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A BÁNÁTI TÖRTÉNETÍRÁS 
TÖRTÉNETE A XIX. ÉS A 
XX. SZÁZADBAN 

Bánát (és Vajdaság) a maguk teljességében is megérdemelnék egy 
külön, sajátos gazdasági-társadalmi-politikai-kulturális történelem és 
hozzá egy vajdasági gazdasági-társadalmi-politikai elmélet történelmé-
nek kifejlesztését, kialakítását és jómagam nagyoin szeretném, ha ez a 
terv minél előbb megvalósulna, mondjuk a Vajdasági Tudományos és 
Művészeti Akadémia vagy pedig az újvidéki Bölcsészettudományi Ka-
ron, a Történelmi és a Hungarológiai Intézet keretei között: talán közös 
gondozásukban. 

Egyes részleteiben magam is megpróbálkoztam már ezzel a munká-
val egy tudomány-történelmi sorozatban, amelynek ez a könyv már 4. 
kötete lenne.1 Sőt, ha netm is áll ez kapcsolatban Bánáttal-Vajdasággal, 
mert európai viszonylatú — megpróbálkoztam már régebben is egy ily 
könyv megírásával (amely ma már kiadásra vár) az európai korai-kelő 
polgár államelméletéről a XVI—XVII. században.2 

Ha több nem is lesz belőle, ennél a jelen — bánáti-kötetnél, ha 
nem is születik meg — az én tollam nyomán — a bácskai és a szerém-
ségi történetírás története, az itt nyújtot t bánáti kötet mellett s ennek 
folytatásaként — úgy talán már ez az öt könyv is megalapozhatna egy ily 
tudományágat, amely persze lehetőleg intézményes feldolgozásban jelen-
hetne meg. 

Persze a vajdasági könyvsorozatra is Bánát adja a legjelentősebb 
alkalmat, lehetőséget és anyagot és éppen ezért tettem meg épp Bánáttal 
kapcsolatban a néhány itt jelzett lépést, ha ugyan volt ennek egy má-
sik, szubjektív oka is: az, hogy magam is bánáti vagyok s úgy szeretem 
mint igázzal-tűzzel elpusztított édesanyámat! 

Mindezt jómagam persze a múltra vonatkoztatva fejlesztem, alakí-
tom vagyis mint történész, de Bánát és Vajdaság jelenével is kellene 
jónéhány tudósnak foglalkoznia. Ha jutna is rá időm, és erőim (amint-
hogy persze, hogy nem jut már, hiszen 82 esztendő nyomja már „törté-
neti" vállam), akkor sem én vállalnám már a (csak előbb-utóbb tör-
ténelmivé váló) jelent, de remélem és tudom, hogy akadnak majd olya-
nok, akiknek ez a témakör nem szakmájuk csupán, de szívügyük is egyút-
tal, mint nékem magamnak is, Bánát és Vajidaság múltja. 

A művelődéstörténelemnek általában vannaik persze már hagyomá-
nyai nálunk: ennek az óhajtott ágnak azonban még alig-alig van múlt-
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ja, hiszen más még egyelőre alig foglalkozik vele s én egymagamban 
ezt meg nem teremthettem-teremthetem. Itt most — a jelzett négy kö-
tet után, a sorozatot ezzel a törénetírási történettel kellene és kívánom 
is folytatni. Objektumnak, témának, erre, és első lépésként, egyúttal 
Bánát felel meg leginkább, mint mondottam, már csak azért is, mert itt 
több nemzet-nemzetiség (sőt: hol nemzet, hol nemzetiség néha ugyanaz 
a népcsoport is!) él, alkot, harcol, dolgozik: kapcsolva egymással a nem-
zeti-társadalmi-politikai és kulturális harcot. 

Miben is áll hát Bánát e „kiválósága", Bánát különvalósága és „kü-
lönállósága" — ámbár lehet, sőt valószínű, hogy Bánátban hasonló a 
helyzet mint másutt, ha ezek a minőségek-tulajdonságok és szerkezetek-
struktúrák magasabb fokon jelentkeznek is, és így — Kaich Katával, 
Kalapis Zoltánnal s másokkal, mint Csehákkal, Vranesevictyel együtt 
örök szerelmesei lettünik4ehettünk a bánáti tájnalk! Magamnak is ez 
már a harmadik tudománytörténeti könyvem róla, de írtam, adtam ki 
Bánátról munkásmozgalmi könyvet és okmánygyűjteményt is, valamint 
nagyobbszabású tanulmányokat, bevezető és összefoglaló zárószavakat 
vagy összegyűjtöttem és kommentáltam Vasa Stajic politikai írásait,3 

írtam a tá j agrárviszonyairól, gyári és községi gazdasági életéről,4 és 
polgári pártjairól is,5 aminthogy kisebb írásaimban a bánáti paraszt-
mozgalmakról és felkelésekről is Dózsától az 1897—1906-os agrárprole-
tár-mozgalmakig.0 

Bánát szinte felkínálkozik az ilynemű feldolgozásra, mert bonyo-
lult a társadalmi és nemzetiségi s t ruktúrája s ezzel mintegy példája és 
mintája minden marxista történelmi feldolgozásnak és mert ezt, és en-
nek formai és tárgyi jegyeit, annyira magán viseli, hogy a nem ma-
terialista, nem marxista iró'k is, már a múltban is, varázslata alá kerül-
tek és ezért foglalkoztak Bánát gazdasági-társadalmi alapépítményének 
történetével, ugyanúgy mint politikai esemény-történetével is, ha ezt itt-
ott esetleg csupán mellékesen cselekedve is, mint németül szólva egy az 
„igaz" történelemmel velejáró mellékhajtásról Naturgeschichte"-ről (Ter-
mészet-történet), hogy (megtévedve) esetleg itt-ott fontosabb helyet is 
nyújtsanak ennék a gazdasági-társadalmi történelemnek! 

Ez nem azt jelenti, hogy Bácskával, Szerémséggel talán nem fog-
lalkoztam mint történetíró.7 Sőt a bácskai társadalomtudomány törté-
netével is kívántam foglalkozni, s hogy ebből csak a Politikai elmélet 
készülhetett el, ainnak oka „csupán" az, hogy igaz, bőségesen buzgó tár-
sadalomtudományt itt alig találtam — talán Pa ta j Sándort kivéve, aki 
azonban szintén inkább volt politikus és író vagy Schmitt Jenő Hen-
riken kívül, aki azonban inkább filozófus, mint szociológus s főleg né-
metül és németországi kiadásban ismert. Ez azután ú j ra visszakanyarí-
tott Bánát további tanulmányozása felé. 

* * • 

Már Ajtony idejében és a bizánci korban dúltak harcok Bánátban 
oly két tábor között, amely két tábor nem csupán Ajtony s István kü-
lön-magán páros harcát jelezte, de két korszakot s két külön társadal-
mi és szellemi áramlatot is jelentettek s beleszőtték a maguk jelleg-
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zetességét mind Magyarországon, mind a Balkán és Bizánc történelmébe. 
Azóta egyre inkább dúlt itt társadalmi harc, melynek a politikai és 
szellemi csaták csak egyes tünetei voltaik a politikai felépítményben. 
Mert dúltak egyre a nagy társadalmi interfeudális csaták is az alap-
építményben és Dózsa seregei Bánátban is megvívták osztályharcukat 
— egyesítve egyúttal a két osztály harca körül a szerbek—magyarok 
és románok kelő .nemzeti párharcait is — át a XVI. századvégi bánáti 
lázadáson s tovább egész Horiáig és Closcaig-Crisanig, rákényszerítve 
pl. II. Józsefet arra, hogy többször is beutazza s áttanulmányozza Báná-
tot s Bánát társadalmi problémáit, hogy azután országos enyhítő poli-
tikát folytathasson, mert anyja urbáriuma erre elégtelennek bizonyult. 
Lehet, hogy ez volt az első lépés a leszerelő politika terén e tájon, az 
első engedményes politika még a feudális korban, amelyet a második ily 
osztályharcot lefegyverző, forradalmat megelőző koncesszió és koncesz-
sziók árán forradalmat „feleslegessé" tevő, de az osztályokat meghagyó, 
csak az osztályharcot kiküszöbölő — oly hullám követett 1848 előtt is 
már, amelyről egyes akkori bánáti harcos politikusok és forradalmárok 
is megemlékeztek, mint Sava Vukovic (Vukovic Sebő) vagy gróf Leiinin-
gen-Westerburg vagy Klapka, akik maguk is résztvettek a szabadságharc-
forradalmat kapcsoló ütközetekben, ha nem is álltak mindenképpen és 
mindenkor a forradalmi osztály talapzatán és oldalán. Ez volt minden-
esetre a második engedményes osztályharcot (folytató és) leszerelő hul-
lám és áramlat, amely ezzel még a polgári forradalmat igyekezett feles-
legessé tenni. De Vukovic és Leinigen és Klapka már könyvem témája 
körébe tartoznak, mert e korszak történetírói is egyúttal, ha emlékirat-
szerűen is és fényt vetnek maguk is .a kor osztályharcára és engedmé-
nyes leszerelő politikájára: mintegy a múlt és a jövő rendszere (a feu-
dalizmus és a kapitalizmus) között állván s fájdalommentesen igyekezve 
polgárosítani (a még hűbéres, de már polgári) társadalmat is. Ez a kor 
tehát némileg már könyvem témakörébe tartozik. 

De ide tartozik — egy csak némileg és látszólag csendes korszak 
után (1867—1891—7) — a következő két rendszer: a tőkés rendszer és a 
szocializmus között folyó és egyre inkább kiéleződő osztályharc ide-
je is, amelynek elején, az 1890-es években, egyes bánáti történetírók és 
szociológusok (ez esetben Nagy Sándor és Jeszenszky Ignác vagy Farkas 
Geiza, de Jasa Tomic és mások is) már rámutattak arra, hogy 1848—49 
nem oldotta meg a maga teljességében az aikkori osztályok, osztályharc 
és társadalom problémáit, hogy maradt belőle örökségbe megoldani való 
kérdés elegendő az ú j osztályrendszer, a tőkés rendszer újonnan jelent-
kező problémáit s a két korszak egymást súlyosbító problémái — ú j 
forradalomba fognak torlódni-torkollni előbb-utóbb, de hamarosan! Ezt 
az ú j forradalmat is meg kell előzni és feleslegessé kell tenni egy új 
koncepciós politikával.8 Mindez erősen hatott a kor bánáti történetírásá-
ra is, amely éppen ezért nem csak adatszerű eseménytörténetet nyújt , de 
igyekszik — tőle telhetően — feltárni az események gazdasági-társadal-
mi rugóit is — egy sikeresebb leszerelési politika érdekében. így állít-
hatjuk, hogy a bánáti polgári történetírás mint általában az itteni 
társadalomtudományi kutatás is és egészében véve maga a tudományos 
élet Bánátban igen gazdag s még jó néhány vaskos könyvhöz nyúj t majd 
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anyagot a jövőben, hiszen jómagam csak szerény úttörő munkát tudok 
végezni. A murik a nagyja — intézményes kutatómunkát igényel, mint 
a munkásmozgalom története is igényelt, amelyet szintén én indítottam 
el Vajdaságban, de amelyet egy-egy kollektíva mindmáig sem tudott 
befejezni! Itt csak megállapítom: ez a gazdag társadalomtudományos iro-
dalom szoros kapcsolatban áll a politikai és a munkásmozgalmi élettel 
s anélkül teljesen érthetetlen is maradna. Nem véletlen, hogy minderre 
a bánáti (és vajdasági) munkásmozgalmi élet kutatása mutatott rá szá-
momra is, hiszen a munkásmozgalom s általában az osztályharc tanul-
mányozása nélkül sohasem bukkantam volna rá (mint értékes „mellék-
termékre") az osztályharc tudományos hatására a polgárság köreiben s 
nem foghattam volna hozzá a polgárság politikai és tudományos mű-
ködésének felkutatásához. Vidéki kisvárosban sehol sem találtam pl. oly 
gazdag tudományos könyvkiadásra mint a kis „Nagy"-Becskereken — a 
Pleitz-ház keretei között is, másoknál is, és nemcsak Pleitz és Szabó Fe-
renc jóvoltából, hanem és főleg a kor osztályharcainak következménye-
képpen. így került sor munkásmozgalmi és agrárstruktúrális tanulmá-
nyaim után a polgári pártok történetének kutatására, majd az elméleti 
és tudományos polgári tevékenység kutatására. Megismétlem: e polgár-
ság tudományos társadalmi tanulmányok nélkül nem foghatott volna 
hozzá egy osztályharc ellen védekező s azt leszerelni kívánó politika 
kiépítésére és alkalmazására! 

Két „mumus" állt akkoron a magyar uralkodó polgárság előtt.9 A 
már felvázolt társadalmi-osztálykérdés, osztályharc és a nem oly távoli, 
eljövendő forradalom mumusa és a soknemzetiségű és nemzetiségileg 
is tarfsa Bánátban a sok nemzetiség nemzeti-felszabadító harcának „mu-
musa" is, amelyet azonban nem annyira engedményes nemzetiségi poli-
tikával kívántak leszerelni, mint inkább állami és szuronyos erőszakkal, 
terrorral és börtönnel. Persze, mindkét esetben és mindkét módszerrel 
is — sikertelenül! 

Mert Bánátban nem csupán a társadalmi forradalom kérdése vált 
akuttá-aktuálissá különösen a századforduló idején (1880—1918), hanem 
a nemzeti felszabadító harcok kérdése is: ott azon a területen, ahol ren-
geteg volt a nemzetiség és sorra mindegyik ráérzett már a felszabadulás 
és különválás szükségességére, sőt szükségszerűségére, miután az egyen-
jogúságért folytatoitt küzdelem eredmény nélkül maradt. Hogy a kérdés 
még bonyolultabbá váljék: a két kérdés egybeolvadt egy közös társa-
dalmi-inemzeti harc egységébe, annál is inkább, mert az uralkodó magyar 
nemzetnek nem teljes egésze, hanem annak csupán felsőbb-kizsákmá-
nyoló osztálya (osztályszövetsége) nyomta el s talán nem is csupán az 
elnyomott kizsákmányolt osztályát. Így pl. a tőkésített latifundium-nagy-
birtak és finánctőke uralkodó magyar szövetsége nem csupán a szerb 
(román stb.) proletáriátust nyomta el, hanem erős konkurrenciájával és 
állami nyomásával a szerb (román stb.) polgárság éltető levegőjét is 
igyekezett elszippantani! 

Ha a németség (a ruszinok és a bunyevácok is, de inkább csupán 
Bácskában, habár szintén ez időben), német polgárság mindeddig együtt 
haladt a magyar polgársággal és (főleg Bánátban) nem kezdte még el 
külön küzdelmét, legalábbis a nyelvi jogokért és a nemzeti egyenjogú-
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ságért — úgy ez időben, főleg 1902-től 'kezdve, tudatára ébredt maga is 
német nemzeti mivoltának és megkezdte a harcot az említett jogokért, 
persze jóval az erdélyi szászok után, aikiik azonban itt nem képezik té-
mámat. 

A német—román—szlovák s főleg a szerb nemzeti harc sokszor egye-
sült is egymással, egyre erősödött is, hogy különösen 1908—1912 között 
és óta halálos csapást igyekezzen előkészíteni az elnyomó magyarkodó, 
más nemzetet és nemzetiséget nem elismerő magyar „feudalizmus" ellem 
— amelynek vesszőparipája a magyarosítás, a „30 millió magyar" álma, 
veszéllyel fenyegette a nem-magyar nemzetiségeket, mint magát a ma-
gyar népet is, amellyel itt-ott már egyes nemzetiségi (szerb, román stb.) 
haladó polgári politikusok is igyekezték szövetségre lépni a közös el-
nyomó: a magyar urallkodó oszítályszövetséig ellen. így pl. Vasa Stajic 
csoportja, Vasile Goldis, Hodza stb. (Habár Steinackerék a német irnpe-
realizmusra támaszkodtak és Hodza—Maniu elfogadták a trónörökös 
„műhelypolitikáját", akár a magyar Kristóffy is — Jászi elgondolása 
annyira hatott e felfogásokra, hogy még ma is aíkadnak Vajdaságban 
stb. olyan történetírók, akik szerint 1918-ig feudalizmus uralkodott Ma-
gyarországon s a magyar nép még csak a polgári forradalmat készítette 
elő! Ez persze itt nem témám.) Ide tartoznak, ebbe a csoportosulásba — 
egyes magyar polgári radikálisok (Bánátban, Braunék, Farkas Geizáék, 
Gráberék), kevésbé a bácskai magyar köztársasági csoport egyes bánáti 
nyúltványai is (mint Sepsei Mihály, a költő, Debelyacsán, azaz Torontál-
vásárhelyen), amelyek Észak-Bácskában váltak inkább jelentősebbekké 
(Pataj Sándor, Kalmár Antal, majd Nagy György). Itt-ott szövetkeztek 
ezek a csoportok a munkásság jobboldalával :is (a filozófus Schmitt Je-
nő és Várkonyiék, Pa ta j és a szociáldemokraták Bácskában, míg az el-
lenzéki Szabó Ervinék a szerb Milorad Popovicék a Vasa Stajic csoport-
jával és Krsta Iskruljevvel Bánátban, aki különben mint történész ke-
vesebbet jelentett a benne levő szindikalista politikusnál). Ezekhez aztán 
hozzájárult a bácskai Laza Vukicevic (későbbi kommunista) csoportja is, 
aki a bánáti Vasa Stajic i f jú nemzeti-polgári szociális harcosainak, az „új 
szerbeknek" (a Novi Srbin folyóirat híveinek) segédkezet nyújtott pl. 
Pogány József könyvének Stajc által szerbre fordított szövegének kiadá-
sához és terjesztéséhez.9 Pedig ugyanez a Vulkicevic szerkesztette (a bá-
náti Grubanov pedig nyomta) orosz földön mint a bolsevikok szerb szár-
nyának egyik vezetője a Svetska Revolucija-t (Világforradalom), hogy 
azután idehaza megszervezze a kommujnista Pelagic-Szövetséget, majd a 
Jugoszláv Szocialista-kommunista Pártot, magyar emigrációjában 1919-
bein pedig Nikola Ilic néven, a Szerb Kommunista frakciót szervezze 
(a bánáti Mosorimski, Klaic s mások társaságában) és lapjukat a Crvena 
Zastavát (Vörös Lobogó) szerkessze. A bánáti Danilo Tomin szerkesztette 
többedmagával viszont a belgrádi ifjúkommunista Crvena Zastavát, 
egyúttal harcolva a Stajic szerb ifjaival, akiik közül szakadt ki maga is, 
együtt bánáti i f jú magyar barátaival, akik közé volt szerencsém tartozni 
magamnak is. 

Szerb részről már Svetozar Markovié kapcsolta az 1870-es években 
a társadalmi és nemzeti felszabadító harcot s ő volt az is, aki Kara-
dorde felkelésében meglátta a kétfrontú harcegységét 1804-ben.10 Már-
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pedig Markovié Bánáttal is kapcsolatban állott s ő vagy valamelyik pan-
csovai társa, talán maga Jovan Pavlovié, fordította le szerbre már 1870— 
71-ben Marx—Engels Kommunista Kiáltványát, s adta ki a Pancevac 
(pancsovai haladó polgári politikai lap) hasábjain, majd különnyomatban 
is 1871-ben. 

Az ily módon egyesült, és kapcsolt társadalmi és nemzeti harc ha-
ladó f ront ja Bánátban — végig a XIX. századom és a XX. század első 
évtizedeiben (mondjuk 1941-ig, mert e könyvben nem foglalkozhatom 
ezen túlterjedő időszak történetírásával, ezt már a má-nak a ma tör-
ténetírásának ismerve fel s mint olyant is, amelynek fejlesztésében már 
magam is részt vettem — csak ennek a történetírásnak ismertetése már 
nem énrám tartozik) — szóval ez a f ront már ekkor is igen jelentős volt, 
ha volt persze azután olyan nemzeti (szerb, román, szílovák, német) front 
is, amely inkább a jobboldali vagy középhelyzetet elfoglaló polgárság-
ban látta azt a bázist, amely megsegítheti az egyenjogúsítási, esetleg már 
(később) felszabadulási és egyesítési, vágyak megvalósulását is. Mert 
mindkét front jelentős volt Bánátban. A Stajic-Jaksic réteg a népek-
kel, köztük a magyar néppel is szövetkezni próbált (s minket ez a szárny 
érdekel leginkább), a jobboldali csoport általában a szerbeket, románo-
kat átb. kívánta képviselni a „magyarság" ellenében: nem ismerve fel az 
osztályfrcmtot. 

Mind a két vonulat feltétlen hatással volt a polgári történetírásra 
is Bánát-szerte, hiszen a baloldali csoporthoz tartozott egy-két oly diák 
is, aki, mint Vasa Bogdanov, maga is történetíróvá fog fejlődni, akár 
tanítója Vasa Stajié is, ezek viszont hatottaik némileg e könyv szerző-
jére is: szerb részről, mert magyar részről Szabó Ervinék, a galileisták 
s közöttük a két pancsovai tanár: Galamb Ödön és Betkovszky hatot-
tak rá leginkább, akiket már 1920-ban Magyarországba utasított ki, to-
lancolt át a bánáti-pancsovai rendőrség, hogy Galamb, a történetíró, aki 
először mutatott rá előttem a materialisztikus történetírásra — a kitolon-
colás után Makóra kerülve, József Attilára hasson. Galamb én rám s a 
magyar fiúkra, Stajié viszont (aki maga is történetíróvá fog hamarosan 
válni) Vasa Bogdanovra s másakra hatott miint történészékre — s éppen 
ez kb. a felölelni kívánt időszak utolsó nemzedéke: ez egyúttal az a nem-
zedék is, amely már fontos szerepet játszott az 1945 utáni történetírás-
ban is. Talán Vasile Goldist is ide számíthatnám, aki, román létére, ma-
gyar nyelven írt marxista eszmemenetű röpiratot a nemzeti kérdésről 
(1912) a román haladó polgárság érdekében. Különben Goldis mint 
történész eléggé kzdetleges, mint politikus pedig romániai kormányra 
jutva, eléggé reakcióssá vált. 

Ennyire eklektikus volt a korszak és baloldali csoportosulása. Goldis 
történeti könyveit itt különben nem veszem számba, mert jelentéktelen 
adathalmazt nyújtanak csupán s mert a mennyiségben jelentéktelen ro-
mán és szlovák történetírással külön nem is foglalkozhatom, míg a ma-
gyar, német és szerb történetírás egyként kell hogy magára vonja fi-
gyelmünket, mert mind a három nyelven nagyszámú, komoly és orszá-
gos viszonylatban is jelentős irodalomról kell és lehet velük kapcsolat-
ban beszámolnom. 
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Ha már felmerült itt benmem-előttem a bánáti történetírás nyelve 
és nemzetisége, úgy egy-két szót külön is kell mondanom e kérdésről. 

Előző tudománytörténeti könyveimben kizárólag a magyar irodalom-
mal foglalkoztam, pontosabban, kizárólag a magyar nyelven megjelent 
könyvekkel. Most először térek ki — a magyar nyelvű irodalom mellett 
— a német és szerb nyelven publikált könyvekre is. Ennek komoly okai 
vannak. A Pleitz-ház úgyszólván kizárólag magyar nyelven jelentetett 
meg tudományos irodalmat — talán, sőt valószínűleg azért is, mert Sza-
bó Ferenc volt a szerkesztő, de azért is, mert e kiadványok a magyar 
államiság idején kerülték ki a sajtó alól s így a német Bráj jer Lajos is, 
mások is kiváltképpen magyarul írtak. A bácskai politikai elmélet mű-
velői viszont szinte kizárólag magyarok voltak, hiszen Schmitt Jenő né-
met és filozófiai könyvei Németországban jelentek meg. A bánáti pol-
gári társadalomtudomány művelői is szinte kizárólag magyarul írtak s 
az egy-két más nyelven publikált könyv — inkább politikai síkon volt je-
lentős, a Kommunista Kiáltvány szerb fordítását pedig (Jovan Pavlovié 
kiadásában) nem lehet bevonni sem az eredeti, sem a polgári alkotások 
közé. Jasa Tomic nyomtatványai is részinit történelmiek voltak s így őt 
besorolhatom e könyvembe, itt ismertetve Zemljoradnicka sirotinja (A 
földmíves szegénység) c. 1897-es könyvét is. 

Másképpen áll a dolog a történetírás terén. A csupán egy-két ro-
mán és szlovák kiadvány mellett, számos jelentős történelmi könyv je-
lent meg, a magyaron kívül szerb és német nyelven is s nehéz volna 
megállapítani — melyik volt közöttük a méltóbb, jelentősebb. Ez pedig 
nem pillanatnyi jelenség. Végig a XIX. századon s a XX. század első 
felében is egyként jelennek meg olyan történelmi művök, amelyek fel-
hívják magukra a figyelmet mind a három nelven. Különben is régi 
műfaj a történetírás Vajdaságban-Bánátban. Lehetetlen ezek közül kü-
lönválasztani a magyar nyelven publikált műveket, félretéve a szerb és 
német írásokat. Különben a történelem szinte sajátosan vajdasági és így 
bánáti műfa j is, esetleg szerémségi-szlavóniai! Éspedig már a XVI. század 
óta, almikor is már szintén „hároim nyelven" tudtak-értettek, esetleg ír-
ták is íróink, nem számítva — a latint! Brodarics, Verancsics, Szeré-
mi-Sremac-Sirmiensis indítják meg az itteni történetírást és később is 
(Szerémi latin szövegébe egyképpen illeszt mind magyar, mind szerbhor-
Vét kifejezéseket és mondatókat) egyként foglalkoznak a történetírással 
mind magyarok, mind pedig németek és szerb-horvátok vagy talán cse-
hek (Vanicek?!) és olaszok (Griselini, Marsigli). Mindez egy egységes, 
egymástól különválaszthatatlan történelmi irodalmat alkot s megsértené 
az egységes egész egyik-másik részét az, aki mesterségesen igyekezne 
őket különválasztani. 

Van egy más oka is annak ugyanis, hogy egyszerre és együtt tár-
gyalom a három nyelvű irodalmat: az, hogy egyszerűen nem tudom kü-
lönválasztani (sérülés nélkül, az egység megőrzése mellett) a három 
nyelvű irodalom egyes részeit egymástól, mert nem is tudnám kit szá-
mítsak a imagyar, kit a német vagy a szerb történelmi irodalomba! 

Ezt a tételt egy egyszerű felsorolás is már eléggé eklatánsan bizo-
nyítja. Maga, a valószínűség legjelentősebb bánáti történetíró, Szent-
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kláray Jenő is kétnyelvű (ha ugyan nem négynyelvű író), hiszen ma-
gyar anyjának fér je horvát (Nedic-Szalay) volt és ő maga is írt tanul-
mányokat a szerbekről is és tagja volt a MTA mellett a belgrádi Szerb 
Tudományos Társaságnak és az újvidéki Matica Srpsíkának is. A román 
Saguna „Schaguna" néven ír németül, a magyar Ambrózy György 
— németül írt. Gorové magyarul, Stratimirovic pedig németül és szer-
bül. Leinigen gróf magyar szabadsághős, de német és németül ír, Kap-
per és Soppron is németül írnak, Vanicek valószínűleg cseh, de néme-
tül ír, Luka Ilié szerb és német nyelven publikál. A szerb Jankulov hol 
magyarul, hol szerbül ír. Pesty Frigyes pedig magyarul ír a szerbek-
ről! 

A német Milleker Felix-Bódog három nyelven publikál, a német 
Bőhm is magyarul és németül, a szerb Stojackovic pedig főleg németül, 
de egyúttal magyar nyelven is jelenteti meg írásait Sztojacskovicsnak 
írva alá szerb nevét. Ortvay magyarul ír, de eredeti Orthmayr néven 
németül is, Klapka német, de magyar szabadsághős és egyként ír ma-
gyarul és németül. Vilovski-Stefamovic persze szerb, de németül publi-
kál, a szerb Sava Vulkovic pedig mint 48-as magyar miniszter Vuko-
vics Sebő néven is szerepel és magyarul jelenteti meg írásait, Bárány 
Ágoston persze magyarul ír, Jorgovic-Ergovic viszont, szerb létére, szin-
tén magyar nyelven publikál, míg a német Bartenstein szerb nyelven 
válik ismertté. Thim József persze bácskai és bizonyára német, de Bánát-
ról is ír s főleg a szerbekről, írásait pedig magyar nyelven teszi közzé. 
Ormos Zsigmond is ír, a magyar mellett németül is, Krsta Isíkruljev 
— Szabó Evin munkatársa pedig — egyként ír mint publicista magya-
rul és szerbül, de történeti könyvét szerb nyelven jelentette meg. Ba-
róti Lajos is kétnyelvű 'magyar—német), míg Borislav Jankulov főleg 
szerbül, de magyarul is ír. Mindmáig észlelhetők ily jelenségek: Mirnics 
József magyar volt, de szerb nyelven publikált, Mészáros, Csehák, Gál 
a magyar mellett szerbül is írnak s talán leginkább jómagam tartozom 
e körökbe, aki két nyelven: magyarul és szerbül írok-publikálok, hogy 
az összefoglalókat főleg német nyelven illesszem a magyar, szerb szö-
veghez és nem csupán a magyarokról írok, de a németekről, szerbek-
ről, szlovákokról, románakról, ruszinokról és bunyevácokról is. 

Mindannyian együtt és egyenként: bánátiak vagyunk és osztozunk 
jó és rossz sorsában. Hogy mindez annak a folyamánya is, hogy korsza-
kunkban Bánát különböző — hol magyar, hol német, hol szerb uralom 
alatt állott — az bizonyos, de hiszen ez is hozzátartozik a bánáti meg-
határozottsághoz és életmódhoz. Különben nem ez a kérdés, a témám e 
helyen (habár ez is megérdemelné a vele való foglalkozást): itt meg kell 
elégednem azzal és annyival, hogy megismételjem: lehetetlen különvá-
lasztani a három nyelven megjelent bánáti történelmi irodalmat, így 
tehát fel kell ölelnem mind a magyar, mind a szerb és német nyelven 
megjelent műveket. 

Bánáttal foglalkozom és bánátiakkal, vagy olyan nem-bánátiakkal, 
akik mégis Bánáttal (Bánáttal is) foglalkoznak és bánáti társadalmi-
nemzeti a meghatározottságuk. 

Régebben is írtam már a Bánátban publikáló, nem-bánáti Nagy Sán-
dorról vagy a félmagyar-félszerb (talán félnémet is, hiszen „granicsár" 
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tiszti-család tagja) Poznan Jolánról, aki persze nem történész, hanem 
balkáni néprajzzal foglalkozik és főleg szerbekkel, akiket magyarra és 
németre fordít és német nyelven tesz főleg közzé, hogy történelmi mód-
szertani könyvét azután mégis magyarul publikálja. Most itt ehhez hoz-
zátenném, hogy témám elhatárolásához még egy körülmény járult hoz-
zá: Mit is jelent ebből a szempontból, hogy bánáti történetírás: azt-e 
vajon, hogy tisztára csak bánátiak Bánátról szóló írásait ismertetem?! 
Talán mégsem, mert ebből a szempontból három eset lehetséges: 

1. Bánáti ír Bánátról: ez tiszta sor; világos, hogy minden bánáti író 
Bánátot ismertető írása idetartozik, tekintet nélkül az író és a publikáció 
nyelvére. 

2. Nem bánáti ír, írhat azonban Bánátról s úgy érzem: ezeknek mű-
vei feltétlenül témám körébe tartoznak. Ide tartozik Bárány Ágoston 
vagy Leininger-Westerburg gróf — akik Bánát történelmét gazdagítják. 

3. Legkevésbé ölelendők fel, gondolom, azok a bánáti történészek, 
akik bánátiak ugyan, de nem Bánátról írnak, habár — s ez is lehet 
szempont — bánáti a meghatározottságuk. Jellemző rá juk is bánáti mi-
voltuk, rányomja bélyegét ilynemű műveikre is. Azonkívül itt-ott Szla-
vónia, Szerémség, Bácska történetét nyújtva beleszőnek mindebbe egyes 
bánáti mozzanatokat is, vagy oly sorsra mutatnak rá, amely Bánát előtt 
sem idegen. Viszont a bácskai vagy szerémségi szerzőket csak akkor ve-
szem tekintetbe, ha ezt bizonyos összehasonlítások megkívánják. A régi 
társadalomtudományi irodalom (1880—1918) már ismertetett (vő. 1. jegy-
zetet) akkori jelent nyújtó művei mai szemmel nézve, mára már termé-
szetesen történelemmé váltak és értek. Itt nem igen érintem őket, hi-
szen foglalkoztam már velük. Ez nem kérdéses. Viszont tudvalevő, hogy 
a Pleitz-ház tudományos írói is jórészt éppen történelemmel foglalkoz-
nak. Velük külön foglalkoztam, anélkül, hogy az itt feldolgozandó bá-
náti történészeket közéjük besoroltam volna. Egyesek talán felteszik a 
kérdést: Van-e tartalmi oka e különválasztásnak vagy csupán azt a formai 
jelleget vettem tekintetbe, hogy már ismert-ismertetett műveket publi-
kált a Pleitz-ház, amelyeiket ingyen kaptak meg az iskolai és egyéb 
könyvtárak. 

Feltétlenül van tartalmi, lényegbe vágó oka e különválasztásnak. 
Legfontosabb, itt feltétlenül megemlítendő oka ennek mint a könyvek 
legfontosabb különválasztó jellegzetessége az, hogy Pleitzék nem a bá-
náti történetírás műveit publikálták: főleg a világtörténelem kiadványaik 
tárgya, könyveik a világtörténelem egyes korszakait vagy egyes, főleg 
európai országok történelmét nyúj t ják, néha Magyarország és a balkáni 
országok történelmét is felölelve — de Szabó Ferencen, a szerkesztőn 
kívül — ezt sem bánáti szerzők tollából. Ezek a műveik, hogy jelezzék 
mintegy hovátartozásukat, nem nyújtanak tudományos apparátust: e so-
rozat külföldi összefoglaló műveket publikál magyar fordításban, eset-
leg, nem eredeti kutatások eredményeként, hanem inkább csupán a már 
meglevő irodalmat használva fel. Népszerű történelmet, irodalmat nyúj -
tanak a bánáti, inkább magyarországi nagyközönségnek, nem támaszkod-
va eredeti kutatómunkára, levéltári s egyéb kutatásra, kivéve, mondjuk 
Jovan Ristíc, szerb történeti művét, mely azonban nem szaktörténész, 
hanem inkább államférfi műve s így jórészt emlékiratszerű, s ha tá-
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maszikodik is okmányokra, úgy olyanokra, amelyeket az író mint poli-
tikus ismert meg, ha ugyan nem éppen tőle magától származnak az ira-
tok. Ilyen munkálatot említek persze én is e kötetben, hiszen Klapka, 
Sava Vukovic (Vukovics Sebő) és többen mások szintén maguk is sze-
replői voltak a leírt, megörökített eseményeknek. De ilyen mű kevés 
van az említett kötetek között; ott főleg népszerű, irodalmon alapuló, 
világtörténelem, itt pedig Bánát történelmének kutatásokon alapuló és 
bánáti szerző által feldolgozott művei kerülnek terítékre. 

Anyagom beosztását különböző módokon esziközölhetném. Jó tám-
pontot nyújtanak e célra az egyes közvetlen megnyilatkozó ideológiai, 
esetleg metodológiai különbségek. Mégis, ha számos árnyalata jelentke-
zik is e művekben a jelzett ideológiai vagy módszertani hozzáállásnak: 
végeredménybem többnyire polgári irodalomról van itt szó, szinte min-
den egyes író esetében, habár meg kell állapítanom, hogy egyesek kö-
zülük már megindultaik a történelmi materializmus felé vezető úton, sőt 
itt-ott már-már talán be is érkeztek hozzá. 

Adatszerűek, faktografikusak e művek jórészt és igyekeznek le-
véltári vagy legalábbis egyéb forrásanyagra támaszkodni: egyesek talán 
meg is rekednek a faktografikus pozitivizmusban, míg mások igyekez-
nek az egyes akciókat, cselekményeket, eseményeket bizonyos pártál-
lásból, egy-egy társadalmi réteg helyzetéből is magyarázni, s helyen-
ként elemezni s el is bírálni, vagy helyükre tenni az eseményeket. A tő-
kés rendszer osztálystruktúráját még alig-alig ismerik, kivéve egyes oly 
írókat, akik már ez időben is felérkeztek vagy közel jutottak — politikai 
téren — a marxizmushoz s annak valamelyik pártjához. Az írók jórésze, 
többsége színtiszta vagy oly polgár, aki még a feudalizmusban ütött tá-
bort — ez ellen foglalva mégis állást s így, ha némileg rá is érzett már 
társadalmi rendszerek osztályszerkezetére: ez még inkább a feudalizmus 
társadalmára vonatkozik, míg — habár küzdve is már talán a polgári 
társadalomért — ennek osztálystruktúráját még nem ismerik fel s ha 
egyesek meg is látják már a munkásosztályt, a proletariátust, azt még 
kevésbé önálló, harcos-haladó osztálynak, mint sokszor még inkább egy-
szerűen, „csőcseléknek" hiszik, kezdeti „lumpenproletárnak" — kivéve 
természetesen azokat az írókat, akik már közelednek a munkásosztály 
felé — és politikai téren már részt is kérnek harcaiból. 

Mindennek különbözősége természetesen sokban, sőt talán legin-
kább is attól függ, melyik író mely korszakhoz tartozik: 1) mely kor-
szakban él és működik és 2) mely korszak történelmét dolgozza fel. 
Vannak köztük így idealisták és némileg, sőt teljességükben is már ma-
terialisták, esetleg a történelmi materializmus csíráival is beoltva és 
olyanok is — akik szocialistából váltak ú j ra polgárrá, talán azért mert 
fontosabbraak, időben előbbre valónak tartották a nemzeti szabadságharc 
polgárokra támaszkodó megvívását és csak a felszabadult nemzeti ha-
zában térve át azután a szocializmus felé vezető osztályharc megvívá-
sának út jára is (pl. Stajic), — már nemzetileg teljesen felszabadultnak 
hitt jugoszláv hazában élve hozzáfogva a politikai osztályharc megvívá-
sához is. Sokan így különválasztják a nemzeti felszabadító és a társa-
sadalmi osztályharcot, míg mások már kapcsolják a két harci frontot. 
Egyesek kivételével — a túlnyomó többség — polgár (egyes még feu-
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dalisztikus vagy már szocialisztikus vonással tetézve) természetesen kor-
szakok és időszakok szerint is más-más koncepcióval más-más politikai 
ideológiai vagy módszertani elgondolásból indulva ki. így egyesek csak 
felsorolják a gazdaság (és politikai) tényeket, míg mások eljutnak a 
nemzeti és társadalmi struktúra elemzéséig. Sok bennük a történéseik 
végigmesélése, de akad persze — főleg polgári — állásfoglalás is. Mind-
ez, mondom, főleg attól is függően: 1) mely korszakban élt, működött és 
harcolt egy-egy író, és 2) mely korszakból vette témakörét, mely kor-
szakot kívánja feldolgozni—végigmesélni, ismertetni vagy elemezni. 
Természetes, hogy a korszakon és azon belül, osztályhelyzetben áll és 
múlik leginkább az író ideológiája, módszere és állásfoglalása. Azonkí-
vül azonban mindebben nagy szerepe jut az egyénnek is, az egyéni-
családi helyzetnek, az egyéni harcoknak, politikai állásfoglalásnak, élet-
folyásnak. Ez azért is fontos, mert az írók jórésze maga is részt vett 
kora gazdasági-társadalmi, közigazgatási vagy pol'itiikai életében, esetleg 
egyes forradalmi megmozdulásokban is, amely esetben egybefonódik, 
szövődik bennük a politikus (mondjuk: szabadságharcos) a történetíró-
val. 

Persze mindez maga is mintegy tartozéka, függvénye, eredője, a 
kor, az osztály, a nemzet, a család hovatartozásának is, s így akárhogy 
is tekintek az anyagbeosztás problémájára — odaérkezem s ott kötök 
ki mindenképpen, hogy legcélszerűbb könyvem időszaki-korok szerinti 
anyag-elrendezése, anyagbeasztása. 

Egy ily időszaki-kor szerinti beosztás, periodizáció lehetne pl. a kö-
vetkező: 

1) és 2): Az 1848 előtti és az arra felkészülő, majd az 1848—49-es 
szabadságharc és antifeudális forradalom idejebeli írók: azaz azok az 
írók, akik ez idő tá j t éltek vagy mint történészek a két korszakkal fog-
lalkoztak. 

3) Az 1850—1887 (1890)-es kor írói. 
4) Az 1887—1918-as kor írói. 
5) Az 1919—1941-es kor írói. 
1941-nél tovább nem kívánok menni, mint már említettem, mert az 

1941—1980-as korszak (1980-ban írom ezeket) már a ma íróit és irodal-
mát öleli fel s ez már nem hagyományt nyújtó-teremtő történeti iroda-
lom, hanem a mai politikai-társadalmi harcokból felnövő ú j és mai iro-
dalom, holott egyik célom éppen bizonyos hagyomány-teremtés is, meg-
vonása az útnak, feltérképezése a síknak, amelyre feljutva, továbbha-
ladhatunk. Mert úgy érzem, 1) sokban teremt hagyományt, sőt némileg 
folytatandó hagyományt is a közelmúlt történelmi irodalma és 2) ily 
hagyományra, hagyományt-teremtő vagy fel- és bemutató irodalomra 
szükségünk is van még. Különben is már az 1919—1941-es időszakban 
akad marxista történetíró is, ha még nem is annyira a történetírásban, 
mint a politikai harcokban nyilatkozik is ez meg, de akad oly kommu-
nista harcos is, aki a tudomány terén is történelmi materialista. Az első 
csoportba sorolhatnám talán Vasa Bogdanovot, a másodikba Svetozar 
Markovic-Tózát. Magamról itt nem kívánok megemlékezni, nem is igen 
foglalkoztam még akkoriban történelemmel s az egy-két ilynemű írást 
is inkább szenteltem a jövőbe irányuló útmutatásnak, mint a múlt elem-
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zésónek csupán. Az agrárreform sírja fölött (1926) is ilytermészetű írás 
volt, de ez csupán fordítása a Vasa Bogdanov (N. Tomin: Nad grobom 
agrarne reforme, Subotica 1926) könyvecskéjének. Komolyabb történet-
írási korszakom csupán 1945 után kezdődik, sőt a Kuruckor is csak ek-
kor (1947) jelent meg könyvalakban (1941 előtt a HÍD-ban folytatáso-
sán) is, némileg újraírva és bővítve. Tekintve, hogy 1945—1980 között 
magamnak is komoly részem volt mind a történetírásban, mind az ú j 
történészek nevelésében és irányításában, már csak azért is lehetetlen 
e korszakkal is foglalkoznom. Ennyit a könyv anyag-beosztásáról, el-
rendezéséről. Ehhez csak annyit tennék még hozzá, hogy itt csupán a 
bánáti történetírást ölelném fel, későbbre hagyva, pontosabban: már 
másokra bízva és hagyva Bácska és Szerémség történetírását, ha eset-
leg útközben egy-egy szót ejtek is talán, mondjuk a szerémségi Ilarion 
Ruvaracról, másokról, aki (akik) ú j pozitivista irányzatot teremtettek a 
vajdasági, sőt általában a szerb történetírásban, az akkori romantika 
helyén. 

A tárgyalt írók közül egyesek már felismerik, nem csupán a feudá-
lis, de a tőkés társadalmi osztályszerkezetet is, de nemcsak fel, hanem 
el is ismerve azt, nem harcolva ellene, míg mások ezt is meglátva, síkra 
szállnak a további fejlődésért: ha nincsenek megelégedve a polgári tár-
sadalommal sem. Akadnak viszont olyanok is, akik meglátják a polgári 
társadalom osztályszerkezetének káros voltát a további fejlődésre és ezért 
elismerik és méltányolják a proletáriátus osztályharcát leszerelni kívánó 
intézmények, engedmények bevezetését, hogy ily módon kapcsolják a 
történetírást a politikai tevékenységgel a magister vitae szerepét játsz-
va 'meg. 

Mindezzel itt-ott már foglalkoztam hébe-korba, nem annyira a tör-
ténelmi síkon, mint a jelenkori történelemírást elbíráló írásokban, ame-
lyekben a ma történetírásának problémáit vetem fel és igyekszem meg-
oldani, egy-egy tekintetet vetve a múltra, a múlt történetírására is, 
magyarázni igyekezve azokat az írókat — a múltban —, akik a társa-
dalmi problémáktól eltekintenek (s akkoriban: joggal!) s csupán az egy-
kori nemzeti harcokat, az akkori nemzeti öntudat fejlődését lát ják meg 
és ismertetik. Űgy éreztem ugyanis, hogy 1918, sőt 1945 előtt is még ak-
tuálisak voltak a nemzeti felszabadító harcok, ma azonban ezt a prob-
lémát már nem a polgári egymás elleni harcok, hanem a szocialista-
nemzetközi testvériség-egység síkján lehet csak megoldani: kapcsolva a 
nemzeti harc kérdését az osztályharc kérdésével, mint erre volt már 
példa Svetozar Markovié és — Tito óta! Ilyen metodológiai írásaim 
(előadásaim) elhangzottak — megjelentek már az 1950-es évek óta [Vö. 
Godisnjak Drustva istoricara, 1951. kötetében vagy a Problemi i zadaci 
(Zbornik Matice srpske, 11. szám), valamint pl. a Marksisticka idejna 
osnova Udzbenika (Novi Sad, 1976) írását Problemi nase istoriografije 
címen.] 1980-ban jelent meg mint vitaírás a Dnevnikben (Novi Sad) az 
eddig utolsó ily módszertani írásom. Jelen könyvem főleg régi histogra-
fiánkat kívánja ismertetni a XIX—XX. században, de feltétlenül azzal a 
mellék céllal kapcsolva az ismertetési szándékot, hogy a már a XVI. szá-
zadban elindult vajdasági történetírást mint esetleges hagyományunkat 
tá r ja elénk, mert úgy érzem, ez sok hasznosat nyúj t számunkra (az is-
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mereten kívül is) még ma is. Van a régi történészek között is már egy-
egy a marxizmushoz közel álló író, amennyiben a gazdasági-társadalmi 
kapcsolatból indul ki, vagy azt legalább ismerteti, ha akadnak persze 
teljesen régifaj tájú polgári romantikusok és faktografus-pozitivista rea-
listák is. Vannak köztük olyanok, akik csak a polgári nemzetet és har-
cait lá t ják meg, de itt-ott esetleg kapcsolják is már ezt a társadalmi 
front harcaival — a kor szerint még a feudális társadalmat kívánva 
természetesen túllépni, amint ezt a kérdést már érintettem is. 

Akadnak közöttük oly egyének is akik, a nagybirtok és finánctőkés 
kormányok politikáját méltányolják ugyan, mégis leválasztva tárgyal-
ják a társadalom testéről: egy-egy kor gazdasági életét „természet-törté-
nelem" (Naturgeschichte) elnevezés alatt, itt-ott felismerve esetleg már 
korunk osztálytársadalmát is. Ez azonban még ritkaságszámba megy, 
mert a proletárban többnyire nem ismerik még fel a jövő társadalom 
megtermetőjét, a forradalmi osztályt s egyszerűen szolgaként, cseléd-
ként, sőt csőcselékként tar t ják számon. Annál inkább akadnak közöttük 
olyanok, akik felismerik a feudális társadalmi rendszert, a feudális tu-
lajdont és a három osztály között el nem veszve, a polgárság oldalára 
állanak harcukban, persze mind a feudális viszonyok, mind a „csőcse-
lék" ellen folytatott harcukban is, nem feledkezve meg esetleg „ember-
baráti kötelezettségeikről" sem. 

Megírják persze koruk és országuk töténetében a hadjáratok törté-
netét, lefolyását is, de például a határőrővidék történetében, a katonai 
rendszer ismertetésében is (már Vanicek s mások is), már 1875-ben is 
a politikai viszonyoknak, az alkotmányügyi helyzetnek, sőt a gazdasági 
életnek és társadalmi viszonyoknak is helyet adva, ismertetve egyúttal 
a mindezt szabályozó törvényeket is. Akárhogy vesszük is — Bánát régi 
történetírói (nem érintve Griselinit és Marsiglit, tekintve olasz voltukat 
és túlságosan nagy távolságukat Bánáttól) elég szép tradíciót, ha-
gyományt teremtenek számunkra is — egy oly többnyelvű és többféle 
szakadó nemzeti, érdekeltségi, polgári történelmet nyújtva, amely ese-
ményekben, tényekben, adatokban is gazdag, de mégsem kizárólag fak-
tografikus, mert, az eseményekre építve, nagy lépést tesz előre ezek 
megmagyarázása, indoklása fel és oly koncepciót-elgondolást ala-
kít ki vagy legalábbis igyekszik kialakítani, amely már a XIX. század-
ban sem feudalisztikus — legalábbis nem teljesen az, hanem egyre in-
káb polgári. Természetesen: mi helyezkednénk helytelen és antimar-
xista álláspontra, ha azt várnánk el egy ily antifeudalisztikus, polgári 
történetírótól, hogy érdékei ellenében és főleg idő előtt marxista, törté-
nelmi materialista alapra helyezkedjék, talán már a munkásosztály ér-
dekeit és ú t já t is felismerve. Ez a történetírás nem állhat és nem is áll 
a történelmi materializmus alapján s ha valaki ezt követelné meg Va-
nicektől, Schwickertől, Ortvaytól, Ilictől, Milutinovictól, Szentkláraytól, 
Báránytól, Pesty Frigyestől, Klapkától, gróf Leiningentől, Stratimiro-
victól s mind a többitől, úgy maga sem állana a történelmiség alapján, 
maga sem lenne marxista, mert ezek az írók nem előzhették meg koru-
kat s nem is mellőzhették-feledhették osztályhelyztülket. De egyes kép-
viselőik közeledtek a marxista sík és elgondolás felé — és nem is csu-
pán a szocializmusból kiinduló Vasa Stajic vagy Vasa Bogdanov (a J K P 
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tagja), a Na.d grobom agrarne rejorme (Az agrárreform sírja fölött) sze-
zője egyúttal. S ez már elég kedvező színben tünteti fel a kor történet-
írását, még abban az esetben is, ha ez írók, mint úttörők és itt-ott nem-
zeti hovatartozásuk és nemzeti szabadságharcuk által is befolyásolva — 
le-le is tértek, siklottak a maguk elé kitűzött cél felé vezető útról, még 
abban a városban is, amely (Pancsova) már 1871-ben szerbre fordította 
és kiadta a Kommunista Kiáltványt. Elvégre, ne feledjük, hogy ez a ki-
adó nemsokára maga is Crna Gora polgári kormányának tagja lett, de 
azt sem, hogy az írók jó része mind a kor és osztályhelyzet által, mind 
saját polgári foglalkozásuk által is polgáriként volt meghatározva. Csak 
néhány példára hívnám fel a figyelmet: Bőhm Lénárd (Leonhard) pol-
gármestere volt .a kispolgári-határőrvidéki Fehértemplomnak. Bárány 
még az 1848-as és 48 előtti Torontálinak volt tisztségviselője, a 48-as hő-
sök: Klapka és Leiningen polgári forradalom részvevői és közülük Lei-
ningen bánáti grófi nagybirtokos is egyúttal. Sokan közülük mint maga 
Szentkláray is, egy polgári akadémia vagy polgári tudományos társu-
latok tagja, Pesty Frigyes pedig a tőkés gazdasági élet szakembere és 
részvevője: képviselő, banlkár stb. akár Gorové is. Így megállapíthatjuk, 
hogy mint egy polgári forradalom és szabadságharc részvevői vagy az 
éppen kiépülő, alakuló ú j polgári társadalom építői: korukat és osztá-
lyukat képviselhették csupán. Hasonló volt a helyzetük a polgárt poli-
tikai vagy gazdasági-kultúrális életben a szerb Milutinovicoknak is, 
mint előttük már VilovSkiinak vagy Stratimirovicnak és másoknak is. 

Azt sem szabad felednünk, hogy számos (számúikra egyszerűen hi-
bás vagy elavult nézetet íróink az akkor haladó polgári, sőt itt-ott for-
radalmi politikusok — a korból eredő politikai-történelmi felfogásoktól 
kölcsönöztek. Ha Bogdanov vagy mások a magyar 1848-at középnemesi 
s így nem forradalmi mozgalomként könyvelték el s ő vagy Vasa Cub-
rilovic (aki nem vajdasági, hanem bosnyák) a magyar feudalizmust még 
a XX. században is élő társadalmi és politikai rendszernek-valósá^nak 
tekintették, majd 1948-ig, amiből azután téves történelmi követ-
kezetetésékre jutottak — úgy ne feledjük, hogy ezt a téves fel-
fogást a magyar forradalmár Szabó Ervintől vagy a magyar 
polffári radikális párt alaní tói ától. Jászi Oszkártól vehették és vették is 
kölcsön s így néha úgy hitték, hogy a szerb és a horvát 48-as mozga-
lom, főleg a 48-as horvát baloldali mozgalom haladóbb volt, mondjuk, 
a kossuthi felfogásnál és mozgalomnál, amelyet szinte azonosítottak (a 
nemzeti síkon) a későbbi magyar magyarosító politikával — figyelmen 
kívül hagyva esetleg itt-ott a Petőfi—Vasvárt—Táncsics féle magyar 
baloldalt! Aminthogy a magyar Jászi Oszikár-féle koncepciót kölcsönöz-
ték ki akkor is, amikor a „feudális" grófi nagybirtokot hitték-látták még 
a XX. században is uralkodó helyzetben, aminek következménye termé-
szetesen az volt és lehetett csupán, hogy e tájon még a polgári forra-
dalom van soron s a munkásosztály még csupán polgári oldalon jöhet te-
kintetbe. Ezt a kikölcsönzött véleményt csak megszilárdította egyes írók-
ban az akkor soron levő szerb elszakadási, azaz felszabadítási mozgalom. 
Nem hiába hitte a nemzeti forradalmár Vasa Stajic is — aki együttműkö-
dött a szerb és magyar szocialistákkal (Pogány Józseffel, Szabó Ervin-
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nel, a polgári Jászival vagy azzal a szerb szocialista Laza Vukicevic-
tyel, aki 1919-ben, mint említettük már, Nikola Ilic néven, részt vett a 
magyar Szovjetközítársaság harcaiban a szerb kommunisták élén és szer-
kesztette egyúttal a Crvena Zastavat, (Vörös Lobogó) —, hogy (tehát 
Stajic) az ú j egyesült Jugoszlávia felé vezető úton egyelőre még a tőkés 
rendszerért is kell harcolni, hogy azután az egyesült ú j Jugoszláviában 
térjenek csak rá a szocialista forradalmat előkészítő útra — aki ha téves 
kiindulópontból is, de megjósolta ezzel a jövőt! 

A kor történetírói, mint az uralkodó rendszer hívei, legalább is ne-
veltjei — szinte rendre soviniszták —: a magyarok lenézik a nem-ma-
gyarokat, megvetik őket, bizonyos fokozatossággal, kevésbé azokat a 
nemzetiségeket, amelyek már kialakították polgári társadalmunkat, vagy, 
ha nem, úgy hajlandók elismerni a magyar szupremáciát és „kultúr-
fölényt", „szívesen" elmagyarosodva (ruszinok, bunyevácok), vagy azo-
kat a népeket, amelyek külföldi uralkodó nemzetekre támaszkodhatnak, 
•mint a németek és szerbek, míg a románokat és cigányakat (holott a 
románok is támaszkodhattak a külföldön uralkodó román nemzetre) bi-
zonyára azért, mert a „román" név („Rumun") évszázadokon át jobbá-
gyot jelentett! Megvetik, habár itt-ott, helyenként és egy mondat ere-
jéig, pl. Leonhard Bőhm, elismerik, hogy — rút (?!) jellemük — rút sor-
suk-nyomoruk, elnyomatásuk gyümölcse! 

Néha egyidejűleg is kétféle íróink módszertana. így pl. Horváthék, 
de Bőhmék is elismerik (még és ú j ra már!) a gazdasági történelem fon-
tosságát, viszo-nt Ortvayéik már és rég nem ismerik el — mert már nem 
a harcos korai-kelő polgárság fiai és még nem a munkásosztály írói! 
Néha elismerik a feudális rendszer osztályait, néha — nem és szidalmaz-
zák Dózsa Györgyöt, mégis elismerik viszont ugyanazokat a jobbágy-fel-
szabadító célzatokat, amelyek, pl. II. József idején — felülről kívánják 
a jobbágyságot legalább némileg megszüntetni! 

Koruk történetírása számára még nem állt elegendő levéltári for-
rásanyag rendekezésre, így íróink főleg a már meglevő irodalomra tá-
maszíkodnak (Griselini stb.), másrészt hozzáfognak a levéltárak rendezé-
séhez s a levéltári anyag ismertetéséhez. Ez az oka annalk, hogy egyes 
folyóirataik főleg levéltári anyagot, eredeti okmányokat közölnek (pl. a 
Történelmi Adattár c. folyóirat), kevésbé feldolgozásókat is, — persze 
leginkább még olyanokat, amelyek a feudális nagybirtokra, az egyházra 
vagy hadtörténetre vonatkoznak, tekintve, hogy egyelőre még a polgári 
társadalom előtti kor és rendszer érdekli javarészüket. Minthogy ele-
gendő irodalom sem áll még rendelkezésre — így számosan nem anyag-
s adatfelfedező körútra indulnak műveikben, hanem előzetes szintézist 
kívánnak, vagy talán inikább kénytelenek, adni. Ebben leginkább kivé-
tel a szerb historiográfia, amely egyrészt talán túl sokat foglalkozik az egy-
házzal s a kapott privilégiumokkal, márészt azonban a határőrővidék 
szervezetével és viszonyaival is törődik, ami már átmenetet jelent a pol-
gári kor történelme felé. 

Viszont a magyar és német írók előzetes szintézisei is már hozzáfog-
nak a polgári forradalom és a polgári társadalom kialakulásának törté-
netéhez. Ha előzetes szintézist nyújtanak is sokszor íróink, felölelik a 
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terület történetét az őskortól (főleg a feudalizmus kialakulásától) kez-
dődően — viszont egy utólagos szintézisig még nem igen juthatnak el, 
mert ebben megelőzik őket az ú j fordulatok: 1918 és vele az ú j nemzeti 
szempont (SHS állam Magyarország helyén), valamint 1945, azaz már 
1919-től (a KPJ megalakulásától kezdve) az ú j osztályszempont, osztály-
harc-lényeg meglátása — amely szempont azonban akkor még (1945 
előtt) kevésbé érvényesült, esetleg Stajic, Bogdanov, Jaksic művein kí-
vül, amelyek mintegy átmenetet jeleztek az ú j kor és ú j historiográfia 
felé. így a historiográfia szempontjai és kritériuma egyre változnak. A 
nemzeti szempontot kezdi leváltani az osztályszempont, hogy azután a 
kettő egy egységes fronttá olvadjon az elméletben is min't a gyakorlat-
ban. Magam is igyekeztem ezt az irányvonalat tudatosítani mind törté-
neti mind módszertani írásaimban, habár ez az irányzat még nem vált 
teljesen uralkodóvá, rendszerré. 

Ez vált egyik okává annak, hogy igyekszem tradíciót—hagyo-
mányt teremteni a mai historiográfiához, mai bánáti és vajdasági jelen 
„tudománytörténetéhez". Az osztályharcokkal, gazdasági-társadalmi vi-
szonyokkal, politikai pártokkal foglalkoztam eleinte, majd áttértem a tu-
dománytörténelemre. Minden résztörténelemmel csak részlegesen foglal-
kozva — átengedve a teret a kezdet után az intézményes kollektív inté-
zeti kutatómunkának (akkor még nem voltak ily intézmények) kezdve 
a Párttörténeti Levéltáron, Történészek Társulatán, Bölcsészettudományi 
Karon és ennek Hungarológiai valamint Történeti Intézetén át, amely 
munkát újabban a VANU, a Vajdasági Akadémia fog valószínűleg irá-
nyítani. Ez intézmények munkájában, alakításában tevékeny szerepet 
játszottam. A társadalomtudomány, a politikai elmélet, a Pleitz-ház tör-
ténete után áttértem most a bánáti historiográfia történetére, tudva, 
hogy az utóikor mindezt (és az egyéb átrak történelmét is) alaposan ki 
fogja egészíteni — úgy amint valóban folytatta munkámat az osztály-
harcok és munkásmozgalom, az agrárszerkezet, a gazdasági élet, a pol-
gári pártok fejlődésének történetét kutatva is — a maga kollektív és 
így alaposabb munkájával és ma, amikor a levéltárak, könyvtárak is ren-
dezettebbek, gazdagabbak. 

Még egy szót! Ez írásban természetesen nem célom és nem is lehet 
célom az adatevűités 'egy ú j bánáti történelem megírásához — a régi 
írók alapján Inkább is annak a megálapítása a célom: mi is a kor be-
mutatott íróinak a célja, mily kritériumok alapján látnak munkájukhoz, 
mit hogyan látnak meg s mily szempontból dolgoznak fel és írnak meg. 
Mily szemmel nézik az eseményeket vagy viszonyokat, azaz mit látnak 
meg inkább: az eseményeket csupán mint tisztára falktografusok (de per-
sze hogy nem azok!), s ha nem, úgy milyen történelmi nézőpont és világ-
szemlélet irányítja látásukat és tollúkat. S már itt megállapíthatom, hogy 
ez írók és már óriási teret és figyelmet szentelnek pl. az államjognak, a 
társadalmi viszonyoknak, a belső, azaz némileg osztályharcnak, a gaz-
dasági életnek is — a tisztára faktografikusan kezelt politikai és hadi 
vagy dinasztikus történelem mellett. 

Mindennek megállapítása a cél, nem pedig az adatgyűjtés egy ú j 
bánáti történelem megírásához. 
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" L. az 5. és 7. jegyzetet. 
• Itt egyszerűen „polgárt" írok, mert ekkoriban a már nem feudális, de tőkés 

nagybirtokos is ott állt a po'gár oldalán — a feltörekvő osztály ellenében. 
" Pogány József: A balkánháború és az osztrák—magyar imperializmus (szerbül, 

ford, Vasa Staiić ' Balkanski rat i austro-ugarski imperijalizam! Novi Sad, 1913. 
II Svetozar Markovié: Srbija na istoku, 1875. <"> már meglátta az 1804-es szerb fel-

kelésben a hármas ellentétpárt : spahi-raja (földesúr-jobbágy); török-szerb; muzulmán-
pravoszláv. 

R E Z I M E 

ISTORIJAT BANATSKE ISTORIOGRAFIJE 

Banat nudi istoriagrafiji veoma bogatu građu, počev od borbe Ajtonja 
i Stevana, Dože ili Hori je pa do politike reforme Josifa II, a da i ne spomi-
njemo vremena pre 1848. d 1848. godinu u čijim istorijskim zbivanjima su 
učestvovali Sava Vuković, grof Lein'ngen-Westerburg i Klapka György, a tu 
spadaju i Nagy Sándor, Jeszenszky Ignác, Farkas Geiza i Jaša Tomić ličnosti 
koje su društvene borbe 1897. godine dovele na političku scenu. 

Pored spomenutih mađarskih mislilaca, značajnu su ulogu imali i Srbi Va-
sa Stajić i Jakšić, Rumun Vasilije Goldis, polu-Slovak Achim i Slovak Hodža, 
kao i Mađari Farkas Geiza ;i Braun Robert. Oni su se međusobno udruživali, 
a svi zajedno su sarađlvali sa ideolozima radničke klase, ponekad povezujući 
borbu za socijalno oslobođenje sa borbom za nacionalno oslobođenje koju 
je u Banatu otpočeo Svetozar Marković. Iz njegove grupe je verovatno poni-
kao prevodilac i izdavač Komunističkoq manifesta koji se pojavio na srpsko-
hrvatškom jeziku u Pančevu, 1871. godine. 

Autor je, pre svega, uzeo u obzir banatske autore koji su pisali o Bana-
tu, ali isto tako i radove o Banatu koje su pisali autori izvan Banata. U ma-
njoj meri je dotakao radove banatskih autora koji nisu pisali o iistoriji Ba-
nata, ali se u njihovoj metodologiji odražava i specifičnost Banata. Pisci Ku-
će Pleitz nisu ponovo razmatrani, jer o njtima je autor pisao u jednoj od svo-
jih ranijih knjiga, a njihovi radovi se i ne zasnivaju na originalnim Izvor-
nim studijama. U ovom radu obuhvaćeni su radovi koji se zasnivaju na ori--
glnalnim istraživanjima istorije Banata, a po mogućnosti i autori su iz Ba-
nata. 

S U M M A R Y 

THE HISTORY OF THE BANAT HISTORIOGRAPHY 

The region of Banat abounds in material for historiography: the fights 
of Ajtony and István, Dózsa or Horia, the reform policy of Joseph II, the 
years before 1848 and the events of 1848 in which Sava Vuković, Leiningen-
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Westerburg and Gy. Klapka took part, then the social struggles of 1897 
which involved the participation of Sándor Nagy, Ignac Jeszenszky Geiza 
Farkas and Jaša Tomiié. 

Beside the above mentioned Hungarian thinkers, the Serbians Vasa Sta-
jic and Jakšić, the Rumantan Vasiilie Goldis, the half-Slovak Achim and the 
Slovak Hodzsa, as well as the Hungarians Geiza Farkas and Robert Braun 
had an important rolo They all worked together and collaborated with the 
ideologists of the working class, sometimes bringing in connection the struggle 
for .social liberation with the fight for national' liberation which was initia-
ted in Banat by Svetozar Marković. The translator and publisher of the 
Communist Manifesto, which appeared in Serbocroatian in Pančevo in 1871, 
seems to belong to the circle of Svetozar Marković. 

The author took primarily in soncideration the authors from Banat who 
had written on Banat, but he included also the works written by authors 
who were not from Banat. He made a choice of works based on original 
investigations of the history of Banat. 
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