
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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zott behatóbban a budapesti Tököly Intézet történetével, holott a 19. száza-
di egyetemes szerb irodalom- és művelődéstörténet, de pl. a politikatörténet 
is, elsősorban a szellemiség szintjén, nagyon sokat köszönhet éppen ennek 
az intézménynek. 

A szerb nemzeti kultúra alakulástörténetének szempontjából jelentős 
Tökölyánumról az alapos felkészültségű, jeles szerb irodalom- és művelő-
déstörténeti író, Kovacek Bozidar írt. Minden apró részletre kiterjedő vizs-
gálódásainak eredményeként a szakember, de a csupán érdeklődő is, tudni-
valókban bővelkedő forrásértékű és egyben izgalmas kiadványt tarthat a 
kezében a szerb diákotthont alapító Sava Tekelija Popovicról - a korabeli 
magyar közvélemény Tököli Sebők néven ismerte valamint a róla elne-
vezett alapítványról, annak közhasznú felhasználásáról s nem utolsósorban 
a felhasználóiról. 

A szerző tizenöt fejezetben dolgozta fel Sava Tekelija életét, az alapít-
vány létrehozásának körülményeit, a legjelentősebb növendékek - ahogyan 
a magyar nyelvű összefoglaló nevezi Tökölysták - tevékenységét, a Matica 
srpska és a Tökölyánum viszonyát, a „sajátságos költészeti, politikai és pán-
szláv manifesztummá vált", 1847-ben megjelent Slavjankát,, a növendékek 
és az 1848/49-es események viszonyát, az 1861 őszén alapított és 1876-ban 
eltiltott Preodnica nevű irodalmi társaság tevékenységét és az azonos címen 
1863-ban kiadott almanachot, valamint az 1880. év végén létrehozott és a 
Preodnica örökébe lépett Szerb Ifjúsági Kör működését. Kosta Ruvarac te-
vékenysége külön fejezetet kapott. Közben arra is fényt derít a szerző, hogy 
1838-tól 1914-ig összesen 346 diák számára biztosított a Veres Pálné utcai 
épület „lakást, fűtést, kiszolgálást és szemeszterenként fejenként három font 
faggyúgyertyát..., ezen kívül még száz forintokat élelemre és a tandíjak fe-
dezésére". 

A szerb ifjúság iskoláztatására fordított Tekelija-vagyon jelentős mér-
tékben hozzájárult a szerb értelmiségi réteg kialakulásának előmozdításá-
hoz, hiszen olyan nagy szerb egyéniségek hozhatók vele kapcsolatba, mint 
Kosta Ruvarac, Laza Kostic, Jovan Jovanovié-Zmaj, Jovan Bordevié, Sve-
tozar Miletic majd pedig a 20. században Bogdán Gavrilovié, Radivoj 
Kasanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojié, Veljko Petrovié stb. 

Laza Kostié ugyan nem tartozott a Tökölyánum növendékei közé, de két 
évet töltött az Intézetben és a Preodnica című almanachban Kosta Ruvarac 
és Mita Popovic - a későbbi kétnyelvű irodalmárnak tartott „poéta 
minores", aki pl. az első szerb nyelven írt népszínmüvet hozta létre - mel-
lett az ő költeményei a legszámosabbak. Különben a túltermékeny Mita 
Popoviéról hamar kiderítették kortársai, hogy idegen tollakkal ékesíti ma-
gát, ugyanis eredeti müvek helyett szerbesített magyar írásokkal kívánta 
öregbíteni hírnevét. Ezért lett hitelt veszített író a szerbek körében. Ballé-
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pését három év múlva sem tudták neki megbocsátani, így a javaslatot, hogy 
a Társaság tiszteletbeli tagjává válasszák, a többség elutasította. 

A megbocsátás a Preodnica utódja, a Szerb Ifjúsági Kör részéről történt 
meg, ugyanis amikor 1888-ban egy idegszanatóriumban örökre lehunyta 
szemét, a szerb ifjúság 1137 forintot gyűjtött össze abból a célból, hogy a 
gyógykezeléséből származó adósságot kifizessék, becsülettel eltemessék, 
sírjára emlékmű kerüljön és özvegyét is megsegítsék. 

Számunkra a magyar-szerb kapcsolatok alakulására vonatkozó tökö-
lyániumi történések jelentősek, ugyanis az üzenet, amely ezeknek a kapcso-
latoknak fejlődésében és visszafejlődésében kifejezésre jutott, örökérvényű 
következtetések levonására alkalmas. Egyértelműen kiderül, hogy a kap-
csolatok alakulása felhőtlen és eredményes mindaddig, amíg a manipuláci-
ókra épülő politika hatalmi törekvései nem árnyékolják be azokat. A 48-as 
majd pedig 6l-es események kezdetén a viszonyok az egymásrautaltság té-
nyének felismerésében és az ebből táplálkozó egyetértésben alakulnak, az 
elidegenedés, sőt ellenséggé válás folyamatát viszont a kívülről megfogal-
mazott politikai célkitűzések indították be. Mindkét esetben a paradox hely-
zet előidézője az volt, hogy a szabadságjogok megszerzéséért folytatott 
küzdelmet a politikusok úgy tüntették fel, hogy a szerb és a magyar részről 
kinyilvánított azonos célkitűzés - ti.: a szabadság megszerzése - tulajdon-
képpen ellentétben áll egymással, egymást kizárja. E paradoxon továbbgon-
dolására az előállt zűrzavar következtében sohasem történt kísérlet, így nem 
születhetett meg az a felismerés sem, hogy ha valóban csak a hatalmi aspi-
rációktól megtisztított szabadságjogok megszerzése a cél, akkor a két nem-
zeti törekvés nem mondhat egymásnak ellent. 

Nemzeti indulatoktól újból felkorbácsolódott közhangulata napjainknak 
is azt igazolja, hogy a történeti folyamatokból, sajnos, semmit sem tanul-
tunk meg. Pedig Sava Tekelija példája is számos tanúság levonására kész-
tethetne bennünket. Jótékonykodása nemcsak szerb intézményekre terjedt 
ki, de komoly összegeket adományozott pl. a MTA-nak valamint a Debre-
ceni Református Kollégiumnak is. Támogatta Vuk Stefanovic Karadzié 
munkásságát holott nyelvi reformjaival egyáltalán nem értett egyet stb. 

A szerb-magyar kapcsolatok alakulásában az egyik legszebb fejezetet az 
1861 évi események jelentik a Tökölyánum történetének összefüggésében. 
A nagy jótevő, Sava Tekelija születésének 100. évfordulóját ünnepelték 
meg mind Pesten/Debrecenben mind pedig Újvidéken. A pesti jubileum fé-
nyét számos korabeli nevezetesség emelte, a többi között, Karadorde me-
nye, Persida hercegnő. Miután a Debreceni Református Kollégium egyik 
mecénása, mint említettük, Sava Tekelija volt, így a Pesten tanuló debrece-
ni diákok szoros kapcsolatot építettek ki a Tökölystákkal, de maga a Kollé-
gium is megünnepelte a 100 éves jubileumot. Két vers született ebből az al-
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kálómból. Balogh Ferenc Tököly Sebők százados emlékezete címmel a Ma-
gyar Sajtóban adta közre müvét, míg Kovács Gyulának az ünnepségen fel-
olvasott költeményét az 1862-ben Debrecenben kiadott kötet tartalmazza. 

Az újvidéki megemlékezés eszmei indíttatása Jovan Dordeviétól szár-
mazott, akit a Kazinczy Ferenccel kapcsolatos 1859. évi pesti rendezvények 
ihlettek meg, lévén, hogy úgy ítélte meg a majdani színházalapító: sok a ha-
sonlóság a két jubiláns között a nemzeti öntudatra ébredés kérdéskörének 
összefüggésében. Dordevic a Srpski Dnevnikben tette közzé javaslatát, 
melyről Egy szerb ünnepély címen Úrházy György, egyébként Jasa Ignja-
tovic és Dordevié barátja, a Magyar Sajtóban számolt be. Hosszú és gondos 
előkészületek után Újvidéket jelölték ki a központi ünnepség színhelyéül. A 
magyar sajtó is - a Pesti Napló, a Magyarország - figyelemmel kísérte az 
előkészületeket. A jubileumon a MTA-t, a Kisfaludy Társaságot és az Új-
ságíró Egyesületet Jókay Mór, báró Podmaniczky Frigyes, Toldy Ferenc és 
Úrházy György képviselte. Az illusztris magyar vendégek gőzhajón érkez-
tek Pestről mégpedig Camojevié Péternek, Arsenije utódjának és Dorde 
Stratimirovié generálisnak a kíséretében. Megérkezésükkor az újvidéki ki-
kötő a Rákóczi indulótól és az „Éljen!" „Zivio!" felkiáltásoktól volt hangos. 
Az újvidéki jubileumi ünnepségek még egy magyar vonatkozása volt. Sava 
Tekelijáról térségünk szülötte, Than Mór készített olajfestményt ebből az 
alkalomból. 

Bozidar Kovacek könyve, mint az elmondottakból is kitetszik, a 19. szá-
zadban a Monarchia területén élő szerbek, elsősorban művelődéstörténeté-
nek jelentős szegmentumát dolgozza fel, s közvetve érinti a magyar-szerb 
kapcsolatok alakulásának néhány fontos mozzanatát is. 

KÁICH Katalin 
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