
dalunk megírásához vezették a költőt, illetve a két prózai műhöz köthetőek, 
közöttük néhány levél(részlet) személyes jellegű bizonyítékokkal szolgálja 
a költői ópusz hitelességét. Mind a verseket, mind a tanulmányokat és a le-
veleket alapos, szakszerű lapszéli magyarázójegyzetek hozzák közelebb a 
sorozattal megcélzott olvasói korosztályhoz. 

A Szabó G. Zoltán összeállította Kölcsey-kötet kiváló kalauza az egyre 
inkább érdeklődést keltő életműnek, melynek újabb és újabb értékeit fedez-
hetjük fel, s amely ilymódon egyre inkább elfoglalja költészetünkben azt a 
megkülönböztetett helyet, amit szerzőjük emberi formátumával még életé-
ben kivívott s halála percétől megőrzött. 

GEROLD László 

N É M E T H FERENC: A FÜLEP C S A L Á D B E C S K E R E K E N 

Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1997 

A Bánság helytörténeti kutatásai, úgy tűnik, végérvényesen gazdára lel-
tek Németh Ferenc személyében. Amikor e sorok írója kb. húsz évvel ez-
előtt megvédte doktori értekezését az újvidéki Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Tanszékén vidékünk századfordulós szabad líceumi tevékenységé-
nek témájára, Bori Imre, Szeli István mellett harmadik mentora Lőbl 
Árpád/Lőrincz Péter volt, aki a többi között zárószavában elmondta, hogy 
személyemben tudományos tevékenységének folytatóját véli felismerni. 
Egy ideig magam is úgy hittem, hogy ez így lesz. Időközben azonban a szá-
momra kijelölt út más irányba tolódott, de nagyrabecsült pártfogóm nem 
maradt utód nélkül. Eddigi tevékenysége alapján Németh Ferenc bebizonyí-
totta: méltó arra, hogy tiszteletreméltó professzorunk örökébe lépjen, leg-
alább is ami a bánáti művelődéstörténeti kutatásokat illeti. 

Ez a legújabb, a Fülep családról szóló kismonográfia egy nagyon lénye-
ges nemcsak helyi, de a magyar művelődéstörténet/művészettörténet általá-
nos jellegű fehér foltját tünteti el, teszi láthatóvá és elevenné, lévén hogy a 
legapróbb részletekre kiterjedően dolgozza fel századunk egyik legjelentő-
sebb, legkiválóbb művészettörténészének és művészetfílozófusának, Fülep 
Lajosnak becskereki gyermek- és serdülőkorát. 

Megtapasztalhattuk már - hogy csak a Kabos Gyuláról készült centená-
riumi kiadványt említsük - , hogy egy-egy helytörténeti kutatás mennyire 
fontos, különösen akkor, ha vonatkozásaiban az egyetemes magyar műve-
lődéstörténettel van kapcsolatban, ugyanis csak az alapos helytörténeti bú-
várkodás eredményeként kerülhető el az, hogy egy-egy majdan elkészülő, 
nagyobb lélegzetű összefoglalóba ne kerüljenek téves adatok. 
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A Fülep család Becskereken, a többi között, a Fülep Lajos: Egybegyűj-
tött írások I. című 1988-ban megjelentetett kiadvány tényanyagának egy 
szegmentumát is helyesbíti, amennyiben Németh Ferenc kimutatja, hogy a 
Fülep Lajosnak tulajdonított és a Torontálban F-p, illetve Fp. jelzéssel kö-
zölt színikritikák tulajdonképpen bátyja, Fülep Jenő György tollából szár-
maznak. Fülep Lajos viszont 1902 nyarától 1903 nyaráig a Nagybecskere-
ki Hírlap munkatársaként van jelen „közel félszáz írással", melyek között 
az 1902 októberében és novemberében vendégszerepelt Deák-féle színtár-
sulat előadásairól szóló ismertetőket is megtaláljuk 

Németh Ferenc kutatómunkájának köszönhetően arra is fény derül, mi-
lyen jelentős mértékben volt meghatározó jellegű az a századfordulós 
becskereki szellemi közeg, amelyben Fülep Lajos felnevelkedett, ahonnan 
útnak indult. A Pleitz. Fer. Pál Kiadóház tevékenységének ekkor már majd 
félszázados múltja volt, a Grossbetschkereker Wochenblattnak úgyszintén, 
a Torontál is huszonötödk évéhez közeledett, s Várady Imre ekkor indítja az 
ellenzékinek számító Nagybecskereki Hírlapot. A színházi előadások ta-
vasszal és ősszel forrósítják fel a társadalmi élet hangulatát s közben bein-
dulnak a polgárság általános műveltségi szintjét megjobbítani szándékozó 
líceumi előadások is, melyeknek előadói között mindkét Fülep gyerek, Je-
nő György és Lajos néhány tanárának a nevét is megtaláljuk. A természet-
tudományok körében jártas Harzer Jószef és Burget József, a hit- és erkölcs-
tant oktató református lelkész Szalay József, az embertanban is jártas Králik 
László tanította a jövendő művészetfilozófust. Első helyen azonban a rajz-
tanár, festő és iparművész Streitmann Antal említendő, kinek „kiváló mű-
vészi érzéke, müvészetszemlélete és felfogása nagy hatással volt a fiatal 
Fülep formálódására. Olyannyira, hogy a már érett művészettörténész évek-
kel később is tisztelettel emlegette munkáiban Streitmann Antal nevét." 

A hagyományos torontáli szőnyeg művészi megújítója a rajzoktatásban 
is egyéni módszerek alkalmazásával tűnt ki. Diákjait a „gépies másolás" he-
lyett „a művészi látásra" tanította meg. 

Az évente megrendezett rajzkiállítások, diákrajz-bemutatók egyértelmű-
en bizonyították, hogy Streitmann vonatkozó nézetei, oktatói módszerei he-
lyénvalóak voltak. A szakmai körökben nagy visszhangot keltett első gyer-
mekművészeti tárlatot az 1903. esztendőben az akkori Magyarországban 
Streitmann rendezte meg Becskereken, s a tanítvány Fülep Lajos kétrészes 
cikkben méltatta tanárának úttörő tevékenységét. 

A líceumi esték egyikén 1904-ben A gyermek mint rajzolóművész cím-
mel az új szövési technikák becskereki meghonosítója élőszóban fejtette ki 
vonatkozó nézeteit a nagyközönségnek. 

Ha tudjuk azt, hogy a felnőtté érés folyamatában milyen nagy szerepe 
van a serdülőkornak, akkor egyértelművé válik az is, hogy egy minden 
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szempontból jelentős egyéniségformáló mintakép valóban számottevően já-
rulhat hozzá a tanítvány emberi jellemének alakulásához, épp úgy, mint 
szakmai irányultságához és felkészültségének minőségéhez. 

Számunkra Fülep Lajos példája is azt bizonyítja, hogy minden ember 
okkal, azaz egy feladat elvégzésének céljából érkezik a földi világba, s an-
nak realizálásához minden a rendelkezésére áll. Ilyen értelemben a születés 
helye, a szülők és a tanárok, a szűkebb és tágabb értelemben vett környezet 
stb. nem a véletlen szeszélyének vagy Istennek műve, hanem egy-egy üze-
net formájában megnyilvánuló építő elem, melynek jellegét fel- és megis-
merve, majd pedig felhasználva a szabad akarattal rendelkező egyén meg-
valósíthatja önmagát, azaz értelmet adhat evilági létezésének Fülep Lajos, 
mint Németh Ferenc kismonográfíájának felkutatott tényanyaga is bizonyít-
ja, az életútjába került lehetőségekkel élni tudott teljes mértékben, s hasz-
nosításukkal egy teljes értékű emberi élet letéteményesévé vált. 

A Forum Könyvkiadónál megjelent kismonográfia tényanyaga elsősor-
ban a forrásértékű levéltári anyag szakszerű és körültekintő feldolgozásá-
nak eredményeként, olyan szilárd megalapozottságú feltérképezését adja a 
Fülep család Becskereken eltöltött éveinek, amely lehetővé teszi majd a to-
vábbi kutatást és feldolgozást különös tekintettel az egyetemes magyar mű-
vészettörténet és művészetfilozófia szempontjából alapvetően fontos Fülep 
Lajos-i életmű összefüggésében. 

A négy fejezetben megírt családtörténetet egy rövid bevezető, egy Fülep 
Jenő György és egy Fülep Lajos becskereki sajtóban megjelent írásai alap-
ján összeállított jegyzék Bori Imre akadémikus válogatása, valamint a Szer-
ző jegyzete egészíti ki. 

Végezetül elmondhatjuk: Fülep Lajos életének és munkásságának mo-
nografikus feldolgozása ezentúl nem készülhet el Németh Ferenc, jeles 
hely- és művelődéstörténészünk Fülep családról szóló kismonográfíájának 
figyelembe vétele nélkül. 

KÁICH Katalin 

BOZIDAR KOVACEK: T E K E L I J A N U M S K E ISTORIJE XIX 
V E K A 

Újvidék, Matica srpska, 1997 

Rendkívül fontos, hiányt pótló könyvet adott ki az újvidéki Matica srp-
ska, a budapesti Tökölyánum Alapítvánnyal egyetemben, mely a karlócai 
szerb kolostori nyomdában készült, ugyanis eddig még senki sem foglalko-
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