgiara. A k i nem erkezett meg az evangehum
olvasasa elott, azt 50 krajcarra buntettek, ami a templomi kasszaba
folyt be. H a viszont a seged e napon egyaltalan nem ment el a templomba, 10 forintos buntetest rdttak ki ra, ami a Szentharomsagtemplom"' kasszajaba kerult.
Ezektdl a statutumoktdl kesobb egyre inkabb eltertek. A z 1813.
evi cehtdrvenyben, mely orszagosan szabalyozta a cehelet belso
rendjet, ez olvashatd (55. szakasz):
Elejet kell venni azoknak a visszaele'seknek, melyek
egyes cehekne'l szokdshan voltak, is afelsdbb utasitdsok ellenere meg most is elofordulnak, pilddul:
a ceh vezetoje
a legidosebb seged

az izbegi templom
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• hogy az iijonnan kinevezett mesterlegeny koteles
megnosiilni;
"X* hogy az a mesterlegeny, aki szolga volt, nem vdT
hat mesterre;
•J» hogy tisztessegtelennek tartassek az, aki torve'nytelen csaladban sziiletett, vagy olyan sziilok fia,
akik buntenyt vagy mds helytelen cselekedetet kovettek el;
•v» hogy az asszony hdzassdgtdrese aferj szegyenenek
szdmitson, is ezirt mint tisztessigtelentol megvonjdk tole a mesterek jogait;
•> hogy becstelennek tekintsik azokat, akiknek megkegyelmeztek;
••• hogy becstelen, aki kutydt vagy macskdt 6lt meg;
*X* hogy becstelen, aki elhullott dllatot irintett vagy
arrdl a bort lenyuzta; is vigiil,
• hogy becstelennek tekintsik az olyan szemilyt, aki
hdhirral vagy sinte'rrel tdrgyalt, utazott, ivott
vagy a temetisin jelen volt.
Az ilyen is hasonlo tiveszmiktol is babonds gondolatoktdl mindenki tartdzkodjon, mert azok, akik tovdbbra is megmaradnak e hiu eldttiletekben, megkapjdk megirdemelt biintetisiiket.
Ebbol is latszik, hogy idovel a cehszabalyok vitatotta valtak, es az
allamhatalom iitjat allta az egyenekkel szemben tamasztott tulzott
kdvetelmenyeknek. Talan epp a napdleoni haboruk okozta nagy
gazdasagi megrazkodtatas tette szuksegesse, hogy a mesterre valas
megkonnyitesevel segitsek a maganerdekek ervenyesuleset.
Emlitesre melto meg, hogy minden cehnek volt sajat zaszldja.
Templomi kormenetek alkalmaval a mesterek, segedek es inasok
ekdriil gyiilekeztek, igy testuletileg vettek reszt az unnepsegeken.
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Ugy tudjuk, hogy a bevandorldk, amint megerkeztek Szentendrere, rdgtdn hozzakezdtek fahazaik es mas epiiletek felallitasahoz
a Duna partjan. 1737-bdl szarmazik az a jelentes, mely hozzavetdleges kepet nyujt a varosrol.
Szentendre nepesebb Obuddndl. A szerbek Zsigmond
es Albert kirdly^'^^ ideje alatt telepedtek ide, a torokok
eldl menekultukben. Zsigmond kirdly sok vdrost e's
gyonyoruenfelepitett epiileteket adott Buddn a szerbek Gyorgy^'*' fejedelme'nek Belgrddert kdrpotldsul.
A szerb nep ekkor telepedett le a Csepel-szigeten,
Szentendren es kornyeken.
Itt a Duna partjdn e's a part menti stksdgon felepitette alacsony hdzait.*Apiacon sok az dzlet, es
iparosmdhelyek is vannak, siirii sorban. A lakosok
szerbek, akik sajdt valldsukat szabadon gyakorolhatjdk. Egyesek foldmUvelesbol, mdsok kereskedelembol
e'lnek. Vannak romai katolikusok is, akiknek tornyos
temploma a vdros kdzepen all A vdros feletti dombokon szoloskertek huzodnak, melyek ugyan nem
adnak olyan jo bort, mint a budaiak, megis van hirnevuk. A tobbi teruletet mezok boritjdk, melyek bose'gesen szolgdinak mindenfele termennyel.
A szerbek sehol sem olyanjo gazddlkodok, mint itt,
habdr terme'szetiiknelfogvajd kereskedok is. A Szentendrei-szigeten is vannakfoldjeik.Azelott szabadon
vdghattdk afdt az erdoben, de most mdr kenytelenek
megvdsdrolni. Fdldesuraik Zichy Peter grdf leszdrHabsburg Albert magyar kiraly (1437-1439), Luxemburgi Zsigmond
veje
i"*' a korabban emh'tett Brankovics Gyorgy (lasd a 48. sz. jegyzetet)
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mazottai. Lipdt adomdnylevele szerint Szentendren
kiviil meg Obuda es Zsambek is az dvek.
E z az osszefoglalo beszamolo tudositott varosunk 166 ewel ezelotti allapotarol. Most pedig lassuk a helyseg fontosabb pontjait.
Adataink a mostani Saborna^'^^-, azaz Belgrad-templomrdl, amelyet a Boldogasszony mennybemenetelenek szenteltek, 1521-ig
nyulnak vissza. Nem tudjuk, hogy az eredeti epulet megmaradt-e
azutan is, hogy a tdrdkdk elfoglaltak Magyarorszagot, es sok templomot feldultak, elpusztitottak. Egy oltaron levo tabla szerint, amelyet 1774-ben G . Nikitic budai esperes meg latott — mely azonban
ma mar nem letezik-, mar 1690-ben kdtemplomot kezdtek epiteni
a mostani templom helyen. E z 1756-ig allt, amikor ugyanezen a
helyen ujat epitettek, melyet 1764. januar 26-an az akkori puspok,
Dionisije Novakovic szentelt fel. A templom multjanak fontosabb
esemenyei, melyeket ossze tudtunk gyujteni, a kdvetkezdk: 1883ban beliilrol felujitottak, tornyat egy 1889-es szelvesz ledontotte,
1891-ben kifosztottak, 1895-ben pedig leegett, es ezert kiviil-beliil
ismet felujitottak.
Kriptajaban a kovetkezo piispdkdk es ersekek nyugszanak:
1. Mihajlo Milosevic budai ersek
( t 1728. februar 27.)
2. Vasilije Dimitrijevic budai piispok
( t 1748. december 7.)
3. Dionisije (Joanikije) Novakovic budai es
erdelyi piispok ( t 1767. december 8.)
4. Mojsej Putnik ersek
( t 1790. Junius 28.)
1''* a szentendrei szerbek fotemploma, a piispoki szekesegyhaz (jelentese
szo szerint: gyiilekezeti)
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5. Dionisije Popovic* budai puspok
( t 1828. januar 27.)
6. Arsenije Stojkovic budai puspok
( t 1892)
7. Jeremija Madarevic budai piispok
( t 1896)
Kdzvetlenul a templom mellett allt egy ket szobabdl es kis konyhabdl alio haz, amelyben I I I . Arsenije lakott, ezert tiX pdtridrkai
hivatalnak neveztek. Hogy d maga vagy valaki mas epittette, nem
lehet tudni. Mindenesetre a szegenyes epulet szinte jelkepe volt a
patriarka es nepe nyomonisagos aUapotanak.** Ezen epiilet mellett
aUott meg egy kacsard^'* is, ahogy egyesek mondtak, Arsenije Radivojevic reszere. Akartak az eleskamra idle epiteni harom szobat is,
melyek dsszeertek volna a meglevo kettdvel, de ebbol nem lett semmi.
Magaval a templommal szemben, tehat az udvarnak hattal, az
eldbbi patriarkai lakastdl teljesen elvalasztva ujabb kdnydkepuletet
emeltek, melyet egybehangzo velemenyek szerint Balkanrol jdtt
mesterek epitettek fel. Mindezek ma mar nem leteznek, helyiikdn
a gydnydrii, modern stilusu puspdki palota all. Megis erdemes felidezni azt a hosszadalmas levelezest, melyet a X V I I I . szazad vegetdl
a X I X . szazad elso feleig folytattak renovalasuk iigyeben, mert markansan tukrdzodnek benne a kortarsak nezetei.
Egy 1769-es memorandumban^^° a budai kulddttek nyilatkoznak
a kepviseldhaznak, hogy Maria Terezia Ofelsege kegyelmes rendeletet, miszerint minden puspok a sajat rezidenciajat koteles rendben tartani, a szentendrei piispdkseg eseteben nem lehet megvaldsitani. Mert itt sem gazdasag, sem haztartas nines, de meg egy piispokhoz melto lakas sem. Novakovic piispok allitdlag maga is beeleskamra; a kaca (kad, dezsa) szobol
felirat, emlekezteto
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latta ezt, igy elkezdte gyiijteni az epitoanyagot az uj rezidencia felepitesere, de a gyiijtest hamarosan felbehagyta, mert athelyeztek
Erdelybe. Miutan visszatert, halala akadalyozta meg a munka folytatasaban. Mivel a piispok szandeka nyilvanvalo volt, hogy epiiljon
uj rezidencia, a hlvek kerik az orszaggyiilesi kepviseldt, hogy Ofelsegenel jarja ki: az elhunyt hagyatekabdl legalabb 6000 dindrt^^^
adjanak erre a ceka.
Arsenije Radivojevic budai piispok 1771. augusztus 16-an kelt,
a metropolitdhoz^^^ irott leveleben errdl a rezidenciajardl azt irja,
hogy ott a puspdknek nines hova lehajtania a fejet. Ezen okbdl keri
a kiralyno segitseget, es kap is az allami kasszabdl 2000 forintot,
meg valamennyi epitoanyagot. Am miutan mindezt raforditottak,
a eel meg nem valdsult meg. Ezert 1773. szeptember 15-i leveleben
a szentendreiekhez fordul es adomanyozasra hivja fel oket, megfogalmazva, hogy dnfelaldozasuk nem szemelyes erdeket szolgal,
hanem altalanos tetszesre es nemzetsegiink dicsdsegere. Elkepzelheto tehat, hogy akkor bovitettek ki a rezidenciat olyan meretiire,
amilyen a kdzelmultig volt. E z azert is valoszinu, mert a kdriildtte
folyo munkalatok csak 1777-ben fejezddtek be. De mar 1790. juHus
18-an panaszt tesz a szentendrei kdzseg a piispdkdk gyakori athelyezese miatt, melynek kdvetkezmenyeit megszenvedi az epulet, es
a gazdasag is pusztul.
1792. marcius 1-jen Dionisije Popovic piispok kerelemmel fordul
Ofelsegehez, nagyjabol a kovetkezokkel. A budai puspdksegnek^'^
rossz hire van, ezert a puspdkdk igen szivesen helyeztetik el magukat onnan, igy aztan egyre elhanyagoltabb aUapotba keriil, cellai

eziist valtopenz (latinbol)
1=2 ersek
133 A budai piispdkseg szekhelye eredetileg Budan volt, 1690-t6l pedig
(megszakitasokkal) Szentendren van, de a neve maig Budai Szerb Ortodox
Egyhdzmegye maradt.
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igazi fold alatti barlangok, melyek hamarosan dsszeomlanak. A z a
ket szobacska is, ahol a puspok lakik, a Idistalld mellett van, igy a
lodobogastol lehetetlen aludni. Szegyell ilyen lakasban embereket
fogadni, ezert kidtldtt egy tervet arra nezve, hogyan lehetne felepiteni egy megfelelo epuletet a lehetd legkevesebb kdltseggel.
Megis szukseg van 11798 forint 30 krajcarra, es mivel ez a penz
nem all rendelkezesre, keri, hogy abbdl a 20 ezer forintbdl vegyek
el, melyet Dionisije Novakovic piispok hatrahagyott, es amely a
Nepi Penzalapban van.
Mikor a puspok belatta, hogy terve nem fog sikerulni, atkdltdzdtt
Budara, a puspdki birtokot pedig a rezidenciaval egyutt elethoszsziglani berbe adta. 1795-ben annak az osszegnek a felet, melyet a
Szent Lukacs apostol es evangelista kapolnajanaki'" eladott loldjeert kaptak - ami 400 forintot tett ki - , odaiteltek a rezidencia javitasara.
1812-ben a kozsegi beszamold szerint Dionisije Popovic piispok
befddette a rezidenciat. De mar Pantelejmon Zivkovic puspok
kenytelen volt visszaterni Szentendrere, miutan pereskedesben elveszett az a budai haz, ahol eddig ennek az egyhazmegyenek a piispdkei laktak.
1840. marcius 17-en a budai szerb kdzseg azt javasolta, hogy a
puspok menjen vissza Budara, s olcsdn megfelelo teriiletet kinaltak
fel, az epitkezessel es berendezkedessel jard tobbi koltseget pedig
onkentes adomanyokbol fedezzek.
1840. aprihs 4-en Ofelsegehez intezett kerelmeben Platon Atanackovic puspok azt irja az akkori rezidenciardl, hogy a mindenkori
piispoknek pirulnia kell, ha vendegul latja a hiveit, lelkeszeit vagy
mas vendeget fogad. A z epulet olyan rossz allapotban van, hogy ha

1''' A Szent Lukacs fatemplomrol van szo, ahol Lazar fejedelem fdldi maradvanyai nyugodtak 1690-t6l 1699-ig.
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erosebb szel fiij, attol tart, a fejere omlik. Ezert keri a csaszart, hogy
igeretehez hiven nyujtson segitseget uj rezidencia felepitesehez, es
engedelyezze onkentes adomanyok gyujteset, amennyiben erre is
sziikseg lenne.
A gondok sokat enyhiiltek, amikor 1836. Julius 26-i vegrendeleteben Arsenije Miletic Mdovanovic a puspdksegre hagyomanyozta
Duna-parti hazat Budan. Ezutan tette meg a budai kdzseg az ajanlatat, hogy a hazert cserebe atadjak az emh'tett telket, a kiildnbseget
pedig kiflzetik, s ebbol a penzbol, meg a befolyo adomanyokbol
epitsenek fel egy szep epuletet, mintegy 18 ezer forint ertekben. A
gyiijtest Sava Tekelija^'', a hirneves szerb jdtevd szervezte volna.
De a szentendreieknek ez nem volt kedvukre, ezert 1842. majus
17-en a kdvetkezd tartalmu feliratot terjesztettek a puspok ele. A
puspdki szek mar 150 eve Szentendren van; Budara valo athelyezesevel tdnkremenne a szerb patriarka rezidenciaja, amelyet az
egesz szerbseg ismer, ezert tiltakozd jegyzeket nyujtanak be Ofelsegehez az alabbi pontokkal:
•

•
•

•

A piispoki szek I I I . Arsenije ota mindig itt volt, es az
odaadd hivok adakozasa altal mindenkor el volt latva a
szukseges javakkal.
A varosban het templom van, ezert meltdbb, hogy a puspok
itt legyen, mint Budan.
EUenkezd esetben az itt alapitott birtok elhanyagolddik es
tdnkremegy.
Olcsdbb az elet kisvarosban, mint nagyban.
A piispok tavozasaval az alapitvanyi vagyon tdnkremenne.

Thokdly Szdva (1761-1842) muvelt szerb nemesember, kereskedo, jogasz, fdantrop, a Matica srpska elnoke, a Collegium Tokolyanum alapitoja
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•

A budai kdzseg kedvezo ajanlata nem elegseges ok a
tdrtenelem es a kivaltsagok altal megszentelt rendszer
felboritasara.

Mindezek alapjan kivanatosabb, hogy altalanos adomanyozassal itt
epitsenek rezidenciat a templom meUe, ahol sokkal tobb a hely, mint
Budan, es erre a celra adnanak 100 ezer teglat, 60 kdbdP'* kdvet es
ugyanennyi mero meszet. A puspok altal kinevezett bizottsag lepjen kapcsolatba a budaiak bizottsagaval, de csak akkor, ha kervenyiiket a legmagasabb helyen elfogadtak.
A m a szentendreiek kervenyet nem fogadtak el, igy a rezidencia
felepitesevel foglalkozo budai bizottsag munkahoz latott. Azonban
a nep visszhangja a feUiivasra igen gyenge volt, es penzben minddszsze 145 forint 53 krajcar folyt be. Ezen kiviil Kalasz kdzseg megigerte, hogy annyi napig szalh't epitoanyagot, amennyi kocsi van a faluban, Pomaz kdzseg pedig szaz szekerforduldt helyezett kilatasba.
Latvan, hogy a dolog ily modon csak nehezen halad, reszvenyekkel prdbalkoztak, de ez sem volt sikeres, mert minddssze dtven
reszvenyes iratkozott fel. A z ugy itt megrekedt, amig vegul napjainkban, Oeminenciaja Lukijan Bogdanovic piispok ur odaadd faradozasanak koszonhetoen, a regi rezidencia alapjain, a Nepi
Alapitvany koltsegen felepiilt Szentendren a szep uj puspdki palota.
Befejezven e beszamoldt a rezidencia epitesenek tdrteneterdl, lassuk a X V I I . szazad vegetdl a piispdkdk neyjegyzeket:
1.

1695: Jeftimije Popovic budai ersek - ezt a titulust

2.

ket okirat igazolja 1698-bdl
Vicentije Popovic - bol erseknek, hoi puspdknek hivjak,
ersekke 1713-ban valasztottak ( t 1725)

'''jellegzetes magyar urmertek, foleg gabona es bor meresere (teriiletmerteknek is hasznaltak)
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3.

1717: Mihajlo Milosevic budai ersek ( t 1728)

4.

1728: Vasilije Dimitrijevic ( t 1748)

5.
6.

1749: Dionisije (Joanikije) Novakovic ( t 1767)
1770: Arsen Radivojevic, eloszor pakraci, majd
1774-ben bacskai puspok ( t 1783)

7.
8.

1774: Sofronije Kirilovic ( t 1786)
1786: Stevan Stratimirovic, erseknek 1790-ben
valasztottak meg ( t 1835)

9. 1791: Dionisije Popovic ( 1 1828*)
10. 1828: Stevan Stankovic, 1833-tdl bacskai puspok, erseknek
1837-ben valasztottak ( t 1841)
11. 1834: Justin Jovanovic
12. 1836: Pantelejmon Zivkovic, eloszor dalmaciai, majd
1839-tdl temesvari puspdk
13. 1839: Platon Atanackovic, 1851-tdl bacskai piispok
( t 1867)
14. 1853: Arsen Stojkovic ( t 1892. marcius 29.)
15. Jeremija Madarevic ( t 1896. november 9.)
16. Lukijan Bogdanovic
A piispoki templomon kiviil Szentendren meg a kdvetkezd templomok vannak:
•

Ciprovacka. Eloszor Szent Mikldsnak szenteltek, ennek megfeleloen Nikolajevskanak hivtak, majd Dionisije puspdk szentelte 1793-ban Peter es Pal apostoloknak. 1690-ben epitettek,
1800-ban leegett.

• Pozarevacka. Mihaly es Gabriel arkangyaloknak szentelve. 1690ben epult, de kesobb atepitettek.
Preobrazenska (tabakos). Urunk szinevaltozasanak szentelve.
1690-ben epiilt, kesobb atepitettek.
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•

Grcka}^'^ Gyiimolcsolto Boldogasszonynak szentelve, atepitve
1752-ben.

•

Opovacka. Szent Miklosnak szentelve, 1746-ben atepitve. Manapsag mar nem tartanak benne istentiszteletet rossz allapota miatt.
Oltaraval megajandekoztak a santovdi'^^ pravoszlav testvereket.
Egyesek ezt a templomot ravanicainak is nevezik, aminek valddi
okat nem tudjuk.

•> Zbeska. A Szendelek eljdvetelenek szentelve, 1738-ban atepitve.
A regebbi templom fabdl volt, a pataknal, a mai szerb temetdneli5'.

Ezek mellett megemlithetjuk a pomazi Szent Gydrgy-templomot
(1720-ban epitettek), a csobankai Szent Illes-templomot (epult
1746-ban) es a kalaszi Gabriel arkangyal-templomot (epiilt 1752ben).
A z emlitett templomokon kivul, a keresztutakon ket kalvaria is
van, es szamtalan kd- es fakereszt az utakon es litkeresztezddesekben. A keresztek koziil ki kell emelni azt a magas, vdrds marvanybdl kesziilt, igen szep kidolgozasiit, mely a fd piacon^''" all, s amelynel
Gabriel arkangyal napjan vizszentelest tartanak. Eszaki oldalara ez
a felirat van bevesve:
Ezt a szent keresztet
a Szentendrei Szerb Kivdltsdgos Kereskedotestiilet
emelte 1763-ban
Gdrdg-templom. Mas neven Blagovestenska (a kinyilatkoztatds, drdmhir
szobol), mivel a templom iinnepe marcius 25-en, az angyali udvozlet, azaz
Jezus fogantatasanak napjan van. Magyar elnevezese onnan ered, hogy a
fak oltasat ezekben a napokban szoktak elvegezni a gazdak.
Hercegszanto, Bacs-Kiskun megye
'3' Az izbegi templomtol a patak fele huzodott a regi temeto.
a Fo ter, ami akkor piacterkent is szolgalt
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Deli oldalan ez olvashatd:
Ugyanezen testiilet dldozatkeszsegevel
megujittatott 1836-ban
Nemregiben harmadszor is felujitottak. A kereszt felallitasat a hagyomany a X V I I I . szazadban pusztito pestis megsziinesehez kdti.
A tdrdk iga es tdrdk pelda nem a legjobban hatott nepiink morahs es kulturaUs aUapotara. Ehhez jarult a X V I I . szazad vegi sulyos
helyzet, mely meg jobban visszavetette nepunket, mert nem hiaba
mondjak: a nehez idok megrontjak az erkdlcsdket. I I I . Arsenije kivandorlasa elott korlevelben figyelmezteti a Crna Gora-iakat, hercegovinaiakat es a tobbi tenger menti nepet:
Ne hadakozzatok egymds kdzt, ne iissetek-vdgjdtok,
lesbol ne tdmadjdtok egymdst, mint eddig tettetek! Ne
vegyetek magatoknak rokonfeleseget, sajdt menyeteket e's komaasszonyotokat! Ne tartsatok ket asszonyt!
Amig aferj d, asszonydt ne vegyetek el b'djtdk idejen
ne hdzasodjatok, amikor az Isten torvenye nem ezt
irja eld!
Es ti, papok, az ilyen torvenyszegoket ne adjdtok
ossze! Ha pedig akad olyan pap, aki a torvenyszegoket dsszehdzasitja vagy mds vetket kdvet el arra hdromszdz botot verjenek es dtven garas biintetest
fizessen, es hatdrolddjon el a tdrve'nyszegdktdl
Ne verekedjetek, ne gyiijtogassdtok egymds buzdjdt, ne csepeljetek el mdsok szdldskertje't ne vdgjdtok
ki, a pdsztorkunyhdkat ne gyujtogassdtok, hogy leT
ketek ne egjen az drdk szenvedesben!
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E z valoban sotet kepet fest az emlitett torzseknel uralkodo tarsadalmi viszonyokrdl. Hasonld bajokkal kellett Scepan Malinak^^i is
megkuzdenie a X V I I I . szazad masodik feleben, ami nyilvanvalo
jele annak, milyen nehezen lehet kiirtani a rosszat a nep eletebol.
Valamivel szelidebb kepet kapunk a Magyarorszagra betelepultekrdl, bar az is eleg sotet. A vampirokban valo hiedelem nagyon elterjedt. Felbukkan a tdbbnejiiseg is, amit halaUal biintetnek. A siroknal varazsolnak. Mivel a halotti torokon gyakori a garazdalkodas, a nemzetgyiiles rendelete meghatarozza, hogy ilyen alkalmakkor csak egy leves es egy fdetel keriilhet a teritekre, es senki
sem ihat meg harom pohar bornal tobbet. A hitet, bdjtdt, keresztet
megtagaddkat, valamint azokat, akik nem gydnnak es nem aldoznak, bdrtdnbuntetessel siijtjak. Megtiltjak, hogy a templomban a
ferfiak es a nok megcsdkoljak egymast. A papok, alacsony kepzettsegiiek leven, maguk is isznak, karomkodnak, es verekszenek a hivekkel. Gyakran meg a templomban, a szertartasok alatt is trefalkoznak. A z eliteltek pedig inkabb valasztjak a kardba huzast, mint
az akasztdfat.i'^ Mindezek reszben a hosszu tdrdk rabsag, reszben
az elmult haboruk kovetkezteben atelt viszontagsagok, a normalis
allapotabdl kizdkkentett elet jelei.
A m nepunk tudataban volt a magasabb sziiksegleteknek is. Rdgtdn az elso nemzetgyiilesen, 1708-ban Krusedolban megfogalmazzak a nyomdak, iskolak es egyeb muvelddesi intezmenyek szuksegesseget. E z egyebkent a kesobbi nemzetgydleseken is felmeriilo,
allandd kivansag es tdrekves. A zaradekban azt is lelrjak, hogy minden puspdknek letre kell boznia iskolakat a sajat egyhazmegyejeben, de a legfontosabb, hogy az ersekseg"'^ kezeleseben miikddjdn
" 1 Crna Gora (ma Montenegro) uralkodoja (1767-1773)
A torokoknel a karoba hvizas volt a leggyakoribb kivegzesi mod, amit
a szerbek is kenytelenek voltak elfogadni.
Itt valoszinuleg a karlocai erseksegre utal, mert az lett idovel az egyhazi
kozpont, amelynek elen a metropolita allt.
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egy foiskola, ahol majd tanitjak mind a latin, mind a nemet es a
szerb nyelvet.
1730-ban a budai egyhazmegyei gyiiles a nemzetgyuleshez beadott javaslataban ismet felveti az iskola es nyomda kerdeset. A
nemzetgyiiles Belgradban foglalkozik is az inditvannyal, de a megvaldsitast penzhiany miatt elhalasztja. 1744-ben a budai szerbek
meg hatarozottabban kerik nepiskolak letesiteset a Karldcan"''
megtartott nemzetgyulestol, mert ugy tartjak, hogy a tanulds a jovo
zdloga^^^. Kdvetehk, hogy a nep koltsegen legalabb ket tanuldt kiildjenek idegenbe, akik azutan az ott elsajatitott ismereteket nepiinknek tovabb tudjak adni a sajat nyelvukdn. 6 k is megfogalmazzak
az igenyt, hogy minden piispok az egyhazmegyejeben epittessen
iskolakat, es sajat koltsegen egy-egy tanuldt tanittasson idegenben.
Mindezek ertekes adatok a nep felvilagositasara iranyuld komoly
tdrekvesekrdl.
Mikozben igy munkalkodtak az altalanos oktatasi rendszer letrehozasan, addig egyes kozsegek sajat hataskdrukben igyekeztek
az ifjusag nevelesenek ugyet eldbbre vinni. Igy a budaiak 1707-ben
felfogadjak Lacko Kristovljevicet gyerekeik tanitojanak, de csak
egy evre. A tanitd koteles az egyhazi szolgalatot is ellatni, mecsest
gyujtogatni, a papnak segiteni, harangozni, a templomi gyertyakat
atvenni, valamint harmincdt gyereket oktatni. Ezert a szolgalatert
evi 60 forint fizetest hataroznak meg neki. A kdvetkezd evben 70
forintra emelik a fizeteset, es kiildn jdvedelmet kap a harangozasert.
Neha a tanitdk helyzete nagyon megneheziil az iskolai es a templomi szolgalat kettdssege miatt. Emellett a fizetesuk a tanulok let-

Karloca. Varos es kozseg Szerbiaban, Szeremsegben; szerbul Sremski
Karlovci, nemetiil Karlowitz, torokiil Karlof^a, de emlitik Karlstadt es Karolyvaros neven is. A szerbseg egyhazi, poUtikai es kulturaUs kozpontja
volt a Habsburg Monarchiaban.
szo szerint: az iskoldbol ered a harmadik sziilete's
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szamatol is fiigg. H a a gazdag szuldk gyerekei kimaradoznak az iskolabdl, nem all jogukban fizetest kdvetelni a szuldktdl, a szegenyek
gyerekei pedig ingyen jarnak iskolaba, igy aztan a tanitdk megelhetese gyakran lehetedenne valik. A tanitokon kiviil szerzetesek es
vilagi papok is tanitottak a diakokat, es valdsziniileg nekik volt nagyobb szerepiik a nepoktatasban.
1745-t6l utalasokat talalunk az iskolaaddra'*' a budai egyhazmegyeben. Szentendre ilyen cimen evi ISO forintot fizet.
Iskolazott orosz emberek megjelenesevel a magasabb szintii oktatas nagyobb lendiiletet kap. Igy 1734-ben a szerb nep kerelmere
az orosz udvar Makszim Szuvarovot kiildi el, aki negyszaz abeceskdnyvet es szaz egyhazi szlav nyelvtant hoz magaval. Ot Vicentije
ersek a budaiakhoz rendeli. Ettol az iddtdl kezdve eltunnek a kdrtefa tablak iskolainkbdl. 1747-ben Szentendre is kap egy ilyen tanitot Moszkvabdl, aki az ifjusagot latinra, nemetre es egyhazi szlav
nyelvre tanitja.
Egy sziikszavu feljegyzes alapjan 1689-bdl arra lehet kdvetkeztetni, mintha korabban is letezett volna szerb iskola - vagyis mar
I I I . Arsenije jovetele elott - , melyet meg a szerb dslakdk hozhattak
letre. De mivel e feljegyzes egyszeri, es bizonyitasa tuzetesebb kutatast kivanna, itt csak megemlitem.
Erdemes a budai szerb tanacs rendeletet a magiszter (tanitd) magaviseletet iUetden megfigyelni. A z 1744. jiilius 12-i utasitasokban
az all, hogy istenfeld magatartast kell tanusitania, es nem tiltjak neki, hogy a templomban olvasson es enekeljen. Ebbol az kovetkezik,
hogy nem volt feladata a kantorkodas. Barhol tartozkodott vendegsegben, koteles volt delutan egy orakor az iskolaban megelenni
es a gyerekekkel foglalkozni. A szegenyek gyerekeit ugyanugy kellett oktatnia, mint a gazdagoket. Ugyelnie kellett tanitvanyai ma-

a hivek altalfizetettado, amibol fenntartottak a gyiilekezeti iskolakat

82
gaviseletere, gondoskodni rdla, hogy harman mindig ott legyenek
az istentiszteleten stiharban^^'^, hogy a diakok ne verekedjenek,
ismerjek a kdnyveket, vegiil figyelnie kellett arra is, hogy ha het
kozben valamilyen unnep volt, azon a heten ne legyen meg egy pihenonap.
1746. majus 21-en a budai szerb birdsag a kdvetkezd iskolai eldirasokat hozza:
• Senki ne avatkozzon az iskolai dolgokba, a prefektust''*
(tanfelugyeld) kiveve;
• a gyerekeket ne vigyek ki az iskolabdl rossz idoben;
a szuldk ne nehezteljenek, ha a tanitd a gyerekuket megbiinteti;
• a gyerekek a tanitd tudta nelkul a tanitasi ido alatt ne
foglalkozzanak otthoni munkaval;
• kizardlag a tanitdnak van joga a diak megbuntetesere;
• a gyerekeket tanulas kozben ne hivhassak ki az iskolabdl;
• az iskolaba senki ne mehessen be sapkaval vagy bottal, hanem
kopogjon es a tanitd szdlitasara lepjen be; es vegul:
•

a tanitot tiszteljek, vagy ha valakinek kifogasa van ellene, ligy
perelje be a kozsegi birdsagnal.

Erdekes, hogy az iskolakezdes ma is ugyanolyan iinnepelyes keretek kozott tdrtenik a szentendrei elemi iskolaban, mint Maceddniaban es O-Szerbiaban. E z azt jelenti, hogy mar a tdrdkdk idejeben is leteztek valamilyen iskolak, es ez mar akkor is igy volt, kuldnben nehezen talalnank magyarazatot a hasonldsagra.
A szentendrei iskolaepiilet tekintelyes, emeletes epitmeny, ami a
Gdrdg-templomtdl eszakra helyezkedik el. Homlokzatan egy mar-

miseing, szerpapi oltozet, latin neven alba (a. m. feher)
eloljaro (latin)
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vanylapon az oktatas altalanos jelkepei lathatok: nap, konyvek,
papi'r, tinta es toll, es kozepen a kovetkezo felirat van bevesve:
A jdrhatatlan vadont dtvdltoztatvdn az emberek
kellemes otthondvd, a nemzetet szereto szerb,
nem egyesiilt gorog valldsu. hitkozse'g emelte ezt a
nemes tudomdnyoknak szentelt templomot
Szentendren, a bekoltozesenek szdzadik evforduloja
utdni harmadik evben, 1793-ban
Tudjuk, hogy Szentendrenek 1812-tdl tanitdkepzdje is volt, amely
1816-ban Zomborba kdltdzdtt. Emlitesre melto meg also gimnaziuma'*', mely a X I X . szazad elejen maganiskolakent miikdddtt.
Vegul meg kell emlekezniink egy olyan esemenyrol, mely bizonyara kuldnlegesnek szamitana sok mas iskola eleteben is, ezert melto
arra, hogy foglalkozzunk vele. E z egy iinnepelyes evzard vizsga volt,
melyet 1865. augusztus 9-en tartottak.
A magyar polgari kozigazgatas kialakulasaval''''' a nemreg elhunyt
osztrak-magyar kdzds penziigyminiszter, Bosznia es Hercegovina
civil kormanyzdja, Kallay Benjamin'''' jeldltette magat kepviselonek a szentendrei valasztdkeruletben. A z akkor huszonhat eves,
lelkes Kallay elso izben lepett a poUtikai elet szinterere, es ekkor keriUt eloszor kozvetien kapcsolatba teriiletunk szerb nepessegevel.
E talalkozas soran kinyUvanitotta nezetet, hogy a magyar baza biztonsaganak egyetlen garanciaja: nepeinek kibekiilese.
a nyolcosztalyos gimnazium elso fele
"° A dualizmus koraban fokozatosan atalakult a kozigazgatas rendszere.
Letrejottek a megyei, varosi onkormanyzatok.
''' Nagykdlloi Kdllay Beni (1839-1903) politikus, diplomata, tortenesz. Kesobb a Magyar es az Osztrak Tudomanyos Akademia rendes tagja, a budapesti Tudomanyegyetem tiszteletbeli doktora, az Osztrak-Magyar
Monarchia belgradi fokonzulja.
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Kallay szavakkal es tettekkel egyarant azon munkalkodott, hogy
ezt a nemes gondolatot meg is valositsa. Szandekanak dszintesege
latszik az alapitvanybdl, melyet akkor hozott letre, azzal a megkdtessel, hogy abbdl minden evben a zardvizsga alkalmaval ket diakot
jutalmazzanak meg. Ket dukdttaP^ azt, aki szerb nyelvbdl a legkivaldbb, egy dukattal pedig azt, aki ugyanilyen sikeres a szerb pravoszlav katekizmusban. Ertheto, hogy ezekkel az eszmeivel a szentendreieket nyomban megnyerte. Errdl az olvasd is konnyen meggydzddhet a kdvetkezdkbdl.
1865. augusztus 9-en reggeh fel nyolc orakor erkezik Kallay Pestrdl kocsival Szentendrere, a pesti plebanos es ket masik szerb szemely
kisereteben. Rdvid reggeli utan Petar Rimski'^^ iskolaigazgatd es plebanos vezetesevel a helyi iskolaban kilenc orakor elkezdddik a vizsga.
A z iskola elott diakok es tanitdk szerb zaszloval es viraggal fogadjak Kallayt. Egy diaklany szerbiil koszonti, koszonit es viragcsokrot
nyiijtva at neki. A tagas terembe valo beleptekor a tanulok vidaman
iidvdzlik a vendegeket a szokasos haromszori iskolai kdszdnessel:
— Pozdravljajem!^'''^
A vendegek kozott vannak szerbek Banatbdl is, ketten pedig
Szerbiabdl jdttek. Miutan helyet foglaltak, az iskolaigazgatd koszonti oket, elsokent Kallayt, koszonetet mondva neki az egesz
szerbseg, de legfokeppen a szerb pravoszlav egyhazkdzseg neveben,
amely elhatarozta, hogy az igen tisztek adomanyozd nevet - drdkds
emlekeztetdul bdkezusegere - beirjak az iskolai jegyzdkdnyvbe.
Erre Kallay meghajol, es vilagos, szep szerb nyelven igy valaszol:
- Igen tisztelt Urasagok! Valdjaban alig talalok szavakat, hogy
ezert a szivelyes fogadtatasert melto koszonetet mondjak, mert ketsegkiviil mindenkinek jdlesik, hogy jd szandekat meltanyoljak.
aranypenz, mely egesz Europaban hasznalatos volt az elso vilaghaboni elott
Rimszki Peterkent is ismert
egyhazi szlav iidvozles
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Amit szerencsem volt tenni a szentendrei szerb pravoszlav iskolaert, az dnmagaban veve olyan kevesse fontos, hogy nem is erdemes rdla beszelni. H a valamivel kierdemeltem az Ondk megbecsuleset, az mas nem lehet, mint az oszinte szandek, hogy magam
is hozzategyek egy-ket kavicsot a kdzoktatas es kdzmiivelddes eme
dicso epiiletehez. Ennek fontossaga, ligy velem, mindannyiunk
meggydzddese. Napjainkban, amikor Nyugat-Europa nepei az oktatasban oriasi leptekkel haladnak eldre - ha meg akarjuk drizni
sajat nepi karakteriinket es nem akarunk aldozatkent mas nepbe
beolvadni - , nekiink is teljes erdnkkel azon kell lennunk, hogy minel tobb eredmenyt erjunk el a kdzmuvelddes teren.
E z t pedig, Uraim, mi, egy es ugyanazon kdzds haza - bar kiilonbozo nemzetisegii - fiai csak ugy tudjuk elemi, ha tekintet nelkiil
erre a kiildnbdzosegre, egymasnak valddi testverekkent segitd kezet
nyujtjuk. E z az egyik oka annak, hogy en magyar anyanyelviikent
egy szerb iskolanak nyujtok ket jelentektelen adomanyt. De mondom, csak az egyik, mert e cselekedetemben az a szimpatia is vezerelt, melyet mar regota erzek minden szlav nep, es kuldndsen a
nemes es hds szerb nep irant.
Teljes szivembdl kivanom tehat, hogy ez az iskola, amely mar
eddig is — ahogy ertesultem - szep eredmenyeket mutatott fel, meg
sikeresebb es viragzobb legyen. Tudom, hogy Ondk mindent megtesznek ennek erdekeben, es legyenek meggydzddve rdla, hogy
nekem is - amennyire szereny hatalmam es egyeb eszkdzeim megengedik - gondom lesz a javat nezni ennek a szerb nepiskolanak, mind
anyagi, mind eszmei teren.
A beszedet kitdrd lelkesedes kovette, zengett a Zivio!, az Eljen!
es a Mnogaja IjetaP^ Ezutan egy diak a tarsal neveben udvdzdlte
Kallayt, majd megkezddddtt a vizsga.

Sokdig eljen! (egyhazi szlav)
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A szimpatikus, arisztokratikus megjelenesu, fiatal Kallay daUamos hanglejtesevel, kellemes es kdnnyed viselkedesevel meghdditotta a diakokat, igy a vizsga olyan jdl ment, hogy jobban mar nem
is mehetett volna. A vegen, alapitvanyanak rendelkezese szerint
Kallay megjutalmazta Nikola Cavic diakot ket dukattal, Jovan R a dubickit pedig egy dukattal. Ezutan a diakok koszonetet mondtak
a szokasos, haromszoros kdszdnesukkel:
- BlagodarstvujemT''^ - , majd a vendegek szetszeledtek.
Kallayt a kozsegi kepviseldk elkisertek Josif Apostolovic varosi
jegyzo hazahoz, ahol megszallt. Meg meglatogattak a szentendrei
esperest, majd elmentek I I I . Arsenije valamikori rezidenciajahoz.
Delutan ket orakor a vendegszeretd igazgato, Petar Rimski fejedelmi
ebedet adott sajat otthonaban, amelyen Kallayn kiviil reszt vett
minden nevezetes szentendrei szemelyiseg. Szerb es magyar dalok,
ndtak kozepette Kallay megigerte, hogy eUdUdi arckepet a szerb iskolanak. Delutan fel dtkor pedig elindulnak a Sztaravodahoz, melyet mar emlegettiink.
Szinte minden varos hataraban van olyan nevezetes hely, szep taj,
melyre a helybeliek kiildndsen biiszkek. Sok peldat tudnek hozni,
de most maradjunk Szentendrenel, s elarulom: ott a Sztaravoda
ilyen termeszeti latvanyossag. Hogy ez mennyire igy van, abbdl is
latszik, hogy a szentendreieknek van egy regi szokasuk, tudniiUik
minden kedves vendegiiket, aki eloszor latogat el hozzajuk, megkeresztelik a Sztaravodanal. Igy tortent ez most is.
A tarsasag dsszegyult a forrasnal, mindenki lerakta a kalapjat,
keresztet vetett, es a papokkal elkezdtek enekelni a Jezus szinevaltozasanak zsoltarat, majd a vizkereszti himnuszt. Ezutan a szentendrei esperes megszentelte a forrasbdl vett vizet, es odalepett
KaUayhoz. O leterdelt es meghajolt, a pap pedig, mikozben radntdtte a fejere a vizet kereszt alakban, ezt mondta:
Hdldsan kdszonjiik!
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- Megkeresztellek Isten szolgaja, a szerbek baratja, az Atya, Fiii,
Szentlelek neveben. Amen.
- Eljen a szerbek baratja! - zendiilt fel.
E z t a szertartast mas vendegek eseteben is el szoktak vegezni, a
Vo Jordanje^'^'' eneklese kozben. Kallay kesobb bevallotta edesanyjanak, hogy ez az aktus dt nagyon vallasos hangulatba hozta.
Ezek utan a varosi jegyzo, Josip Apostolovic kivett a zsebebdl
egy ujsagot, es a keresztapanak, valamint a keresztelesi szertartason
jelen levdknek hangosan felolvasta Kallay alabbi cikket:
Gondolatok Magyarorszdg
nemzetisegi kerdeseirol
Korunkban az emberek lelkeben egyre hevesebben
Idngolfel a nemzetisegi erzes. Nekiink, magyaroknak
ez anndl is fontosabb, mert benniinket kozvetleniil
erint, e kerdes megolddsa a jovonket befolydsolja. A
dolog termeszetenelfogva a megoldds nem johet letre
egyediil dltalunk, kozosen kell azt megkeresni, egyetertesben minden nemzetiseggel, amelyet erint. A
megegyezesigpedig csak ugyjutunk el, ha afeleket a
teljes bizalom, oszinteseg es igazsdgossdg vezerli.
Ezek azok a feltetelek, melyek nelkiil a sikerre gondolni sem lehet.
E meggyozdde'stol dthatva drdmmel olvastam a
Vidovdan^'^ cimu ujsdg legutobbi szdmaiban azon
irdsokat, melyek szakszerden beszdmolnak bdroEot-

'''''' A Jordan vizeben

A Vidovdan cimu belgradi lap 1861-tol jelent meg, eleinte hetente haromszor, 1868-t61 napilap. Terjesztettek, elofizetheto volt ,Ausztriaban"is,
ami alatt Magyarorszagot is ertettek a kiegyezes elott.
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vds^^'' kivdlo cselekedeteirol nemzetisegi teren. FeT
emelo erzes volt szdmomra, mert en egyformdn magamenak tudom a szldv, illetve a magyar dlldspontot, igy egyformdn erdekem, hogy a nemzetisegi kerdes mielohbi megolddsa kielegitse mindketfelet. Egesz
eletemben e'lenken foglalkoztatott szldv testvereink
kulturdja, tortenelme es nyelve, leginkdbb a szerbeke,
ezert az o irodalmuknak szenteltem magamat az
utdbbi idoben.
Taldn egy ne'pcsoport sem erdemli meg annyira a
figyelmet, mellyel mostanaban oket Eurdpdban illetik, mint epp a szldvok. A hosi dnvedelem is a vig
nelkiili szenvedisek annyi elmult szdzadon keresztiil
a haladdsra vald tdrekvis a jelenben is a jdvd nagy
kihivdsai a szldvokat azon nipekkdzi soroljdk, melyek akaratlanul is magukra vonjdk a vildg figyelmit. Ennek az erdeklodisnek — amint hdla Istennek
mdr Idtszanak is a jelei — ndlunk, magyarokndl kivdltkipp meg kell lennie, hiszen mi orszdgunkfdldrajzi fekvise miatt is csak ugy szdmolhatunk egy jobb
jdvdvel ha a szldvokkal vdllvetve kiizdiink a felviIdgosodds is kdzmdvelddis sikeriirt.
Hogyan is ne tdpldlndnk testviri szeretetet azon
nip irdnt, amellyel annyi ivszdzadon dt sziintelen
kapcsolatban dlltunk, is sokszor egyiitt ontottunk vert
a drdga, kdzds hazdirt?

Bdro Eotvos Jdzsef {l^l'i-lKll)
magyar jogasz, iro, vallas- es kozoktatasiigyi miniszter. Nevehez fuzodik a nepiskolai oktatasrol szolo torveny
es az akkori Europaban kivetelesen liberalis nemzetisegi torveny (1868)
megalkotasa.
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Ami a valldst illeti, szinten sokat koszonhetiink e
nepnek. Muveltsegenek kozvetitoi az elsok voltak,
akik benniinket, magyarokat megismertettek a kereszteny vallds szent tudomdnydval Ezert mindaddig amig sziviinkben nem hal ki a szeretet sajdt tortenelmimk es multunk irdnt, e'lnie kellbenniink agordgkeleti}^" egyhdz irdnt is, mely kepessetett benniinket a felvildgosoddsra, es hozzdsegitett ahhoz, hogy
beilleszkedjiink az europai kulturnepek kore'be.
Ha tortentek is az utdbbi idoben rossz dolgok kdzdttUnk —felreertesek mindket oldalrdl, tulzott buzgdsdg, pontatlan magyardzatok -, mindez megsem
tudja kiirtani a ket nep szivebdl az egymds irdnti
vonzalmat. Igaz, mindig lesznek majd, akik — akdr
haszonlesesbdl, akdr megvaldsithatatlan eszmek es
vdgyak mdmordban — torekedni fognak arra, hogy
megzavarjdk a kapcsolatokat, amelyeket egy bizonyos
magasabb hatalom — nevezziik bdrsorsnak vagy tdrtenelmi sziiksegszerusegnek - megteremtett es megszildrditott, de az egeszseges erzeket, a nepek termeszetes dsztdnet senki sem tudja hosszabb idore dsszezavarni. Epp ebben az dsztdnben bizunk mi a leginkdbb: hogy szldv e's magyar taldn magdtdl is rdjdn
szdvetsegiik elonyere, mind a maguk, mind a vildg
szdmdra. Ugyanezen dsztdn diktdlja, hogy elfelejtsek
mindazt, ami a multbanfdjdalmas volt, es mint testverek nyujtsdk egymdsnak keziiket, csak arra emlekezve'n, hogyan vivtak egyiitt dicso harcokat es
szdrnyH csatdkat, s hogyan ontottdk hdsi veruket az

mas neven keleti kereszteny, ortodox vagy pravoszlav

egesz nyugati kulturafennmaraddsa is virdgzdsa irdekeben.
A kellemes irzis, melyet bennem a Vidovdan legutobbi, pozittv szellemben trddott cikkei eloidiztek,
kiegyenliti azoknak a mds szellemu kijelente'seknek a
hatdsdt, melyeket bdro Eotvos irdsa nyomdn olvasni
lehetett a magyar is a szldv sajto egyes orgdnumaiban. A jdindulatot valdjdban nem tagadhatjuk meg
egyik szerzotdl sem - ez mindenesetre mdr nagyon
sok, mert ha a kit tdrgyaldfil dszintin dhajtja a megegyezist, a siker mdr biztositott. Ha nem tivedek, a
magyarorszdgi szldvok szdmonke'rte'k bdrd Eotvos
kdnyvin a nemzetisegi kirdis kimeritden levezetett,
praktikus megolddsdt, bdr ez nem lehetett cilja a nevezett kdnyvnek. A nemes lelkii bdrd csak dltaldnos
elveket vetettfel de a kdvetelisek is afeltitelek riszletesfelsoroldsdra, melyek a tdkiletes megolddstjelentenek, nem vdllalkozhatott. Mdr csak azirtsem, mert
ilyen horderejd ddntist csupdn hivatalos tdrgyaldsok
eredminyezhetnek, ahol mindketfilnek egyenlo joga
van, is ahol egymds nilkiil sem elkezdeni, sem befejezni nem tudnak semmit.
Eldrebocsdtjuk: tdrgyaldsaink alapjdt csak a Magyarorszdgon ild nipek teljes egyenjogusdga jelentheti, kiterjesztve ezt a nyelvre is, mivel a nyelv kitUntetettpontja a nemzetisegi kirdisnek. Ebben a tekintetben a Szentirds szavait valljuk: „amint akarjdtok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akkippen cselekedjetek veliik". Ehhez az elvhez tartva
magunkat, azt akarjuk, hogy a Magyarorszdgon ild
nipek nyelve mindazon elonydket elvezze, melyeket
mi, magyarok a sajdt nyelviinknek biztositani szdn-

dekozunk. Ervenyesuljon a szabad verseny e teren is,
mint mindenhol! Ez teszi lehetdve', hogy a szldv
nyelvek eppugy, mint a magyar nyelv e's irodalom, elerjekfejlodesiik csucsdt.
Egyetlen magyarorszdgi nemzetisegnek sem kell
tdbbe'fe'ltenie nemzeti 6naz.onossdgdt. Valamennyien
bebizonyitottdk: erosebbek anndl, semhogy ne tudndnak ellendllni bdrmilyen hosszan tarto elnyomdsnak.
Nines rd okunk, hogy tartsunk egymdstdl, mert - errdl meg vagyok gyozddve - mindket ne'pben regen
megerett a felismere's, hogy a fenyes jdvd, melyre hivatottak — a kelef-eurdpai civilizdcidrdl alkotott magasztos elkepzele's - csak ugy valdsithatd meg, ha megdrizven sajdtossdgaikat, mindenben dsszevetik erejiiket ezen szent eel erdekeben.
Taldn sehol nem alkalmazhatdjobban a tanmese
Szvatopluk kirdly'^'^^ botjairdl, melyeket haldlakor hagyottfiaira azert, hogy dsszefogdsban e'ljenek. Pe'T
dake'nt megmutatott nekik egy kdteg botot, melyben
igy egyikiik sem tudott kdrt tenni, de ahogy a kdteget
szetszedte, a botokat egyenkent bdrmelyikiik kdnnyede'n eltdrhette.
Meggydzdde'sem, hogy magyar, romdn, szerb, horvdt e's szlovdk meg dlmdban sem fog kdzds hazdjuk
fdldje'nek szetdaraboldsdra e's elszakitdsdra gondolni.
S ami vegiil a horvdtokat illeti: ahogy Magyarorszdgon senki nem gondol az Ausztridval vald kapcsolat megszakitdsdra, a horvdt hazafiak sem fogjdk
'8' I. Szvatopluk, a Nagymorva Birodalom uralkodoja (871-894). E nyugati
szlav allam hegemoniajanak tobbek kozott a magyarok honfoglalasa vetett

a megvdltdst a Magyarorszdggal vald szdvetsegen
kiviil keresni - ebben biztos vagyok. Kapcsolatunk
csak ugy rendezddhet, ha kiegyeziink egymdssal, es
az igazi kiegyezes mindketfelnek megelegedesere keU,
hogy szolgdljon.
Egyezziink meg tehat szabadon, meltdsdggal e's indulatok nelkiil, nemfeledkezve'n el sajdt hasznunkrol
de nem veszitve szem eldl azt sem, amit hazdnk boldogsdga e's jdlete kive'tel ne'lkiil mindannyiunktdl
megkdvetel! E megegyezes eredmenye Magyarorszdg
es Horvdtorszdg egyesitese lesz, ebben egypercig sem
ketelkedhetunk. Azt, hogy ez valdsdgosan vagy perszondlunidformdjdban kdvetkezik-e be, az utolsd lepesben az orszdggyille'snek kell elddntenie — e kerdesrol vitdnak itt nines helye. Annyit azonban megmondhatunk a magyarok minden esetben jdhiszemiien figyelembe fogjdk venni a horvdtok kdvetele'seit. Higgyetek nekunk, horvdt testverek, veletek
egyutt pedig minden nep, aki e kdzds hazdban el: mi
csak akkor leszunk elegedettek, ha ugyanezt valamennyi nemzetiseg el tudja mondani magdrdl!
Az osztrdk kormdnyban bekovetkezett ujabb vdT
tozdsok remenyt adnak, hogy nines messze az ido, amikor a mi nagy es gydnydru hazdnk minden fidt a
Tdtrdtdl egeszen az Adridig sajdt anyanyelve'n, sajdt
polgdrdnak ismeri el es csak azt tekintheti igazi ellensegenek, akifelbontja es gyengiti e szdvetseget, mely
mindannyiunk jdletenek es boldogsdgdnak alapjdt
kepezi. Isten dlddsa legyen valamennyiiinkkel!
Pesten, 1865. julius 23-dn

Kdllay Benjdmin
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A felolvasast gyakori helyeslesek szakitottak felbe, es amikor befejezodott, a keresztelok ebragadtatasukban magasba emeltek keresztfiukat, mikozben eljent kiabaltak. Ezutan kovetkezett az uzsonna,
mely kesei ideje es fejedelmi bdsege miatt vacsoranak is beillett
volna. Hamarosan sor kerult a poharkdszdntdkre is. Eloszor az esperes kdszdntdtte Kallayt, amit d szerbul igy viszonzott:
- Uraim! Kuldnleges szerencsenek tartom, hogy ennel az asztalnal szemelyesen udvdzdlhetem Ondket. A szerbek es magyarok
kdzds szokasa, hogy a napi komoly munka utan barati kdrben, teritett asztalnal, jd hangulatban zarjak a napot. Ezert kivanom, hogy
kdriinkben ez a kis vigsag szabadon es minden feszelyezettseg nelkul teljen, es kerem, hogy vegyenek be barati kdrukbe, ha idegen is
vagyok, es az Ondk szamara erdem nelkuli.
Erre viharos eUenkezes volt a valasz:
- Nem vagy idegen, a mienk vagy, kdzenk tartozol!
- Emelem tehat poharam, es kiiszom arra az oszinte baratsagra,
mely remelhetoleg matdl kezdve drdkke megmarad kdzdttiink!
A vigalom hoi magyar, bol szerb dalokkal, zenevel, kdszdntdkkel
folytatddott. A hatvanfonyi vendegseregben se vege, se hossza nem
volt az egymas iranti baratsag es szeretet megnyilvanulasainak.
Amikor pedig a vacsoranak vege lett, elkezddddtt a tanc, melyben
a szerb kdldt a magyar csardassal felvaltva tancoltak. Kilenc orakor
Kallay ismet szdt kert:
- Mieldtt meg ezt a szdmomra drdkre felejthetetlen dsszejdvetelt
befejeznenk, engedjek meg Uraim, hogy meg egyszer kifejezzem
oszinte hdlamat, hogy eleget teve szivelyes meghivasomnak, eljdttek, es a regi szlav szokas szerint megosztottdk velem a sdt es kenyeret.
Eszembe jut egy regi szep szerb szokas: a magasztos es veres szerb
tortenelemben sokszor unnepelt vdlasztott testverise'g. E z abban dU,
hogy a szabad ferfiak egymasnak dnkent hiiseget eskusznek, hogy
egymas sorsat jdban, rosszban megosztjdk, es kidllnak egymds elete-
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ert. Szeretnem, Uraim, ezt a testveri kozosseget nepeinkre is atvive
es elterjedve latni; ezert hat adja Isten, hogy matdl kezdve szerbek es
magyarok drdkre hiiseges es oszinte testverekke valjanak!
Ekkor a szerb zaszloval az elen gyalog hazaindultak, langold faklyakkal, hangos dallal es zenevel. Kallayt elkisertek a szaUashelyeig,
ahol ujra koszonetet mondott, majd bucsiit vett.
Masnap reggel tiz orakor, a reggelinel a szerb altalanos iskola tanitdi, kivansaga szerint atadtak neki a diakok nevsorat a vizsgajegyeikkel. Szentendrerol vald tavozasa szinten impozans volt. A tarsasag kocsival indult el, a tanitdk es a kozsegi eldljardk pedig hoszszan kisertek dt,jd negyeddranyi jarasra Szentendre hataratdl.
Itt kovetkezik az akta, melyben a szentendrei magisztratus megkdszdni az alapitvanyt:
508/k. szdm
Szentendre Vdros Magisztrdtusdtol
Nemes lelku, Tekintetes
Nagykdlloi Kdllay Benjdmin Urnak Pesten
Ez ev Julius 29-i, a magisztrdtushoz intezett alapitolevelet - melyben a nemes lelku Tekintetes Ur a
helyi szerb pravoszldv iskoldnak evi hdrom dukdtot
az utasttdsdban feltiintetett celra elkdtelezte magdt
dtadni - nagy drdmmelfogadtuk. Tartalmdt konzisztdriumunk^^, valamint a pravoszldv szerb kdzdsseg tudomdsdra hoztuk, e's az ez evre szdld hdrom
dukdtot az igen tisztelt Konstantin Josifovic drpesti
szerbple'bdnos es konzisztdriumi elndk az itteni szerb
iskola igazgatdjdnak, az igen tisztelt Petar Rimski
egyhazi tanacs
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wr helyiple'bdnosnak es konzisztdriumi eldljdrdnak a
maigyules alkalmdval dtadta.
Ezzel a nemes lelku Tekintetes Ur nemcsak hogy
aldozott a muvelddes oltdrdn, de egyuttal megmutatta, hogyan kell a szep es nagy magyar haza minden fidnak testverileg egymdsnak kezet nyujtani,
mert csak igy - ha minden hazafi az On nagysdgdnakpelddjdt kdveti - tudjuk elerni dltaldnos celunkat: hazdnk boldogsdgdt.
Melyseges tisztelettel nevezziik magunkat legaldzatosabb szolgdinak a magisztrdtusigyiile'srdl Szentendren, a nemes lelkii Tekintetes Ur iinneple'sen,
1865. augusztus 5-en
Jovan Sernhart
vdros bird sk.

Josif Apostolovic
jegyzo sk.

A m e lelkesedes szep napjai elmultak, es nem maradt mas beldluk,
csak egy emlek, mely nyilvanvaloan bizonyitja az emberi tdrekvesek
allhatatlansagat. H a az idealista Scbiller szep szavait jobban becsiilnenk, melyekkel d az ifjiii elkepzelesek szentsegere figyelmeztet*,
ketsegkiviil tobb boldogsag es elegedettseg lenne a vildgon. Igy
azonban kenytelenek vagyunk beerni a vilag regi rendjevel, es megmaradni abban a meggydzddesben, hogy bizony az hamis es tdkeleden, es olyan is marad.
Vegezetul kdzreadom a vdros szerb elemi iskolaja eddigi igazgatdinak es tanitdinak Hstajdt.
Igazgatdk:
1.
2.

Prokopije Popovic lelkesz (1780)
Jovan Kastra (1797)
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3.

Jovan Belanovic (1798)

4.
5.

Jeftimije Popaneskovic (1820)
Pavle od Belgradi (1836)

6.

Jovan Nedic (1858)

7.
8.
9.

Petar Rimski lelkesz (1864)
Jovan Ignj atovic (1871)
Andreja Radubicki (1878)

10. Kornel Cupic lelkesz
Tanitdk:
1.

Mihajlo Milosavljevic (1788)

2.
3.
4.
5.

Georgije Maksimovic (1793)
Mojsije Popovic (1794)
Jovan Beckerski de Tsiged (1794)
Simeon Josifovic (1799)

6.
7.

Georgije Stojsic (1799)
Sigismund Lazic (1799)

8. Aronjelenic(1800)
9. Ksenofont Vlahovic (1801)
10. Lazar Pavlovic (1803)
11.
12.
13.
14.
15.

Konstantin Stojanovic (1803)
Nikola Mesarovic (1804)
Dimitrije Arsenovic (1808)
JoakimVujic(1811)
Jovan Nedic (1812)

16.
17.
18.
19.

Zivko Jovanovic (1812)
Jovan Vujkovic (1812)
Vasa Arsenijevic (1813)
Nikola Neric (1814)

20. Vaszilije Damnjanovic (1815)
21. Aleksije Ihc (1826)
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22. Georgije Josifovic (1829)
23. Jovan Vujic (1844)
24. RadosavAndric(1858)
25. VasUije Mastanovic (1859)
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Marko Rimski (1860)
Cvetko Milic (1864)
KorneUje Cupic (1868)
Aleksije Kocoba (1872)
Petar Beric (1871)
Tinka Jovanoviceva (1901)

A jelentos szentendrei szemelyisegek felsorolasa eseteben eldrebocsatom, hogy nem torekedhettem teljessegre. Anelkul, hogy ennek
okait reszleteznem, megis kdzreadom e tdredekes nevsort, remelve:
egyszer majd arra buzdit valakit, hogy kiegeszitse. Ime, kdvetkezzek:
Arsenije Radivojevic piispok
1720 kdrul szuletett Szentendren. Itt es Budan vegezte iskolait. V i sarion Pavlovic bacskai puspdk - szinten szentendrei - mint jdtevdje magahoz veszi, es Szegedre kuldi iskolaba, utana pedig tanitdnak elhelyezi annak az elemi iskolanak a magasabb osztalyaba, melyet 1730-ban alapitott Ujvideken. Rabeszelesere 1751-ben elfogadja a szerzetesse avatast Pavle Nenadovic ersektol a rakovaci kolostorban'^^ E^gk utan protodiakonus^'^^ es az ujvideki papi iskola
oktatdja lesz. 1753-ban puspdki fotitkar, Visarion halala utan pedig.

X V I . szazadi ortodox kolostor a Szeremsegben; a 11. vilaghaboni alatt
elpusztult, jelenleg reszben felujitva (a kozeleben levo falu magyar neve
Dombo)
18'' elso-diakonus (archidiakonus), magyarul foszerpap
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1757-ben a bacskai eparchid*^ adminisztratora. 1759-ben Maria
Terezia kiralyno elismeri dt pakraci'^* piispoknek. 1763-ban magyar
nemesseget kap, majd kerelmere 1770-ben athelyezik a budai puspdkseghez. De Vidak ersek javaslatara 1774-ben a bacskai eparchiara
jon, es elfoglalja Ujvideken a rezidenciat.
Ott dt mar regtdl nem kedveltek a varosi birdsag valasztmanyi
tagjai, ezert megkeseritettek az eletet. A helyi hatosagok Visarion
idejeben meg tiszteltek a puspdkdt, es ezt megkdvetelte Arsenije is.
Korabban peldaul, 1749-ben, amikor egy bizonyos Zivota Ristic U j videken nyilvanosan gyalazta a bacskai konzisztoriumot, letartoztattak, s a puspdk kivansagara a kdvetkezd elegtetelt kellett szolgaltatnia: az egesz birdsag jelenleteben le kellett terdelnie a fosziilet
ele, es haromszor sajat kezuleg szajon vagni magat, igy ismerve el,
hogy vetkezett. A nyilvanos sertes nyilvanos elegtetelt kdvetelt. De
valtoztak az idok. 1780-ban Marko Servickit megvalasztottak a konzisztdrium polgari tagjanak. 6 egy kesobb hiresse valt szerb mecenas volt, tdrdkkanizsai'^''foldesur,hazafias erenyei mellett csipkeIddd modoni es nyughatatlan szellem. Amikor ez az ember 1777ben a varosi birdsag elott megsertette a konzisztoriumot, amely azutan ugyanennel a birdsagnal kdvetelte, hogy dtven forint penzbirsagra iteljek, behajtottak ugyan rajta a birsagot, de csak hosszu
halogatas utan.
Arsenije puspdk azonban egyebkent sem volt elegedett a varosi
birdsaggal es a polgarokkal, nem tiirte a beavatkozast az egyhazi
iigyekbe, nehezmenyezte, hogy az iskolaval korlatlanul rendelkeznek, hogy unnepekkor nyitva tartjak iizleteiket, meg azt is, hogy a
varosi birdsag rendelkezesei csorbitjak a papsag anyagi erdekeit.

'8' eparchia vagy eparhia: gorogkeleti egyhazkeriilet
i8<^ varos a mai Horvatorszagban (magyarul Pakrac)
varos es kozseg Szerbiaban, Eszak-Bansagban (Novi Knezevac, NeuKanischa)
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Minden ilyen esetben kielesedett a puspdk es a hivek kdzdtti ellentet.
1777-ben az allami hatosagok megtiltjak, hogy a temetesi szertartasok alkalmaval a holtakat nyitott koporsdban kiserjek egeszen
a sirig. A puspdk eldre latja, hogy ez a rendelkezes rossz hatassal lesz
a hivekre, es halogatja a kihirdeteset mindaddig, amig a megyei tanacs nem kenyszeriti, hogy korlevelben kdzdlje a neppel es a papsaggal a temetkezesrol szdld rendeletet. Am a nep fellazad, igy nehany
helyen a papok kenytelenek a temetest a regi szokas szerint vegezni.
Masutt viszont nem hajlandok a fedetlen holttestet a sirig kiserni,
ezert a temetes pap nelkiil megy vegbe. Ezekben az esetekben a papok
visszaadjak a stoldf^^. A nep elegededen, s egyre csak zugolddik: milyen szomoru latni, hogy az embereket pap nelkul temetik, mintha
allatok lennenek... Ezt meg kell akadalyozni, meg az eletuk aran is!
1777. oktdber 8-an, amikor a hajnali miserdl kijdnnek a templombdl, egyszerre tobben felszdlalnak:
- Gyerunk a piispokhoz!
Elindul egy nagy csapat ember - legtdbben kiszolgalt katonak a puspdkhdz, hogy felszolitsak: jarjon kdzbe, hogy az embereket a
regi szokas szerint temessek, nyitott koporsdban, ne lezartban, mint
a fertozotteket. Igy ernek el, zajongva a piispoki udvarig. A puspdk
— osz haju es dsz szakallu aggastyan - baratsagosan fogadja oket,
es nyugodt arccal megkerdezi:
- Fiaim, mit kivantok tdlem?
Ekkor a vezetdjuk, bizonyos GUgorije Popovic elmondja, miert
jdttek, szemrehanyast teve neki, hogy az emh'tett rendelet az d miive,
s hogy a hiveket gdrdg katolikus hitre akarja atten'teni, miutan eladta oket.
- Fiaim - felel a piispok kdnnyes szemmel - , a csaszamo kdvetelte

temetesi dij
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Igy, ez nem az en vetkem. De kesz vagyok Becsbe menni, es csaszari
kegyelmet kerni, hogy minden a regiben maradjon, meg ha ezt az
dltdzekemet kell is eladnom, meg ezt a keresztet.
- Hat add el - valaszolja GHgorije - , nem is lUik hozzad, ha eladtad
a nepet!
Erre a durva ragalmazasra az dsz agg kezeivel elfedi arcat, megtantorodik, es el is esne, ha titkara fel nem fogja, es egy szekhez nem
vezeti. Ekkor megszdlal egy hang:
- Hagyjatok bekeben, nem az d miive volt, a Felseges Csaszamo
parancsolta igy.
Kozben a piispok is magahoz ter, s felemelkedik szekerdl:
- Ne szltsatok lazadast! - mondja, s kijelenti, hogy az erseknel kivansagukat tamogatni fogja. A tdmeg azonban nem oszlik szet mindaddig, mig a puspdk meg nem igeri, hogy a temetesi szertartast a
regi szokas szerint fogjak vegezni.
A z istentisztelet utan meg nagyobb tdmeg gyiiUk ossze a puspdki
udvar elott, ahol a puspdk eppen ezen a napon latja vendegiil az erseket, a temesvari es karansebesi'^' puspdkdt, a varasdi generalist, valamint annak adjutdnsdP^ es platzmajorjdf^. Arsenije puspdk valoszinuleg veliik egyetertesben mondja azt a nepnek: nyolc napon
beliil megtudjak, hogyan intezodik el a dolog, addig pedig vegezzek
a temeteseket a regi szokas szerint.
Ekkor a magisztratus felsdbb parancsra meginditja az eljarast a
zugoldddk eUen, s a fdkolomposokat fejenkent hatevi bdrtdnre itehk, de 1781-ben szabadon bocsatjak oket. A kiralyi biztosnak es
tolmacsanak 255 forint 52 es fel krajcart fizetnek ki a varos penztarabdl, amit azutan - bdrmilyen fiurcsanak tiinik - a piispoki birtok
jdvedelmebdl hajtanak be.
varos a mai Romaniaban, Bansagban (Caransebes, Karansebesch)
segedtiszt
terparancsnok, itt valosziniileg varparancsnok
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Alighogy Arsenije piispok ebbol a bajbol kilabalt, rosszakaroi
mar 1780. augusztus ho elejen panaszt tesznek ellene a csaszarnonel, megragalmazva a hatvaneves oregembert, akinek elete mindig
tiszta es feddhetetlen volt, a szoddmid'^^ ocsmany biinevel. Mind a
magisztratus, mind a legidosebb es legtekintelyesebb emberek fellepnek erdekeben, allitvan, hogy dt mindig peldas viselkedesiinek
ismertek. Maga a szerencsetlen dreg is szemelyesen utazik fel Becsbe,
hogy megvedje magat a ragalomtdl. De mindez hiabavald. A megprdbaltatasokat nem birja elviselni, es 1780. december havaban
zavar tamad elmejeben. A felsdbb hatosag ekkor kimondja, hogy
bar a vizsgalatot ellene le kellene folytatni, de miutan nem beszamithatd, ezt egyeldre elhalasztjak, addig pedig tartsak bezarva valamelyik kolostorban. Igy a puspdkdt Bezdin''^ kolostoraba kiserik,
es eltartasara evi 200 forintot rendelnek el.
Ettol kezdve a martir puspdk a legnyomorusagosabban tengeti
dreg napjait. Megfosztva becsiilettdl, tisztsegtdl es anyagi eszkdzdktdl ugy el, mint egy szamiizott, akit mar nem is sorolnak az elok
koze. 1782-ben meg piispoki keresztjet is elveszik tole, az aranylanccal egyiitt.
Ottani eletenek jeUemzesere kdzlunk nehany adatot Jakov Jovanovic ujvideki kereskedo szamlaibdl, melyeket a tdnkretett puspdk
terhere aUitott ki. (Az iUetd akkor a bacskai egyhdzmegye adminisztratora volt.)
A szdmlakdnyv szerint a piispok ur betegsege idejen,
keszpe'nzben es druban:
•t* keszpe'nzben a gyogyfiivekert az ur Idbdnak
gydgyitdsdra 18 krajcdr^'^^;
" 2 bibliai eredetu kifejezes (lasd: Sodoma es Gomora) a nem utodnemzesre iranyulo szexualis aktusra (pi. aUatokkal valo kozosiiles)
ma Romania, Arad megye (Szegedtol delkeletre)
Maria Terezia vezette be valtopenzkent
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• keszpenzben adtunk az urnak 2 forintot;
•t» keszpe'nzben kiildtiink az lirnak 1 forintot;
*X'egy par harisnya az urnak 30 krajcar.
Amit pedig 1781. februar 7-tot mdrcius 21-ig, vagyis 42 napon dt a piispok dr etkezesere es az etelhorddsra kdltottem, annak megfizeteset Sofronije Kirilovic urjoakaratdra bizom.
17S2 tavaszan a puspok elhagyta a kolostori bortont egy romai katolikus pap segitsegevel. Bolyongasa kozben, teljesen elszegenyedve
Triesztbe erkezett. A hatosagok szokevenynek minositettek, de
nem haborgattak tdbbe, csak megtiltottak, hogy Magyarorszagra
visszaterjen, kiildndsen a bacskai egyhazmegyebe. 1783 juniusaban,
miutan betegsegebol felepult, megkiserelte, hogy pereskedes utjan
visszaszerezze eldzd rangjat, ezert Benyovszki SamueUiez, a pesti iteIdtabla iigyvedjehez fordult, hogy csaszari kezesseggel vegye vedelmebe dt a bacskai megyehaza elott, 100 dukat fejeben. Benyovszki,
akinek nevet ebben az iigyben a legnagyobb tisztelettel emhthetjuk,
hatarozottan fellepett Idiense erdekeben, es megddnthetetlen ervekkel cafolta a birdsagon a piispok ellensegeinek ragalmait, akik
ezt kdvetoen a targyalas elnapolasat es uj hatarido kitiizeset kertek.
Ezenkozben, 1783-ban a szerencsetlen dreg meghalt.
A z aljas ragalmazdk azonban meg ekkor sem hagytdk nyugton,
egy replihdbariP^ rdtdmadtak a halottra, olyan gyaldzatos modon, melylyel az egesz pravoszlav egyhdzat megszegyenitettek. Benyovszki
dnzetlenul is a legnagyobb odaaddssal vedte a halott puspdkdt, es
azt kdvetelte, hogy ezt az istentelen replikdt semmisitsek meg. A z
ujvideki varosi ugyved maga is eUsmerte, hogy a puspdk ellensegei
az iratot rosszhiszemiien dUitottdk ossze, s elhatdrolddott az ugytdl.

nyilvanossagra hozott viszontvalasz

103
A megyehaza pedig ugy ddntdtt, hogy az egesz aktat leveltarba helyezi. (A Letopis Matice srpske''^'' 1881. evfolyamdbdl)
Visarion Pavlovic piispok
Szentendren szuletett, Krusedolban avattak szerzetesse, es ennek
a kolostornak az archimandritdja^'^'' volt. Mojsej Petrovic ersek ideje
alatt, 1730-ban megvalasztottak es felszenteltek bacskai piispoknek. Kimeleden ellensege volt Vicentije Jovanovic erseknek a maga
szenvedelyes es allhatatlan jelleme, valamint annak felszines miiveltsege miatt. 1757-ben halt meg.
Vicentije Jovanovic ersek
Szentendren sziiletett 1689-ben Jovan nevii atyjatdl es Anna nevii
anyjatdl. A rakovaci kolostorban avattak szerzetesse. 1728-ban
aradi puspdk lett, 1731. marcius 7-en, a belgradi nemzetgyiilesen
pedig megvalasztottak belgradi es karlocai ersekke. Ebben a minosegeben szabalyzatot adott ki a papok reszere, es 1733-ban bevezette az egyhazi iktatdkdnyveket"^. Horvatorszagban puspdkseget letesitett, Severin kdzponttal. Elso puspdknek egy Simeon
Filipovic nevu, egyszeru szerzetest nevezett ki, akit a pravoszlav
vallas buzgd vedelmezese miatt kesobb bdrtdnbe vetettek, es a vizsgalati fogsagban meghalt.

i " " A Matica srpska alapitvany a szerb nemzeti kultura tamogatasara jott
letre 1826-ban, Pesten. Folyoirata, a Letopis Matice srpske 1825-t61 maig megjelenik Ujvideken.
kolostori eloljaro a bizanci (gorogkeleti) szertartas teriileten (arkhimandritesz gorogiil a. m. fopasztor)
Lehet, hogy ezek a protokolok tulajdonkeppen az anyakonyveknek feleltek meg.
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A z ersek tovabbi erdeme, hogy Karlocan, Eszeken es Dalyan'"
latin iskolakat letesitett, es V I . Karoly csaszartol sok engedmenyt
jart ki a nepnek.
Emlitesre melto, hogy az erseknek volt egy lovasezrede, melyet
Italiaban kitiintettek, es amelyben a tiszteket 6 maga nevezhette
ki. A z errdl szdld, nemet nyelvu dekreturrP-"'' a kdvetkezdkepp szdl:
Mi, Vicentije Jovanovic, Isten kegyelmebdl a gorogkeleti egyhdzak arkhiepiszkdposzcP-"^ es metropolitdja
Belgrddban es Karlocdn, a gorog szertartdsu illir nepeB'^^ primdsa^'^^ a Magyar, a Szerb, a Szlavon es a
Horvdt Kirdlysdgban, ugyszinte'n a temesi Bdndtban es a csdszdri Oldhorszdgban^"'^, 6 Csdszdri e's
Kirdlyi Felse'genek tandcsosa es a legfelsdbb engede'lylyelfeldllitott illir huszdrezred protektora stb.
Ezennel a megfelelo tisztelettel hozzuk tudomdsdra mindenkinek, akit illet: Ocsdszdri e's Kirdlyi
Katolikus Felsege mint az egesz illir nep vezetoje't
legkegyelmesebben felhatalmazott, hogy alakitsunk
egy illir huszdrezredet; ezenkivul az 1735. mdjus
30-i megdllapoddssal legkegyelmesebbenfelhatalmazott, hogy afent emlitett, nevezetes ezredbe, kezdve
az alezredestdl lefele az osszes tiszteket e's altiszteket
teljes hatalommal kinevezhessHk.

tortenelmi telepiiles a mai Horvatorszagban (Dalj)
2"° vegzes
vezeto piispok
202 iii{rgi^ okori balkani nepcsoport; itt a delszlavok neve osszefoglaloan
eloljaro, nagyobb tekinteUyel rendelkezo piispok (a gorogkeleti egyhazban meghonosodott neve: exarcha)
a Habsburg Birodalomhoz tartozo romanlakta teriiletek
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Fentiekbol kSvetkezoleg kidllitottuk ezt a dekretumotN. N.-nek
helysegbol, hogy az emlitett, es hdboruban szerzett erdemeirol tehetsegerol es
tetteirolhires ezredben mint
(rang) teljesitsen szolgdlatot. A dekre'tumot az illetonek azert
adjuk ki, hogy rangja, me'ltdsdga esfizetese tekinteteben mindeniitt, ahol sziikseges, igazolhassa magdt.
Mindezt sajdt kezu aldirdsunkkal especsetiinkkel bizonyitjuk.
Kelt

Vicentije Jovanovic sk.

A huszarezred az erseknek es a szerb nepnek sok gondot okozott.
Kesobb emiatt az ersek JosifJambrekovicot okolta, aki Savoyai Jeno
hercegnel, a becsi haditanacs elndkenel mint az ersek es a nemzetgyules meghatalmazottja szerepelt, mondvan, hogy az ezred felallitasat d sugalmazta. A z ezred eltartasara csak onkentes adomanyokat lehetett volna felhasznalni, ezert az addssaga nagyon megndvekedett. Ezzel az addssaggal meg Nenadovic erseknek is meggyiilt a baja. 1734 oktdberetdl 1735 vegeig a tartozas 159 ezer 660
forint es 13 Vs krajcart tett ki. Ezek miatt a keUemetlensegek miatt
1740-ben az ezredet megszuntettek.
Erdekesek azok a mozzanatok, amelyek az ersek napldjaban
1734. november 29-tdl 1735. Junius 8-ig talalhatdk, s eles fenyt
vetnek kapcsolatara adaz eUensegevel, Visarion bacskai piispokkel.
Abban az idoben az ersek egy kiilddttseggel Becsben tartozkodott. A napld szerint a becsi udvarban feltettek neki a kerdest, vane tudomasa arrdl, hogy Visarion eUene es az aUamhatalom eUen
lazitja a nepet. O ekkor vedelmebe vette Visariont, bar jdl tudta,
hogy valdban nines jd szandekkal iranta, es lepten-nyomon ragalmazza.
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1735-ben, meg a karlocai gyules elott, ahol a beerkezett kerelmekrol es ekszpedici6krdP°^ kellett volna targyalni, Visarion egyik
leveleben azt irja: ligy hallotta, hogy az uj kivaltsaglevelbe beiUesztettek ot pontot, s felo, hogy kigyd van a tarisznydbariP^. Ezzel burkoltan kifejezte ketsegeit az ersek hitenek oszintesegeben. Valoszinii, hogy a gyiilesen is sertegette es tamadta az erseket.
A z igazi hare kettejiik kozott azonban csak ezutan bontakozott
ki, s ez nem csekely mertekben jarult hozza az ersek halalahoz.
A z ersek beavatkozasa Visarion egyhazmegyejenek juriszdikcidjdba^^'^ sertette ot, s emiatt fel-feUangolt a vita kozottiik. Ehhez jarult, hogy az ersek elfogatta Andreja Atanasijevic kolostorfonokot,
mert nem fizette ki a szamlait. A hosszan tarto fogsaggal kimeletlenul megbiintetett kolostorfonok tobbek kozott Visarionhoz is
fordult, aki szivesen vedelmezte a papokat es szerzeteseket, ha elorancigaltak oket holmi regi szamlak miatt. (A szamonkeres sokszor
valoban tiil indulatos, sot kegyeden volt.) Egyik leveleben, melyet
a budai puspdkhdz intezett, Visarion azt irja, hogy konnyen megszabadulhatna az ersektol, ha nem felne, hogy ezzel a nep ugyenek
art, azert pedig kesz lenne az eletet is aldozni. A gyules utan pedig
ismet levelben gyanusitja az erseket, allitvan rdla, hogy Becsben
azon mesterkedik, mikent tavolithatna dt el a bacskai puspdkseg
elerdl, de d minden erejevel azon lesz, hogy ezt megakadalyozza.
Vita folyt kdztuk arrdl is, hogy fel lehet-e olvasni az elmult gyules hatarozatat a nepi kivaltsagok tekinteteben az almasi^"* templomban, vagy sem. Visarion ezt megtiltotta, es bezaratta a templomot azok elott, akik ezt kertek. A z ersek pedig, ezzel ellentetben,
megengedte a hatarozatok felolvasasat. Amig Visarion Szegeden

inditvany (latin)

szolas a magyar ktgydt melenget a keblen ertelmeben
joghatosag, igazsagszolgaltatas, torvenykezes (latin)
varosresz Ujvideken
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tartozkodott, vizsgalati eljaras kereteben kihallgatott nehany papot
es katonat, majd megengedte, hogy a templom mindenki elott nyitva
legyen, es a papok megtarthassak az istentiszteletet.
A z ersek napldja szerint 1735-ben, dsszel, amikor d es meg nehany puspdk Temesvaron tartozkodott, Visarion arra kerte dt, bocsassa meg, hogy sertegette. Megigerte, hogy ilyet tdbbe nem tesz,
engedelmes lesz, s konnyezve hullott elotte afdldre. Azt is feljegyezte,
hogy HamiltonfeldmarschalP'^ ez alkalommal igy intette Visariont:
- Adj halat Istennek, te nyugtalan lelek, mert a metropoUta nemegyszer hullott terdre a miniszter elott temiattad, es konyorgott
erted; egyebkent te mar regen azon a bizonyos helyen lennel, mert
be voltal irva a fekete kdnyvbe; ha a jdvdben is ilyen nyughatadan
leszel, meg fogod ismerni a csaszari hatalmat!
Igy hat Temesvaron az ersek es a piispok baratsagban valtak el, de
az ellensegeskedes kozottiik nemsokara kiiijult.
Egy vizsgalat folyaman, amelyet az ersek vezetett a puspdk es
Sekula Vitkovic fdkapitany kdzdtti vitaban, az ersek ki akarta oket
bekiteni, de ez nem sikeriilt. A puspdk ugy velte, az ersek teved
ebben az iigyben. Felrdtta neki, hogy veszelyezteti az d tekintelyet,
amikor a papjait kihallgatja, mint ahogy az is, hogy a fdkapitany beidezi az d papjait az ersek ele. Ebben az ugyben Visarion bol haragosan fellangolt, hoi ismet lehiggadt.
- T u d o m - fakadt ki egy alkalommal - , hogy az ersekjdindulatu,
de az egyszeru diakok meg az ostoba emberek meghurcoljak miatta
a nevemet a kocsmaban. Azt meselik, az ersek el akarja mozditani
a piispokot, s mast akar kinevezni. S ezt maholnap mar guszlcP^"
mellett eneklik a vakok... Ezert arra kerem dt, ne szegyenitsen
meg, mert ugy elbanok vele, hogy dt ersek sem tudja megmenteni,
de dtven vagy dtezer sem! A becsiiletemert az eletemet is felaldotabornagy (regies, nemet)
nepi hangszer, mas neven guzlica
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zom, mert en a hivatasomat jol vegzem, az ersek pedig azt sem
tudja onmagardl, hogy micsoda. Neki meg sokat kell tanulnia! Szivesen feltennek neki harom dogmatikai kerdest, hogy fejtse meg,
ha tudja. De ha nem, jdl vigyazzon! Ezert hat, Isten neveben, munkalkodjatok a bekeert kdzdttunk — de ha d nem akarja a beket,
akkor amint d elkezdte a kihaUgatasokat az en egyhazmegyemben,
ligy fogok en is tenni az dveben, s a birdsag ele viszem, ahonnan
nem huzza ki elve a fejet! H a en elhagyom az egyhazmegyet, az dszszes kivaltsag megsziinik...
Amikor pedig az ersek elrendelte, hogy Visarion egyik (sanaci^'')
espereset vizsgalat celjabdl eldvezessek Karldcara, es ezt azzal magyarazta, hogy az emlitett esperes a kevelyseg magjat hinti, es nyugtalansagot ebreszt a nepben, Visarion ezt mondta:
- Manapsag nines tdbbe sem hit, sem torveny. Olyat teszek, amiert a kivaltsagokat elviszi az drddg, a nep elpusztul, s az en fejem is
elvesz!
Haragjaban ezzel arra celzott, hogy tdnkreteheti az erseket, ha
feljelenti Pero Segedinaccal^'^ fennallo kapcsolata miatt - amelyrol
sok szdbeszed esett, bar alaptalanul.
Ilyen kirohanasok utan bekerdl mar szo sem lehetett. A z ersek,
Traun generaUssal^'^ egyetertesben, elhatarozta a piispok letartdztatasat, es ez meg is tortent. Ket musketast allitottak drzesere. A z
ersek azonban, a kivaltsagokra hivatkozva azt kdvetelte, hogy a letartdztatott piispokot az d gondjaira bizzak, igy a petervaradi varbdl
Petrovaradinski sanac. Az ortodox hit gyakorlasat a Habsburgok gatoltak Ujvideken, ezert a szerbek ujabb telepiilesreszt hoztak letre maguknak
a Duna partjan, a petervaradi eroddel szemben, melyet Sanacnak neveztek.
Szegedindc Pero neven szerepel a a magyar tortenelemben. 1735-ben
Delvideken az elegedetlenkedo jobbagyok es hatarordk felkelesenek egyik
vezetoje, akit kerekbe tortek ezert.
2 " Otto Ferdinand
von Abensberg und Traun (1677-1748), magas rangii
osztrak katonatiszt, generalfeldmaschall Maria Terezia idejen
2"
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a karlocai rezidenciara vittek at. A z ersek megigerte a generalisnak,
hogy mindenrol ertesiti a csaszart, es hogy Visarionra vigyaz, mig
megjdn a csaszar hatarozata.
Visarion nem sokkal ezutan kiszabadult, es a hare folytatddott.
Ebbe belekeseredve az ersek 1737. Junius 6-an, Belgradban meghalt. Maradvanyait a Saborna-templom kdzepen temettek el, amit
akkoriban kezdett epittetni. De miutan 1739-ben a tdrdkdk viszszatertek Belgradba, 1749-ben Pavle Nenadovic ersek atvitette a
csontjait Rakovacra, ahol az oltar falaban helyeztek el a maradvanyokat. A marvanylap, mely e helyet jelzi, Georgije patriarka Oszentsege altal tetetett oda.
Visarion sokat vetkezett Vicentije ellen - ez kitiinik 1737. julius
1-ji levelebdl, amelyben az ersek halalaval kapcsolatban a kdvetkezdket irja:
Meggyont es megdldozott torve'nyeink szerint, mint
kereszteny.
Ebbol levonhatd a kdvetkeztetes, hogy d maga is megbanta, hogy
ketelkedett Vicentijenek a pravoszlav vallas iranti oszinte elkdtelezettsegeben. Azonban Vicentije sem maradt addsa Visarionnak,
mert vegrendeleteben az drdk bird iteldszeke ele citalja.
H a eliteljiik is Visariont oktalan allasfoglalasa miatt, egyuttal azt
is el kell ismernunk, hogy Vicentije sem volt hibatlan. Nem volt
elegge felkeszult, emellett fektelen es heves vermersekletii. Hatalomvagya oly nagy, hogy az mar a kegyedensegbe hajszolta, ez pedig
igencsak csdkkentette lelkeszi tekintelyet. A harcban nem volt tekintettel senkire, indulatos volt es ezert gyakran igazsagtalan. Szerette a fenyiizest, es gatlas nelkul kdltdtte el ket puspdk elkobzott
vagyonat. Szerencsetlensegere az akkori magasabb kdrdk vallasi
pohtikaja es az dsdk vallasat hiven drzd nep koze keriilt. A z ilyen ellentetek kozott az eros egyenisegek is gyakran feldrlddnek. Erde-
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mei koze sorolhato, hogy elkotelezett voh az egyhaz es a nep irant,
partolta az iskolakat, melyekbe a hittudomanyi es vilagi tantargyakhoz orosz magisztereket hozatott, valamint hogy adakozo,
tisztesseges es nemes lelkiiletii ember volt. (Letopis Matice srpske,
1900. evfolyam)
Dimitrije Radubicki, csaszari es kiralyi
uldnus^'^'^ alezredes
A Radubicki csalad 1792-ben kapott nemesi cimet, igy tobbszor
emlitik a szeremsegi nemesi csaladok listajan. A csalad rendkiviili
tagja Dimitrije, akit mindig szentendreinek tudtak, igy magam is
ekkent szolok rdla. Lehet, hogy eppen az d hostettei altal soroltak
be a csaladot a nemesek a soraba. A napdleoni haboruban szerzett
hirnevet. Eleterdl sajnos nem rendelkeziink terjedelmesebb leirassal, csupan egyes reszletek ismertek. A m ezek is bizonyitani fogjak,
milyen vitez is volt Dimitrije.
Amikor a franciak 1793. oktdber 25-en Uttenhofennal megverik
Hohenlohe^'^ dragonyosait^^^ es egy ezred nemet gyalogost, a hatardrseg hdsiesen a segitsegiikre siet a szlavon lovassagi hadosztallyal,
es megmentik oket. Ebben a harcban a mi Dimitrijenk is kitiinik.
A z 1794. majus 10-i mannheimi csata kapcsan szinten koszonettel
emlekeznek meg Dimitrije Radubicki alezredesrdl. 1796. szeptember 22-en Meiningennel ismet kitiintetik 1797. aprihs 11-en DiersLengyel eredetii konnyulovassag. Fegyverzetiiket dzsida (hoszszii landzsa zaszloval), szablya es pisztoly alkotta; egyenruhajuk jeUegzetessege a negyszogletes csako, az elol kikemenyitett mente es az oldalt csikos
nadrag.
Friedrich Ludwigzu Hohenlohe-Ingelfingen (1746-1818) porosz generalis
2"" Dragonyosok. Gyalogoskatonak, akik lohaton kozlekedtek, de gyalogszerrel hadakoztak, s a kardon kiviil rovid puskaval is fel voltak fegyverezve.
Nevuket a sarkany (dragon) alakii tuzfegyverrol kaptak.
2" Uldnusok.
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heimnel nyolcszaz hataror harcol negyszaz francia ellen. Kulonosen
hosiesen kiizd a szentendrei Dimitrije Radubicki, aki ebben a lovas
iitkozetben meg is serul. Vegiil - a franciak elleni, 1809. Julius 5-6-i
tamadas soran Zagrabnal - az ulanusai elen harcolo, bator alezredest
egy agyugolyo eltalalja a melle kozepen, es holtan rogy ossze.
Jakov Ignjatovic, iinnepelt szerb regenyiro
A szentendrei sziiletesil, nepunknek nagy szolgalatot tevo irodalmar, a szerb Jokai eletrajzat itt nyugodtan mellozhetjiik, mivel az
mar megjelent jeles irodalmarunk, Momcilo Ivanic toUabol a
Srpska knjizevna zadrugcP-^'' 60. es 61. fiizeteben, igy elerheto minden erdeklodo szerb szamara.
Maksim Nestorovic piispok
Mojsej Petrovic ersek 1728 augusztusaban Belgradban verseci^'* es
karansebesi piispokke szentelte, amit V I . Karoly csaszar hagyott
jova. 1738-ban halt meg.
Pavle Avakumovic piispok
Eloszor pakraci szlavon, majd aradi piispok 1786-t6l 1829-ig.
Pavle Radivojevic baro, csaszari es kiralyi
taborszernagy
Szentendren szuletett 1766-ban. Nagybatyja az lijvideki piispok.
^'^ &xerb Irodalmi Tdrsulat. Szerbiai konyvkiado; 1892-ben alapitottak, ma
is mukodik.
tortenelmi varos Szerbiaban, a Bansag deli reszen (ssxrbiil Vrsac)
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Arsenije Radivojevic volt, aki tanittatta unokafivereit. A szerben
kiviil tudott nemetiil es magyarul. Mivel az osztrak hadseregben
szolgalt, taborszernagy lett, csaszari es kiralyi titkos tanacsos, Lipot
rendjenek parancsnoka, az orosz Szent Anna- es meg tobb rendjel
birtokosa, a szardiniai Szent Mauritius-rendjel nagykeresztjenek
lovagja es a 48. ezred tulajdonosa. A harmadik osztrak-porosz haboru^" kezdeten, 1778-ban a varadiniakkal^^" harcolt mint fohadnagy. 1801-ben lett ezredes a 18. Stuart-ezredneP^i. 1823-ban
Zagrabban mar vezenylo generalis. Nemcsak rendkiviili katona
volt, hanem melegszivii szerb is, aki Horvatorszagban az ottani
szerbeket buzgon vedelmezte es segitette. 1829-ben halt meg, eletenek 63. eveben. Musicki^^^ 1823-ban neki szentelte koltemenyet,
melynek cime: Emle'kezes Radivojevic bdrora. E mdvet masodizben
halalanak eveben, 1829-ben, Budan adta ki Josip Marie elsoeves
bolcseszhallgato a budai hazafiak kivansagara,^ ^a^a'ror'u/^/^i katondk siralmai nagymeltosdgu Pavle Radivojevic bdro ur haldla alkalmdhol cimmel.
Sinesije Zivkovic piispok
Szentendrerol szarmazott. 1741-ben aradi piispokke szenteltek
Rakovacon.

™ a bajor orokosodesi haboni (1778-1779)
Petrovaradin, Petervarad
Patrick Stuart (1740, Riga - 1808, Praga) a skot uralkodoi csalad leszarmazottja. Tabornok az osztrak hadseregben 1783-t61. A nevet viselo 18.
loveszezred parancsnoka 1791-t6l halalaig. A hadseregek altalaban szamozott egysegekbol alltak, es az egyes alakulatok gyakran viseltek alapitojuk, fenntartojuk nevet is.
Lukijan MuHcki (1777-1837) szerb iro
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Sinesije Radivojevic archimandrita
Szentendren sziiletett. Apja neve Jovan, an)ja neve Anastazija (szuletett Turnai). A latin iskola befejeztevel, 1792-ben Ujvideken belepett a szerzetesi rendbe, ekkor kapta a Sinesije nevet. 1802-ben
a bacskai Kovilj kolostoranak zardafonoke lett, 1804-ben archimandrita. 1832. aprihs 18-an halt meg mint a grgetegi^^^ kolostor
archimandrita]a. Bucsuztatojabol, amelyet Pahomije Jovanovic
szerzetespap tartott, megismerhetjiik csaladjanak tortenetet, akik
a szerbekert sok aldozatot hoztak.
A gyaszbeszedben harom Radivojevic fiver szerepel: Arsenije, a
mar emlitett bacskai piispok, Jovan, tovabba egy nev szerint nem
emh'tett harmadik fiver, akinek szinten meg nem nevezett fia, a tomasevaci^^'* hos 1788-ban halt hosi halalt mint csaszari es kiralyi
kapitany a Temes folyo hidjanak vedelmeben. Jovannak harom fia
volt es egy leanya, Sofija. Petar fia 1820-ban halt meg Versecen
mint alezredes, a masodik fia volt Stefan (Sinesije), a harmadik
pedig Pavle, aki mint tiszt esett el Veronaban 1829-ben, ket fiiit
hagyva hatra: Stefan csaszari es kiralyi hadnagyot es a kiskoni A n tonijet. Noveriiknek, Sofijanak ket leanya volt: Ana, Nikola Grujic
versed plebanos felesege es Marija, aki Petar Cvetkovic szentendrei
kereskedohoz ment ferjhez.
Stevan Avakumovic piispok
1798-ban mint grgetegi archimandritat a zsinatban karlocai piispokke neveztek ki, 1801-ben pedig athelyeztek a temesvari egyhazmegyebe.
telepiiles Szerbiaban, Szeremsegben (Gorgeteg)
22'' telepiiles a mai Eszak-Szerbiaban, magyar neve Tamaslaka; a Habsburg
Birodalom katonai igazgatasu hatarorvidekehez tartozott
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Be kell latnunk, ezzel a rovid listaval nem mertilt ki azon szentendrei szerbek szama, akik a szerbsegert tevekenykedve erdemeket szereztek. Alaposabb kutatas utan meg sok nev keriilne elo a feledes
homalyabol, kiilonosen a I I I . Arsenije vandorlasat koveto idobol.
E z azert is valoszinu, mert abban az idoszakban nepiink kulturalis
es politikai elete Szentendren osszpontosult. I I I . Arsenije tronja
koriil, kiilonosen 1701-t6l kezdve, amikor az ersek ott letelepedett.
Megemlithetnenk peldaul Kiprijan szerzetest es tanitvanyait: Gavrilot es Mihajlot. Szinte minden Buda es Szentendre kornyeki egyhazi konyv Gavrilotol szarmazik, akinek tevekenysege 1716-t6l
1747-ig terjed.Tole eredhet a sok regi kis ikon is a Pozeravacka-,
Ciprovacka-, Preobrazenska- es Opovacka-templombol. Mihajlo
felszentelt szerzetes mellett Zaharija diakonust kell meg emh'teniink; 1693-ban mindkettejiiket Oroszorszagba kiildtek, a moszkvai patriarkahoz, Adrianhoz. Tovabba Gavrilo Stefanovicot, aki
Dositej225 es Vuk^-^e gmlitesre melto elofiitaranak szamit a szerb nepnyelv irodalmi rangra emeleseben, fejleszteseben. A z 6 munkalkodasa 1725 es 1745 koze esik. Vegiil nem szabad elfeledni, hogy a nepszinhaz letrejotte Szentendren Joakim Vujic^^'' nevehez kotodik.
Ezeknek az alkotoknak az elete nem elegge ismert, pedig ha tobbet tudnank roluk, az igen hasznos lenne a kor kulturalis allapotanak felmereseben. Mindenesetre a neviik bizonyitja Szentendre
kiemelkedo jelentoseget a szerbseg koreben, es nem ketseges, hogy
mukodesiik halara kotelez valamennyiiinket.
Most pedig a szentendreiek szellemenek felidezesere vallalkozom. E z a feladat nem is annyira tdrtenelmileg erdekes, mint in-

Dositej OiradovU{1739-lSll), a szerb felvilagosodas kiemelkedo alakja
22' Vuk Stefanovic Karadzic {17S7-1S64), a szerb nyelvujitas atyja, a modern
szerb irodalmi nyelv letrehozoja
Joakim Vujic (1772-1847), a szerb szinhaz megteremtoje; vandorszineszekbol alio tarsulataval 1813 es 1835 kozott Szentendren is mukodott
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kabb neprajzilag. Ezaltal nemcsak a szerbseg egy bizonyos retegenek eletere vethetunk egy flito pillantast, de megismerhetjiik nepiink lelkiiletet is. Lathatjuk, hogy rendkiviili koriilmenyek kozott
milyen kitartoan vedi es fejleszti azt, amit onmagaban a legertekesebbnek tart. Ugy is mondhatnank: egy ilyen elemzessel felmerhetjiik a nep kitartasat az onallosagert vivott harcaban.
Mikozben ismertettem a jelentos szentendreiek nevsorat, felideztem a szentendrei szellem legmarkansabb kepviseloinek alakjat.
Megfigyelhettiik munkajuk celjat es modjat, es ebbol kovetkeztetest vonhatunk le azokra az alapveto ertekekre, melyek vegig meghataroztak a szerbseg eletet ebben a varosban. Eletiik fo mozgatoja
a pravoszlav vallas volt, mely szetvalaszthatatlanul osszekapcsolodott eroteljes nemzeti ontudatukkal. Szent Szava szellemetol egykor atitatva, orokre az 6 eszmeinek kepviseloi maradtak. E s ahogy
Szava egykor - ifjukori politikai es vallasi hevuleteben - sajat nepet
lijIzraelnek nevezte, ugyanugy I I I . Arsenije is - a vandorlas siilyos
kinjaiban - nepiinket szerb Izraelnek mondta. E z , ugy velem, tobb,
mint koltoi szokep. Pillantsunk csak be a mult dokumentumaiba,
es megbizonyosodunk efelol.
A budai birosag az illetekes hatosagoknak 1733. marcius 5-i keltezessel kiild egy aktat, melyben tobbek kozott ez all:
Habdr kifejezzuk legnagyobb tiszteletitnket a csaszari dekretum es a tobbi utasitds irdnt, mindazondltalkijelentjiik, hogy nem hagyjuk el sajdt hitiinket,
nem mondunk le mindenre kiterjedd nemzeti kivdltsdgainkrdl, egyetlen pontban sem engedjiik meg jogaink csorbitdsdt, verimk utolso cseppje'ig igaz hitben
akarunk e'lni es husegben meghalni.
Kivilaglik ez a hiiseg a budai szerbek egy masik, Vicentije Jovanovic Vidak erseknek irott, 1778. november 24-i levelebol is:
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Ugyanezt dhajtjuk e's akarjuk. De ha sziikseg lenne
rd es Isten ugy kivdnnd, szent esfeddhetetlen valldsunkert es igaz hitiinke'rt mi valamennyien - az aszszonyokkal e's gyermekekkel egyiitt — keszek vagyunk
mint a juhok a vdgohidra menni; es az utolso itelet
napjdn megkdnydriil rajtunk az Uristen.
A budaiakehoz hasonloan eros vallasi erziilet fiithette a szentendreieket is. A het templom, a lepten-nyomon megtalalhato vallasos
targyii alkotasok, a fogadalmi napok*, az egyhazi szabalyok tiszteletben tartasa es a kereszteny tanitasok betartasa a mindennapi
eletben — ezek alakitottak a szentendreiek jellemet. Es ezek a kivalo
szokasok es tulajdonsagok allhatatossagot, lelekjelenletet es egyfajta
atszellemiiltseget kdlcsonoztek magan- es tarsadalmi eletiiknek
egyarant.
Nem kevesbe jellemzi oket a hangsulyozott lojalitas az uralkodohaz irant. A z 6 meghivasukra jottek Magyarorszagra es az 6 vedelmiik alatt telepedtek le, igy termeszetesnek kell tartanunk ezt
az erzest. Ugy velem, e lojalitas alapja nepiink sorsaban, tortenelmeben van, s ezt - meg ha csak egy rovid kitero erejeig is — megprobalom megindokolni. E z azert is fontos, mert a szerb betelepiilok
e szep jeUemvonasat mar a X V I . szazadtol kezdve gyakran ketsegbe
vontak.
A szerb nep fogadalmi gondolatava valt a torok elleni hare, miutan elvesztette allamat az ellene vivott evszazados harcban. Ettol
kezdve eletiiknek, letiiknek meghatarozo torekvese, hogy ezt a barcot szerencsesen megviyjak. Ehhez a legtobb lehetoseget a Nemetromai Birodalom kinalta, elen a csaszarral. A z osi hagyomany, ami
oket a Romai Birodalomhoz^^^ fjzte, melynek keretein beliil sok
szazadot toltottek a Nemanjicok elott, tovabba Dusan birodalmaa Keletromai, azaz a Bizanci Birodalom
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nak meg elo emleke titkos benso inditekka valt politikajuk megvalasztasaban. A z is nyilvanvalo, hogy a legnagyobb garanciat onallosaguk megorzesere a vilagi Nemet-romai Csaszarsagban talaltak,
ahol a kozmopolita iranyzat a bel- es kulpohtikaban egyarant vezerelvkent uralkodott.
Ezzel szemben a szerbek nemzeti fennmaradasa a legnagyobb
veszelynek lett volna kiteve az eluralkodo magyar nacionalizmusban, mely eppen akkor, a romai katolicizmus es a protestantizmus
kozotti elkeseredett harcban jott letre, illetve fejlodott ki. Tovabba
erthetetlen volt a bekoltozo szerbek szamara a magyar politikusok
kovetkezetlen politikaja, melynek soran hoi a franciakkal, hoi a svedekkel, hoi a lengyelekkel, hoi a nemet protestansokkal, hoi az oroszokkal meg a torokokkel kerestek kapcsolatot, holott a torokok
elleni hatarozott es egyertelmii csaszari politika bizalommal tolthette volna el oket.
Vegiil, miutan a magyaroknak ekkor mar nem volt sajat uralkodojuk, bizalmatlanok lettek a lazadasokban es rebeUiokban kitiint
vezetoikkel szemben is. E z kihatott a szerbek helyenek, szerepenek
megitelesere a csaszar es a magyar tronkovetelok harcaban. A z A n jouk, Luxemburgiak, Jagellok es Corvin Matyas uralkodasa idejen
meg a legnagyobb dicserettel emlegettek a szerb betelepiilok hiiseget es odaadasat a magyar allam szolgalataban. Csak Zapolya Istvan^-^' es fia, Janos alatt - habar szerb szarmazasiiak voltak - , valamint Bocskai Istvan^^", Bethlen Gabor^^\i Gyorgy^^^, s a
szinten szerb szarmazasii^^^ Thokoly Imre^^'' idejeben kezdodtek,
Szapolyai htvdn (t 1499) four, nador, I . Janos magyar kiraly apja
2^° Bocskai htvdn (1557-1606) allamferfi, hadvezer, erdelyi fejedelem
231 Bethlen Gdbor (1580-1629) erdelyi fejedelem, magyar kiraly
2^21 Rakoczi Gydrgy (1593-1648) erdelyi fejedelem
2'^ Ezt az eredeztetest adatok nem tamasztjak ala; bizonyithatoan csak I I .
Rakoczi Ferenc edesanyja, Zrinyi Ilona rendelkezett horvat felmenoldcel.
A tulzasokban nagy szerepe volt Szentklaray Jenonek, aki A dunai hajo-
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majd Rakoczi Ferenc^^' alatt folytatodtak a szemrehanyasok, felrova a szerbeknek a hazafiatlansagot, engedetlenseget es hdtlenseget - mindamellett, hogy a magyarok sem ismertek el valamenynyien ezeket a vezetoket sajat uralkodojuknak.
Nem szabad eLfelejteni azt sem, hogy ez az idoszak igen kedvezotlen volt onallo nemzeti uralkodohazak kialakitasa szempontjabol, mivel a torokok megerosodesevel Europaban feltetleniil
sziiksegesse valt, hogy a mai Osztrak-Magyar Monarchia nepei
minel erosebb egysegbe tomoriiljenek. E z t eloszor Zsigmond csaszar fogalmazta meg halala elott a cseh, magyar es nemet nemesek
elott, es ok elfogadtak gondolatait politikajuk vezerfonalakent - ha
nem is rogton, de kesobb annal inkabb - , amikor ennek sziiksegessege teljes erovel rajuk nehezedett. Ezen kenyszeriiseg hatasara
megsziintek a nemesi ellentetek es jelentosegiiket vesztettek a dinasztikus kerdesek. A z elso lepeseket ebben az iranyban a lengyel
es cseh Jagello-dinasztianal tettek meg, majd a Habsburgokra tertek at. Ennek a kenyszernek* a mi betelepiiloink sem tudtak (nem
is akartak) ellenallni, es pohtikajukat a jelen igazolja, egyben azt is
megmutatva, hogy jelentos es fontos szerepet vallaltak a Habsburgokkal kotott szovetsegben.
I I I . Arsenije szentendrei nepe annak az orszagnak a kellos kozeperol jott, amelyben ezeket a hagyomanyokat apoltak. Miutan
attelepitettek oket olyan koriilmenyek koze, ahol kifejezetten ebbe
a szerepbe kenyszeriiltek, lij uralkodoik benniik a legbuzgobb elharcosokra talaltak, e tekintetben messzemenoen szamithattak rajuk.

hadak tortenete (Budapest, 1885) cimii muveben mindezeket, s meg sok mas
csaladot is a szerbektol szarmaztatott (pi. a Zapolyakat, csak mert szlav
vezetelcneviik volt).
Thokoly Itnre (1657-1705) kuruc hadvezer, erdelyi fejedelem
/ I Rakoczi Ferenc (1676-1735) erdelyi fejedelem, a Rakoczi-szabadsagharc vezetoje
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Magas rangu csaszari funkcionariusok levelei meggyozoen tanuskodnak errol.
Igy baro Pfefershofen generalis, Buda varos es kornyeke parancsnoka 1700. szeptember 26-i es 1704. november 2-i, valamint 1707.
Junius 7-i levele; grof Starhemberg, Magyarorszagon parancsnoklo
generalis 1706. oktober 5-i levele; grofJohann Ludwig von Rabutin-Bussy feldmarschall 1707. februar 6-i levele, es vegiil Georg
Christoph von Scharfenstein, a magyar kiralyi kamara tanacsosa
es az egesz budai korzet felugyeloje 1724. februar 24-i levele.
A szentendrei pravoszlav konzisztorium 1747. szeptember 12-i
ugyirataban kozli:
Nem szuntunk meg eleget tenni kdtelesse'giinknek
Ausztria irdnt, es mint kegyes csdszdrndnk e's kirdlynonk, Mdria Tere'zia hd vazallusai is alattvaloi,
nevet az istentiszteleteken, a szent oltdrndl nyilvdnosan imdnkbafoglaljuk.
Dionisije Popovic budai piispok pedig a kovetkezo szavakkal fejezi
be 1792. marcius 1-ji kervenyet, melyet a csaszarhoz intezett, rezidencia epitese targyaban:
...a legodaadobb aldzatossdgban es husegben maradva mindhaldlig...
E z a lojalitas a hadsereg vonatkozasaban is fennall. Legyen szo a
kozos hadseregrol vagy a honvedsegrol, a katonakat Szentendren
mindig szivesen latjak, ezert nem lehet csodalkozni, hogy az egesz
osztrak-magyar katonasag ugy velekedik: egyike ez a legvendegszeretobb helyeknek a birodalomban. Emellett a fiugyerekeket szivesen adjak a hadseregbe, a lanyok pedig orommel mennek szerb
nemzetisegu katonatisztekhez. E s vegiil: a szerbek e kozismert jel-
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lemvonasa reven Szentendre a honvedsegi nyugdijasok varosava
valt, ahol az otium cum dignitatet^^^ szivesen toltik a kiszolgalt katonak.*
Miutan fobb vonalakban leirtuk a szentendreiek jellemet, a kevesbe fontos jellemvonasokra is kiterhetiink. Peldaul a kozmopolita
lovagiassagra, mely kiterjedt vilagi kapcsolataik reven alakult ki, es
a takarekossagra, ami szorosan osszeftiggott gazdasagi koriilmenyeikkel, viszont nem gatolta oket vendegszeretetiikben, melyrol
messzi foldon hiresek voltak.
Osszegezve a fent elmondottakat, a kozos szerb nemzeti jeUegbol
az a tiszta nyelv maradt meg nekik, melyet valamivel kemenyebb
hangsullyal beszelnek, mint a tobbi szerb, valamint az eredeti pravoszlav vallas, az eros nemzeti ontudat, a nemzeti tanc, a kolo es a
dalok. Viszont epiileteik, viseletiik, eletmodjuk, hazi szokasaik, es
az osok hangszerenek, a guszlanak a mellozese — mindezek a szerb
tobbsegtol valo hosszu kiilonvalas nyomait viselik magukon.
Idovel Szentendre jelentosege csokkent, s ennek oka letrejottenek es tovabbi tortenetenek sajatos alakulasaban keresendo. Sorsaban
Felso-Magyarorszag tobbi szerb telepiilesevel osztozik. Mivel a
X V I I . szazadban mondhatni kenyszerbol valt a szerb kulturelet
kozpontjava, nem tudta ezt a szerepet korlatlan ideig fenntartani.
A viharok lecsendesedese utan - amelyek a szerb elet kozpontjava
emeltek - e kozpontot vissza kellett helyezni a delkeleti videkre, a
Balkanra, ahol a koriilmenyek egyre inkabb konszolidalodtak.
Szentendre fokozatosan atadja kulturalis teren betoltott vezeto szerepet Ujvideknek, az pedig Belgradnak - a szerb nep termeszetesebb, igy tartosabb es megbizhatobb fejlodesenek biztositekakent.
A kozpont fokozatos visszahelyezodese igen koran megfigyelheto. Lazar car hamvainak atvitele Vrdnikhe, az erseki szek athe-

megerdemelt pihenes (latin)
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lyezese Del-Magyarorszagra vilagosan utalnak erre a valtozasra,
melynek okvetlen be kellett kovetkeznie. Emellett a nep is ritkul,
mind tobben koltoznek delre. E folyamat rogton a karlocai beke
utan, 1699-ben elkezdodott, es a Rakoczi-felkeles hatasa meggyorsitotta. Kesobb a kedvezotienebbe valo eletfeltetelek, kiilonosen a
kereskedelem es ipar csokkenese - ez utobbiak egyre inkabb B u dapestre koncentralodtak —, valamint kisebb csoportok mind gyakoribb elkoltozese ohatadanul gyengitettek az itteni szerb nepesseget. Ennek igazolasara statisztikai adatokkal kimutathatjuk a
Budan elo szerbek letszamanak csokkeneset:
•:• 1828-ban 759 szerb lakos,
1846-ban mar csak 460 (tehat 299-cel kevesebb),
•:• 1860-ban 384 (tehat 76-tal kevesebb), es vegiil
• 1860-ban237 326 (tehat 58-cal kevesebb)
E nepessegcsokkenesnek tehat nem kizarolagos oka a kihalas, hozzajarul a szerb nepesseg igen eros fluktuacioja, mely gazdasagi erdeke szerint ide-oda koltozik. E z utobbira erdekes adatkent
szolgalhat az abaposztd^^^ szaboinasok listaja Budan 1723-t6l 1773ig. Legtobbjiik Budarol vagy a kornyekerol valo, de vannak kozottiik Del-Magyarorszagrol is, Horvatorszagbol, Nisbol, Olahorszagbol, Kis-OroszorszagboP^', Bulgariabol, Dalmaciabol es ValjevoboP'"' szarmazok. Ugyanazok az okok jatszanak kozre naluk is,
mint a szentendrei szerbeknel.

itt valoszinuleg kesobbi datum szerepelt (eliras vagy nyomdahiba)
durva, festeden gyapjuszovet (regies)
Oroszorszag delnyugati resze a cari kozigazgatas idejen; ma Ulcrajna
2''° tortenelmi varos es kozigazgatas! egyseg Nyugat-Szerbiaban; regi magyar neven Macso vagy Valpo
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Ugy szami'tjak, hogy a X V I I . szazad vegen itt 800 haz vok. A
zadrugc^''^ eletformat feltetelezve minden csaladban atlagosan tiz
fo volt, ebbol kovetkezik a 8000 lelek, melynek legtobbje szerb. E s
valoban, egy 1748-as feljegyzes szerint Szentendrenek akkor kilenc
plebanosa volt, nem szamitva a piispokot, udvari szerzeteseit es a
parokian elo diakonusokat, akiknek a szama jelentos lehetett. 1761ben viszont mar csak osszesen 588 csalad volt. Koziiliik az Opovacka
(Ravanicka) varosreszben 86 csalad lakott, a Blagovestenska varosreszben 105 csalad, a Preobrazenska varosreszben 129 csalad, a N i kolajevska (Ciprovacka) varosreszben 69 csalad, az Uspenska (Beogradska) varosreszben 106 csalad es a Pozarevacka varosreszben 93
csalad. Meg kell jegyezni, hogy ide nincsenek beszamitva az Izbeg
nevu kozeU falu szerbjei, mert azt csak 1766-ban csatoltak Szentendrehez. Egy csaladra legalabb ot fot szamitva, 1761-re 2940 szerb
lelket kapunk. 1854-ben viszont mar csak 919 szerb van, 1227 dalmat es szlovak, 942 nemet, 467 magyar es 45 cigany. Vallas szerint
pedig 913 pravoszlav, 2344 romai katolikus, 36 lutheranus, 146 kalvinista es 60 zsido. 1892-ben 815 szerbet talalunk, de csak 595 pravoszlavot, es 3219 romai katolikust.
1892-re vonatkozoan Szentendre es a kornyezo falvak lakossaganak osszetetelet (ahol szerbek is vannak) az alabbi tablazat foglalja ossze.
Kozseg^t^

Szentendre
Budakalasz
Csobanka
Pomaz
Osszesen

Lakos
4 260
1 650
1627
3 473
11010

Szerb
815
513
319
764
2 411

Katolikus
3 219
1068
1291
2119
7 697

nagycsalad, hazkozosseg
szerbiil: Sentandreja, Kalaz, Cobanac, Pomaz

Pravoszlav Mas vallasii
595
446
513
69
248
88
770
584
2 126
1 187
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A szentendrei szerbek letszamanak gyors csokkeneset a fent emlitett kedvezotlen gazdasagi koriilmenyeken kiviil meg annak is betudhatjuk, hogy az iskolazott szerbek, kereskedok es iparosok nem
talalnak ehelyiitt megfelelo munkalehetoseget, igy vandorbot utan
nyulnak, es elmennek mas szerb teriiletekre vagy idegenbe. Tovabbi
magyarazatul szolgal, hogy a fdoxera megsemmisitette az itteni
hirneves szoloket. Napjainkban a kivandorlok szama 20 fo koriil
van. H a tovabbra is szamolnunk kell a kedvezotlen koriilmenyekkel, es tekintetbe vessziik a szerbek amugy is csekely szamat, konynyen belathatjuk, mennyi kart szenved - szamanak csokkenese szempontjabol - telepiilesiink szerb lakossaga evrol evre. Vannak meg mas,
nehezen kategorizalhato okai is a szerb nepesseg megcsappanasanak, s ezek a felsoroltakkal egyutt jelzik azt a tendenciat, mely hosszu
tavon a pusztulas szakadekaba dontheti ezt a szep szerb varost.
A m miutan e miivet elsosorban az ujabb kori szerb elet egy oromteljes esemenyenek szentelem, ezt nem ohajtom elhomalyositani a
mindig derek szentendreiek eleteben tortent sajnalatos mozzanatok fejtegetesevel. H a valaki azonban megis tobbet szeretne megtudni errol, egy lelkiismeretes szentendrei tudositohoz iranyitjuk,
ez pedig nem mas, mint a mi hirneves regenyironk, Jasa Ignjatovic-^''^. (Szentendre cimii ertekezese megjelent a Letopis Matice
srpske 137. koteteben.)
Munkam vegen megemlitek meg egy-ket jeUemzo momentumot
a helyseg multjabol.

Maria Terezia csaszar- es kiralynorol, aki mindig anyai kegyesseggel fogadta a szentendreiek kerelmeit es erdekeik vedelmeben szivesen kiallt, a hagyomany azt tartja, hogy egyszer, amikor atutazo^'^^ Jakov Ignjatovic (1822-1889) szentendrei sziUetesu szerb iro (a Sofric
csaladhoz rokoni kapcsolat flizte)
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ban Szentendren jart, kiilonbozo testiileteket fogadott, tobbek kozt
a szerb holgyek kiildottseget. De nagy baj volt, hogy koziiliik egyik
sem tudott nemetiil, a kiralyno meg nem tudott szerbiil. A legbeszedesebb holgy megis vallalkozott a feladatra, hogy lehetoleg minel
szebben lidvozolje 6t. S valoban, az alkalmi szonok a tobbi matrona
elen a kovetkezo szavakkal koszontotte a csaszarnot:
- Willkommen, vidllkommen, schone, gute Kaiserin!^''^
A kiralyno kegyesen fogadta oket, es - a szlovak nyelvet birvan,
mely a szentendreiek elott ismert, e nyelven - beszelni kezdett. Hogy
mit mondott, arrol nem szol a fama, de tudva azt, hogy az asszonyok, legyenek bar uralkodok vagy kozrenditek, soha nincsenek
tema nelkiil a szemelyes erintkezesben, feltetelezhetjiik, hogy beszede az anyak szent hivatasa koriil folyhatott. A beszed vegen pedig,
az elbocsataskor a szentendrei asszonyok orommel kialtottak:
- Schone, gute Furtikeit^"^, schone, gute Kaiserin!
*

A csaszarno talan epp a fent leirt szentendrei tartozkodasakor adta
meg az engedelyt arra, hogy az ejjeUor (bakter) szerbiil hirdethesse
az ejszaka orait - legalabbis a hagyomany szerint ez az engedely tole
ered. A bakter szovege jellegzetes a maga nemeben, ezert kozlom:
Poslusajte gospodari i gospode,
deset satiprode!
Boga, Trojicu hvalite,
sami sehe od zla hranite!
Udarilo deset sati..
2'*'' Isten hozta, kedves (szep), jo Csdszdrno!
2''' torzitva Furstlkhkeit (Furstin: fejedelemasszony, Fiirstinmutter: anyafejedelem)
2'"' Halljdtok, Urak es Asszonyok, / ttz ora elmult! /Istent es a Szenthdromsdgot
dicserjetek, / magatokat a gonosztol dvjdtok! / Tizet ictott az ora...
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A szentendrei bakter, aki a nema ejjel orait sztentori hangon jelezte,
reg elhallgatott - igy mar ez is csak a mult egy emleke.

Jozsef foherceg, a nador, aki maig el a nep halas emlekezeteben, egykor Buda varanak falain setalva, egy kertben eszrevett egy szerb embert, kezeben egy hosszu es fantasztikusan gorbe termennyel, amilyet 6 addig meg soha nem latott. Erdeklodesere megtudta, hogy
ez d^jurgeta^'^^. E s mivel azt is kozoltek vele, hogy ebbol kivalo etel
kesziil, a pontos leiras szerint megfozette - es annyira megszerette,
hogy attol kezdve igen gyakran keriilt fohercegi asztalara. A magyarok ma is szerb toknek mondjak a jurgetat.

Mintegy fel evszazaddal ezelott Szentendrere latogatott a dicso
szerb vojvodd'-'^^ es osztrak generalis, Stevan Petrovic Knicanin^'".
A szentendreiek nagy lelkesedessel fogadtak, s Knicaninnak boven
akadt dolga, hogy viszonozza a szamtalan iidvozlest es eljenzest.
Amikor megpiUantott egy szentendrei kisasszonyokbol aUo csoportot, melynek tagjai orommel iidvozoltek, a galans vojvoda meghajolt, s igy szolt:
- Alazatos szolgajuk, szepseges kisasszonyok!
Ugyanezen alkalommal - miutan megismerkedett a telepiilessel
- elismeressel szolt a varos tisztan szerb jellegerol.

* **
Jurgeta. Hosszukas tok (neve torok jovevenyszo), amelyet altalaban daralt hiissal toltve fogyasztanak. A Kepespesti szakdcskdnyv 1909-es kiadasaban mint jurgita-tok szerepel.
2''* hadvezer; a legmagasabb katonai tisztseg Szerbiaban a X I X . szazadban
2'" Stevan Petrovic Knicanin (1807-1855) tabornok, a szerb onkentesek parancsnoka 1848-49-ben a Vajdasagban. A Maria Terezia-kereszt lovagja. A
szerb fejedelemtol kapta a vojvoda cimet, amit elotte csak egy szemely viselt.
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Miutan a rendelkezesre alio anyagbol bemutattam Szentendre
multjanak es jelenenek fontosabb momentumait, veszem magamnak a batorsagot, hogy meg egyszer visszatekintsek.
A varos egy romai telepiiles romjain keletkezett, majd a rigomezei csata utan a Dusan orszagabol erkezo betelepiilokkel lakossaga
megnovekedett, vegiil pedig a X V I I . szazad vegen erkezo uj szerb
bevandorloknak koszonhetoen tekintelye a csucspontjara hagott,
ami kozel szazotven evig tartott. A balkani koriilmenyek rendezodesenek kovetkezteben jelentosege csokkenni kezdett, s helyet U j videk vette at, attol pedig Belgrad. H a figyelemmel kiserjiik felemelkedesenek es hanyatlasanak folyamatat, ohatadanul tengermelleki
varosunk, Dubrovnik jut esziinkbe, amely hasonlo korulmenyek
kozott fejlodott es indtdt vegiil hanyatlasnak.
Ezt a parhuzamot tovabb folytathatjuk. Amikor a X V I I . szazad
vegen a szerb betelepiilok ideerkeztek, a rendezettebb europai koriilmenyek kozott azonnal hozzalattak bekes kulturalis eletuk k i alakitasahoz, s amikor mar ugy latszott, hogy Dubrovnik kivetelevel mindeniitt kihunyt a szerbseg kulturalis elete, itt egy uj lang
lobbant fbl, amely messzire vilagitott. Ebbol a szemszogbol nezve
ez a bevandorlas nem volt mas, mint a szerb kulturalis elet athelyezese jobb koriilmenyek koze, ahol a bekes munkalkodas folytatodhatott. Csak mig ezt a szerepet Dubrovnikban az emigrans szerb
nemesseg jatszotta, itt ugyanezt a munkat az emigrans szerb polgarsag vegezte el.
Egyebkent, ha a ket tarsadalmi osztaly miikodeset tanulmanyozzuk, latni fogjuk, hogy szinte azonos. Mindket helyen hatarozottsagot eszleliink, latjuk, hogy a gazdasagi elet kozponti szerepet
jatszik, a nemzeti karakter vedelmere nagy sulyt fektetnek, s vegiil
a munkaszervezes es a kozigazgatas teren nagy hozzaertest tapasztalunk. Mindezeket szem elott tartva nem tudok ellenallni a csabitasnak, hogy a tengermelleki Dubrovnik megfelelojekent
Szentendret eszak Dubrovnikjdnak nevezzem.
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A z etnografiai hasonlosag is szembeszoko. Mert ha a szerbseg
Dubrovnikban feliilkerekedett a regi romai es olasz lakossagon, ugy
Szentendren is, tobbe-kevesbe rokon nepesseg koreben, nemcsak
hogy megorizte a maga individualitasat es tisztasagat, hanem szazotven even keresztiil mervado szerepet jatszott mind a sajat kornyezeteben, mind az egyetemes szerbseg viszonylataban.
E futolag emlitett momentumok a periferiakon elo szerbseg eletebol betekintest adnak nepiink tortenelmi fejlodesenek folyamataba, s ennek reven felmerhetjuk azoknak a koriilmenyeknek a jelentoseget, amelyek kozt a Balkanon evszazadokon at harcolt a maga felemelkedeseert. Ugyanakkor lehetoseget adnak arra is, hogy
ertekeljiik a szerbseg kulturalis kepessegeit teljesen uj, de rendezettebb koriilmenyek kozott.
Vajon nem figyelemremelto jelenseg-e, hogy az a szerb nemes,
aki a sajat honaban - bar szep vitezi erenyekkel birvan, de ugyanakkor hatalomra toro es gogos leven - alkalmadan volt szilard es tokeletes szervezet letrehozasara, ugyanez a nemes Dubrovnikban
annak az allami berendezkedesnek az eloharcosava valik, amelyet
Machiavelli is peldasnak tekintett? S hogy az a szerb gazdasz, aki
a Nemanjicok idejeben - a kizarolagossagon alapulo politikai es egyhazi berendezkedes miatt, kesobb pedig a torok idokben a ranehezedo nyomas kovetkezteben - minden erenye mellett sem juthatott
olyan szerephez, amely megadatott neki mindeniitt, ahol a kulturalis momentumot lenyegesnek tartjak, ez a szerb gazdasz idegen
kornyezetben szamottevo tenyezove valik?
H a igy kozelitjiik meg a kerdest, szelesebb perspektivaban lathatjuk a balkani nepek evszazadokig tarto viharos tortenelmet, a
koriilmenyeket, amelyek azt eredmenyeztek, hogy eletiiket nem
tudtak mas principiumra alapozni, mint a habonizas es az allami
adobeszedes elvere. Ezzel szemben, ha e korulmenyek kenyszeretol
megszabadulnak, latjuk, milyen peldas kereskedo es iparos valik a
szerb emberekbol, akik kepesek jol megszervezni sajat kozossegi
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eletiiket, s odaadoan vedelmezni a magasabb rendii emberi igenyeket. E z t a vigasztalo tanulsagot nyujtja szamunkra Dubrovnik, s
ugyanezt adja Szentendre a tobbi felso-magyarorszagi szerb telepiilessel egyetemben. A szerbseg e masodik kozpontjanak szerepe
ugyan rovid volt, de a maga idejeben fontos, s ezert kitorolhetedeniil beleirodott nepunk tortenelmebe.

A szerzo jegyzetei
10. oldal: *
A kilenc muzsa egyike, a tortenetiras partfogoja.
19. oldal: *
Azt mondjak, amikor a Duna nagyon leapad, latni lehet ennek az
eroditmenynek az alapjait. Meg harom kisebb erod volt a Szentendrei-szigeten: az egyik Vac iranyaban, a masik Veroce falu fele,
a harmadik pedig a sziget legeszakibb pontjan helyezkedett el, ott,
ahol a Duna kettevalik a Kis- es Nagy-Dunara.
19. oldal: **
Hasonlo helyek voltak Felso-Pannonia flottaja szamara Carnuntum^'" es Vindobona^'i, a Szava menti Panndnia dunai divizidja^^^
szamara Mursa^'^, es vegiil ugyanezen tartomany szavai divizioja
szamara Sirmium^'''.
28. oldal: *
Kivegeztek Romaban 64. jiilius havaban, Nero csaszar idejen.
31. oldal: *
Dubrovnik 1358. Junius 27-en szerzodest kot Visegradon Nagy
Lajossal, igerven az oltalmaert 500 aranyat evente, haboru eseten
sajat hajohadat, hogy evente haromszor nyilvanosan imat mondanak a magyar kiralyert es a magyar zaszlot a sajatjuk melle kitiizik.
a mai Ausztriaban, Becstol keletre fekszik
Bees
'2 hadosztaly (latin)
magyar neven Eszek
szerbul Sremska Mitrovica, magyarul Szavaszentdemeter
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Mindezekert cserebe Dubrovnik vedelmet nyer a kiilso ellenseggel
szemben, szabad kereskedelmet minden koriilmenyek kozott, meg
haboniban is, valamint a fold es az alkotmany biztonsagat. A dubrovniki diplomatak a kovetkezok voltak: Ranjina, Gundulic, Bunic
es Cerva, mindannyian a legelokelobb dubrovniki csaladokbol. E z
a kapcsolat 1526-ig, a mohacsi csataig tart.
38. oldal: *
A patriarkak sokat szenvedtek a torokoktol magas allasuk miatt. A
konstantinapolyi patriarkat, Kyrillos Loukarist a torokok 1638-ban
megfojtottak. Ugyanigy jart 11. Partheniosz 1650-ben es I I I . Partheniosz 1657-ben. 1622-t6l 1700-ig negyvennyolc patriarka valtotta egymast a patriarkai tronon. Ritkasag volt, ha egy patriarka
termeszetes halallal halt meg. A mi patriarkaink koziil Gavrilo
Rajic volt az elso, aki ligy fejezte be az eletet, hogy megfojtatott a
torokok altal, miutan szerzetestarsai igazsagtalanul megragalmaztak.
I I I . Arsenijerol azt irja a kronikas:
Patriarka urunkat sok rossz erte az dtkozott torokok
reszerol, akik elraboltdk vagyondt, mindenetdl megfosztottdk, s keves hija volt, hogyfeje't is nem vettek.
Ejfe'lkor a tdrsai leeresztette'k a patriarkdtus keritesenekfaldn, es Crna Gordba, Niksicbe menekiilt, az
exarchdB^^ pedig szetfutottak, ki hovd, nemelyikiik
Athoszba, mdsok mdsfele. Amikor a torokok, akik a
pdtridrkdt drizte'k, reggelfolkeltek, a vdr iires volt.
Kis hijdn egymdsnak esek: a pdtridrka eltunt, most
mitevdk legyenek? Este'nkent szokds szerint horral
kindlta oket, es igy volt eldzd este is.
az ortodox egyhazban az egyhazmegye elen aUo piispok; eredetileg
helytarto, kormanyzo (gorog)
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A szentseges pdtridrka pedig a montenegrdi torzsekne'l tartdzkodott mindaddig, amig a nemetek el
nem foglaltdk Belgrddot, a szerbek pedig a szerzetesekkel egyiitt vissza nem tertek. Igy tert vissza Arsenije pdtridrka is a patriarkdtusba, amelyet addigra
kiraboltak, foldultak, megfosztottak mindentol, ami
a szerb tron disze volt.
S itt dsszegydltek a szerb harcosok, esfejet hajtottak
Oszentse'ge, a fopapjuk elott; a gyermekek Idtni kivdntdk atyjukat, s az atya gyermekeit, s nagy volt
ezekben a napokban az orom az osszegydlt is egyesiilt
szerb nep sziviben.
Ezeket a kinokat szenvedte el a patriarka a kivandorlas eloestejen.
40. oldal: *
A z utolso despota e szep kivaltsagokat huszonket eves, eletfogytig
tarto raboskodassal vezekelte le, ilyen indoklassal: semmi rosszat
nem tett, de az dllamirdek ezt kdveteli.
49. oldal: *
A romai katoUkus vallasu szerbeket a romai kuria 1482-ig szlavoknak nevezi, kesobb iUireknek. A X V I I . szazad kdzepetol pedig dalmatoknak.
52. oldal: *
Rajta kiviil Becsben haltak meg a kovetkezo szerb fopapok: Isaija
Dakovic 1708. Julius 21-en, Isaija Antonovic 1749. januar 22-en
es Mojsije Putnik 1790. Junius 28-an.
55. oldal: *
Ebben a forradalomban Szentendret felgyujtottak Rakoczi em-
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berei, s lakossaga a kornyezo erdokben keresett menedeket. Reszletesebb adatokkal errol az esemenyrol nem rendelkeziink.
57. oldal: *
A z 1696. december 24-i csaszari privilegiummal a budaiak kozsegi
onkormanyzatot kaptak. De az esztergomi, szekesfehervari es szegedi szerbek is megkaptak ezt. Valoszinii, hogy a szentendreiek
mindjart a megerkezesiik utan megkaptak, igy nem tudjuk, mikor
kezdtek Szentendret a kiralyi koronaprivile'gidlis kdzsegenek nevezni.
57. oldal: **
Budakalasz falu fele, a Duna menten egy regi templomhely talalhato, amit a mi nepiink Pusta KlisdnaP^^ nevezett. De amig ott a
roviditett gorog szo igazi jelenteseben hasznalatos, addig errol a
magaslatrol azt mondjak:felmenni a Kliszdra - s ebbol latszik, hogy
ez a szo itt magaslatot jelent es nem templomot, ahogy kellene. De
mivel ezt a szot itt kiilonben soha nem hasznaljak, azt gondolom,
hogy X V I I . szazad elotti lehet, mert csak igy tudta elvesziteni elsodleges jelenteset.
57. oldal: ***
Szembetiino, hogy a valamikori kiilvarosrol, Bulgdridrdl semmilyen
emlek nem maradt meg.
58. oldal: *
A Srpski letopis (Letopis Matice srpske) 1832-es evfolyamaban, a
Smesice^^^ cimii rovatban megemh'tik, hogy Petar Rimski szentendrei plebanos atadott a szerkesztosegnek egy Szentendre szerb helyseg
leirdsa cimii munkat. A md sajnos keziratban maradhatott, mivel
nem talalhato meg egyik szamban sem.
Kopar-templom

Vegyes aprosdgok
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58. oldal: **
Itt 1854-ben a szentendrei Lazar Lesko regisegek utan asatott, es
romai vazakat, fegyvereket es penzt talalt.
58. oldal: ***
A barlangrol ugy tartjak, hog}' a regi idokben menedekiil szolgalt
az iildozotteknek. Sot meg valamilyen vasajtokrol is meselnek, melyek a fold alatti rejtekhelyeken voltak.
59. oldal: *
E z a hely egy ritka friss vizii forrasrol kapta a nevet, amelyrol fentebb mar volt szo. A forras foglalatat rokoko stilusii, faragott kotabla disziti, melybe az 1781-es evszam van bevesve es a kereskedohorgony^'^. A forras bal oldalan alio vorosmarvany kereszten a
kovetkezo felirat olvashato:
Ezt a keresztet a nemes lelku
szentendrei, gordgkeleti szlavenoszerP^'^ kozosseg
lijitottafel, 1810. augusztus 29-en
59. oldal: **
A Bukmirovac es a Smrdan kozott elteriilo mezon a tradicio szerint iitkozet is volt. Valosziniileg 1685-ben^'''', amikor a torokok
esztergomi veresegiik utan erre hiizodtak vissza Buda fele.

jellegzetes szentendrei jelkep a horgonybol, a keresztbol es talan a 4-es
szambol osszerakva
2'' Szlavenoszerb. A X V I I I . szazad masodik feleben hasznalt szerb irodalmi
nyelv; az oszlav, az egyhazi szlav es a beszelt szerb nyelv egyvelege.
2''' Mai tudasunk szerint a szentendrei csata 1684-ben volt.
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59. oldal: ***
Itt egy kotabla talalhato, amelyen pravoszlav kereszt van a kovetkezo szoveggel:
Ezt az osdktdl hdtrahagyott, Ikonnak nevezett
emle'kmuvet K. Josifovic, M. Marinkovic,
P. Piperkovic, S. Popovic, M. Tkalac, A . Funtak,
G. Copor, L . Crnogorac 1862-ben feliijitottdk
Nem messze az Ikontol egy hatalmas faragatlan ko fekszik, amelybe
a monda szerint a novesben levo hold, a telihold es a fogyasban
levo hold van belevesve. De mivel pont azon az oldalan fekszik,
ahol ezek az abrak vannak, nem lehet meggyozodni a monda igaz
voltarol. Van valamilyen regi pince is ezen a helyen.
59. oldal: ****
A monda szerint itt egy lapos sziklan bet melyedes talalhato, egy
a harambasdnak^''^ es hat a tobbi hajdunaB^^, amelyekbol ettek, ezert
hiyjak ezt a sziklat CanaknaB''^. A deli, sziklas reszet pedig K 6 hegynek nevezik. A hagyomany ugy tartja, hogy itt vas lancszemek
talalhatok, melyekhez valaha, amikor errefele meg tenger volt, a hajokat kotottek. Egyesek hozzateszik, hogy ezeket a lancszemeket a
ciganyok elvittek es szetkovacsoltak. Jomagam csak lejegyzem ezt,
minden kommentar nelkiil.
JeUemzo, hogy ilyen tortenetek mas szerb videkeken is elofordulnak. Igy peldaul szo esik egy magaslatrol Versec kozeleben, a
Milosevac nevu magaslatrol a Cer-hegysegben, a Jastrebacrol, egy

rablovezer (haramia), a torok nyelvben eredetileg gyalogos csapat vezetoje
eredetileg fegyveres marhapasztorok; a torok habonik alatt gyakran katonanak szegodtek
2 " csanak (tal)
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magaslatrol Kragujevac kornyeken, a Hum-hegyrol es a Stolacrol
Mostar folott, Hercegovinaban.
64. oldal: *
Gyertyafeny meUetti munkat jelent. Ennek a kifejezesnek az eredete a nappalok oszi rovidiilesevel van kapcsolatban, amikor a mester aldomast fizetett minden legenyenek, majd atadott nekik egy-egy
oszibarackot (sevecerijdt), ezzel advan tudtukra sub rosa^^"", hogy elerkezett az ejszakai munka ideje.
69. oldal: *
Erdekes, hogy tudositonk nem emh'ti a I I I . Arsenije alatti vandorlast. Lehetseges, hogy ki akarta hagyni a hozza kozelebb eso tdrteneseket, es szandekosan tavolabbra tekintett a telepiiles multjaban.
71. oldal: *
Ennek a piispoknek az eletebol van nehany ismert mozzanat, melyeket itt megemlitek.
A szigoni Stratimirovic ersek egyszer valamilyen kicsinyseg miatt
megrotta Dionisijet. Mikor emiatt a baratai kesobb bosszantottak,
6 igy valaszolt a kihivasokra:
- O is piispok, en is piispok vagyok. A kiilonbseg koztiink csak az
a kis ariP^^ szocska...
1809-ben Budan, amikor a francia csapatok mar Becsben voltak,
egy igen tekintelyes ember meghivasara Dionisije elment a balba.
A zene es a tanc ideje alatt a vendegszereto hazigazda a tolmacsa
segitsegevel megkerdezte Dionisijet, hogy tetszik neki ez a mulatsag. O igy felelt:

2 " titokban (szo szerint: a rozsa alatt; latin)
t. i. az arhiepiskop (ersek) magasabb egyhazi meltosag, mint az episkop
(piispok)
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— Mint a cigatdnc...
(Tudni kell, hogy a piispok - gorog iskolazottsaga miatt - nem
tudta helyesen kiejteni a cs, zs es s hangokat.)
A tolmacs pontosan leforditotta a valaszt, mire a hazigazda meglepodve kerdezte, hogy erti ezt. Erre a piispok a tolmacs segitsegevel megmagyarazta:
- Mint ahogy a ciga viszit, amikor a haza eg, ugy zenelnek es tancolnak maguk isz itt, mikozben Napoleon Becben van.
E z az anekdota tobbszorosen ellentmond mas adatoknak. Ismeretes peldaul, hogy Dionisije tudott latinid es nemetiil is, tehat nem
volt sziiksege tolmacsra. Hacsak nem feltetelezziik, hogy az adott
koriilmenyek kozott - minthogy ez egy magas meltosag balja volt
- nem akarta blamalni magat hianyos nemet nyelvtudasaval.
A kovetkezo tortenet sem erdektelen. Dionisije piispok gorog
akcentussal beszelt szerbiil, ennek ellenere lelkesen predikalt a
templomban. Dimitrije Davidovic - Nagy Milos^*' majdani titkara
es bizalmasa —, aki akkor diakonus volt, kifogasolta ezt, s egy izben,
szandekat a piispoknek elore be nem jelentve az amvonra lepett, es
szep szerb kiejtessel megtartotta a szentbeszedet. Dionisije megharagudott ra, magahoz hivta es leszidta, egyesek szerint meg meg
is verte. Kesobb, mikor Davidovic Nagy Milos titkara lett, annak
is a tudomasara jutott az eset. Megtetszett neki, es megparancsolta,
hogy fessek le a jelenetet, ahogy ket szerzetes megragadja Dimitrijet, a piispok meg iitlegeli. A kepet elkiildte egy pesti litografiisnak sokszorositasra. Mindezt titokban kellett intezni, a piispok
delikvenseneB^^ hata mogott. Egy izben Davidovic titkari kotele-

Milos Veliki (Milos Obrenovic). A torokok elleni I I . szerb felkeles (1815)
vezetoje, aki a beketargyalasokon elerte, hogy Szerbia bizonyos onaHosagot
kapjon a Torok Birodalmon beliil, 6 maga pedig ennek az autonom jogokkal rendelkezo Szerbianak a fejedelme lett.
bunos, elkoveto; itt: aki bunhodik (latinbol torzitva)
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zettsegeibol fakadoan atvett a fejedelem szamara egy nagyobb csomagot. Kinyitotta, es a benne levo kepen sajat magat latta az ominozus helyzetben. Emlekezeteben ujra lepergett az esemeny, de nem
vette rossz neven a trefat. Csak mosolygott rajta, sot egy par peldanyt
6 maga is szetosztott.
71. oldal: **
Erdemes bemutatni I I I . Arsenije hagyatekanak fobb es jellemzobb
targyait. Ezek a kovetkezok:
egy eziistozott e's ket szineziisttel
diszitett nyereg,
egy orosz dbe'ce'skonyv,
egy orosz tipikori^^^,
egy oldh horoldgiurr?^'^,
kit szerb uralkoddkrol szolo konyv
(tdrtinelmi mdvek),
egy pdrnds hinto,
egy letakart kocsi,
kit lovaskocsi Buddn,
egy torok oklevil,
egy gyongyhdzas, arannyal diszitett
bot,
egy torvinykonyv,
egy kip afalon, mely a cdrf^^ dbrdzolja
is Moszkva kipe papirra nyomtatva,
ligyszintin a falon.

egyhazi enekeskonyv, misekonyv
szertartaskonyv
valoszinuleg az akkori orosz cart
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76. oldal: *
Helytelen az 6 halalat 1821-re tenni.
95. oldal: *
Posa marki a kiralynonek a Don Carlosban:
O, mondja meg neki, hogy ijjusdga
Szep dlmait tisztelje akkor is.
Ha fe'rfi lesz majd, e's ne nyissa meg
A felmagasztalt jozanahb beldtds
Haldlosfergenek a ke'nyes, e'gi
Virdg szivet — hogy meg ne zavarodje'k,
Ha majd a sdrfold bdlcsesege az
Eg Idnydt, a rajongdst kdromolja.^"^^
116. oldal: *
A nagy viz emlekere - amikor 1838. marcius 13-14-15-en a Duna
177 hazat teljesen lerombolt es 112-t nagyon megrongalt - a mai
napig minden evben ejjeU miset tartanak. Ugyanigy a nagy tiizvesz,
1800 Ota, amikor csaknem az egesz varos leegett. A z ortodox egyhazi szertartasok szeles korben ismertek. A templomi enekles szokasa szinten. Gyakran intelligens szerbek toltik meg a kantorpadot,
es versengenek a templomi eneklesben. Napjainkban egy ferfiakbol
alio dalarda miikodik, mely harmonikusabb eneklesevel felvaltotta
a gyermekkorust. Jellemzo, hogy meg nem olyan regen is afelhdkre
harangoztak, amikor jegeso vagy mas termeszeti csapas fenyegetett.
Regen elofordultak vallasi remetek is, de az ilyen esetek nagyon
ritkak voltak.

Friedrich SchiUer: Don Carlos. Vas Istvan forditasa
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118. oldal: *
Jellemzo egy hataror valasza, akinek a szemere vetettek, hogy harcolni megy az olaszok ellen, holott azok semmit nem vetettek ellene:
- Hat, ha en szot fogadok a csaszarnak, fogadjanak neki szot ok is!
Ezt a latszolag nyers mondatot konnyii megerteni a fent leirtak utan.
120. oldal: *
A z Ur szinevaltozasanak iinnepen, valamint a csaszar szidetesnapja
alkalmabol tartott halaadason rengeteg kiilonbozo rangu, es a legkuldnbozobb fegyvernemekhez tartozo tiszt jelenik meg, teljes diszben. A festoi latvany, amit ez a kep nyujt, nagy dromet szerez a
szentendreieknek.

Diakkori emlekeim
A szerfc nepiskola eletebil,
fel evszazaddal ezelott SzenteDdren,
Adalekokiskolanktiirteneteliez

Emlekezzunk kegyelettel oregjeinkre,
de legyunk jobbak ndlukl
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Mindenekelott le kell szogeznem, hogy emlekeim itt kovetkezo
felidezesevel nem szandekozom iskolam tortenetet megirni, csupan
arra tdrekszem, hogy a meg elo emlekeimet es benyomasaimat
konnyii es szorakoztato formaban eloadjam. Tovabba nem tartok
igenyt semmilyen kiilonos eUsmeresre. Megis ugy gondolom, ezzel
a munkaval is hozzajarulhatok iskolank multjanak megismertetesehez. A regi csaladi es iskolai elet lenyegesen kiilonbozott a maitdl.
A korabeli csaladot a rideg patriarchalis szellem uralta, az iskolat
pedig a maga teljes, megvesztegethetetlen szigoriisagaval egykent:
a skolasztika^, a katonai szubordinacio-^ es kolostoraink pietikus^
szeUeme. E z az elet eMnt, es celom az, hogy emlekezetemben felelevenitsem.
A z ember elmejebe melyen bevesodnek gyermekkoranak elso elmenyei, melyeket nem homalyosithatnak el a kesobbi esemenyek
sem. Multunk fontos szereploi mar reg nincsenek veliink, es sorban
kovetik oket fiatalabb kortarsaik is... A z emlekek elo volta az egyik
oldalon, a tarsak fokozatos eltiinese a masik oldalon kotelessegiinkke teszi, hogy elmondjuk, milyen volt valaha az eletiink, es
felmerjiik, mekkora haladast ertiink el az eltelt ido alatt. Vizsgalodasunk soran kiserjen benniinket a szeretet es megertes felmenoink
irant, akik, ha a cselekves modjaban neha tevedtek is, megsem tagadhatjuk azon szandekukat, hogy minel tobbet tegyenek az iij
nemzedek felneveleseert. H a ilyen tisztelettel emlekeziink rajuk,
eleget tesziink irantuk valo kotelezettsegiinknek, ugyanakkor peldat mutatunk utodainknak is, hogy mirank emlekezve majd ugyanezt tegyek.

' kozepkori iskolai tanitas es annak modszerei (tagabban: Arisztotelesz tanitasait es a kereszteny dogmakat osszhangba hozni torekvo kozepkori filozofia es teologia)
2 ala-folerendeltsegi viszony
3 vallasos, ahitatos (ajtatos)
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Jol megteremtett fiiicska voltam, es nagy koponyam miatt trefabol nagyfejunek hivtak, de mert meglehetosen mozgekony is voltam, anyai nagyanyam - Isten kegyelmezzen nemes lelkenek kedveskedve sokszor kiskakasnak nevezett. Kesobb, az iskolaban a
koverkoma csufnevet kaptam, mert az egyik jo baratom, akihez rokoni szalak is fuztek, igy becezett.
Ahogy kozeledett az iskolakezdes ideje, egyre tobb joslat ert, s
ezek nem voltak mindig biztatoak. Gyakran igen vonzo kepekben
festettek le elottem, milyen szepen fogok en iskolaba jarni, baratkozni a tobbi gyerekkel, enekelni a templomban, felolvasni az apostolok irasaibol, a piispok palastjat vinni iinnepnapokon, s a fopapi
miseken meg cted^ is lehetek* stb. Azonban voltak mas, kellemetlen
elorejelzesek is. Peldaul nemely idosebb szemely, mikor valami
gyermeki csinytevesen rajtakapott, megjegyezte:
- Varjal csak, majd a tanito meghuzza a fiiledet az iskolaban!
Lesz am a bakuldnak^ dolga! - Vagy:
- J o l van, jol... Megtanulsz kesztyiibe dudalni', ha kezelesbe vesz
a tanito!** - Vagy:
- Eszedbe jut, milyen jo dolgod volt itthon, ha a virgacs^ munkahoz lat! Zsutty, zsutty!
A z Uyen es hasonlofigyelmeztetesekgyereklelkemet mindig melyen
felkavartak, mert nyilvanvaloan kifejezodott benniik a gonosz karordm. Manapsag ketsegteleniil egyeden okos ember sem engedne meg
maganak ilyen durva szorakozast a gyerekekkel. Akkoriban azonban
az idosebbek ligy gondoltak, hogy ez a megkozelitesi mod hasznos
a gyerekekre nezve, ezert emlitem ezt magam is kuriozumkent.

eloimadkozo (szo szerint olvaso), aki az istentiszteleteken az imakat hangosan felolvasta, mig a tobbi hivo magaban mondta utana
' iskolai palca, nadpalca
' szo szerint: megtudod, mi a „hdromtdnc"
fiizfavesszo-koteg
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Ertheto, hogy ilyen zavaros elojelek mellett nem nagy orommel
gondoltam az iskolara, inkabb affele gyerekkinzo helynek tekintettem. Megis valami le nem kiizdheto kivancsisag hajtott, hogy
megismerjem ennek a vesztohelynek a foszereplojet: a tanitot, a gyerekek gyotrojet, ahhoz hasonloan, ahogy a felnottek - rettegve bar vagynak megpillantani az ordogot vagy a hohert.
Kivancsisagomat konnyii volt kielegiteni, mert ez az en remem
- G . J . tanito lit szemelyeben - minden szep esten a Duna-parton setalt, igy szamos alkalom kinalkozott, hogy gyermeki fantaziam teljes elenksegevel tanulmanyozzam.
A tanito magas novesii, csontos oregiir volt, osz kefebajusszal es
surii sdrteju, osz hajjal. Rovidlato volt, ezert vastag lencseju szemiiveget viselt, sargarez kerettel. E z a keret mindig csillogott, mintha
a sargareznel messze nemesebb fembol lett volna. Legtobbszdr fekete ruhat viselt, jobb kezeben vastag, spanyolnadbol keszult setabotot tartott, bal karjara akasztva vagy a bona alatt pedig egy erosen
kiegett pipat hordott, melynek fedele eppiigy ragyogott, mint a
szemiivege. Kesobb megtapasztaltam, hogy ez a pipa - osszes csodalatos tulajdonsagaval egyiitt - a tanito lir figyelmenek es gyongedsegenek allando targyat kepezi. Szarvasbor kesztyiije, gondosan
borotvalt area fmom izlesii es liri szokasokkal biro embernek mutattak. Altalanossagban el lehet mondani, hogy elokelo es tiszteletremelto figura volt.
A helyzet nem sokaig maradt ilyen veszelytelen ram nezve; hamarosan komolyabb jelei is mutatkoztak kozelgo beiskolazasomnak. Reszben, mert a tanitotol ertesiiltek tola, hogy szemelyemben
hamarosan lij tarsat kapnak, reszben, mert kiilonbozo celozgatasok
hangzottak el errol idosebb csaladtagjaimtol, a diakok elkezdtek
hivogatni, hogy menjek veliik az iskolaba.
Aztan egyszer el is vittek. Engem idejeben felkeszitettek ra, hogy
amint belep a tanito lir az iskolaba, fel kell allnunk es illedelmesen
koszonteniink kell 6t. Ezutan a tobbiek meg sok mindent csinaltak.
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amit en akkor nem ertettem. Miutan ezek a kiilonos dolgok egy indulora emlekezteto, iitemes enekszoval befejezodtek, a tanidok leiiltek, es hozzalattak szokasos feladataikhoz. Ekkor a tanito lir
eszrevett, mosolyogva odalepett a padhoz, ahol en mint vendeg
iiltem, es csontos kezet a fejemre tette. Abban a pillanatban ugy
ereztem magam, mint egy megzabolazott csiko. Latva ijedsegemet,
igy szolt:
- Ne felj, ne felj! Nem vagyok en gonosz... a jo gyerekekkel!
E s kedveskedo hangon elkezdett a szep gyiimolcsokrol, izletes
kalacsokrol es mas fmom edessegekrol beszelni, amelyekbol allitolag boseges keszleteket tart fenn a jo gyerekek szamara. Am epp
csak hogy felvillantotta csaloka es alsagos tanari szivelyesseget,
maris atvaltott megszokott, durva gyereknevelo modorara. Egy pillanat alatt attert azoknak a gazdag eszkozoknek a bemutatasara,
melyeket a rossz gyerekek szamara tart fenn, s szinte demonikus
elvezettel sorolta oket.
- A rossz gyerekek - mondta inkvizitori mosollyal - ebedre tintalevest kapnak papirgaluskaval, s tartogatok szamukra illatos bazsaUkomot is.
Ezzel az ablak mellett sorakozo, kulonbozd hosszusagu es vastagsagii botokra mutatott, s egy vekonyabbat az orrom ala dugott,
hogy megszagoljam.
- Van aztan afifelf"
— mondta, ramutatva a virgacsra, amely az
iskolatabla mogiil, pirossal felpantlikazva, remitd kacersaggal k i kandikalt - , es ott a cella' is a pinceben meg a padlason... Es letezik meg sok mas szep dolog, amitol a rossz gyerekek megjavulnak!
A tekintetes tanito ur tehat minden eszkozt felhasznalt, hogy
elottem mar jo elore valamifele verszomjas vadallatnak tiinjon.
Azzal pedig csak meg ellenszenvesebbe tette magat, hogy ilyen kavofely (eltorzitott magyar szo)
bortoncella (a tanito az ebedido alatti elzarasra celoz)
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janul es gunyosan adta elo mindezt. Ertheto, hogy ezutan szamomra igazi fantomma lett, sot remalmaimban is megjelent. Meg
ma, felnott fejjel sem tudom megerteni a nevelesnek ezt a modjat,
s melyen elitelem durvasaga es embertelensege miatt. Ezen tiinodve I I . Frigyes'" porosz kiraly kiszolgalt katonai es rokkantjai
jutottak eszembe, akiket 6 kiilonbozo iskolakban helyezett el, hogy
nyugdijas eveiket tobbe-kevesbe hasznos elfoglaltsaggal toltsek.
Vegiil is: minden nemzedek annyi ertelmet visz tevekenysegebe,
amennyije van, ennel tobbet szamon kerni tole oktalansag lenne.
Tobb ilyen elozetes latogatason is voltam, igy fokozatosan felkesziilhettem az iskolara. A m egyik nap valami nagy sietsegre, kapkodasra lettem figyelmes a hazban, ami engem vegleg osszezavart.
Egy kosarba sok-sok kiflit es zsomlet, almat, egy nagyobb iiveg jo
palinkat es mas valogatott csemegeket tettek, es az egeszet letakartak egy tiszta szalvetaval. Azutan diakok jelentek meg afamilidsTpkisereteben, aki kategorikusan kijelentette, hogy matol nekem is
eppen ligy iskolaba kell jarnom, mint a tobbi gyereknek.* E z a k i jelentes annyira megremitett, hogy egy piUanat alatt eltuntem az
arnyekszeken, magamra zarva az ajtot. Ekkor igen erdekes jelenet
kdvetkezett. Csaladtagjaim, a diakok es a famihasz mind ott sorakoztak az arnyekszek ajtaja elott, es felvaltva dorombdltek, fenyegettek es konyorogtek, hogy jdjjek ki. E n azonban semmi aron nem
jottem...
Vegtere is csak meguntam az emlitett helyen valo huzamos tartozkodast, es - egy eletem, egy halalom! - feladtam magam. A familiasz felkapta a finomsagoktol roskadozo kosarat, a diakok meg
korbefogtak engem, es inkabb vonszoltak, semhogy vezettek volna
az iskolaba. Ott a tanito kedveskedo szavakkal fogadott, a diakok
meg uj tarsukkent koszontottek. A z elemozsiat kiraktak a kosarbol

1° Nagy Frigyes (1712-1786)

" iskolaszolga
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a katedrara, a tanito szetosztotta a kifliket, zsemleket, almakat a
diakok kozott, es egy ora szabad idot adott nekik, hogy az udvaron
jatsszanak. E rovid sziinet erejeig en voham idosebb tarsaim gyonged figyelmessegenek egyetlen targya, megis szomorii maradtam,
mint egy frissen kalitkaba fogott madar.
Miutan beirattak, a csengoszora mindennap az iskolaban kellett
lennem: altalaban reggel nyolc orara, delutan pedig kettore, no es
persze iinnepnapokon is nyolckor meg kellett jelenni, instrukcion.
Bevallom, a rendszeres iskolaba jaras nagyon kinos volt szamomra,
es sok keserii konnyet hullattam miatta. De en sem szallhattam
szembe az erosebbekkel, be kellett hodolnom.
A z elso tanszerem a kartonpapirbol kesziilt sticd^^ volt, amelyen
az egyhazi szlav abece nagy- es kisbetiii es a betdk nevei voltak k i nyomtatva: dz, buki, vjedP stb. A szdgletes es hosszukas betiik- azokkal a veresekkel es szidasokkal egyiitt, amelyekkel igyekeztek tarsaim fejebe verni oket - nekem meszaros kampoknak tiintek, melyekre a veres bust akasztjak. A sticat a kabatom felso gombjara
akasztva hordtam, ezert mikor szeles idoben mentem az iskolaba,
az egyik kezemmel mindig le kellett fognom, nehogy ehepiiljon.
Ket ilyen abecestablam volt: az egyik hetkdznapokra, ennek az ara,
ha jol emlekszem, harom krajcar volt, a masik megparddera^'^, jobb
papirbol, aranyozott kerettel, az ara pedig koriilbeliil tiz krajcar lehetett. A z en kozonseges abecestablamnak majdnem mindig torott
volt a sarka, ami arra a vicces felvetesre adott alkalmat, hogy harapdalni szoktam, mintha mezeskalacs lenne.
Rendesen j artam az iskolaba, igy hozzaszoktam a hazirendhez, amely
reguldkkaP igen pontosan meg volt hatarozva. A regulak be nem tartasa borzaszto nagy biin volt, amit szigonian biintettek.
^2 abeces tabla
1^ a, be, ce...

szemle, diszszemle; itt: iinnepi
alkalom
szabalyok
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Reggelenkent az osszes diak egyiitt kezdte a napot, mert beiratkozasom idejen a negy osztalyra csak egy tanito jutott. (Kesobb ez megvaltozott, de errol meg lesz szo.) A z idosebb es batrabb diakok
ilyenkor kimentek a tanito jdttet meglesni. Mikor eszrevettek a
legkozelebbi sarkon, visszaflitottak az iskolaba, ezt kialtozva:
- Itt a vaksi!
Ebbol tudtam, hogy nem kedvehk, amiert az elozmenyek ismereteben a tanitot hibaztattam.
Mikor a tanito belepett a terembe, mindnyajan felalltunk, es enek16 hangon, a szotagokat elnyujtva, diakkoszontessel koszontottiik:
- PozdravljajemP-^
Ezutan az eloirasoknak megfeleloen attertiink a reggeli imakra
- amelyek koziil nekem kiilonosen a Carju nehesni kezdetii tetszett,
meg az Ot odm odsna vozdvigal mjaJest GospodiP — majd sorban kovetkezett a tobbi. Nagyobb iinnepek elott az adott iinnep vagy szent
himnuszat enekeltiik, valamint a megfelelo dicsoito eneket.
Utana, megint csak a regulak szerint, attertiink a szamolas negy
formajara: eloszor a szorzotablara, aztan az osszeadasra es igy tovabb. A z imakat, csakugy mint a szamtani tablakat, beteve tudtuk
- ahogy mondani szokas: fujtuk - , es menetelos iitemben ismetelgettuk, peldaul: ketszer-ketto-negy, ketszer-hdrom-hat... Vagy: kettobol-egy-az-egy... stb. Mindezt gondolkodas nelkiil, gepiesen
soroltuk. A z idosebb es gyakorlottabb diakok elkezdtek, es mi, fiatalabbak kovettiik oket. Hozza kell tenni, hogy mivel legalabb
otven-hatvanan lehettiink, az iskola egesz kornyeke visszhangzott
magolasunktol.
Mindez eltartott vagy egy felora hosszaig, csak utana kovetkezett
a kikerdezes. E s ahogy reggel kezdtiik iskolai tenykedesiinket.

i*" Udvozliink! (egyhazi szlav)
Mennyei Atydm; Nyoszolydmrdl es dlmombdlfolemeltel Uram.
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ugyanugy is fejeztiik be delelott 11 ora korul: ima, szamtani tablak,
enekles. Delutan ugyanezt csinaltuk a szokasos iskolai feladatok
elott es utan. A napi munka a Spasi Hriste Boze ipomiluj!^^ kezdetii
enekkel vegzoddtt, amely ezert nagyon kedvelt volt. H a valamelyik
diakon eszre lehetett venni, hogy tulsagosan is oriil ennek az eneknek, rogton rafogtak, hogy izgaga.
Ahogy az elobb emh'tettem, tanitonknak egyszerre negy osztalya
volt abban az idoben, amikor beiratkoztam az iskolaba. Nem volt
konnyu dolga, hiszen egyszerre kellett ellatnia feladatokkal mindannyiunkat.
Eloszor a palatablasokat, azutan az abeces konyveseket, majd a
horologiumosokaP vagy roviditve horologusokat, legutoljara pedig
a zsoltaros konyveseket hivta ki. (Ebbol a felsorolasbol is kitunik,
mennyire fontos volt a vallasi momentum az iskolankban.) Amig
a tanito az elso csoporttal foglalkozott, addig a tobbi csoport tanult.
Ahogy mar a gyerekeknel lenni szokott, ez meglehetos zajjal jart,
es mikor tulsagosan nagy lett az elenkseg, akkor elkezdett dolgozni
a bakula - mire a rend helyreallt.
A kihivott osztaly felsorakozott a katedra elott, es egymas utan
leptek oda a diakok a tanitohoz, hogy az 6 ellenorzese mellett betiizgessenek, olvassanak vagy fejbol mondjak el, ami fel volt adva.
A tanitohoz valo ilyen szoros kdzelseg minket azert is kellemetleniil erintett, mert sokat dohanyzott, es a lehelete visszataszito volt.
Ezen feliil a kozelsege veszelyes is volt, mert a tanito lir a csontos
tenyerevel mindig emlekeztetni tudta a diakot, ha nem jutottak
eszebe a tanultak vagy hianyos volt a tudasa. Emlekszem, egyszer
a tanitonk borzasztoan elvert egy palatablas diakot, mert annak sehogy sem jutott eszebe a z/V/o^" betii, ami pedig a legalapvetobb
1* Ments meg Uram Jezus, es irgalmazzl (egyhazi szlav)
" horologium itt: egyhazi szertartas- es enekeskonyv
2° dz betii
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mnemotechnikaP^ ismeretekhez tartozott. Surun latva ilyen jeleneteket, annyira megutaltam az iskolat, hogy elkezdtem menekiilni
onnan. De mindenhonnan visszacipeltek.
Igy allt sorban a tanito elott az osszes osztaly valamennyi diakja,
es mindegyikiiknek konnyebb lett a lelke, miutan visszaterhetett a
helyere. Jomagam, mikozben az abecestablat tanultam, csodalattal
neztem a felsobb osztalyokra, a zsoltarkdnyveseket pedig magasabb
rendii lenyeknek tekintettem, es feltem, hogy az 6 szintjiikig en sose
fogok felerni. M a mar ez az egesz faradozas feleslegesnek, mi tobb
a gyermek lelket tekintve gyilkosnak tiinik szamomra. A z abecestablat elsosorban azert magoltuk be, hogy el tudjuk olvasni a horologiumot es a zsoltarokat, azonban ezekbol semmivel sem lettiink
okosabbak, mert nem voltak alkalmasak gyermeki ertelmiink es erzelmeink fejlesztesere, hiszen olvasasuk gepies, minden ertelmet
nelkiilozo volt.
De hogy mennyire fogekony volt a mi gyermeki lelkiink mindarra, amit igazan fel tudott fogni, az abbol is latszik, hogy az egesz
abeceskdnyvet fejbol megtanultuk. M a is emlekszem a konyviinkbol a tavasz egy szep leirasara. E z a leiras igy kezdodik:
Ki az, kinek a szive ordmtdl ne repesne?^^
Ertheto, hogy mig a szellemi szinvonalunknak megfelelo abeceskonyv tartos hatast tett rank, addig a horologiumbol es a zsoltaroskonyvbol semmit sem jegyeztiink meg, es nem ismerjiik azt ma sem.
Olvasnunk erthetoen es katonas tempoban kellett. A szerb szovegek eseteben ez az elvaras valamennyire jogos is volt, de nem a
horologiumnal es a zsoltaroskonyvnel, mivel ezeket eleve nem ertettiik, igy nem is olvashattuk oket erthetoen, a hosies heviilet pe2^ emlekezest segito eljaras
22 Kome nec'e srce Od radosti zaigrati?
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dig sem hozzank, sem az olvasott szoveg tartalmahoz nem illett.
A jo tanulorol, aki a kovetelmenyeknek megfeleloen olvasott, azt mondtak: ligy olvas, mint a vizfolyas, vagyis folyekonyan.
Elmenk elesitesere rendszeresen kiilonbozo talalos kerdeseket es
rejtvenyeket kaptunk, amelyekre azonnal kellett valaszolnunk. Igy peldaul a kovetkezo kerdest tette fel tanitonk:
- Hany lepest tesz meg a vereb egy nap alatt?
Hosszas talalgatas utan a helyes valasz igy hangzott:
- A vereb egyetlen lepest sem tesz meg, mert ugral.
Azutan megint foltett egy kerdest, ami ujabb csapdanak bizonyult:
- E s mennyit ugrik a pacsirta ugyanennyi ido alatt?
A valasz most ez volt:
- A pacsirta nem ugral, hanem fat.
A szerb szoveg olvasasa kozben kiilonbozo kerdesekre kellett valaszolnunk, dsszehasonlitasokat vegezniink. Igy peldaul a Sors cimu
nepmese olvasasa soran megkerdeztek, miert vannak az dreg sziilok
a kalyha mogott, mig a fiaik az asztalnal. Gyermeki naivitassal en
erre azt feleltem, hogy a sziilok mar joUaktak, es a kalyha melle
iiltek melegedni. Ertheto, hogy nem talaltam celba, es egy sokkal
tapasztaltabb diak adta meg a helyes valaszt, hogy tudniillik a sziilok azert vannak a kalyha mogott, mert a fiaik nem torodnek veliik.
Verseket is tanultunk kiviilrol, szavalasra, meghozza az abeceskonyvbol es az olvasokonyvbol, kesobb nepdalokat egy kis gyiijtemenybol. Ebbol a kovetkezoket: HeJ, te bilzaszem; O, te igaz ember;
Milicdnak hosszu szempilldja (a lanyok kedveert); Gyule'st iiltek a kereszteny urak; Kraljevic Marko szdntdsa; Koszovoi daloB'^ stb. Kozmondasokat es szentencidkaf^ is megtanultunk kiviilrol. Boles jelen2-' Oj, ti zrno psenicino; Oj, covecepravednice; UMilice duge trepavice; Zbor
zborila gospoda hriscanska; Oranje Kraljevic'a Marka; Kosovske pesme
2'' tanitas; rovid, tomor, igazsagot kifejezo mondas
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tesiiket magunk kozt trefabol surun kiforgattuk, mert ezzel gyermeki
csintalansagunkat szabadjara engedhettiik.
A palatablasok es az abeceskonyvesek fekete palatablara irtak, melynek fa kerete volt, es minden egyes tabla a tanulo nevevel volt megjelolve. A feliratokat maga a tanito keszitette: a diak nevet es osztalyanak szamat szep nyomtatott betukkel irta ra a keretre. A z idosebb diakok olvasokonyviikbol feladatokat es verseket masoltak fiizetiikbe. Ezeket a masolatokat szokas szerint a legidosebb eminens^^
szedte ossze*, es osztalyok szerint csoportositva a tanito asztalara rakta. O pedig kettesevel-harmasaval atnezte, majd ceruzaval athuzta
- lattamozta - oket. Nemelyik lustabb diak, hogy kibujjon a feladat
alol, a tanito jelet kiradirozta, es a kovetkezo oran iijra benyujtotta
atnezesre. De ha ezt eszrevettek, verest kapott, es a tanito ebben az
esetben nemcsak a diak lustasagat biintette, hanem sajat anyagi erdekelnek megcsorbitasat is megtorolta. Tanarunk ugyanis monopohzalta iskolankban a fuzetek arusitasat. S hogy neki is legyen nemi
haszna ebbol a munkajabol, ket fuzetbol harmat csinalt. Igy ertheto,
hogy a fent leirt diakfortely ilyen szempontbol sem volt inyere.
Szamolni is a mar emlitett palatablakon es a nagy tablanal tanultunk. Ezt szinten valamilyen menetelos dallamra, iitemre csinaltuk,
ami meg most is a fiilemben van - egyest az egyes aid, ttzest a tizes
aid, szdzast a szdzas aid...
A z idosebb diakok nemetiil es magyarul is szamoltak a tablanal.
A tanito testi kozelsege ebben a helyzetben kiilonosen kinos volt
a diakra nezve. A lokdoses, a fejre koppintas es a pofonok hathatos
eszkdzkent szolgaltak a tanultak nyomatekositasara, de a leggyakoribb az volt, amikor a diakfejek es orrok energikus erintkezesbe keriiltek a tablaval. Neha meg a tanito a kiilonbozo mertekegysegekrol kerdezgette a diakokat, mint peldaul a hiivelykrol, labrol, dlrol.

kinino tanulo, osztalyelso
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fontrol, centrol, akorol, merorol, merfbldrol, orarol, naprol, hetrol,
honaprol es evrol. A meterrendszer meg nem volt hasznalatos, igy
nem is tanitottak. Emlitesre melto, hogy tanitonk sajat keziileg irta
le a szamtan negy alapmiiveletenek tablazatat - s ezeket a masolatokat cislenicdnaB^ nevezte. Minden ilyen leirt szamtani alapmiiveletert 10 krajcart (azaz egy garast) fizettiink, annak ellenere, hogy
minden egyes masolatunk hatoldalan mar megvolt. E n a sajat cislenicamra nagyon vigyaztam, mint altalaban minden tanszeremre.
De ez nem segitett, mert ha valamelyik cislenica tul sokaig tartott,
a tanito a szemiink lattara egyszeriien osszetepte, es kovetelte, hogy
egy masik ugyanolyanert ujabb 10 krajcart hozzunk. Erdekes, hogy
ezek ellen a manipulaciok ellen senki nem tiltakozott.
A katekizmusf cgyhizi szlav nyelven tanultuk, ami nekiink eleg
nehez volt, mar csak azert is, mert szo szerint meg kellett megtanulni, es ez nagyon keservesen ment. Meg most is emlekszem, ahogy
tanitonk bottal a kezeben lesi minden feleletiinket, es szigoriian
biinteti minden megtorpanasunkat es dadogasunkat. Gondolatban
lijra atelve e kinos piUanatokat, akaratlanul is felmeriil bennem a
kerdes: vajon osszhangban volt-e ez a durva tanitasi modszer Krisztus
szelid hitevel?
A tobbi tantargyra, mint a tortenelem, foldrajz, termeszettudomanyok es az egeszsegtan, keves figyelmet forditottak. Annal nagyobb sulyt fektettek az egyhazi enekekre es a templomi eneklesre,
amely egyediil nyujtott dromot es hozott megnyugvast meglehetosen sok szenvedessel jaro iskolai eletunkben. Tanitonk nagyon jol
ertett a templomi enekleshez, es orommel vette, ha elismertek,
hogy szepen es erzessel enekel. A z enekles ideje alatt mindig a barmonidt magyarazta - ezt a szot eloszor tole hallottam. Altalaban a
legjobb hangii diak kezdte, es a tobbiek kovettek. A templomban
szamtanfiizet
kerdes-felelet formaban oktato hittankonyv
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az istentisztelet es a vecsernye legnagyobb reszen mi enekeltiink,
es nehez volt olyan iinnepi himnuszt vagy dicsoito eneket talalni,
amit ne tudtunk volna elenekelni. A z apostoli idezetek felolvasasa
is a mi kdtelessegiink volt, ebben a legkivalobbak ctecek lettek. E z
a megtiszteltetes nekem is osztalyreszemiil jutott.*
A templomba nagyon pontosan kellett jamunk, mind a liturgidrcP-^,
mind a vecsernye're^'^, de ugyanigy az ejjeU es a hajnali misere, no meg
a nagybojti szertartasokra is. Ilyenkor enekeltiink, segitettiink a
fustdlonel, gyertyatartoknal, a karos szentkepeknel, es a piispok palastjat tartottuk, amikor a fopapi istentiszteleten orndtusban^^ ]e\.e.nt
meg. A piispok mellett segedkezni nagy megtiszteltetest jelentett,
es emellett mindig megjutalmaztak minket egy-egy zwanziggaP^.
iinnepnapokon a templomba menes elott reggel nyolc orakor instrukciorv'^ kellett megjelenniink az iskolaban. Ilyen alkalmakkor is
az iskolacsengo hivott ossze benniinket. Miutan osszegyultiink, tanitonk megnezte, tiszta-e a szemiink, fiiliink, nyakunk, keziink, es
le van-e vagva a kormunk. A tisztasagban 6 maga jart elol jo peldaval, ebben a vegsokig aggalyos volt.
Ezek utan felolvastuk az apostolok irasaibol azt a reszt, amely
kesobb a templomban is felolvasasra keriilt, elenekeltiik azokat az
enekeket, amelyeket azon a napon a templomban kellett enekelniink,
es reszletes utasitasokat kaptunk a templomban valo viselkedesiinkre vonatkozoan is, azert, hogy az istentisztelet soran minden
katonas pontossaggal tortenjen. Vegre megkondult az elso harangszo, es a tanito igy szolt:
- A ciprovaciak induljanak el!

szentmise
esti imaora
papi diszoltozet
hiiszas (apropenz)
eligazitas
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Ekkor azok a tanulok, akik a Ciprovacka-templomhoz^^ tartoztak, felsorakoztak es elindultak. Ezutan azok kovetkeztek, akik a tobbi
templomba kellett, hogy menjenek, es a tanito sorban eligazitotta oket:
- Opovoiak, induljatok! - es ok elindultak az Opovacka-templomhoz^''. Majd ezt mondta:
- Pozarevaciak, induljatok! - ekkor meg a Pozarevacka-tcmplomhoz^' indultak a diakok.
E s igy sorjaban, legutoljara a szekesegyhaziak indultak, vagyis
azok, akiknek a Saboma-temphm^^ volt meghatarozva. A diakoknak
ez a csoportja volt a legnagyobb, mert a piispoknek kellett a legtobb
segitseg. E n is mindig ebben a csoportban voltam. Am nekiink
sokkal kellemesebb lett volna valamelyik masik templomba menni,
mert ott az istentisztelet joval rovidebb volt, mint a szekesegyhazban a piispoknel, es szabadabban is mozoghattunk a tanito feliigyelete nelkiil. Kiilonleges privilegiumokat elveztek a ciprovaciak, ahol
a kedves es elnezd, gyermekszereto P. R . volt a plebanos.
Bojt idejen szigonian betartottuk a szabalyokat, de aldozni csak
a karacsonyi es hiisveti bojtnel kellett. Aldozasra valo felkesziilesunkkor otthon el voltunk kiilonitve a felnottektol, es mig ok joizuen fogyasztottak a megszokott zsiros eteleket a csaladi asztalnal, addig mi, diakok a macskaasztalndP koplaltunk. A z idosebbek kozben jokat nevettek rajtunk, igy csiifolodva:

A Ciprovacska- vagy Peter-Pal-templomot a Ciprovac (ma Csiprovci,
Bulgaria) kornyekerol attelepiilt szerbek epittettek. A templomot a romai
katolikus egyhaz 1940-ben megvasarolta.
A mai reformatus templom eredetileg az Opovobol (kozseg a Vajdasagban,
magyarul Opava, nemetiil Konigsdorf) erkezettek varosreszehez tartozott.
A Biikkos-patak kozeleben aUo ortodox templom a Pozarevac (regi magyar neven Passaroc, Szerbia) kornyeki szerbeke volt.
A szerb piispokseg templomat, a Beogradskdt (Belgrad-szekesegyhaz)
valoszinuleg Belgradbol es kornyekerol jott telepesek alapitottak.
A gyerekek kiilon, kisebb es alacsonyabb asztalnal etkeztek.
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- Ugyan, ki tartana veletek? Bojtoljetek csak szepen - biztos a
mennyorszagba keriiltok... De vajon hova jutunk mi, idosebbek, a
biinos lelkiinkkel?
Ebbol en mar sejtettem, hogy ez a bojt koriili dolog elegge komolytalan. Aztan egyszer diakkent meg is gyozodhettem errol, amikor megtudtam, hogy a tanitonk kozvetleniil az aldozas elott zsiros
eteleket eszik, akar a torokok, s utana ajtatosan megy aldozni. Kiilonben en szivesen bdjtoltem, igy emiatt soha nem ert semmilyen biintetes.
A fentiekbol lathato, hogy a vallasnak iskolai eletiinkben milyen
nagy szerepe volt: mindennapi es egesz eves tevekenysegiink soran
foleg ezzel foglalkoztunk. Ezen feliil meg temetesekre is kellett jarnunk, vagyis kivetel nelkiil minden eUiunytat, aki a mi vallasunkhoz
tartozott, a sirjahoz kisertiink, jo es rossz idoben egyarant. Ilyenkor
fekete templomi keresztet, gyertyatartokat, iinnepelyesebb temeteseken meg ripiddkat^^ is vittiink, es enekeltiik a SvjatiBoze, Svjati
krepki, Svjati besmertni, Pomiluj nasP'^ egyhazi eneket.
H a az elhunyt iskolatarsunk volt, valamelyik jo hangii, idosebb
tanulo tartott folotte gyaszbeszedet. A keszkenoket, amiket ilyen
alkalmakkor kaptunk, megtarthattuk, de a viaszgyertyakat a legpontosabban at kellett adnunk a tanitonak, aki azutan a gyertyasnak eladta oket. Tiltakoztunk ugyan, de ez nem segitett rajtunk. A
mindig keznel levo bakula itt is megfeUebbezhetetien ervkent szolgalt.
A z egyhazin kiviil vilagi eneklest is tanultunk, mert tanitonk szivesen enekelt es sokra tartottafilharmonikussdgdt^^. A dalok koziil
a kdvetkezokre emlekszem: T)ejo nekiink, madaraknak; En szerb vagyok, szerb gyerek; Koszonet neked, istenem, te gydnge'd; Ne'zd, nyugszik

templomi jelveny, nyehe erositett szentkep (karos szentkep)
Szent Urunk, Hatalmas Urunk, Halhatatlan Urunk, Irgalmazz nekiink!
zenei kepzettseg
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mar a gydnyoru nap..
stb. A z utoljara emlitett enek valoszinuleg
tanitonk sajat szerzemenye volt. A z enekles soran a tokeletes harmoniara torekedett, es nagy orommel vette, ha a gydngedebb leanyhangok is kihallatszanak. Am ezek legtobbszor szegyenldssegbol elhaUgattak, es ilyenkor vegtelen diihbe gurult.
Latvan a tanito lir vonzodasat a magas hangokhoz, egyik rosszcsont tarsunk epp ezzel szedte ra. Egy alkalommal, mikor elkezdtunk enekelni, hirtelen felzendiilt egy kulonlegesen csengo magas
hang. Pont ligy hangzott, mint egy igazi szopran! A tanito majd elolvadt a gyonyorilsegtol, es magasztalni kezdte a diaklanyokat. De
csodak csodajara a lanyok elharitottak a dicseretet, mondvan, hogy
egyikuk sem enekelt ilyen hangon. Akkor megis ki lehetett az?
Vegiil is feny deriilt a csinytevo szemelyere, aki vekony gyerekhangjaval elbuvolte tanitonkat, ezzel nevetsegesse teve ot. A tanito ur
ekkor viUamgyorsan kijozanodott mamorabol es visszatert a hetkoznapokba. A karmesteri palca hirtelen atalakult a kezeben egyszeru botta, s a csalasnak egyszer s mindenkorra veget vetett.
A biintetesnek az egyszerii figyelmeztetestol a virgacsolasig es
az elkergetesig szamtalan fokozata volt, s hoi ez, hoi az keriilt sorra.
A figyelmeztetesbe gyakran kaplari szidasok szovodteL Igy peldaul
majdnem mindegyikiinknek volt gunyneve, amely adott esetben
szinten a diak jobb utra teritesenek celjat szolgalta. E n a nagyfeju
gunynevet viseltem. A z egyik baratom fendl-fanbert^'^ lett, mert
egyszer megfogta a tanito galambjat. Volt, akit szabadosnak hivott,
mast hortobdgyi betydrnak, masvalakit egyszeriien gyilkosnak titulalt.
Egy pityergos lanyt takonypocnak nevezett. A z ilyen csiifnevek
adasa ma siilyos vetseg lenne, de az en idomben csak a tanito egeszseges humorara utalt, es emiatt egyaltalan nem tettek szemrehaAz enekek, versek szoveget szo szerinti forditasban kozoljiik.
""^ talan hendl vanger, ami tyuktolvajt jelent, s az elovarosi nemeteket csiifoltak igy
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nyast neki. M i magunk is valamilyen familiaris joindulat jelenek
tekintettuk ezeket az expektordciokat''^.
Komolyabb volt a helyzet, amikor tanitonk felkialtott:
- Hej, ha megfoglak... - ezek a szavak altalaban bevezetokent hangzottak a vereshez. - Be fogsz csinalni, ha elkapom a grabancodat!
A koppintas, kokizas, dkollel es bottal valo iidegeles, a flil- es hajhiizogatas mindennapos dolog volt.
A m eldfordult, hogy a tanito ur is hibazott, amin mi sokat deiultiink. Mivel erosen rovidlato volt, sokszor teljesen artadan diakot pofozott fel, amit utana azzal intezett el, hogy a fenyites oneki sem
art. Ezert aztan termeszetes, hogy nem szivesen keriiltiink a keze
iigyebe. Neha eldfordult, hogy az eppen iitlegelt diak kicsuszott a
tanito keze koziil. O ilyenkor tole szokatlan gyorsasaggal utanaeredt, es az utcarol visszacipelte az iskolaba, ahol azutan meg nagyobb verest kapott a szerencsetlen.
A szulok gyakran zugolodtak a durva banasmod miatt. Kiilonosen emlekezetes volt az az eset, amikor egy asszony az iskolaban, a
diakok szeme lattara azzal fenyegette meg a tanitot, hogy a tiz kormevel kaparja ki a szemet, mert bantalmazta a fiat. A helyzet nem
volt teljesen veszelytelen a tanitora nezve, mert az asszony nem trefalt, es tenyleg a tanito arcanak esett, aki az utolso pillanatban tudott csak kiterni elole. A tanito kilatasba helyezte, hogy hideg
zuhannyal fogja eszhez teriteni a not. Na, hogy ettol a jelenettol nekiink, diakoknak mennyire hizott a majunk, talan emli'tenem sem
kell.
Nagyobb vetkekert minden hetfon egzekuciot^ tartottak, ezert
ez a nap szamunkra valosagos iteletnap volt. A z ilyen alkalmakra
az igazgato is eljott, sot kesobb, amikor mar tobb tam'td (ketto, majd

erzelmi kirohanas, kifakadas
vegrehajtas, kivegzes
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negy) volt, mindnyajan dsszegyiiltek, es az osszes gyerek, fiiik es
lanyok elott keriilt sor az iinnepelyes iitlegelesre.
A z elozd heten elkdvetett nagyobb vetsegeket ekkor visszataszito,
szinte inkvizitori modszerrel toroltak meg. Nehez megallapitani,
hogy ennek soran a butasag vagy a brutalitas volt-e tulsulyban.
Egyszer peldaul en a Ciprovacka-templomba mentem a szekesegyhaz helyett — mert ott mar meguntam a hosszu szertartasokat —,
es emiatt engem is foljegyeztek a legkozelebbi egzekuciora. Mikor
elerkezett a borzaszto hetfoi nap, otthon akartam maradni, hogy a
verest megusszam, es rimankodva kerleltem sziileimet, hogy mentsenek meg a szegyentol. De semmi sem segitett, el kellett mennem
az iskolaba a nekem jaro veresert. Ott rafektettek egy szekre, es bizony eleg sok forro bakulat kaptam. De a fajdalomnal is rosszabb
volt az, hogy azok a barataim, akik mar tul voltak a veresen, karorvendoen nevettek, mondvan:
- Megszegtek a karacsonyi kalacsot! - ugyanis ezek voltak az elso
utlegek, amiket kaptam.
A z ilyen durva es indokolatlan biintetest a korabeU iskola szent joganak tartotta. Tanitonk elrettenteskeppen gyakran hivatkozott
arra, hogy ha a katonasagnal a megbotozott baka az iitlegelesbe belehal, akkor sem hagyjak abba a vereset, es meg a holttesten is leszamoljak a megitelt botiiteseket. Ebbol is latszik, milyen bogarak
voltak a fejeben. Lenyegeben tehat iranyelvkent szolgalt az a regi
iskolai mondas, mely szerint a diak hiisa a tanitde, csontja a sziiloke.
Ehhez meg azt erdemes hozzatenni, hogy ez ido tajt ugy gondoltak: a bot, amivel iitnek, a paradicsomban termett.
Jomagam is szerencsesen atestem tehat az elso fenekelesen, hogy
ugy mondjam, isten segedelmevel. De volt ra precedens, hogy az
embernek a tulajdon baratjat kellett elnaspangolnia. Egy ilyen
esetre igy emlekszem vissza: egy eros szeket helyeznek el az iskolaudvar kozepen, amit kdrbevesznek a diakok es az egesz szemelyzet.
A z eh'telt felfekszik a szekre, egy idosebb diakkal pedig kifeszittetik
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a feneken a nadragjat. Majd a masik tanulo - akire kesobb ugyanez
a buntetes var — a legszigorubb ellenorzes mellett rameri az eloirt
botiiteseket. ( A nadrag megfeszitese a feneken igazi kdpldri^^ rafineria volt, mert igy a testi fenyites meg jobban fajt.) A deresre vont
gyerek jajveszekel, Istent es a sziileit hivja segitsegiil, a mi dreg tanitonk meg diadalmasan lepked ide-oda, kozben nevelo celzatu tanacsokat osztogat, s egy-egy piUanatra meg is allitja az iitlegelest,
hogy afdjdalomjobban beszivja magat. Igencsak pond jart az a diak,
akit epp az altala iment elnaspangolt, feldiihdddtt tarsa kapott a
keze koze! Emlekszem arra is, furdes kozben gyakran lathattam, milyen sokaig jeleztek eloljaroink apai gondoskoddsdt az igy megbuntetett diakok kek foltjai.
Am meg ez a barbar buntetes is eltorpiilt a virgacsos bunteteshez
kepest. A virgacs elozoleg hosszan azott egy hordoban az iskolaudvaron, ligyhogy mar napokkal elobb tudomast szereztiink tola, mi
kesziil. Amikor pedig eljott az egzekiicio napja, az iskola egesz szemelyzete, minden diak es diaklany dsszegyiilt egy teremben. S most olyan
jelenetet irok le, amelyre azt mondanam — ha nem lettem volna szemtanuja magam is - , hogy iskolaban nem tortenhet meg ilyesmi. A virgacsolasra itelt diakot felszolitottak, hogy eressze le a nadragjat,
aki ezt szo nelkiil megtette: dereka es combja koriil porere vetkozott. Mindezt a fni es lany gyerekek elott! Egyszer a gatya es a nadrag levetele utan az egyik diak a mellenyet is le akarta vetni. De az
oreg tanito gunyosan raszolt:
— Ugy vetkozodsz, mintha lefekveshez kesziilodnel!
Ezutan a delikven^ hassal a padlora fekiidt, es elkezdodott az
iitlegeles. Idonkent egy-egy diak nehezmenyezte e nemtelen eljarast es ellenszegiilt, ilyenkor vasari verekedes es fojtogatas kozepette tepertek le.
« altiszt
^ biinos, tettes
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A kialtozas, a fel-felzengo sikolyok halalra remitettek az esemenyt szemlelo gyerekeket, mig tanitonk mindvegig lelkesen biztatta a tarsat iitlegelo diakot (neha a famihasz vegezte ezt a szomorii feladatot):
— Ugy, ligy! - vagy gunyosan odakiabalta az aldozatnak:
- Most megtudod, milyen jo dolgod volt az anyad szoknyaja mellett!
A legkiilonosebb, hogy ezekert a brutalis biintetesekert nem kellett Isten tudja milyen siilyos hibat elkovetni. Emlekszem, egy alkalommal azokat a diakokat vertek el a virgaccsal, akik a Dunaban
fiirodtek. Maskor igy szegyenitettek meg egy jeles tanulot, akit
pedig az ev vegi vizsgan ket csaszari penzzel jutalmaztak, csak azert,
mert ezt a gyamja - aki egyebirant atyai drokseget tonkretette megkovetelte. Kiilonosen rosszallando, hogy ezzel a szornyd biintetessel buntettek a szegeny sorsu - es ezert meg vedtelenebb - diakokat is, mert bizony a fenyites modjanak megvalasztasanal a sziilok
tarsadalmi helyzetet is szem elott tartottak.
Szerencsere azert fel tudok idezni emlekezetemben olyan egzekiiciot is, amely vegiil fizikai fenyites nelkul miilt el. Egy alkalommal ugyanis, P. R. igazgatosaga alatt - aki akkor a Ciprovacka-templom plebanosa is volt, es akit mi, diakok a lagyszivdsege miatt igencsak kedveltunk - ismet verest kellett volna kapnunk valami csekelyseg miatt. M i azonban megigertiik kimeletes igazgatonknak,
hogy megjavulunk, mire 6 elengedte a biintetest. E z a szelid egzekucid epp a hiisveti iinnepek utanra esett, ezert az igazgato elrendelte, hogy oszinte megjavulasunk jeleiil enekeljuk el a Hristos Vaskrese iz mertvih..
kezdetii eneket, amibe mi teljes sziviinkbol beleegyeztiink. Valoszinii, hogy ezt a szep templomi dalt nem enekeltem soha olyan odaadassal, mint akkor.

Krisztusfeltdmadott halottaibol
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Tanitonkhoz fuzodo viszonyunk a fent elbeszeltek miatt rendkiviil egeszsegtelen volt. Keriiltiik ot, mint a perzselo tiizet, az utcan, a mezon. Kulonosen a szegeny csaladok gyerekei kinlodtak
sokat, mert szolgaltak ot otthon is, es emiatt allandoan erintkeztek
vele. Peldaul gytijteniuk kellett szamara a gyogyndvenyeket, hazi
hasznalatra es eladasra is. A jomodu gyerekekhez a tanito ur gyakran fordult kovetelesekkel, amibol a szulok ertettek. Peldanak okaert, akinek a sziilei boraszattal foglalkoztak, annak megemlitette,
hogy gyengelkedik, es sziiksege volna jofajta regi borra. A vadasz
gyerekenek azt mondta:
- Hat a tanito bacsinak most nincsen nyul vagy fogoly? - es igy
tovabb.
M i magunk is kenytelenek voltunk vedekezni legbol kapott 6tleteivel, koveteleseivel szemben. Egesz miizeuma volt kiilonbozo targyakbol, amiket toliink vett el, ligy allitva be a dolgot, hogy tanitoi
gondoskodasa ezzel is a javunkra szolgal. Emlekszem, szep gombgyujtemenyem volt, amit ugy oriztem, mint a szemem vilagat, am
a tanito valami hibat talalt benne, es en kenytelen voltam atadni
neki. Ereztem, hogy nagy bajba keveredtem, fuUadoztam a zokogastol es jajgattam... Vegul azt hazudtam, hogy a gombok az idosebb csaladtagjaime, igy szerencsesen visszakaptam oket. Valoban:
artatlan oromeinket es gyermeki erzekenysegiinket semmibe vette
a tanito, ezert lettiink aztan bizalmatlanok vele szemben, tavolsagtartok es hazudozok.
Kesobb kivalt a I I I . osztaly, es C . M . plebanos lett a tanitonk,
mig a IV. osztalynak az ifjabbik P. R. A m 6 nemsokara lemondott,
ezert mindket osztaly C . M . tanito es plebanos kezere keriilt. O
meglehetosen szelid ember volt, de neha olyan duhbe gurult, hogy
a fogat csikorgatta. Ezekben a rohamaiban aztan alkalmazta a csipkedest, utlegelest es botozast is, csakiigy, mint korabban az dreg G .
J . tanito. Meg a leanygyerekeket is a szekre fektette, hogy megbotozza oket, amit nem lehet elegge elitelni. Ugy velem, egykori ok-
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tatoink igen kevesse voltak embersegesek, a gyerekekre egyaltalan
nem ligy tekintettek, mint a jovendo ontudatos es eszes lenyeire. Tulsagosan is szabadjara eresztettek a hatalmukat, erejiiket az artatlan
gyerekkel szemben. Maskiilonben nem tudom magamnak megmagyarazni ezeket a modszereket.
I - I I . osztalyos tanitonk, G . J . gyakran jott latogatoba C . M.-hez,
a III—IV. osztaly tanitojahoz, rabizva sajat novendekeit valamelyik
idosebb diakra. C . M . mindig elozekenyen fogadta, clarissime'neB^
titulalva ot. Ilyenkor az oreg tanito gyakran panaszkodott eletenek
nehezsegeire. Neha azonban trefalkozott veliink, volt diakjaival. Egyszer azon kapott, hogy ket masik diakkal egyutt valami vetek miatt
terdelek, es azt mondta:
— Nicsak, mifele haromszentek?!
Ekkor C . M . tanitonk - latva, hogy szegyenkezunk - a helyiinkre
kiildott bennunket.
Legszivesebben a leanyokkal trefalt az oregur. Megszokott huncutkodasa volt, hogy borostas aHaval megdorzsolte valamelyik csinos
diaklany kipirult arcocskajat, ami vidam sziszegest es sikkantasokat
valtott ki beloluk. M i , fnik erre hangos nevetessel reagaltunk, es
ezert hatarozott szemrehanyasban volt resziink.
C . M.-et kesobb K . C . plebanos valtotta fel, s vele a mi kozepkori
modszereket felvonultato iskolankba eleteros, korszerii szellem vonult be. Ennek a bekes es igen lelkiismeretes, muvelt tanitonak a
felugyelete mellett fejeztem be azutan az elemi iskolat.
Hetente egyszer megjelent iskolankban a hittantanar*, akinek az
volt a feladata, hogy a vallastan-eloadast eUenorizze. A hittantanar
megjelenese iinnepelyes piUanat volt, amelyben mindannyian feUelegeztunk. Kiilonosen szivesen emlekszem A . M.-re, aki szerzetes
volt, de Papocskdnak neveztiik alacsony termete es akadozo, halk

kollega, kartars
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beszedmodja miatt. E tulajdonsagai, valamint deriis kdzvetlensege
miatt nagyon szerettiik.
- J o n a Papocska! - ez a hir mindenkit felviUanyzott.*
A z iskolaev vegen egzamenicn/^'' volt, amelyre mar nehany hettel
korabban elkezdtiink felkesziilni. A z egyik targy a korrektor^^ volt,
amit uj toUal es friss tintaval irtunk, es - ahogy mondani szokas - lelegzetvisszafojtva. A legkisebb szabalytalansag is elegendo volt,
hogy ujrakezdessek veliink, hogy azutan az uj korrektort ugyanolyan buzgalommal irjuk. Tanitonknak ezek a hibakjol jottek, mert
minden uj korrektorert 10 krajcart kapott toliink. Termeszetesen
a hibasakat konydrtelenul megsemmisitette.
Minden vizsgahoz sziikseg volt ket ordtorra^^, akik megnyitottak
es lezartak a vizsgat. Egyszer en is tartottam oraciot, meghozza bevezetot, s az elejere meg ma is emlekszem. A z igazgatonk akkor J .
protoprexviter'-'- volt, es az en megszolitasom igy hangzott:
- Nagytiszteletii es sokra becsult urunk, a pravoszlav-szerb ifjusag
nemzeti tanintezetenek gyermekszereto es szivelyes igazgato ura!
Ezutan attertem az iidvozlesre, amelybol aradtak a cikornyas hizelgo szavak, a szuperlativuszok^^. Visszatekintve akkori onmagamra:
nem tudom elegge csodalni azt a lelkiismeretesseget es precizitast,
amivel elore megfogalmaztam mindezt, azutan bemagoltam, szintligy a hallgatosag tiirelmet, amellyel szonoklatomat figyelmesen
vegighallgatta.
A vizsga eloestejen megparancsoltak, hogy masnap kimosakodva
es Uloen feloltozve gyiilekezziink az iskolaudvaron mar nyolc ora elott.
Mikor dsszegyiiltunk, mindenki igyekezett, hogy sebtiben meg valamit elolvasson es megtanuljon, s emiatt olyan zsivaj keletkezett,
hogy az dreg tanito bosszusan rivallt rank:
vizsga
5° mintai'ras (szepi'ras)
'1 szonok

'2 a legmagasabb rangu egyhazi
eloljaro; esperes, dekan
" mertektelen tiilzas, dicseret
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- Ugye, fattyukolykok, most jutott eszetekbe tanulni?!
Pontosan nyolc orakor atvonultunk a felso emeletre, ahol a vizsgaterem volt, es elfoglaltuk a helyiinket. A z igazgatot haromszoros Pozdravljajem!-mt\, majd elenekeltiik a Carju nebesni,
utjesitelju^* kezdetii eneket, utana kovetkezett a bevezeto oracio.
A vizsgaknak nem volt kulonosebb jelentoseguk, kiveve nehany
trefas dtletet, amelyek evrol evre megismedodtek, mintha a vizsgaprogramhoz tartoztak volna. A z egyik: a szamtan vizsgan megparancsoltak a vizsgazonak, hogy a szamok ele nullat irjon. Erre a
vizsgazo diadalmasan valaszolt, hogy a kezdetnel nem irjak ki a
nullat, amit altalanos es heves helyesles kovetett.
A vizsga rendszeresen delutan egy ora koriil fejezoddtt be oracioval, szavalattal, enekkel es a jutalmak kiosztasaval. A sziilok gyakran az igazgaton keresztul adtak at ajandekukat gyermekeiknek a
sikeres vizsga alkalmabol, hogy ugy tiinjon, mintha az igazgato
adna es nem ok. A szegeny gyermekek ilyenkor is eszrevetlenek
maradtak, ami mindannyiunk szamara rossz peldat mutatott.
Vegul a vizsgat a Spasi Hriste Boze ipomiluj! enekkel fejeztiik be.
Miutan elvaltunk az igazgatotol - haromszoros Blagodarstvujem!et" enekelve - , vakaciora vagy regrdciorct'^ bocsatottak benniinket, ellatva a szukseges utasitasokkal es tanacsokkal. Kesziiltiink erre az 6rvendetes pillanatra, s mar jo elore darabokra teptuk a konyveinket
es a fuzeteinket, hogy telehinthessuk a papirdarabokkal az utcakat,
melyeken athaladtunk, ligyhogy azok olyan feherek lettek, mint
amikor esik a ho.
A vizsga utan elkezdodott a pdffeszkedes a siker, vagy a gunyolodas a sikertelenseg miatt. A tanulokat teljesitmenyuk szerint rangsoroltak. A z elen volt az eminens, s a sor vegen a legrosszabb diak.
Mennyei urunk, vigasztaldnk...
Hdldsan koszonjiik!
iskolasziinet (a latin rekredcio eltorzitott alakja)
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Utobbiak rendszerint azzal viccelodtek, hogy ok lennenek az elsok,
ha a klasszifikdcid^'' megforditanank.
A regraciot szabadon tdlthettiik, hacsak valamelyikiink szulei
nem talaltak ki, hogy menjen a tanitohoz^rwsV- ami azt jelentette, hogy maganorakra - , amiert a tanito kialkudott honorariumot
kapott. De a szunet idejen is gyulekeznunk kellett, ha az iskolaharang liturgiara, vecsernyere vagy temetesre szolitott.
Tanitoi munkassaganak kerek dtvenedik evfordulojara G . J . - t
eziist kereszttel tiintettek ki, a Magyar Kiralyi Kozoktatasugyi M i niszterium inditvanyara. Ezt a keresztet piros atlaszszalagon viselte.
A z unnepelyes alkalommal az ekes szavu szerb ugyved, J . A . szepen
felsorolta a tanitonak az oktatas teren szerzett erdemeit, a hallgatosag helyeslese kdzepette. Ezutan az akkori igazgato, az altalunk
mar ismert J . M . esperes felolvasta a kitiintetesre vonatkozo miniszteriumi hatarozatot, hangsulyozva a kiralyi joindulatot es elismerest, majd feMzte a keresztet. Oreg tanitonk megilletodott a
dicseret es a lelkes iinneples hatasara, es konnyektol elcsuklo hangjan alig-alig birt valaszolni. Ebben a meghato pillanatban mi, a diakjai is kibekiiltiink vele lelkiinkben.
Befejezesul, G . J . tanito lir javara meg kell jegyeznem, hogy 6
koranak szeUemeben gondolkozott es cselekedett, s hogy ez menynyire megfelelt a korabeh miiveltsegnek es a mindennapi elet k i vanalmainak, kivilaglik abbol, hogy a sziilok allando bizalmat es
tiszteletet elvezte. Marpedig ha ez igy van, munkassagat nem szabad a mai iskola mertekei szerint merni.
Van meg egy mozzanat, amit nem hagyhatunk figyelmen kiviil:
azt a tenyt, hogy csaladi elete milyen tragikusan alakult. Elvesztette
egyetlen felnott flat. Majd ezt a siilyos veszteseget kovette hajadon
leanyanak, utobb felesegenek halala. Ertheto, hogy a sors e rettenetes csapasai kovetkezteben mar nem rendelkezett olyan lendiiosztalyozas, csoportba sorolas
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lettel es eletkedwel, amellyel a korabbi evekben kitiint, s amely valoszinuleg tovabb is tartott volna. Attol, aki ilyen siilyos megprobaltatasok dacara tobb mint fel evszazadig kitartott a tanitoi munka
faradsagos mezejen, nem vonhatjuk meg a jogot oszinte elismeresunkre, s hogy megorizziik ot jo emlekezetiinkben.
*
A szovegben monogrammal jelolt szemelyek neve:'^
• G . J . - Georgije Josifovic tanito
••• P. C . - ismeretlen tekintelyespolgdr
• A . S. - Arsenije Stojkovic piispok
•:• P. R . - Petar Rimski
•:• C . M . - Cvetko MiUc plebanos
<• K . C . - Kornel Cupic plebanos
• A . M . - Antonije Markovic szerzetespap
<• J . M . - Jovan Miliksic igazgato
• J . A . - Josif Apostolovic ugyved, kesobb az
egyhazkdzseg elnoke
• P. R . , if). - fiatalabb tanito, valosziniileg
Petar Rimski Marko nevii fia

A roviditesek feloldasat Dimitrije E . Stefanovic vegezte el.

A szerzo jegyzetei
144. oldal: *
A ctec (olvaso) elnevezes alatt azt a diakot kell erteni, akit hajtincsenek levagasaval a puspok a piispoki misen folavat, s igy ez a diak
jogosult arra, hogy az amvonrdP'^ olvasson fdl az apostolok irasaibol.
Nekiink ez a megtiszteltetes nagyon sokat jelentett.
144. oldal: **
A harmatanc a magyar hdrom a tdnc kifejezesbol szarmazik, ami
annyit jelent, hogy minden jo tancot haromszor kell eljarni. A magyarok ezt olyankor mondjak, amikor a nemzeti tancukat jarva, magasra szokik a hangulat. Szerbiil ezt ironikusan hasznaltuk, vagyis
hogy hdromszor huzod ki a vastagabb ve'ge't^.
147. oldal: *
E z egy apro termetii, szikar emberke volt, szakmajat tekintve szabo,
aki karacsonyra es husvetra ruhakat varrt a szegeny diakok szamara.
A koltsegeket egy erre letrehozott alapitvany fedezte. Egy izben az
emh'tett familiasz, mikozben a diakok oltozekehez a mereteket vette
fdl, megallas nelkiil vetette magara a keresztet. A diakruhak beszerzeset iranyito bizottsag megunta ezt a viselkedest, s az egyik tagja, '
egy tekintelyes polgar, nevezetesen P. C , rafdrmedt:
- M i t hanyod itt a keresztet, mi?
Mire az egyebkent is izgatott familiasz cernavekony hangon azt
felelte:
- Kerem, tekintetes uraim, en azert vetek keresztet es imadkozom, hogy az Isten legyen irgalmas hozzam es nepes csaladomhoz!
E s tovabb hanyta magara a keresztet.
a templomterben elhelyezett kerek podium
magyarul inkabb: kihuzod a gyufdt!
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A jelenet es a megingathatatlan familiasz viselkedese annyira komikus volt, hogy altalanos deriiltseget valtott ki a bizottsag tagjaibdl.
153. oldal: *
A z eminens (a legjobb diak) elsosegenek jelkepekent egy piros atlaszszalagon fuggo, ezustdzott keresztet viselt. A kereszt eleinte feher
volt, majd megsargult, s akkor azt mondtuk, hogy az eminensseg
megkopott.
155. oldal: *
Leirom, hogyan lettem ctec. Miutan nagyon gyakran olvastam fdl
a templomban az apostolok irasaibol, egy napon a tanito igy szolt
hozzam:
- Oltozz fbl minel unnepelyesebben, es gyere el hozzam!
E n ezt megtettem, a tanito pedig elvezetett akkori puspokiinkhoz, A . S.-hez. Miutan a tanitoval egyutt haromszor a fdldre borultunk, homlokunkkal a padlot erintven, a tanito fdlterjesztett ctecnek. A puspok a javaslatot elfogadta, es a kovetkezo puspoki misen
ket tarsammal egyiitt, hajtincsunk levagasaval fdlavatott. Ettol
kezdve az amvonrol olvashattam fdl az apostolok irasaibol, ami az
elragadtatasig fdUelkesitett.
Fontos megemliteni, hogy nekunk, diakoknak tilos volt tancolni
es muzsikalni, viszont jo neven vettek, ha kis templomocskakat, kapolnakat keszitettiink, s azokban miset celebraltunk. Ezeket a kis
oltarokat altalaban a faskamraban, a pinceben vagy a csirkeolban eszkabaltuk ossze.
164. oldal: *
Hitoktatonk eloszeretettel bocsatkozott moralizalasokba, amivel
- az 6 deriis lenye ellenere - mely aszketizmust arasztott maga kdriU.
Igy peldaul egy alkalommal teljes komolysaggal kifejtette, hogy
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minden csinytevesunk, meg a legkisebb is, az orddgtol valo. H a alkalmadan pillanatban dledeniil fdlnevetiink, ha meghiizzuk egymas
hajat vagy Idkdosodiink - minderrol az ordog tehet, aki a hatalmaba
keritett benniinket. M i megrettentiink gyermekes csinyteveseink
ilyeten magyarazatatol, s egy ideig moccanni sem mertunk. De aztan
megszabadultunk ettol a kioktatastol, es vidam, virgonc gyerekek
maradtunk.
Egy masik hitoktato pedig azt magyarazta, hogy Isten akarata
szerint minel egyszeriibben kell elniink, s azt hozta fel peldanak,
minden, amit siitunk es puitunk, megszarad es dsszemegy, merthogy Isten igy biinteti az embert, amiert tulsagosan kenyezteti
magat.
Kesobb megtudtam, hogy az ilyen kioktatasok kepmutatoak, de
akkor nagy benyomast tettek ram, s ligy ereztem, melysegesen bunds
teremtmeny vagyok. S ha ezeknek a tanitasoknak az volt a nevelesi
celzatuk, hogy ilyen meggyozodes alakuljon ki bennunk, akkor sikeresek voltak.
165. oldal: *
E z az esperes szemrevalo ember volt. Sokat adott diis szakallara es
hajara, s ezert nagy gonddal apolta. Megjelenese, mozgasa nyalka
es mesterkelt volt, beszedet pedig at- meg atszotte egyhazi szlav szavakkal. Mindenben a hatas fokozasanak lehetoseget kereste. Egy
izben peldaul, amikor elhunyt a regi harangozo, az egyhazkdzsegi
tanacs idesen azt javasolta, hogy taldljanak az elhaldlozott helyere uj
haranghuzogatot.
Koran megozvegyult, s amikor felesege emlekere gyaszszertartast
tartott, mindig keserves konnyekre fakadt, meg ha papi ornatusban
volt is. Kesobb aztan, amikor magahoz vett hazvezetononek egy
nemet asszonyt az anyjaval egyutt, megvigasztalodott. A nemet no
zongoran jatszotta neki a kerubok eneket, a Sziiz Maria siralmait
es mas egyhazi enekeket.

A szenteste es a karacsony
iinnepi szokasai Szentendren
kiilonos tekintettel

Az eg a Idmpdsokkal,
A fold a virdgokkal
Szepen feloltozott.
Karacsonyi enek

Es ti, hegyek es dombok,
Perduljetek tdncra velunk,
Volgyek cedrusai,
Es te, dicso Libdn-hegy!
Karacsonyi enek

Nincsen nappal szemiinkfenye nelkiil,
s igaz iinnep nines karacsony nelkiil.
Petar P. Njegos: Hegyek koszonija

Bevezetes
Tanarkent, a tortenelem tobbeves gimnaziumi oktatasa soran azt
tapasztaltam, hogy a hellen es a romai mitologia egyes elemeit jobban meg lehet vilagitani, ha sajat nepiink mitoszkincsenek jellemzo
momentumaival hasonhtjuk ossze oket. Ezert folyamatosan gyiijtottem adatokat ez utobbival kapcsolatban. Orom volt latni, hogy
a diakok igy mennyivel kdnnyebben fehbgjak az eloadasok anyagat,
es nagyobb erdeklodest mutatnak a tema irant, mint ha csupan egy
szaraz eloadast tartanek nekik az okori mitologiarol. A z evek soran
annyi anyagom gyiih ossze sajat mitoszainkbdl, hogy szinte kerek
egessze allt ossze. Ebbol most azt a reszt emelem ki, ami a boved
napja e's esteje^ es a karacsony megiinneplesere vonatkozik.
Ertekezesem kiadasahoz a kovetkezo okok vezettek. Nagy hianyossagunk nekiink, szerbeknek, hogy aUg ismerjuk egymas eletmodbeli sajatossagait, melyek terjedelmes fdldunk kulonbozd
videkein masok es masok. Ezert gyakran esunk a sziiklatokoriiseg
es a provincialis gondolkodas hibajaba, amikor nem elegge felkeszulten talalkozunk ezekkel a kulonbsegekkel. A tajekozatlansagunkbol fakado hatranyokra, melyek kimutathatdk tdrtenelmunkben is, nem erdemes itt reszletesen kiterni. Am a neprajz fontos
feladata, hogy e hianyossagot kikuszdbdlje, es a szetszort szerb nepcsoportok szokasainak minel alaposabb megismeresevel segitsen
kitaposni az egesz nep kdzds utjat, fuggetlenul attol, hogy tagjai
hoi elnek, milyen hagyomanyokat apolnak es milyen vallasuak. H a
ezt a munkat elvegeznenk, megszunnenek a partikularizmus sulyos
kovetkezmenyei, es modernebb szellemben formalodhatna nemzeti
karakterunk. Nem ketelkedhetunk abban, hogy ez mindannyiunk
magasztos vagya. Szereny mtivemet ennek az altalanos, szent ohajnak szanom, adalekkent.
Adam-Eva napja es a szenteste; szerbul Badnji dan es Badnje vece
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Tobb oka is van annak, hogy irasomban eppen a messzi Szentendre szerb eletenek egyik momentumaval foglalkozom. A valamikor tekintelyes szerb kolonia tavoHsaga es elszigeteltsege mellett ebben az a korulmeny is kozrejatszik, hogy - elteroen mas szerb v i dekektol - itt egy sziik teruleten a pravoszlav es a romai katolikus
szerbek^ nap mint nap erintkeznek szlovak, valamint magyar es
nemet ajku lakossaggal is. E z valoban kuldnlegesse teszi a tobbi,
szerbek altal lakott telepules kozott. Amellett, hogy sok uj, idegen
hatas erte oket, e kolonia tagjai — sajat nemzeti letuk stagnalasa folytan
- oly ertekes regisegeket is megoriztek dalaikban, szokasaikban,
szertartasaikban es az elet mas momentumaiban, hogy kozdsseguk
ebben a tekintetben vetekedhet leghagyomanyosabb szerb videkeinkkel. E tenyrol meggyozodhet az olvaso a jelen ertekezesbol, melyet neki ezennel atnyiijtok.
Itt kell koszonetet mondanom az ertekes es boseges adatokert,
melyeket kedves unokaocsem, Nika Ignjatovic^ kiildott Szentendrerol. Ezeken kiviil a mitologiai jelensegek ismertetesehez a kovetkezo irasokat is felhasznaltam:
• Zivot Srba seljaka. M. D. Milicevic. Beograd, 1894
"l* Putovanjepo slovenskim zemljama Turske u Evropi.
G. Mjur Makenzijev esA. P. Irbijev. Angolbolforditotta
C. Mijatovic. Beograd, 1868
• Veda Slovenah, II. Stefan Ilija Verkovic. S. Peterburg, 1881
• Srpske narodne zagonetke. Stojan Novakovic. Pancevo, 1874
<• Srpske narodnepjesme, I, V. Vuk Stefanovic Karadzic.
Biograd 1891,1898
•t» Srpski rjecnik. Vuk Stefanovic Karadzic. Biograd, 1898

2 dalmatok
^ kilete ismeretlen

177
•

Matyeriali dlja geografii i sztatyisztyiki Rosszii. Kovemzkaja
gubernyija. D. Afanasziev. Sz. Petyerburg, 1861

••• Deutsche Mythologie, I.Jacob Grimm. Berlin, 1875
•
•
•

Ovjeri starih Slovjena, I. N. Gospic. Mostar, 1900
Slovenski svijet. Zagreb, 1870
Archiv fir slavische Philologie, XV. V.Jagic. Berlin, 1893
Zsurnal minyisztyersztva narodnovoproszvescsenyija,
CXCVI. Sz. Petyerburg 1878

•:• Slovenac, 1882
*X* RadJugoslavenske akademije, LXII
"X* Bosansko-Hercegovacki istocnik, II. 1892
Obicsaji ipesznyi tureckih szerbov. I. Sz. Jasztrebov.
Sz. Petyerburg 1886
"X* Arkiv zapovjestnicu jugoslavensku, I.
Ivan Kukuljevic Sakcinski. Zagreb, 1851
Karacsony!'* Milyen oromteli szo fiatalnak, oregnek! Mennyi melegseg es vigsag sugarzik mar az emlitesebol is! Uj palyara all a nap,
a termeszet lij ciklusba lep, es mi, emberek, ujra bizakodni kezdiink
a boldogsagban es haladasban. A kddds es nyomaszto napok elmiilnak, tovatiinik az atelt sok keserves perc. A nappalok hosszabbodnak, ezaltal ujra feltoltodik az elgyotort lelek, es az isteni fennyel
atitatva uj remenyeket taplal - az ujjaszuleto vilag almait.
A z ember, a termeszetanya gyermeke, sziiloanyjaval egyutt drvend es vele egyutt buslakodik; az 6 fenseges eleten belul letezik a
sajat kicsiny elete, barmilyen sajatos jegyeket viseljen is letezesenek
rovid ideje alatt. A termeszetanya dinamikaja lendiiletbe hozza az

* A szerb Bozic (karacsony) szo egyben a Bog (Isten) kicsinyitokepzos
alakja, vagyis szo szerinti jelentese istenke, kisisten. A magyar karacsony szo
a keleti szlavok egy Krcsun nevii istene nevenek atvetelebol ered, vegso
soron tehat szinten istent, istenseget jelent.
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ember lelket, tetteire pedig az egyetemesseg es az isteni szellem belyeget nyomja. A z ember tudatos kifejezoje a termeszet ontudatlan
nagysaganak, s a termeszet szent torvenyeihez valo alkalmazkodasban, azok felismereseben rejlik sajat nagysaga. A termeszetanya sajat
gyermeke, az ember altal mond koszonetet a legfelsobb alkoto elvnek: Istennek, igy dicsoitve ot.
Ezert a karacsony a termeszet unnepe, es egyben az emberiseg unnepe is - az embereke, akiknek vidam karacsonyi iinnepleseben k i fejezodik a termeszetanya orome is az drdkds megujulas felett. A
karacsony szent szavaban nemcsak a termeszet evenkenti lijjaszuletesenek dromet erezzuk meg, de az emberiseg osszes remenyet
es oromet is ateljiik, mind a jelenben, mind a multban.

A Badnji daiv' Szentendren
Bekoszont a karacsonyi bojt idoszaka', mely minden szigorusaga
mellett is a legszebb es legnagyobb unnep hirndke. Eljon Szent
Katalin napja^, es az 6 szereny iinnepen a vidam es izgatott gyerekek izelitot kapnak abbol a nagyobb unneplesbol, melyet kepzeletukben mar elore pazarul kiszineznek.
A szerb nepiskola idosebb novendekei az esti sotetedeskor elindulnak hazafele, es libasorban haladva eneklik a Szent Katalin-eneket, melynek szdvegere mar nem emlekszem, csak arra, hogy versszakai a Jekaterina! refrenben vegzodnek.
' a magyar nephagyomanyban boved napja (december 24-e)
*• A karacsonyi bojt hat hetig tart, november IS-tol december 24-ig. Mivel
december 24-e, Badnji dan, azaz boved napja is a bojtbe esik, ezert e nap
estejen - Badje vece, azaz szenteste - meg mindig bqjtoset (ahol lehet, halat)
szokas enni.
' november 2S-e; Szent Katalin a IV. szazadban elt az egyiptomi Alexandriaban, kereszteny hiteert halt martirhalalt
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Nem sokkal kesobb elerkezik Szent Miklos unnepe, es az kiilon
orom, ha hoval, vagy, ahogy mondani s7,dkX3k,feher lovon. Ezt a kifejezest alkalmazzuk a karacsonyra is, ha havas. E z talan valamilyen
kapcsolatban van a regi balti es Elba menti szlavok meteoroldgiai
jelensegekert is felelos napistenevel, Svetoviddal, aki az 6 sokistenhituk szerint szinten feher lovon ugetett. Ezen az unnepen is jarjak
a hazakat a diakok, es enekhk a Szent Miklosrol szolo ismert dalt:
O, kto, kto Nikolaja ljubit,
O, kto, kto Nikolaja sluzit... ^
- melyben tortenelmi jelentosege miatt nekem kulonosen ez a resz
tiinik fbl:
Pastirju slovasnago stada,
Vozmi nas od varvarskago ada!''
Szent Miklos utan mar nines messze a sdvarogva vart karacsony, s
ez a gyermekek viselkedesen a legszembetdnobb. Karacsonyi dalokat
masolnak - sot magolnak, ha keU - , fiirnak-faragnak, rajzolnak es
betlehemet festenek. Tervezgetik, hogyan fogjak a bogaticdf^ aranyozott mogyordval, didval es almaval minel szebben feldisziteni,
es gyakran felhangzik a keresztenyseg elotti, regmult idokbol szarmazo dal:

^ 6, aki, aki Mikuldst szereti, / 6, aki, aki Mikuldst szolgdlja... (Szent Miklosrol szolo egyhazi enek)
' O, szellemi nydjpdsztora, / Szabadtts meg benniinket a barbdrpokoltol! (A
slovesnij egyhazi szlav szo jelentese: ertelmes, tudatos. Nyilvan a keresztenysegre utal, szembeaUitva azt a „barbarokkal".)
'° orokzold ag, gazdagon diszitve
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Karacsony, Te'lapo
Mindegyik ajtora
Hoz marek aranyat
Mindket ajtdfe'lfdra,
S arannyal bevonja}^
Emellett kesziilnek az uj ruhak, labbelik es alsonemuk, hogy a gyermekek is teljesen megujuljanak, mert mindezt karacsony elso napjan, kora reggel oltik magukra, amint a varrdtu aldl kikerul. E s
amilyen egyszerii ezt a szokast mindennapos okokkal megmagyarazni, az sem vitathatd el, hogy sokkal melyebb, mondhatni mitikus
ertelme is van.
Ebben az oromteli gondoskodasban koszont rank Szent Ignac
napja^^, es kora hajnaltol kopogtatnak a latogatok, egyenkent vagy
csoportosan, boldog iinnepeket kivanni. Ettol kezdve a jokivansagoknak se szeri, se szama, melyek altal nekunk, szerbeknek a legboldogabb nemzetnek kellene lennunk a fdldkereksegen. De mivel
ez a regi idokbol szentesitett szokas, ezert alazattal emlitjuk.
Vegre eljon a Badnji dan is, es a gyerekek ezzel az oromteU felkialtassal udvozUk:
Ma egy nap,
Holnap egy nap,
Holnaputdn boved-nap!^^
Maga a Badnji dan a legnagyobb es legdromteUbb kesziilodes ideje.
'1 Bozic, Bozic hata /Na oboja vrata/ Nosi kitu zlata/Da pozlati vrata/1
oboja poboja. (A nepdalok, mondokak szoveget tobbnyire szo szerinti forditasban kozoljiik, mig a templomi enekeket eredeti, egyhazi szlav nyelven.)
12 december 20-a; Szent Ignac, akit gyermekkent Jezus a karjaiba vett
" Danas dan/Sutra dan/Prekosutra Badnji dan!
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Miutan vegeztek a betlehemmel es a bogaticaval, kovetkezik a karacsonyi kalacs elkeszitese - melyet hagyomanyos jelkepekkel diszitenek - , es sul mar az ege'szse'gnek nevezett karacsonyi kenyer is,
meg a cesnica^''. Megveszik a karacsonyi malacot. A hazat alaposan
kitakaritjak, mivel abban ket napig semmit sem szabad megmozditani. Vegiil behozzak a karacsonyi szalmat. Mindenki talpon van
es szorgoskodik. Ezen a napon nines fozes, csak kenyeret es gyumdlcsot fogyasztanak.
A sdtetseg bekoszdntevel azutan kezdetet veszi az a fontos szertartas, melynek soran a csaladi szoba atvaltozik a betlehemi barlangga. Ket nagy faggyugyertyat helyeznek minel szebb tartokba
es meggyujtjak oket, majd - miutan a diokat mind a negy egtaj fele
szetdobaltak - az Atya, a Fiii e's a Szentlelek neve'ben elkezdik behordani a szalmat, a kevet nem kioldva, hanem a szalakat kihuzigalva belole. Eloszor az asztalon teritik szet - buzat is hintenek ra - ,
utana az asztal alatt es az egesz szobaban. Ekozben a haz nepe enekli
a Rozdestvo, a Djeva dnes^^ kezdetii karacsonyi dalokat. A z asztalra
teljesen lij, meg ki nem mosott terito keriil. A gyertyak kozott elhelyezik a betlehemet, a karacsonyi kalacsokat, az dntanyert a cesnicaval, amin bazsahkom van es piros szegftiszeg az egeszseg jeleiil,
koruldtte pedig biizaszalma, penz es mindenfele elelmiszer, fiiszer,
amire a hazban szukseg van. Vegul odakeriil a bogatica is, szepen
feldiszitve siitemenyekkel, aranyozott didval, mandulaval es almaval. E z mintha a karacsonyfa (Christbaum) imitacidja lenne, bar
csak egy ag a mi ordkzoldiinkrol.
Ezutan mar atterhetnenk a szenteste iinneplesenek leirasara, am
elotte tegyunk egy kiterot: idezzunk fel nepunk es mas nepek multjabol egyes mitikus elemeket, amelyek segitenek abban, hogy irasunk tortenelmi szempontbol is minel erthetdbb legyen.
szinten siitemenyfele, kelt tesztabol vagy leveles tesztabol
Szidetesed, Krisztus Urunk..., Ma a Szuzanya...

Az iinnep keresztenyseg elotti jellemzoi
A karacsony iinnepenek eredete az emberiseg regmultjaban keresendo, legyen szo akar az azsiai fennsikon, akar Eurdpa valamely reszen elo elodeinkrol. A jelenkori karacsonyi vigsagban mi is ugyanazt
a gyermeki dromet erezzuk, mint oseink. Nines ez maskent az unnep reszleteivel sem, azok is az emlekezesen tuli regmiiltra utalnak,
sot epp e reszletek adjak meg az unnepnek az osidok eredetiseget
es a szentseg tekintelyet, melynek mindenki boldogan alaveti magat. Tobb ezer ev mult el az drdkkevaldsagban, es ezalatt az emberiseg gyokeresen megvaltozott, de a mi unnepunk megmaradt eredeti mivoltaban, amilyen a kezdetekben volt.
H a vannak is mas unnepeink, melyek nepiink tortenelmi sorsaval
es a termeszettel kapcsolatosak, a karacsony ezektol megis kuldnbdzik oszinte vidamsagaval. Ennek alapja a jdvobe vetett megingathatadan hit, es az a boldog tudat, hogy nemzedekeken at fennmarad a tradicio, mely osszekoti az emberi szellemet a multtal es a
jdvendovel.
Tdbbistenhivo elodeink dsztondsen ereztek a termeszettol valo
fuggoseguket, es gyermeki lelkidettel eletiik minden perceben ohozza fordultak segitsegert. E s mivel nem tudtak felfogni egyseges
egeszkent a termeszetet, a hasonlo jelensegeket a kulonbozd idoszakokban eltero modon ertelmeztek es neveztek el, igy teremtettek ugyanazon termeszeti erok sokfele megnyilvanulasa alapjan
mas-mas isteneket. E z a magyarazata annak, hogy tdbbfele megszemelyesites letezik olyan termeszeti jelensegekre, melyeket mi latszdlagos sokfeleseguk ellenere - manapsag alapjaban veve egynek tekintiink. Oseinknel az eveknek, evszakoknak, hdnapoknak,
heteknek, napoknak, sot draknak mind-mind kiilon megtestesulese
volt: a nyari egboltot egy bizonyos istensegnek veltek, a teht egy
masiknak; ugyanigy volt ez a nappal, a holddal, a csillagokkal, a folddel, a vizzel es a levegdvel. A regiek gyermeki latasmddja szerint
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az egesz termeszet egy hatalmas templom volt, tele istenekkel, akik
lenyegeben veve azonosak voltak, nekik megis mindegyik mas.
Sajat jellemmel es tdrekvesekkel birtak, hoi harcoltak egymassal,
hoi segitettek egymast, mikozben az ember reszese lett ennek a csodas dramanak — aldozataival, szertartasaival es imadsagaival. Ehhez,
az 6 hitukhdz hasonloan manapsag is megtalaljuk nepunknel a kuIdnbseget a nyari es teli Szent Miklds-nap'* es Szent Janos-nap^^
kozott, a nyari es az dszi Szent Gydrgy-nap^^ kozott stb.
Emlitettem, hogy a Napot is megszemelyesitettek, megpedig az
ev egyes szakaszaiban kiilonbdzokeppen, latszdlagos keringese szerint. A neplelekben furcsamdd ez orzddott meg a legjobban, meg
ha ezt a hitet kesobb a termeszet alaposabb megismerese feliil is irta.
Ugy latszik, e teren is ervenyes az igazsag, hogy a gyermekkori benyomasok a legmaradanddbbak.
Tdbbistenhitben elo oseink is nagyon jdl tudtak, hogy a nap az
elet forrasa a fbldon, ezert volt a napisten kultusza a legjelentosebb
a hitukben. Kiilonosen az ujjasziiletd nap kultuszanak kellett fontos
1' Nyari e's teli Szent Miklds-nap. Majus 9-e: Szent Miklos myrai (okori gorog
varos a mai Torokorszagban) piispok ereklyeinek atszaUitasa az italiai Bariba, ahova a hodito szaracenek elol menekitettek a holttestet. December
6-a: a legendas Miklos piispok tobb csodatetelenek ideje, az artadan gyermekek napja. A bizanci es kopt ritusban e napot mint a puspok temetese
napjat iinneplik.
Nyari e's teli SzentJdnos-nap. Junius 24-e: Keresztelo Szent Janos sziiletese; Szent Ivan napja a nyari napfordulo iinnepe, a szertartasos tuzgyujtas
napja. December 27-e: Szent Janos evangelista emleknapja, mely a X V I I I .
szazadig karacsony harmadik napjanak szamitott.
1* Nyari es oszi Szent Gyorgy-nap. Aprilis 24-e: Europa nagy reszen a nephagyomanyban a tavasz kezdete, a mezogazdasagban evkezdo nap. November 3-a: Szent Gyorgy templomanak iinnepe. A vallasi hagyomany szerint
ezen a napon szaUitottak ereklyeit Nikomediabol (varos a Bizanci Birodalomban, ma Izmir, Torokorszag) a palesztinai Lydda (ma Lod, Izrael)
varosaba, ahonnan anyai agon szarmazott, s ott gydnyoru templomot emeltek neki.
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szerepet betoltenie, mert az a mult es a jovo hatarvonalan van, a tel
es a nyar, a halal es az elet mezsgyejen. E kultuszban fejezoddtt ki
halajuk a vilagossagert es a melegert, azaz magaert az eletert, ebben
oltottek testet legmelyebb, osztonos sejtelmeik - melyeket a termeszet jelensegei hivtak elo bennuk - a letezesrol. Megjegyzem, ez a
kultusz elso pillantasra teljesen gyermeki volt, olyan benyomast kelt
az emberben, amilyet ma a gyermekeknel tapasztalunk, amikor eloszor probalnak fejletlen ertelmiikkel elgondolkodni komoly dolgokrdl. Ahogy a gyermekeknel, ugy oseinknel is az ilyen erofeszites
kdvetkezmenye az a naiv elgondolas lett, hogy ez a vilag csak az embernek teremtoddtt, es hogy a legfelsobb lenyt, vagy e lenyek sokasagat az ember ki tudja engesztelni aldozatokkal, szertartasokkal,
imakkal es enekekkel, cserebe mindazokert a dolgokert, amiket megkivan. A m az ilyen gyerekes okoskodas - barmennyire naiv is magaban hordja a kesobbi szellemi es erkdlcsi elet csirajat.*
A z ev vegere az eg istensege mindig megdregedett es kimeriilt.
Miutan megszabadult a termeszetvallas minden sallangjatdl, megkdzelitette azt az idealis vilagot, amelybol idovel kindhetett a legfelsobb leny egyistensegi elve. Kesobb ez - a koriilmenyek es tortenelmi okok kenyszerenek engedve - a kereszteny isten kepet dltdtte magara. Fia, azaz a nap helyettesitette ot az egi tronon, aki igy
az eg isteneve lett. A z egi keringes szerepet azutan atvette az ujjasziiletd nap — a karacsony. Lenyegeben ez a mitikus istenseg genealogidjd^, s ennek ismerete eleg is a jelen feladat teljesitesehez.
Most azonban felmeriil a kerdes: nem vonta-e magaval ennek a mitikus istensegnek az atalakulasa az emberek viszonyanak megvaltozasat vele szemben, es ha igen, hogyan nyilvanultak meg ezek a
valtozasok az istenseg kultuszaban? E kerdes szorosan kapcsolddik
kitirzdtt celomhoz, es meg vagyok gydzddve rdla, hogy sikeres meg-

' keletkezestortenet, csaladfa
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oldasaval uj ertelmet nyer szamunkra a Badnji dan es a Badnje
vece^" jelentese.
A badnjaB^ szo igazi, eredeti jelenteset a kovetkezo peldakon tudjuk szemleltetni. Figyeljuk csak meg nepiinket szertartasaiban: a
badnjak kivagasaban, feldarabolasaban es tiizre helyezeseben!
Sabac^^ kornyeken kora hajnalban indul ket ember dkrdkkel a
badnjakert, azaz, ahogy meg hivjak, a veseljakerf^. Miutan a fatorzs
elott hiromszor-negyszer keresztet vetettek, elkezdik kivagni. Kozben vigyaznak arra, hogy kelet fele essen, es hogy esese kozben ne
utkdzzdn neki masik fanak, hogy ezaltal meg ne akadjon a haz boldogulasa. Podibarban^'' a tdrzset ilyenkor csak egy oldalrdl vagjak, soha nem kezdik el vagni a masik oldalrdl is.
Hercegovinaban hazavontatjak a badnjakot hat vagy nyolc dkdrrel, es miutan betereltek az dkrdket a hazba, leemelik a badnjakot,
az dkrdket pedig kiengedik a masik ajtdn. Miutan a tdlgyet szetvagtak harom vagy hat reszre, minden reszet mas nevre kereszteUk. E r re valoszinuleg azert van szukseg, hogy karacsony idejen a szent
tuzet folyamatosan fenn tudjak tartani, sot meg kiskaracsonykor,
azaz ujevkor is a badnjakkal tuzelhessenek.
Miutan a badnjakot feldaraboltak, a rdnkdket az eresz ala tamasztjak, es a zadruga^^ feje a badnjakon szettdri a pogacsat (Sabac
kornyeke). Amikor besotetedik, a haz nepe dsszegyiilik a hazban,
egy ferfi gyapjukesztyiiben megfogja a badnjakot es beviszi, karacsonyi jokivansagot mond, a haz nepe pedig viszonozza ezt. Koz2" azaz boved napja es esteje (szenteste)
21 Badnjak: karacsonyi tusko, ronk, fatonk, altalaban tolgy-, cser-, vagy
biikkfabol, amelyet a Badnji dan reggelen vagnak ki, este a tuzre rakjak, s
egesz ejjel egnie kell.
22 varos a mai Szerbia kozepso reszen (magyar neven Szabacs)
2^ vigado (vigsagot hozo, oromet okozo)
2'' hegyi telepiiles Kozep-Szerbiaban, Kraljevo varosa korzeteben
2' nagycsalad, hazkozosseg

186
ben a haziasszony megszorja ot olyan buzaval, amelyben napkozben a badnjak elso forgacsa volt.
A montenegrdiak Cetinjen^' a kdvetkezokeppen udvdzlik a
badnjakot:
- Isten hozott badnjak, Isten segitsen! - es miutan rarakjak a
tiizre, a haz ura meglocsolja paUnkaval, es boldog karacsonyt kivan.
Podrinjeben^'', miutan a badnjakot a tiizre tettek, haromszor mozditjak elore, amikor pedig a felso fele elegett, kesztyiis kezzel megfog) ak, es korbeviszik a mehkasok korul. Miutan kialudt, rateszik
egy fiatal szilva- vagy almafara. Uzice^^ kornyeken a badnjakot a
tiizre teszik, majd zabszalmat hoznak be, es szethordjak a szobaban,
a kevet tarto kdtelet el nem oldva. Ezutan szolgaljak fel a vacsorat
teriton vagy zsakon.
Mar ennyibdl is lathato, hogy a mi badnjakunk vallasi aldozat
targya. De folytassuk! A macedon szerbeknel a karacsonyi enekekben gyakran emlegetik az arany kutant a mi badnjakunk ertelmeben. Egyik kiilonosen erdekes enekiik arrol szol, hogy kicsi lanyok
ragyogd fenydt aranyoznak — azt is mondhatnank, hogy kicsi szobrokat keszitenek - , amibol az anyjuk tiizet csinal, amire azutan rahelyezi a megaranyozott, ragyogo kutant. A badnjak aranyozasan kivul
helyenkent az alakja is arra utal, hogy eredetileg emberi formaja
volt. Igy Boka Kotorskaban^', Montenegrdban es Hercegovinaban
a badnjak vastagabb vegen kell, hogy legyen egy bunko - mondhatnank fej - , mert igy lesz hasonlo a valamikori, emberi alakot formazd szoborhoz.

2' montenegroi varos es kozseg, az orszag korabbi fovarosa
2' Podrinje: a Drina volgye. A Drina folyo Montenegroban ered, majd mintegy 180 km-en at hatarfolyo Szerbia es Bosznia-Hercegovina kozott, s
vegiil a Szavaba torkoUik.
2* varos Nyugat-Szerbiaban
2' Kotori-5b5l
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Ebben a ronkben tehat meglehetos biztonsaggal felismerhetjiik
a lealdozoban levo napisten aranyozott szobrat. Vuknal^" is igazolast kapunk erre a kovetkeztetesre. A Nepdalok^' I. kotetenek 190.
enekeben ezt olvashatjuk:
Az oregnek, a Badnjaknak,
Afiatalnak, a Bozicnak?^
Nepi szellemi kincsunk elemzese soran meg is jegyzi Vuk, a ra jellemzo eleselmejiiseggel: Itt a badnjak mint valamifele ember- vagy
istenalak (Bozic) jelenik meg. Kz 6 magyarazatanak emh'tese mellett
- meg ha elfogadom is - sajat szereny gondolataimat is megprdbalom kifejteni. Peldaul egy Hercegovinaban, Montenegrdban es
Primorjeben-'' ismeretes talalos kerdesben Uyen kdriih'rast talalunk:
Amikor a bdn^'' leiil afe'nyes napon,
Minden kisgyerek dalrafakad,
Az oregek meg tdncra perdiilnek.
(Megoldds: badnjak e's Badnji dan)
Kit gondolom, ezek utan nem ketelkedhetunk tdbbe a badnjak valodi jelenteseben, mely a hagyomany es a szokasok altal megorizte

^° Vuk Stefanovic Karadiic (1787-1864) szerbfilologus,nyelvesz, neprajzkutato, iro es tortenesz, a mai szerb nyelv egysegesitesenek kezdemenyezoje, ciriU irasanak megalkotoja es helyesfrasanak megalapozoja
^1 Srpske narodne pjesme (Szerb nepkolteszet), megjelent negy kotetben, Lipcseben es Becsben (1823-1833), majd Becsben (1841)
^2 Oreg Badnjak szenteltessek, / uj karacsony dicsertessekl (Nagy Laszlo forditasa)
az un. TengermeUek
kozepkori meltosag, Horvatorszagban es a Magyar Kiralysag deli hatarteriiletein a kiralyt helyettesito szemely
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a napisten valamikori szobranak emleket. Ama szobor pedig valosziniileg viselte az aranyos jelzot, ahogy a macedon szerbek enekeiben lathattuk, es ahogy mi is aranyfe'nyunek nevezzuk a napot. Most
mar csak egy kerdes maradt: melyik napnak a szobra az, amelyet
badnjak, azaz ronk formajaban meg ma is a tiizre teszunk - vajon
a mult evie vagy a kdvetkezde? E z a kerdes mar Vuk emhtett eszrevetelevel kapcsolatban is feltevodik. Amennyire lehetseges, megprdbalok valaszolni ra.
Ugy velem, tdbbistenhivo elddeinknek ketsegteleniil voltak szobraik, melyeket istensegeiknek szenteltek, kdztuk a napistennek. K u lonosen jogos e feltetelezes, ha tekintetbe vesszuk, hogy istenszobrok minden nepnel leteztek kulturajuk kezdeti fokan. Ezeknek
a szobroknak, legalabb is eleinte, ideiglenesnek kellett lenniuk, vagyis
azon esemeny elmultaval, melynek szentelve lettek, iijakkal helyettesitettek oket, megpedig olyanokkal, amelyek mar az elottuk alio
esemenyeknek szdltak. Erre a gyermeki eszjarasra elegendo adatot
talalunk nepunk hiedelmeiben, ahogyan mas nepeknel is, mind a
jelenben, mind a multban. Peldanak felhozhatd ez a kdzmondasunk:
nem erdemes olyan szenthez imddkozni, amelyik nem segit^'^ — ami ezt
a fajta nepi bdlcsesseget igen jdl kifejezi.
A litvanok, akik mitoszaikkal nagyon kozel allnak nepunkhdz, a
sdtetseg, a fold termesei es a haztartas istenseget imadtak Zemnikas neven (maskent Kurko vagy Kurkus), es aldoztak is neki. A balvanyt azonban evente szettdrtek, es ujat keszitettek. Ugyanezt az
elgondolast talaljuk meg napjainkban a badnjak kdruU szertartasokban is. A z is - mivel az elmult ev istenseget jelkepezte - bevegezte feladatat, ezert az uj nap uj szobraval cserelik fel. S ha meg
erosebben beleelnenk magunkat oseink gondolkodasaba, talan nem
tevednenk abban a feltetelezesben sem, hogy a szobor lecserelese'5 magyar mondas nemUeg hasonlo jelentessel: annyit er, mint halottnak a
szentelt viz
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nek aktusa, azaz elegetese kapcsolatban van a mar emlitett egi istensegek genealogiajaval. Nem lehet veletlen, hogy fenyes langok kozott indul egi tronjara, maga utan hagyva a szent parazsat, a haz
szerencsejenek es felviragzasanak jelkepet, amelybol a csalad tagjai
ajdvd evre szdld jd sorsukat remelik kiolvasni.^^
Erre a gondolkodasmddra ujabb adalekkent szolgalhat a Badnje
vece szertartasa a macedon szerbeknel. Egy tekintelyes haziasszony
kivalaszt kUenc leanyt, es mindegyikuknek meggyujt es atad egy faklyat a tiizhelyerdl, melyen a badnjak eg. A lanyokfenyes Idngnak nevezik a kapott faklyat, es a tuzet enekelve szetviszik a hazakhoz.
E z a szep szokas is igazolni latszik a fenti allitast.*
Mindezek alapjan levonhatnank azt a megbizhatd kdvetkeztetest, hogy a badnjak az elmult ev napistensegenek szobrat kepviseh.
De mi a magyarazata akkor azoknak a ma is eld szertartasoknak a
badnjak koriil, melyek egyarant utalnak a szobor elkeszitesere, valamint az eltavoh'tasara, azaz meggyujtasara? Oszinten el kell ismernem, hogy e kerdes megvalaszolasahoz nem talaltam adatokat
multunkban. Megis azt gondolom, hogy a tortenelmi koriilmenyeket tekintetbe veve ezt is meg lehet magyarazni valamelyest.
Ugy velem, napjainkban a badnjak kivagasa eppen a hajdani napisten szobranak megalkotasat, elegetese pedig az elmult evi szobor
eltavohtasanak aktusat szimboHzalja. Ennek a ket aktusnak az egybeolvasztasa a Badnji dan es a Badnje vece, vagyis a boved napja es
a szenteste kereteben mindenkeppen a keresztenyseg felvetelehez
kdtheto, mert a keresztenyseg a vegsokig tiirelmetlen volt a sokistenhit szobraival szemben. Semmikepp sem engedhette meg lij szobor elkesziteset az egesz evre, es erdekeben allt annak minel gyorsabb elegetese, amiben vegiil is a sajat gydzelmet lathatta. Igy tuEz arra a szokasra utal, hogy a parazsat utogettek, s kozben mondtak:
ahdny szikra, annyi boldogsdg es egeszseg, ahdny szikra annyigyarapodds...
(lasd lejjebb).

190
dott a ket egymastdl teljesen kulonbozd aktus dsszeolvadni a badnjak
koriili szertartasokban. Rdviden: a napisten mitikus szobrabdl a
mai badnjakban csak annyi drzoddtt meg, amennyit ossze lehetett
egyeztetni az uralkodd kereszteny hittel.
Abbol is latszik, mennyire osi ez a kultusz, hogy megtalaljuk az dszszes indoeuropai nepnel, ami kdzds eredetukre es valamikori egyuttelesukre utal. MarseiUe-ben szokas volt karacsony estejen tdlgyfa
rdnkdt (calendeau vagy caligneau) borral es etolajjal megdntdzni es
meggyujtani. Dauphineben (Franciaorszag) a tuskot szinten borral
ontdztek meg, majd hagytak, hogy lassan elegjen, mivel szentnek tekintettek. Anghaban karacsony estejen nagy tuskot raknak a tiizre
(Christmas log), es azt tobb napig megorzik. Altalaban egy reszet megtartjak, azzal gyujtjak meg a kdvetkezd evi tuskot, meg hogy addig
is dvja a csaladot. H a a tuskd nem gyullad meg, vagy nem eg le a
kivant maradvanyig, azt rossz jelnek tekintik. A germanoknal is letezik hasonlo szertartas. A franciak a karacsonyi unnepeket Chalendes-ndk. nevezik, es mi, szlavok is hasonloan, koleddnaB^ mondjuk.
Benniinket azonban leginkabb talan a mi kozepkori Dubrovnikunk hasonlo szertartasai erdekelnek. A Liber statutorum civitas
RagusiiboP^ (1272) tudjuk, hogy ez a ceremonia ott is a szenteste
megunneplesere volt rendelve. Mindent reszletesen eldirtak erre az
estere, meg a karacsonyi ajandekokat is (Pro Kallendis), amiket ez alkalombdl a varos fejedelme (hercege) volt kdteles szetosztani. M a napsag is kolenddnak nevezik Dubrovnikban a karacsonyi ajandekokat. Ezen ceremonia eloirasai szerint eloszor a hentesek jelennek
meg, akik Pro Kallendis tgy perperi^'^ kapnak ajandekba. Utanuk a
Koleda (a honap elso napjat jelento latin calendae szobol): ferfiakbol, filikbol alio csoport, mely a karacsonyi-ujevi iinnepkor ideje alatt hazrol
hazra jar, s enekelve koszonti a hazak nepet. A koleddlds ismert volt a katolikus es a gorogkeleti vallasu deli szlavok koreben egyarant.
Raguza varosaUam torvenykonyve
^' raguzai penzegyseg
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molnarokjonnek, akiknek nyolc gro^ iiti a markukat. Oket kovetik
a hajotulajdonosok a tengereszeikkel - igen jelentos tarsadalmi reteget alkottak ebben a koztarsasagban. A z 6 tisztsegiik, hogy rarakjak
a badnjakot a tuzre, mindenki drdmere. Ezert ket perpert kapnak
karacsonyi ajandekkent, es meg itallal is megkinaljak oket. E z t ket
perperrel megtoldjak a sdhivatal eloljardi, s tovabbi ket perperrel
az allami kassza vezetdi. A vegere maradnak a halaszok, akiknek csak
dt gros jut.
A m ne felejtsiik el, hogy a badnjak kultusza a regmultbdl szarmazik, a Krisztus elotti idokbol, es kesobb, oseink vallasi eletenek
fejlddese soran aUandd es - mondhatni - mtiveszi ertekii szobrok jelentek meg. Maszudi arab iro (X. szazad), aki a mai Nemetorszag
szlav reszeit beutazta, igy irja le a Svetovid^'^-templomot es az A r konaban"^, a valamikori Orekondaban levo szobrot:
Ez a templom hegyen all, melyet tengerobol vesz korul (a Wittow-fe'lszigeten^^), voros mdrvdnybol epult
es zold smaragdbdl A templom kozepen nagy kupola
Idthatd, az alatt dll a szobor, melynek testreszeit negyfele nemes kobol keszitettek zoldkrizolitbdl (tavasz),
piros rubinbol (nydr), sdrga karneolbol (osz) esfeher
kristdlybol (tel); afejet pedig egetett aranyboL
Ebbol lathatjuk, hogy ez a szobor megjelenitette a nap egesz evi szerepet, es allando volt.

*' apropenz (v6. garas)
a haboru, a termekenyseg es a boseg szlav istensege
••^ Eszak-Nemetorszag teriileten, Riigen szigeten egy szlav torzs kultikus
helye volt a 9-12. szazadban; az ott talalhato templomerod maradvanyai
ma is latogathatok
Riigen szigetenek legeszakibb felszigete a Balti-tengerben
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Meg kell emliteni meg azt a Svetovid-szobrot is, melyet a Husjatin melletti Podhorce-patak medreben talaltak Gah'ciaban, s amely
most Krakkdban van. E z a szobor egy harom meter magas, negyszdgletes oszlopot formaz, mely fuggdlegesen harom reszre van
osztva. A felso, legnagyobb harmadan a negyfejii'''' Svetovidot dbrdzolja kalapban, jobbjaban a bdseget jelkepezd szarwal. Hosszu ruha van rajta, dwel megkdtve. A z dvdn hosszu kard log. Ugyanezen
az oldalon all a neki szentelt Id is. A z oszlop egyik oldalan egy noalak lathato, jobb kezeben gyiiriivel, annak jeleiil, hogy 6 Svetovid
asszonya, a jegyesseg es a hdzassag istenndje. A z oszlop kdzepsd es
legrdvidebb harmadan negy figura van, ket ferfi es ket no, akik fogjak egymas kezet. O k minden valdsziniiseg szerint az evszakokat
jelkepezik. A legalsd harmadon egy hdromfejii teremtmeny terdel,
es hat kezevel tartja az oszlop kdzepsd reszet.
Jelentos az a bronzszobor is, melyet PriUvicaban, MecklenburgStrelitzben'*' taldltak, es a napistennek szenteltek, akit a balti szlavok Svasticnak is neveztek. E z a szobor aranyozott, arany ruhakba
van dltdztetve, pancellal. A vallan es mellkasan kendo van dtvetve,
az dveben szeles kardot visel.
Most pedig terjunk at annak vizsgalatdra, hogy milyen formdban
jelenik meg a Bozic. Mitikus jellegii nepi elbeszeleseinkben sokfajta
alak letezik a Nap megjelenitesere. Ezek kdzul a kovetkezoket emlitem meg: carevics, kiralyfi, Babszem Jankd, szegeny legeny, mostohagyerek, kandszfiu, juhasz, birkapdsztor, kertesz, kovdcs, kopaszember, koldus, fiatalember, otthonrdl eMzott fiu, hds, drias, oroszIdn, beszelo madar, aranyfenyd stb. E z nepunk talalekonysagat mutatja, masreszt azt is jelzi, hogy mennyire szivesen foglalkoztak a
nap kiilonbozo szerepeivel. E z az erdeklddes nem ujkeletii, ellenkezdleg, olyan regi, mint maga a tobbistenhit. A nap abrazoldsara vavalojaban a negy oldalan negy teljes alakot formazo
Eszak-Nemetorszag
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loszfnuleg eloszor csak azokat az alakokat hasznaltak, melyekkel
oket a hit hatalmazta fbl, es ezzel egy idoben megszereztek azt a tudast is, mely ezekhez az alakmasokhoz kapcsolddott. Kesobb kitalaltak ujabb es ujabb alakokat, azokhoz ujabb meseket, eppen ugy,
ahogy azt a keresztenyseggel is tettek: miutan megbekeltek annak
szellemevel, az atvett kereszteny legendak melle sajat legendakat is
letrehoztak.
Termeszetesen ezen alakok kdzul benniinket most azok erdekelnek, amelyek vallasi jeUegtiek, es tavol allnak a kesobbi vilagi jeUegd
invencioktol. Azonban ilyenekbol sajnos nagyon keves van, es azt is
be kell vallanom, hogy ezen a teren nem tudok teljes attekintest adni.
A Bozic - nepi karacsonyi enekeink alapjan - vizen, dombon, hegyen at, patak menten, neha gyalog, maskor pedig fiirge labu lovon
jbn hozzank. A macedon szerbek dalaiban ilyeten:
Az alakjdnfenyes nap,
A kezeben arany konyv,
Konyvonfenyes csillagok...
Vagy:
Az alakjdnfenyes nap,
A kezeben arany konyv,
Arany mindentudd konyv...
Ebben a formaban kbzelit a krisztoldgiahoz, tehat ujabb keletd. De
van mas alakja is: madaralak, ami a legkbzelebb all a nepi hiedelemhez, ezert tekintjiik korabbinak. Egy Uyen alakot talalunk egy nepdalgytijtemenyben:
Felreppent hdrom kismaddr,
Istenem segttsl
Az egyik aranyfejd,
A masik sztnarany.
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A harmadik tarka tollii.
Az, amelyik aranyfejii,
Az a kardcsonynak estje;
Az, amelyik sztnarany,
Az a karacsony iinnepe;
Az, amelyik tarka tolld,
Az Istennekfenyes napja!
Ehhez hasonlo a kovetkezo enek:
Hdrom maddr dtrepult a hegyen,
Csdreben mindegyik visz egy jelet.
Az elso viszi a szoldvesszdt,
A mdsodik viszi a buzakaldszt,
A harmadik egeszseget, oromet.
Amelyik viszi a szolovesszot,
Az a Fruska Gordra leszdllott;
Amelyik viszi a buzakaldszt,
Az a gazdag Macvdra leszdllott;
Amelyik visz egeszseget, oromet,
Az meg a mi asztalunkra szdllott,
Hogy egeszsegesek s viddmak legyunk.
A macedon szerbek dalai szerint a Bozic, ahogy a fdldre erkezik,
minden videket meglatogat:
Es setdl a foldon
Vdrosrol vdrosra,
Falurdlfalura,
Vegiil hdzrol hdzra.
Ugyanezt megtalaljuk Vuk gyujtemenyeben is:
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Bozic megigezi az egesz vilagot,
Ezt a szep vilagot!
Erdekes ebben a vonatkozasban ez a dal is, meg mindig Vuk gyiljtemenyebdl:
Bozic bottal kopog,
Szinaranyat visz
Ajtotal ajtoig;
Vajon melyik ajtot
Aldja meg arannyal?
A mi ajtonkra szor
Egy marek aranyat!
S mig a Bozic igy bejarja a vilagot, nyilvanvaldva valik, hogy ezzel
egyetemes szerepet hangsulyozzak a termeszet megifjitasaban es az
emberi boldogsdg megujuldsdban. Szdmunkra azonban kiilonosen
az a momentum valik erdekesse, amikor a kardcsonyi asztalnal tartdzkodik, mert ebben a hiedelemben feHsmerhetd a kardcsonyi unnep egy lenyeges vonasa.
A macedon szerbek dalaikban gyakran megeneklik, hogyan iil le
a Bozic a teritett asztalhoz, amely az 6 szdmara van odakeszitve. A z
asztalt kozel viszik a ttizhelyhez, amin rajta van a badnjak, es senki
nem iil kdre egeszen a hajnalcsiUag megjeleneseig, mert abban a hitben vannak, hogy maga a Bozic erkezik es ul le az asztalhoz vacsordzni:
Uljdn le a tHzhelyiinkhoz,
A tUzhelyhez, az asztalhoz!
Ulj le kiraly az asztalhoz,
Es legy vendeg lakomdmon.
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6-Szerbiaban Badnji dankor a gyerekek ezt a dalt enekeltek:
Szurke, szurke galambocska!
Honnan ropiiltel te ide
A mi drdga jo urunkhoz?
Mit keszitett a mi urunk?
Csinalt nekiink arany pohdrt,
Aranypohdrt, arany kupdt,
Vendegelni a kis Jezust,
Kis Jezust, a Bozicot.
Bozic im az egeszfoldon,
Dicsosege egekig er!
Prizrenben"** a haz gazdaja, mikozben beviszi a badnjakot, igy iidvdzli azt:
- Isten hozott! Parancsolj, vacsorazz meg!
E s mintha tenyleg azt varna tole, hogy vacsorazni fog, viszont
attol tartva, hogy szegyeUi magat elotte es a haza nepe elott, otthagyja a teritett asztalt, es atmegy az dveivel a masik szobaba vacsorazni. Ebben a szertartasban felfedezhetjuk ugyanazt a hiedelmet,
amit a macedon szerbeknel, csakhogy a badnjak jelentese valamicsket eltero, ami a megformalasaval es elegetesevel kapcsolatos feltetelezesunkbdl magyarazhatd.
Ennek a mitikus hitnek a maradvanya - hogy maga a Bozic jdn
az asztalunkhoz - megtalalhato &polazajnik" mai alakjaban. E z rendszerint egy fiatal es tekintelyes ember valamelyik barati csaladbol.
Oelotte meg a pap sem megy be a karacsonyi szobaba. Egyes he-

^ tortenelmi varos Koszovo delnyugati reszen
karacsony napjan az elso latogato, akinek a nepszokas szerint bizonyos
szertartast keU elvegeznie, hogy szerencset hozzon a hazra
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lyeken kora reggel erkezik, es miutan kilotte a puskat, bemegy a
hazba. Ott zabot szor a kesztyiijebol, es ezt mondja:
- Jd reggelt kivanok es szent karacsonyt! - majd sajat magat is
megszdrja zabbal, es igy folytatja:
- Isten segitsen, es boldog szent karacsonyt!
Ezutan haromszor megkeruli a tiizet, eleszti egy kicsit a rdnkdt,
majd leiil az asztalfdre, ahol rateritenek egy gyapjutakardt. O pedig
veszi a piszkavasat, csiholja az iiszkdt, es sorolja:

Amennyi a szikra,
annyi nekedgazda
birka is bdrdny,
koca is malac,
kos is okor stb.
- majd letesz az asztalfdre egy ezustpenzt. Ezutan kivesz az dvebol
egy motringot, kibogozza, atveti a gerendan, es azt mondja:
- Eddig ndjdn a kendered!
Ezutan megcsdkolja az idosebbeket, a fiatalabbak pedig az 6 kezet
csokoljak. Es mivel Tucin dankor^^ minden szeket es padot a piszkavassal egyiitt a padlasra vittek, most lehozzak az elso szeket, amire
leiUtetik a polazajnikot, a haziak pedig arra tdrekszenek, hogy a szeket
kihuzzak aldla, es 6 a fdldre essen. Meg a jobb bocskorat is leveszik
es felakasztjak a gerendara, hogy addig ndjdn a kender. Miutan megetettek es megitattak paUnkaval, hazamegy, de ebed utan ujra eljon,
es sdtetedesig kinalgatjak. Gyakran lereszegedik, sot elofordul,
hogy hany is, ezt azonban jd jelnek tekintik. Amikor pedig hazaindul, megajandekozzak.*

a bovednap elotti nap
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Nem kisebb figyelmet erdemelnek resziinkrol a karacsonyi kalacsok. Bosanska Krajinaban'" a cesnicat karacsony reggelen keszitik, s ferfiembernek kell gyiirnia, aki okrokkel es ekevel foglalatoskodik, es ezt ivelt formajura siitik. Dakovo'° kornyeken, 6-Szerbiaban boved napjan az asszonyok a gyerekeknek kuldn is sutnek
kalacsot, szintugy az elso latogatdknak a rokonsagbdl. Ezenkiviil
keszitenek meg egy nagy kalacsot dkrdkkel es ekevel, formaznak
karamot birkakkal es pasztorral, a haz urat, mehrajt, es volegenyt
fiatal menyasszonnyal a pap elott. A z Ibar folyo menten, ahol a mijdkoB^ elnek, az asszonyok december 23-an kis kalacsokat keszitenek, melyeket kolenddroknak neveznek. Ezeket kicsi figurak diszitik.
Emellett cesnicat is keszitenek, melyen baranylabnyomok lathatdk.
Ujev elott szinten keszitenek kalacsot, kolendarokat kiilonbozo formakban, es alakjuk szerint nevezik el oket: turbekolok (gerlicek),
sasok, kecskek, siklok (kigydk) stb. Ezek a sutemenyformak azert erdekesek szamunkra, mert plasztikusan megjelennek benniik ajdvd
evre vonatkozo kivansagok, es valosziniileg feUdezdi a tobbistenhit
attributumainak es aldozati szertartasainak is. Ilyenek mas nepeknel is leteztek, sot manapsag is talalunk ra peldat Nemetorszagban
(Ebergeback) es Franciaorszagban (cocheUns), ahol hasonlo kalacsokat keszitenek lijevre.
A z is erdekes, hogy egyes helyeken megoriztek a kalacsokkal
kapcsolatos szertartasokat is, melyek emlekeztetnek a valamikori
Svetovid-kultuszra. Tortenelmi teny, hogy a svetovidi aldozdpapok
aldozatot kaptak egy nagy pogacsa alakjaban, amely mdge bebujtak
a jdslas alatt. H a ez a rejtdzkddes sikeres volt, azt jd jelnek tekintettek a jdvd evre vonatkozoan. E z a szertartas megmaradt sok
szerb es mas szlav teriileten. Igy Podrimljeben'^, miutan beviszik a
tajegyseg Nyugat-Boszniaban
helyesen valoszinuleg Dakovica (6-Szerbia, Koszovo)
51 sajatos hagyomanyokat orzo etnikum Macedonia nyugati reszen
52 terulet Del-Szerbiaban (Koszovo)
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karacsonyi szalmat a hazba, a haz ura ehejtozik a karacsonyi kalacsok moge, melyek a karacsonyi asztalon vannak felhalmozva, es
haromszor megkerdezi a haziakat:
- Lattok engem? - akik azt felelik:
- A z iden meg egy kicsit latunk, de jdvdre kicsit se lathassunk!
- vagyis hogy a csalad olyan nagy letszamu, a karacsonyi kalacs pedig,
amit nekik keszitettek, olyan sok, hogy tole a gazdat sehogy sem tudjak meglatni.
Ugyanez a ritus megmaradt Hercegovinaban is, ahol ugy nevezik, hogy kildg egy kicsit, es cesnicaval csinaljak. De van ilyen szokas
Ukrajnaban is, a kisoroszoknal.
A karacsonyi kalacshoz hozzatartozik a karacsonyi malac is. B o sanska Krajinaban^^ leginkabb siUdot vagnak, neha kecsket vagy birkat.
A jobb moduak a suldo melle birkat is vagnak. Es mig a cesnicat a
ligetben siitik hamuban, addig a suldot vagy mas siiltet az erddben.
Sabac kornyeken a karacsonyi disznddleskor gyertyat gyujtanak,
ami a mara mar elhomalyosodott, keresztenyseg elotti hiedelmekre emlekeztet. E z azert is valoszinii, mert a tobbi indoeuropai
nepnel is a malac a leggyakoribb aldozati allat, amikor bdsegre es
gyarapodasra vagynak. Igy a hellenek es a rdmaiak is lakodalomkor
malacot aldoztak fel. A rdmaiaknal a disznd Venusznak szentelt
aldozati allat volt. A z ogermanoknal vadkant aldoztak a vadaszat
istenenek. A z dangoloknal unnepi lakomakon egy vadkan fejet vittek kdrbe, baberral es rozmaringgal feldiszitve. Miutan bottal haromszor megutdttek, a legtekintelyesebb emberek nekilattak a
fbldarabolasanak. Neha eld vadkant eresztettek be a vendegek koze
a terembe, es a vitezek egyikenek a dolga volt, hogy levagja a fejet
egyeden kardcsapassal. Oxfordban karacsonykor e szavakkal vittek
kdrbe a vadkanfejet:
- Hozom a vadkan fejet, es halat mondok Istennek!
Nyugat-Bosznia
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Angliaban iinnepi alkalmakkor meg manapsag is kiteszik az
ebedloasztalra a feldiszitett vadkanfejet a teritek legfdbb diszekent. A vadkan az dszlavoknal is a legkivaldbb aldozati allat volt,
ami abbol latszik, hogy az oroszok, bolgarok, szerbek, horvatok, szlovakok es szlovenek meg manapsag is disznot vagnak karacsonykor.
A cseheknel a karacsonyi disznot arany nak hiyjak. Mindez igazolja
a mi karacsonyi malacsiiltunk dsiseget, es hogy nepiink ezt menynyire lenyegesnek tartja, azt ez a kozmondas is jdl erzekelteti: a karacsony, az karacsony, a suit pedig a bdtyja.
H a mindezeken kiviil flgyelembe vessziik az oszinte kivansagot
a beke es az dsszetartas irant - ami olyan iinnepelyesen es erzekletesen nyilvanul meg a karacsonyi Isten bekejevel mondasban, az
emberbarati gondoskodasban a szegenyekrdl, valamint a boseges
ajandekokban - , es vegiil az igyekezetet, hogy legalabb karacsonykor a csalad minden tavoUevd tagja egyutt legyen, akkor erthetjiik
meg igazan azt a kedves szdlasunkat, hogy a karacsony felett nines
karacsony.
Osszegezve a fent elmondottakat, levonhatjuk az alabbi kdvetkezteteseket:
1. a badnjak kivagasanak maig eld szokasaban megdrzdddtt az uj
szobor epitesenek egykori szertartasa az ujjaszuleto napisten
tiszteletere;
2. a badnjak meggyujtasaban az elozo evi napistenszobor eltavolitasanak emleke maradt fenn;
3. a manapsag is letezd polazajnik az uj nap — a Bozic kepviseldje;
4. a karacsonyi kalacsok es a karacsonyi malac aldozatok, melyeket
valamikor a Bozicnak szantak; es vegezetiil, mindezek alapjan
5. a karacsonyi unnepek (aldott napok) alapjaban veve az ujjaszuleto nap, es az altala ujjasziiletd termeszet keresztenyseg elotti
kultuszanak maradvanyai.

A Badnje vece es a Bozic^'* Szentendren
E kis kitero utan ideje ratemi tenyleges feladatunkra. Ahogy mondtuk, miutan a csaladi szobat betlehemi jaszolla alakitottak, kezdetet
veszi a karacsony estejenek megunneplese. Eloszor is szembetiinik,
hogy nines badnjak, aminek az a fo oka, hogy a hazak nyugati mintara epiilnek'', ezert nines mod szertartast tartani a karacsonyi ronk
kdriil. Annal gazdagabbak viszont az egyeb mitikus jelkepek, karpdtlaskent az elmaradt badnjakert. Errol meggydzddhetunk, ha
megfigyeljuk a vacsorat, amely tisztan megorizte Krisztus elotti jelleget. A vacsora mindenekelott boseges - de csak ndvenyi eledelekben - , mint ahogy a szdlas is mondja a gazdagon teritett asztalrdh van
itt minden, mint kardcsonykor (pontosabban: mint karacsony estejen).
Itt van eloszor is az igen figyelemremelto borleves. Vdrdsborbdl keszitik, erosen megfiiszerezve. Raknak bele darabkakat mindegyik karacsonyi kalacsbdl: a szdntofoldnek nevezett kalacsbdl, amelyen tesztabol a napot, a holdat, a csiUagokat, az dkrdcskeket a jaromban, a
horddkat (a szdldtermesztesre utalva) es a rdzsat abrazold diszitesek vannak.Tesznek a levesbe a szoloskertbolis, amelyen a szdldtdkek es a sorok szinten tesztabol vannak, es az egeszsegbol, amelyen anynyi a bevagas, ahany csaladtag van. Mindezekbdl a kalacsokbdl
minden levesestanyerba tesznek egy darabkat.
A z igy feldiszitett borleves akaradanul is a valamikori Svetovidkultuszra utal, melyben a bosegszarut, amit a szobor a jobb kezeben
tartott, teletdltdttek borral, es amikor a bor a szarubdl kifogyott,
az a sokistenhitii szlavoknal jd jelnek szamitott arra vonatkozoan,
amit tole kertek. A napistenkultusz maradvanyanak tekinthetjiik
a szenteste es a karacsony
55 A foleg faluhelyen szokasos, lin. nyitott tiizhelyes hazakban a kemeny
alatt be lehetett gyujtani. Az ilyen tiizhelyre ra lehetett tenni a badnjakot,
meg a kemencebe is, de a varosias kornyezetben elterjedtebb spartheltba
vagy kalyhaba nem.
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azt a trefas mondast is, ami gyakran elhangzik, amikor az asztalon
a tal kiuriil: szep idonk lesz! Ebbol is latszik, hogy a valamikor oly
fontos es komoly aldozati aktust es joslast napjaink karacsony estejen
olyan szokaskent gyakoroljak, melynek jelenteserdl keveset tudunk,
vagy csak trefakent, mellekesen el tovabb.
Nehogy megzavarjon benniinket, hogy a sokistenhit szerinti aldozat atvaltozott karacsonyesti asztalla: ez volt az egyetlen mddja
annak, hogy ezt az aktust dsszeegyeztessek a szentestevel. A z t is
tudnunk kell, hogy sokistenhitii oseink ugyanazokat az eteleket ettek,
amelyeket aldozatkent bemutattak. E z is teljesen ertheto, mert az
aldozat valddi ertelme abban van, hogy bokeziien ajandekozzuk
azt, ami az embernek maganak is szukseglete. A z aldozatnak ilyen
jelenteset fedezhetjuk fel a napisten orosz elnevezeseben is: a Dazsdbog olyan istent jelent, aki mindent megad, amire az embernek
szuksege van. Ennyit a borleves ertelmerol.
A borlevest koveti a tobbi etel, melyeket felsorolok, hogy az est
mitikus jellege minel jobban kitiinjdn. Peldaul a bab, a lencse - kozmondas: kindlja magat, mint a lencse kardcsonykor —, a bdjtds tdltdtt
kaposzta'^, a dids es makos metelt olajon piritott hagymaval, a gomba,
az akna, a did, a mandula, vegul a szilva vagy mas szaritott, majd megfdzdtt gyiimdlcs. JeUemzo, hogy a karacsonyesti etelek kozott sehol
sines burgonya. Ertheto, hogy az etelek elkeszitesenel ekkor melIdzik a zsirt, csak olajat hasznalnak, ami felvaltotta a Karpataljan szokasos vajat vagy zsirt. Tekintettel arra, hogy a borlevesen kiviU az
osszes etel olyan, melyek a mai Karpataljan is jeUemzdek, mitikus
jelentesuket nem lehet ketsegbe vonni.
Vacsora utan a gyerekek didval jatsszak a lio Hi tako, azaz pdros
vagypdratlan]iXekot^^, vagy gurigaznak, vagyis a diokat sorba aUitjak,
esetleg kupacba rakjak, s szinten didval celba dobalnak rajuk.
5' sarma, magyar teriileteken is ismert neven szdrma
el kell talalni, hogy a jatszotars csukott tenyereben paros, vagy paradan
szamu dio van-e
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Most pedig megemlitek nehany olyan dalt, melyekben tukrdzddik az iinnepre vonatkozo nepi szemlelet, s rdviden leirom Jezus
sziUetesenek jelenetszerii eldadasat.
Meg a vacsora elott a csaladtagok kdzdsen karacsonyi dalokat
enekelnek, peldaul: Rozdestvo tvoje, Slava, Njinje, Djeva dnes, Slava
vo visnji, Sedse trije cari, Likuj dnes Sione^^, es sok mast is, melyekre
mar nem emlekszem. A csaladi enekles kozben egyszer csak az
ablak alatt ez haUatszik:
- Szabad-e enekelni?
Erre vidam valasz erkezik:
- Enekeljetek!
Ezek a szentendrei romai katoHkus szerb gyerekek, akiket itt dalmatoknak neveznek. A z 6 enekeik kdziil kettot is megemh'tek. Ime,
az egyik:
A vildgnak szep jo napot,
Mert kivdrta a vdrt Napot,
Szomoru sdtetseg elszdllt,
ANap-Jezus kdze'nk leszdllt.
Enekeljiink a kisdednek
A ma ejjel sziiletettnek,
Dicsose'g a szent Istennek
Es bekesseg az embernek.
Megerkezett akit kertek,
Akit regen megigertek,
Az embereket megvdltd,
Sotetsegetfe'nyre vdltd.
Enekeljiink a kisdednek stb.

5^ Sziiletesed..., DicsSseg..., Most..., Ma a szdzanya..., Dicsdseg mennyben
az Istennek..., Mentek a hdromkirdlyok..., Orvendj ma Sion-hegy...
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0, a csoda, ime, itt van,
A vildgnak egy Ura van,
Ki a mennyben uralkodik,
Es a jdszolban lakozik.
Enekeljiink a kisdednek stb.
E s a masik enek:
A betlehemi szdlldson,
Ott van eleg legelo,
Oda tereljiik a nydjat,
Es ottfujjuk furulydnkat.
Meggyujtjuk a tiizet,
Melleje telepsziink,
Bdr a tel kemeny
Es jo ruhdnk sines.
Azert Misko hordjad a fdt,
Mert mdr csakforgdcs van,
Es szdljdl a Duronak is,
Lenge ingecskejeben,
Te meg, Bartol, tereld a birkdkat,
Es rakdfel a tiizre a Idbaskdkat,
De hogy ki nefusson,
Te vigydzz rd, Filip.
Mitfogsz hozni, testver, Mato,
Mitfogsz vinni, te lany, Kato,
Nekunk, dtravalonak?
Egy kakast a levesbe.
Vajnak, sajtnak lennie kell,
Ezeket majd en hozom el,
Ketto-hdrom lapockdt,
Meg egy kulacspdlinkdt.
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Nikola testver, fuss egy kicsit,
Keszitsd elo mdr a kocsit,
Mert immdr egy ujszMdtt
Hiv benniinket a mennybol.
Tereljiik be a birkdkat,
Tarisznydnkat vessUk vdllra,
Induljunk el Betlehembe,
Hoi a kisded alszik csendbe'.
Gyertek testve'rek, menjimk,
Ajdndekokat vigyiink,
Annak az isten-kirdlynak,
A Bozicnak, egfidnak.
Te megAndro, vedd a subdt,
Tiszta szivbolfujd a duddt,
Legyen viddm annak hangja,
Hogy az egeszfalu hallja!

Neha megtortenik, hogy a kis enekesek a nagy tel miatt nem birjak
sokaig az alldogalast a szabadban. Ilyenkor ezt enekhk:
Nehez nekiink enekelni
Es a hidegben dlldogdlni.
Erre kinyihk az ablak, megkapjak a megerdemelt jutalmat, dk pedig
elmondjak a karacsonyi jdkivansagokat es tovabbmennek.
MeUettiik megemUthetjiik szlovak testvereink gyermekeit, akik
szlovak karacsonyi dalokat enekelnek. Neha megjelenik egy csapat
szlovak muzsikus is.
Gyakran feMnik a kriszkindli, a nemet gyerekek csapata a betiehemmel. E z a csoport Mariabdl, Jdzsefbol, a harom kiralybdl es az
drddgbol aU. Mindannyian feherbe dltdztek, egyediU az drddg van
feketeben, aki vicces eUenkezeseivel sok nevetest valt ki. A szinjatek
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vegen Jozsef atad egy vesszot a gyerekeknek, hogy jatsszanak vele.
Megjelenik a harom kiralyt es a pasztorokat vezeto csillag is egy botra
rdgzitve, melynek tengelye kdriil forog. A csillag atlatszd, es a gyertyafenynel Krisztus szuletesenek jeleneteit mutatja be. A kiralyok
diszes dltdzeket viselnek, derekukon kardot es a fejukdn kalpagot.
Mellettuk allnak a pasztorok, akik ajandekokat hoztak a kis Jezusnak, es mulatsagos parbeszedeikkel feUdezik a regi szep iddk idilli
boldogsagat.*
Es itt jonnek a kiralyok'', azaz a szerb elemi iskola tanuloi! O k altalaban negyen vannak Irod, MeUiior, Valtazar*" es Miocari. A z utolsdnak Gaspar** lenne a neve, de mivel ez a nev nalunk szokadan, igy
6 fiktiv nevet kapott. E krisztoldgidbdP^ ismert szemelyeken kiviil
lehet tobb kiraly is, de altalaban a felsoroltak szerepelnek. Herodes
kiraly hangsulyozottan katonas megjelenesii, papi feher ingen aranyozott pancel van, a fejen aranyozott sisak, a kezen aranyozott
karkdtd, a derekan kard. A tobbiek a miseing felett, a mellukdn keresztben ket aranyszalagot viselnek. Arany az dviik is, a kezukdn aranyozott kesztyii, a fejukdn aranykorona kereszttel, a keziikben pedig
aranyjogart tartanak. Szerepuk az enekles es az ajandekok bemutatasa, melyeket az eredeti harom kiraly valamikor a kisded Jezusnak vitt.
Mellettuk allnak a gubdk, azaz a pasztorok nehez birkabdr bundaban. Mivel ezek mind fiatal emberek, hosszu szakallat es bajuszt
viselnek kenderbol, hogy hasonHtsanak a meltosagteljes, dreg pasztorokhoz. A kezukben hosszu pasztorbot van. A z dreg Duka es a tobbi pasztor parbeszedebdl kibontakozik a mult, ahogy a nep emlekezeteben el: akkor, az egyszeru allattartd es fdldmiiveld emberek

az eredetiben: careva (carok)
Herodes, Menyhert, Boldizsar
Caspar
Krisztus-tan, a kereszteny teologia Jezus Krisztussal foglaLcozo aga
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szamara az elet igazsagos, olcso es bekes volt, jolet uralkodott es altalanos megelegedes. E boldog idok komikus megjelenitese alatt
altalanos a figyelem es kacagas. Miutan bevegeztek szerepuket, Herodes kiraly cirkalmas szavakkal boldog karacsonyi iinnepeket kivan,
majd bezsebeli a neki es tarsainak jaro jutalmat.*
Masnap jd koran elmennek a hajnali misere, azutan pedig a gyerekek elindulnak a hazakhoz jokivansagot mondani. A z istentiszteletet koveti az ebed, ahol nem hianyozhat a grkljancic t% a karacsonyi malac, ezert ezeket a karacsonyi ebed fontos reszenek kell
tekinteniink. A grkljancic nyujtott teszta darabkakbdl keszul, melyeket takacsbordan, az orsd hegyevel fdltekernek olyan forman,
hogy gegere hasonh't. Hogy honnan szarmazik ez az alak es miert
eppen karacsonykor es ujevkor teszik a levesbe, azt nem tudnam
megmondani.
Karacsony elso napjan sehova sem mennek, csak a masodik napon
latogatjak meg egymast a csaladok, es ekkor kivannak boldog unnepeket. A harmadik nap, azaz Szent Istvankor kiviszik a szalmat
a karacsonyi szobabdl, es ezzel vegzddik a karacsonyi unnep. A fent
emlitett dntanyer es a bogatica elkerulnek valamely vedett helyre,
es ujevig drzik oket.
Karacsony utan, ujevig ilyen es hasonlo dalokat enekelnek: Predvjecni rodisjapoljeti, Svijezici vozplescite rukami^^. Cesnicat sutnek,
amelybe penzt rejtenek, es amit ebedkor iinnepelyesen megtdrnek
es szetosztanak a csaladtagok kozott. A cesnica mellett vannak
ujevi kalacsok is, melyeket ember alakiira formalnak - es vegiil ujevkor is elmaradhatatlan a malacpecsenye.

Az orokkevalo megszuletett..., Valahdny nyelvetbeszelok, brvendjetek..

A szerzo j egyzetei
184. oldal: *
A valamikori mitikus fogalmak a naprol gyakran ma is megjelennek. A morvdk^ igy fohaszkodnak: Keljfel, Istenem, keljfel, hogy hamarosan nappal legyen! A kisoroszok igy: Segtts Isten az embernek!
A szlovakok a napot isteninek nevezik, az oroszok pedig isteni viIdgossdgnak. A kisoroszok, ha atkozodnak, azt mondjak: nap oljon
meg! - ami hasonlo a mi atkunkhoz: A''^ Idsson teged a nap! A bolgarok, amikor eskiidoznek, ezekkel a szavakkal teszik: A nap egessen
el engem! A horvatok igy adjak aldasukat: A nap vildgitson meg! - s
ez a mi aldasunkkal rokon: Viddman jdrj a napon! Tovabbi jellegzetes mondasaink: A nap majdfelfedi a titkot; A fenyes nap keletre,
az eros Isten segitsegre. Meg kell meg emHteni, hogy nepunk reggel
kelet fele vet keresztet es hajol meg, es minden fontosabb dolgat kelet
fele vegzi. Vegiil, minden kedves es emelkedett kifejezes a mindennapi beszedben es az irodalomban tobbnyire a nappal kapcsolatos.

189. oldal: *
Talan eppen ez a szemlelet magyarazza azt a tiszteletet, amelyet nepunk szamtalan alkalommal mutat a tiiz irant. A sok peldabdl idezzunk parat. A szerbek nem szivesen adnak tiizet a sajat tuzhelyukrdl ismeretien embernek. Soha nem izzitjak a tuzet hegyes vassal, es nem forditanak neki hatat, mert az nem jo. A fiatalok a sziildi
tiizhelyrol veszik a tiizet, amikor eloszor gyujtanak be a sajat tiizhelyiikbe. A zadrugakban kuldn tuzhelyen tiizet rakni annyit jelent,
mint kilepni a hazkdzdssegbol. Jellemzden ehhez a temahoz kapcsolddik ez a szdrnyil atok: A tdzhelyeden ndjdn fd!

szlav nepcsoport; tobbseguk a mai Csehorszag teruleten el
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197. oldal: *
A szerb nep, amint karacsonykor az elso vendegben a fiatal istent
unnepli, atvitte ezt a vallasi aktust a veletieniil betero vendegre is. Igy
nepunk kozismert vendegszeretete bensoseges vallasi eletenek a k i fejezddese.
206. oldal: *
Nem akarvan farasztani olvasdimat a reszletekkel, csak a jellegzetes helyekre szoritkozom. Kiralybdl harom van: Caspar, Mehher
(Melhior) es Baltazar, s igy mutatkoznak be:
Mi, hdrom kirdlyok messzi foldrol, Herodes kirdly
utdn tudakozddunk: hoi van 6, kinek boret nap perzselte? Ndlunk van az egecske (az egfia), aki meggyujtja afe'nylo napot.
Majd enekek kdvetkeznek Krisztus szuleteserdl.
A pasztorok csoportjat a kdvetkezd szemelyek kepviselik: Fedor
(Todor), Stakon, Guba (olyan videken jart, ahol bor terem: fel liter
egy fityingert, egy akd egy forintert), Bratyo Duka, oregember, aki
vensegeben allandoan nydg es kdhdg, vegiil az angyal, aki - Gloria
in excelsis Deo (dicsdseg mennyben az Istennek) - hirul adja Jezus
szuleteset. Jellegzetes, ahogyan ajandekaikat ajanljak neki.
Fedor: En a Krisztusomnak egy kecskebakot es egy bdrdnyt
ajdndekozok.
Stakon: En, az en Krisztusomnak egy kocsog vajat adok,
Guba:

hogy segitsen kohoge's ellen.
En, az en drdga Krisztusomnak egy kobaB^ hort
hoztam, hogy nefdzzon.

'5 tikva: kiszaritott lopotokbol keszitett edeny, magyarul kobak vagy tokkulacs
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A vegen a kiralyok es pasztorok ezt eneklik:
Boldogsdgot, egeszseget, bekesseget ktvdnunk nektek,
hdzigazddink, mindenekfelett, s ugyanezt kivdnjuk
gyermekeiteknek! Messzirol joviink, hirt hozunk.
Mi, Gdspdr, Menyhert, Boldizsdr a kis Jezushoz megyiink Betlehembe, hogy Idssuk ot, es szereto szivvel
megajdnde'kozzuk. Koszonjiik az adomdnyokat, melyeket nekiink szdntok; ne nehezteljetek rdnk, hogy itt
jdrtunkl Isten neve'ben jd ejszakdt ktvdnunk. Bucsuzunk, jd ejszakdt ktvdnunk szeretett, kedves, dicso
hdzigazddink!
207. oldal: *
Itt is csak a fontosabb reszeket emlitem. Herodes kiraly igy mutatkozik be:
Herodes kirdly es a birdJeruzsdlemben ertesiilt az erkeze'setekroL Hallottam, hogy kirdlyok vagytok. Mondjdtok el, honnanjottetek, mi a nevetek, hogy tudjam,
nem vagytok-e rossz szdndekkal a mi kirdlyi nemzetsegUnk irdnt!
Ebbol is latszik, hogy Herodes fel az ujsziildtt kiralytdl, mert Menyhert kiraly szerint mostantdl kezdve: Beke legyen, a Lelek elottfejet
kell hajtam.
Majd kdvetkeznek az enekek: Rozdestvo, Djeva dnes es Slava vo
visnji. Ekkor jonnek be a gubdk, akiket igy hivnak: Todor (egyesek
szerint Gvozden), Stakon (egyesek szerint Zmo)'*", Guba es Duka
apd. Duka igy mutatkozik be:
gvozden: vas, zrno: mag vagy szem (pi. babszem)
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6, oregseg, d, betegseg! (Nyog es kohog vensegeben.) Milyen kdr! Ti esztek es isztok, tolem, oregDukdtdl meg eldugjdtok! Igazsdgos ez ? Hdt igazsdg ez ?
Az anydtok keservit... ''^
Ezutan ezeket eneklik: Radost velija es Prispjelo vremja, meg mas
karacsonyi dalokat is, mint a Sedse es a LikujP'. Sok nepi humor van
benne, ahogy mindegyikuk bemutatja a hozzajaruiasat a kdzds vacsorahoz:
Todor: En, Todor testver, tiszteletem jeleiil, ajdnlom a szarvas bdrdnyt es a szakdllas kecskebakot.
Stakon: En, Stakonj testverpedig, egy csuporfaggyut dldozok
a tiszteletetekre, hogy vacsordtok zsiros legyen.
Guba: En meg, Guba testver, tiszteletetekre egy faze'k tubdkot ajdnlok, amit minden cumruJ^"^ ellenere megszereztem, hogy ege'szsegesen e's viddman tusszogjetek, e's a kettos pdsztorsip minden lyuka jdl szeleljen.
Duka: A tiszteletetekre ajdndekozok egy darabfeherkenyeret, amit meg a megboldogult Neda anyd dagasztott
es siitott teljes kilenc even dt, tizenegy evigpedig szdritotta; e's amikor megkdstoltam, en szegeny, minden
dregfogamat a tenyerembe kikoptem.
Todor: Ne aggddj, Duka, dreg testver, majd mi megrdgjuk
neked, is meg is etetiink!
Duka: Adja Isten, hogy a gyerekeink is igy bdnjanak velunk!

szo szerint: Legyen szomoru a jo anydtok!
'* Nagy or6m(hir)..., Eljott az ido..., Elindultak a hdromkirdlyok..., Orvendj
ma, Sion-hegy...
vam, hidpenz, ado (turcizmus); itt: baj, nehezseg
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Itt kell megjegyezni, hogy a kirdlyok kozel allnak a neplelekhez,
mig a cdrok kizarolag egyhazi jellegiiek. Ennek oka, hogy ez utobbiak minden bizonnyal Oroszorszagbdl kerultek at a 18. szazadi
tam'tok reven, ami egyes szavakbol, valamint a mondatok szerkezetebol is kitilnik. A gubdk pedig talan meg balkani eredetiiek.
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tja - a
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ot
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Mi ze Sentandrejci,
Slavni vsjego svjeta.
I zivili spoiu na mnogaja Ijeta!
Nikolaj, Nikolaj!
Svjesvjatjejsi pomagaj,
Svjesvjatjejsi, Bog tja izbral
Ot izbranih.
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Schels adatai utan keszitette Emanuel von Renner. Bees, 1820

2.

Rdmai legionarius

3.

Alexander Severus V I I I . szamu merfdldkdve 229-bdl, a szentendrei tabor fokapujanal (Magyar Nemzeti Muzeum)
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Magyarorszag elso katonai felmerese. A z un. jozefinidnus terke'p Szentendrere vonatkozo reszlete. 1780-as evek kdzepe
Ldrevi kddex. X I V . szazad elso fele
Paja Jovanovic: A szerbek vandorlasa. Litografia, 1896
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15. A szentendrei Piispokseget abrazold festmeny. 1914 (1900
elotti fenykep alapjan)
16. A Peter es Pal apostoloknak szentelt, maskent Tyiprovacskatemplom latkepe delnyugat feldl. Festette Ilija Dimitrijevic
Szerbiabdl, 1865-ben
17. A delszlav dalnokok nepdalokat, epikai koltemenyeket enekeltek a regi dicsdsegrdl, a guszla nevii hangszer kiserete mellett
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18. Szabadteri mulatsag Dalmaciaban. Itt a varos, ahol enrdm,/itt
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19. Korabeli utcareszlet, Raguza
20. Unnepelyes nepi katonai lovasjatek a X I X . szazadban
21. Szentendre kataszteri terkepe. 1859
22. Izbeg latkepe a szazadforduldn, kepes levelezdlapon
23. Vizeses a Ddmdr-kapunal, szazadeleji fotdn
24. Udvozlet Szent-Endre'rol! A varos latkepe delkeleti iranybol,
korabeli kepeslapon
25. A szentendrei Duna-part aruszaUitd fahajdkkal. A lap keltezese: 1902. IL 1-2.
26. Katonai pontonhid epitese a Dunan, Szentendrenek Udvozlet
a 7. szamu Pionnier zdszldaljtdl (nemet nyelven). Kelt: Budapest,
1900. IX. 9.
27. Szentendret a sziget feldl abrazold kepeslap. Feladdja cirdl irassal, Sentandreja, 1903 keltezessel adta postara. A cimzett:
sandr Zokic ur, villanyszereld a Hadi Akademidn, Belgrdd,
Szerbia (szerb nyelven)
28. Szentendre latkepe a Biikkds-patakkal, nyugat feldl. Szazadeleji kepeslap
29. Udvozlet Szent Endre'rol! A vasutallomast a viUamositas elott
abrazold lap
30. Dumtsa Jeno polgarmester, a szentendrei takarekpenztar es a
gordgkeleti hitkdzseg elnoke, a budai puspoki szentszek tagja,
a szentendrei kaszind diszelndke, a Ferencz Jozsef-rend lovagja
1896-ban
31. Pavle Sofric Momenti izproslosti isadasnjosti varosi Sentandreje
cimii miivenek elso kiadasa. N i l , 1903
32. A szerbiai N i l korabeli viselete. Egy diszoklevel szerint Maria
Illits az 1889-es parizsi vilagkiallitasra keszitette el a rajta levo
ruhat
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33. A Javoregylet es dalarda jelvenye. 1902
34. A szentendrei szerbek X V I I I . szazadi eredetu himnusza. E l o szor Vujicsics Tihamer kdzdlte Muzic'ke tradicijejuznih slovena
u Madarskoj (A magyarorszagi delszlavok zenei hagyomanyai)
cimii kdnyveben. Budapest, 1978
35. Kallay Beni (Kallay Benjamin) alapitvanytevo, az OsztrakMagyar Monarchia belgradi fdkonzulja, kdzds penzugyminisztere, majd Bosznia kormanyzdja
36. A szentendrei szerb tanitokepzo es felekezeti iskola, az ugynevezett Preparandija archiv felvetelen
37. Gyermekek Szentendren, a Dumtsajend utca 10. szamu haz
kertjeben, 1896-ban
38. Unnepld tarsasag a Sztaravoda-forrasnal, 1890-ben
39. A Husvik Lazar altal vezetett Korona szalloda es kavehaz
Szentendren, a szazadeldn
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Jovan Mihksic (1822-1883) lelkesz
Antonije Markovic szerzetes
Emilie Sofrits altal himzett mintakendd. Szentendre, 1872
Szerb (degyhazi szlav) imakdnyv. Buda, 1853
Karacsony elso napja. Szentmiseken felolvasandd evangeliumi
reszlet a szerb pravoszlav elemi nepiskolak IV. osztalyosai szamara keszult olvasdkdnyvben

47. Szentendre fdtere a pestiskereszttel, korabeli kepeslapon. Hatterben a szerb iskola epiilete
48. A Szaborna (mas neven Belgrad-szekesegyhaz vagy Puspdkitemplom) belsd tere az ikonosztazzal es az amvonnal
49. A szentendrei szerb tanitokepzo es felekezeti iskora tanarainak
neyjegyzeke
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50. A z lin. Szofrics-haz, Puspok (ma Alkotmany) utca 5. Epiilt
1810 korul
51. A z un. Zbruch-idol a Krakkoi Regeszeti Muzeumban. A I X .
szazadi balvanyszobor egyike a szlavok keresztenyseg elotti
vallasi emlekeinek. A z oszlopon Svetovid istenseget abrazoltak
52. A Zbruch-idol reUefjeit abrazold rajz
53. A gazda, mieldtt a badnjak nevu karacsonyi tuskot a tiizhelyre
teszi, poharkdszdntdt mond. Jdsdgos Isten! Oltalmazd ennek a
hdznak ijjait, tartsd meg dregjeit!
54. Szerb karacsonyi kalacs tesztabol keszult allatfigurakkal
55. Ember formaju ujevi tesztafigurak
56. Karacsonyi asztal: frissen vetett buza, gyumdlcsdk es jelkepekkel diszitett kalacs
57-69. Szentendre az 1900-as evek elejen kesziilt amatdr felveteleken. A Szaborna oldalbejarata es ket keriteskapuja. A szekesegyhaz a vardomb feldl nezve. A fdterrdl a szekesegyhaz
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a Tdrdk kdzbdl. A Tabakosok keresztje a Preobrazsenszka tornyaval, hatterben a Duna es a sziget. A templom tornya, diszes
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A boriton: Szent-Endre. A varos latkepe del feldl. Udvozlokartya
1901-bdl, Dumtsajend polgarmester kezirasaval
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