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A budapesti Néprajzi Múzeum Rajztárában van 
néhány kézzel festett és németül írt olyan emlék-
lap, amely figyelmet érdemel, annál is inkább, 
mert e műfaj a nemzetközi szakirodalomban ismert, 
a magyar nyelvterületről azonban nemigen kerültek 
elő eddig párhuzamai. így a hazai kutatás sem fog-
lalkozott - legfeljebb elvétve - velük. E bemu-
tatás kiindulópontjául szolgáló emléklapok - ki-
lenc darab - 1904. folyamán Holzmann Ignácz taní-
tó ajándékaként kerültek a múzeum gyűjteményébe, 
a bejegyzések szerint Torzsa, Bács-Bodrog megyei 
községből. 1 Hét lapon a bal alsó sarokban a dí-
szítményen kívül ceruzával írt jelzés található: 
háromszor szerepel Georg Metz, Feketehegy, 1868; 
egyszer Georg Metz, Cservenka, egyszer Metz 
György, Cservenka, egyszer pecséttel nyomva Georg 
Metz, Cservenka, Bácska. Egy lap jelzetlen, egy 
lapon pedig Josef Taffe, Torzsa jelzés olvasható. 
A leltárkönyvi bejegyzésekben sem a készítőre, 
sem a használatra vonatkozó további felvilágosí-
tás nem található. A lapokon található jelzések 
alapján annyi kikövetkeztethető, hogy körülbelül 
1868-78 között az említett három községben (Tor-
zsa, Cservenka, Feketehegy) a németajkú lakosok 
számára Metz György - talán cservenkai lakos -
díszes festett emléklapokat készített. A lapok 
mérete több-kevesebb eltéréssel 38x26 cm. A 
lapok széleitől néhány cm-rel beljebb vékony vo-
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360 VEREBÉLYI KINCSŐ 
nalkeret látható. A kereten belüli felületet díszí-
ti a szöveg és az ornamentika. Az egyetlen, Josef 
Taffe által szignált (?) kép díszítése nemigen 
tér el Metz György képeiétői, így a továbbiakban 
valamennyit együtt tárgyaljuk. A képek - egy kivé-
telével - keresztelői, illetve halotti emléklapok, 
a kivétel pedig tréfás kocsmai feliratot tartalmaz. 
Figyelmet érdemel az a jelenség, hogy a lapok nem 
keresztelői ajándékként készültek, mert a megörö-
kíteni kívánt születési időpont - néha ugyanazon 
a lapon több gyermeké is - jóval korábbi, évekkel, 
olykor évtizedekkel is, mint az készítés időpontja. 
Ez a különbség a lapok funkciójának kérdését veti 
fel. A nemzetközi kutatás megállapítása szerint 
ugyanis, elsősorban német nyelvterületen, a XVI. 
század vége óta adatolható az a szokás, miszerint 
a keresztszülők a keresztelői ajándékként adott 
pénzérmét, "szerencsepénzt" emléklap kíséretében, 
abba belehajtogatva adták át a szülőknek, s kö-
rülbelül a gyermek házasságkötésének idejéig meg-
őrizték, bizonyos óvó, védőfunkciót is tulajdo-
nítva neki.2 A legrégibb kézzel írt keresztelői 
jókívánság 1593-ból, az elszászi Zabernből szár-
mazik. A XVII. századtól kezdve azután a kereszt-
levél, amely dokumentum és emléklap is egyben, 
különféle formákban létezett körülbelül a XIX. 
század végig. Míg kezdetben az emléklap-ajándéko-
zás elsősorban polgári körökben divatozott, a ké-
sőbbiekben mind a katolikusok, mind a protestán-
sok között egyre általánosabbá vált. A lapok dí-
szítésének technikája és mértéke, csakúgy mint 
a formája is, vidékenként változó, a kor művészi 
közízlését és a lokális divatokat ötvözve. Pfalz-
ban, Elzászban és Svájcban, de például az Eger 
mellékén is a XVIII-XIX. században a keresztelői 
emléklapok díszítése a népművészet sajátos ágává 
fejlődött. Egyházi személyek mellett keresztelői 
lapokat írhattak, festhettek jegyzők, illetve a 
szépírásban és a festési technikában jártas más 
specialisták is, például a Fekete-erdőben óra-
számlap-festők, vagy ún. Briefmaler-ek és mások. 
A kézzel díszített lapok mellett más technikával 
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DÍSZÍTETT EMLÉKLAPOK A BÁCSKÁBÓL 361 
kivitelezett formák is ismertek, a kézzel színe-
zett metszetektől, a különféle collage-okig. A 
kézzel - vagy más díszítőeljárással - dekorált 
emléklapok között a keresztelői levelek mellett 
előfordulnak más jeles alkalomhoz kötődő lapok 
is, pl. konfirmációs-, házasságkötési, halálozási 
emléklapok, a katonasághoz való besorozást meg-
örökítő, vagy a barátságot dokumentáló emléklapok, 
szentképek, kegyképek, vagy jókívánságot kifejező 
díszített lapok is. 

A mai magyarországi németekre vonatkozó szak 
irodalom nem ír le olyan esetet - ismereteink sze-
rint-, hogy a keresztelői emléklapot szokás kellé-
kenként használták. Az itt bemutatott néhány bács-
kai példány elemzése sem tesz lehetővé ilyen félté 
telezést. 

A Georg METZ és Josef TAFFE által készített 
lapok általános jellemzője az, hogy az okmányoknak 
megfelelő tömörséggel fogalmazott szövegeket erő-
teljes díszítés veszi körül. A tartalmi és formai 
elemeket vizsgálva három szempontot vehetünk figye 
lembe: 
1. a tartalmi elemeket, illetve a tartalom meg-

szövegezését ; 
2. a képi kompozíció összetevőit; 
3. a tárgytípust. 
A tartalom szerveződését illetően a további össze-
tevők mutathatók ki: 
l/a. Cím: Geburtsschein, Todesschein, stb. 

A Cím - születési emléklap, halotti emlék-
lap, stb. - olykor el is maradhat; 

1/b. Nevek és személyi adatok: az újszülött, a 
szülők és keresztszülők nevét és adatait 
kisebb, külön egységként megfogalmazó szö-
vegrészek; 

1/c. Fohász, ima, jókívánság, szentencia, stb. 
A képi megjelenési forma ugyancsak több összete-
vőből alakul ki: 
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362 VEREBÉLYI KINCSŐ 
2/a. Betűtípus, íráskép, tördelés; 
2/b. Díszítmény-elemek, ezek síkbeli elrendezése 

és színezése. 
A keresztelői emléklapok funkcióinak vizsgálata 
alapján vonhatunk le következtetéseket arra, hogy 
milyen tárgykategóriába is tartozhatnak e lapok: 
3/a. Az emléklap mint szokások tárgyi kelléke; 
3/b. Az emléklap, mint falidísz. 

Vizsgálatunk tehát szövegtörténeti, képtör-
téneti és tárgytörténeti összefüggésekre is kitér, 
szem előtt tartva az európai művelődéstörténet 
által nyújtott párhuzamokkal való egybevetés le-
hetőségét. 

A tartalmi egységek közül a személyi adatok 
a legfontosabbak. Az újszülött és a keresztszülők 
adatai elmaradhatatlanok. Egy esetben például a 
szülők adatai már a kereten kívülre kerültek. 
Nyolc keresztelői lap közül négyen szerepel "cím", 
négyen nem. Ima a nyolc lap közül hármon fordul 
elő. Ami a tartalmi egységek elkülönítését ille-
ti, a cím mindig külön, a többi szövegrésztől 
jól elválasztva fogalmazódik meg. A személyi ada-
tok követik a címet, a felsorolás sorrendjében 
az újszülötté az elsőség, ezt öt esetben a szü-
lőké követi, három esetben a keresztszülőké. Az 
adatok felsorolása lehet tagolt (ezt három példa 
bizonyítja) és lehet folyamatos, mint a többi öt 
lapon. A kivételt képező kocsmai tréfás felirat-
nál a rímes szöveg tagolatlanul, folyamatosan írt. 
Meg kell említeni, hogy az újszülött adatai között 
szerepel a születés és elhalálozás dátuma, ezen-
kívül három lapon az "1868" külön kiemelten is 
fel van tüntetve. Ez az időpont nem azonos a szü-
letés dátumával, későbbi annál. Egy alkalommal 
a kiemelten is feltüntetett évszám - 1872 - meg-
egyezik a születés dátumával, három esetben a 
kereten kívül Metz kézírásos szignója és a meg-
jelölt helységnév mellett van az 1868-as évszám 
feltüntetve. (Talán a helytörténet pontosabb is-
merete felvilágosítást adhatna arra nézve, hogy 
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1868 miért olyan kitüntetett jelentőségű a szü-
letési emléklapok készítése szempontjából.) 

A szövegekről "felirat" értelemben beszél-
hetünk, ennek megfelelően kerülhet sor az adatok 
közlésmódjának, az évszámoknak, monogramoknak a 
vizsgálatára, minthogy azoknak is hírértéke van 
ebben a szövegkörnyezetben. Ugyanakkor a felirat-
félék sajátos esetéről van itt szó, mert a szö-
vegközlemény hordozója nem használati tárgy, mint 
a boroskancsók, dísztörölközők, kézbeli kendők 
stb. feliratai esetében. Azt is mondhatjuk, hogy 
tisztán kommunikációs értelemben itt magát a pa-
pírt nem tekintjük tárgynak, csak a képet, mint 
tárgytípust. 

Jóllehet szó szerinti értelemben a bácskai 
emléklapokon nincs megfogalmazott jókívánság, 
implicit azonban beleértődik a még csupán adatokat 
tartalmazó szövegbe is. így lapjaink lényegében 
beletartoznak azoknak az írásos formában megjele-
nített jókívánságoknak a csoportjába is, amelyek 
hátterében a szó, még pontosabban az ima mágikus 
erejébe vetett hit húzódik meg, s amelyeknek szám-
talan megjelenési formája ismert a kegyképtől a 
háziáldásig és falvédőig. A felirat jellegű 
szövegeknek - amelyeknek igen régi múltjuk van 
- a megformáltság fokától függően népköltészeti 
értéke is lehet. Egy keresztelői lapon jókívánság, 
illetve ima, két keresztelői és halálozási lapon 
három versszaknyinak nevezhető imaféle vagy szen-
tencia (egyszer egy lapon két versszak), és egy 
tréfás rigmus a kocsmai köszöntőlapon olvasható. 
A mondatnyi szövegek 4,6, 8 soros ritmizált vers-
ként értelmezhető egyszerű kijelentések. A hétköz-
napi közleményektől a ritmizáltság révén különböz-
nek formulaszerűen hatnak. Ezeknek az elmei poé-
tikai formáknak a párhuzamait a magyar folklorisz-
tikai szakirodalom a sírfeliratok esetében dol-
gozta fel, a leginkább egyébként nemigen foglal-
kozott velük.3 

2. A felsorolt tartalmi egységek németül, 
gót betűs kézírással jelennek meg a lapokon. Ha 
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összehasonlítjuk a kereten kívüli névaláírás la-
tin és gót betűs változatait és a kereten belül 
írt szöveg betűformáit, észrevehetjük a különb-
séget a hétköznapi írásmód és szépírás között, 
jóllehet a szépírás esetünkben már egyszerűbb 
formákat mutat ahhoz képest, ahogyan a kalligrafi-
kus írás virágkorában a XVII-XVIII. században 
megjelent. A kalligrafikus írásmód példáival ma 
gyarországi német és magyar nyelvű, kézzel írott 
hivatalos iratanyagban, például céhleveleken, 
bizonyítványokon is találkozhatunk; a szépírás 
a magyarországi oktatás programjában is szere-
pelt. 4 Itt egyelőre meg kell elégednünk azzal, 
hogy csupán utalunk az íráskultúra ilyen jellegű 
párhuzamaira. Nevezetesen arra gondolunk, hogy 
a könyvnyomtatás kialakulása utáni időszakban 
a szépírás sajátos virágzását a kutatás a XVII. 
századi augsburgi írásművészek tevékenységéhez 
köti, aki a betűformák barokk ornamensekkel való 
kidíszítésére adtak mintát, amelyeket ábécés köny-
vekben tettek közzé. Ezek a szépírás-mintakönyvek 
iskolamesterek közvetítésével terjedtek el, és 
adott helyen, például Svájcban, a népművészeti 
ornamentika elemeivel gazdagodtak.5 Szépírással 
és rajzolt mintákkal díszített füzetlapok, alkal-
mi köszöntő versek elsősorban szülők számára Eu-
rópa-szerte ismertek voltak. Néhány hazai válto-
zatról is tudunk. Példaként Zichy Pál 1814-ből 
származó füzeteinek címoJdalait 6, vagy Patay 
József 1853-ból származó magyar nyelvű névnapi 
köszöntőt tartalmazó díszes emléklapját említjük.7 
A bácskai keresztleveleken a betűk különleges 
cifrázására nem került sor, de a betűk műves ki-
vitelezésében tetten érhető a hétköznapi írásmód-
tól való megkülönböztetés szándéka. 

A betűk típusa, nagysága, az írott szöveg 
tördelése első pillantásra úgy tűnik, hogy köve-
ti a tartalmilag kiemelni kívánt részeket.Alapo-
sabb szemügyre vétel után azonban kiderül, hogy 
a tartalométól különböző vizuális szempontok az 
irányadóak a betűnagyság kiválasztásánál és a 
sorok tördelésénél. Ez nemcsak a ritmikus szöve-
gek folyamatos írásánál szembeszökő, hanem az 
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adatok közlésénél is. A gyakorlatlan grafikus 
nem tudja szemmel felmérni az írás számára rendel-
kezésre álló felületet, és ahhoz komponálni az 
írott sorokat. Az előre megadott formák, felüle-
tek kitöltésének szándéka, a szimmetrikus elren-
dezés tiszteletben tartása érvényesül még annak 
árán is, hogy a tartalmilag azonos jelentőségű 
szövegrészek vizuálisan különböző értékkel jelen-
nek meg. (Elválasztott névnél a második rész ki-
sebb betűvel íródik, mint az első rész, stb.) A 
lapokon dísz és zárólécek, grafikai eszközökkel 
dekoratív formákból kialakított keretek jól el-
határolják egymástól a díszítményeknek és a szö-
vegeknek szánt felületrészeket. Hat lapon ez az 
elsődleges tagolás vízsszintes: a lap felső 
harmada - sőt fele - a dekoráció helye, míg alul 
középen egy tömbben helyeződik el a szöveg. Egy 
esetben a tagolás függőleges és szimmetrikus, két 
esetben olyan hármas tagolással találkozunk, ahol 
egy négyszögbe illesztett egyenlőszárú háromszög 
csúcsain rajzolódnak ki a végül is ugyancsak szim-
metrikus és egyszersmind egymással is azonos dí-
szítmény-egységek. Az utóbbi két kompozíciós for-
ma azért érdekes, mert jól érzékelhetjük, hogy 
a díszítés előbb készülhetett el, mint a meg-
rendelés. Az előre elkészített formát azután a 
megrendelő adottságai szerint kellett kitölteni. 
Azt is mondhatnánk, hogy a díszített lapon a kép-
mező beosztását, értékét a díszítmény, nem pedig 
a tartalom határozza meg. 

A díszítmények elemkészlete nem túl gaz-
dag, ugyanakkor változatok képzésére alkalmas. 
A díszlécek és keretek mellett a két oszlopból 
és az azokat összekötő fedőlapból kiképzett ar-
chitektonikus motívum hét lapon fordul elő. Ugyan-
csak hét lapon szerepel az alacsony, tömzsi vázá-
ba állított virágcsokor. A csokorba, koszorúba, 
girlandba komponált vagy kötőelemként használt 
virágmotívumok között leggyakoribb a rózsabimbó, 
nyílott rózsa, napraforgó és egy ötszirmú virág-
féle, talán nefelejcs, és a szegfű. A méretek és 
színek változtatásával ugyanaz a virágforma is 
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többféle változatot adhat. A virágdíszítmény jel-
lege még azon á collage-on sem más, amelyen Ge-
org Metz a megszokott architektonikus motívum 
fölé nyomtatott virágmintákat ragasztott. Ezeket 
aztán rajzzal, festéssel egészítette ki úgy, hogy 
egyéni stílusa jut ezen a képen is érvényre. Az 
architektonikus és virágfűzérből kiképzett szöveg-
keretek mellett, két lapon a szív is előfordul 
hasonló funkcióban. Noha első tekintetre ez tet-
szetős megoldás volna, közvetlen jelképiséget nem 
tulajdoníthatunk a szív formának, hiszen halotti 
vers és személyi adatok vagy az ország címere 
egyaránt előfordulnak szív alakú keretbe foglal-
va . Természetesen azért a szív egy családi jellegű 
iraton mindig is hordoz közvetett jelképességet.8 
Figurális díszítőelemként meg kell említeni a 
madarakat is, amelyek szívhez hasonlóan csak na-
gyon távolról utalnak meghatározott tartalomra, 
lapjainkon talán a családi fészekre. Egy lapon 
igen hangsúlyozott helyen és méretben a magyar 
címer szerepel - itt nem is annyira a lap okmány 
jellegét tanúsítva, mint inkább mutatós formája 
révén. Viszont ez a megoldás aligha választható 
el az e korban már közismert hivatalos iratok 
formavilágától. Ugyanezen a képen, az 1867-ben 
született Éva Schmidt keresztelő lapján a lapszél 
és a szövegkeretet adó klasszicista megfogalmazá-
sú oszlop között - mindkét oldalon - egy-egy bie-
dermeier szabású virágmintás, dekoltált ruhát vi-
selő nőalak látható, védőangyalokra és báli il-
lusztrációkra egyformán hasonlítva. A minden bi-
zonnyal előképek nyomán készült figurák pontos 
értelmezéséhez azonban jelenleg nincs semmilyen 
támpontunk. A díszítményeknek akár elemeit, akár 
elrendezését nézzük, alapjában véve nem jelképe-
sek, legalábbis nem abban az értelemben, hogy a 
szövegbe foglalt tartalom közvetlenül megfogalma-
zódjon a vizuális kifejezés síkján is. A képi és 
szövegelemek egymáshoz való viszonya nem is emb-
léma jellegű, noha annak alkotó elemei voltaképpen 
adva vannak. Éppen azért nem, mert a jelképi meg-
fogalmazás szintjét sem a szöveg, sem a kép nem 
éri el, egymáshoz pedig e két alkotóelemet semmi-
lyen szemantika nem kapcsolja. 
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A díszítmények stílusa, amint erre már más 

kutatók is utaltak - például Kresz Mária és 
Csilléry Klára - azokkal a mesterember-rajzokkal 
tartanak rokonságot, amelyeket a XIX. századi 
szűcs mintakönyvekből, vagy akár a komáromi fes-
tett bútorokról ismerünk.9 A díszítőelemek egyen-
ként is: például a rózsabimbó, nefelejcs, a klasz-
szicista stílusú oszlopok, a madárka-movívum,il-
letve az olyan kompozíciós sémák, mint a szív 
vagy virág-, illetve levélkoszorú, a girlandok, 
s végül maga az emléklap mint tárgytípus közvet-
lenül a biedermeier ízlés (népi) változatának te-
kinthető. Másfelől az 1870-es évek arra az idő-
szakra esnek, amikorra a magyar népművészeti ku-
tatás, tájanként több kevesebb eltéréssel, a ma-
gyar népművészet új stílusának kibontakozását te-
szi. Azt a kérdést, hogy az ún. paraszt-stílusok 
mennyit merítettek a hivatásos művészet elemeiből, 
nevezetesen a biedermeier korstílus tárgyi és deko 
ratív kellékeiből, díszítő gesztusaiból, kevesen 
taglalták, illetve erre az összefüggésre elvétve 
csak utaltak, mint például Győrffy István a 
szűrhímzés, vagy Kresz Mária a debreceni vise-
leteket ábrázoló, 1820-as évekből származó kö-
szöntőlapok kapcsán. 

Keresztelő lapjaink, mint kitűnt, nem az 
élet fordulóihoz kapcsolódó szokások kelléktárába 
tartoztak, hanem emléktárgyként, dísztárgyként 
használták őket. Az emléklap-készítés és -ajándé-
kozás, csakúgy, mint az emlékkönyvírás vagy az 
egyéni élet nevezetesebb fordulóinak, eseményei-
nek maradandó formában való megörökítése és rep-
rezentálása éppen a XIX. század elején, a bieder-
meier stílus korszakában vált a korábbinál ked-
veltebbé. Ezt a Nyugat-Európában ismert divatot 
főurak és tehetősebb polgárok, jobbára éppen a 
németek közvetítésével ismerhették meg Magyaror-
szágon (mint például a karácsonyfát) A minták, 
motívumok, kompozíciós formák terjesztésébe a 
a divatlapokon, divatújságokon kívül számtalan 
kisgrafikai nyomtatott termék is közrejátszha-
tott, nem beszélve arról a hatásról, amit a 
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központilag előírt tervek és minták alapján tör-
ténő, az iparosok számára kötelezően elrendelt 
rajzoktatás is jelenthetett. Valószínű, hogy nem 
a különféle tárgyakon - ládán és iskolai füzet-
ben, vagy hímzésmintakendőn - megjelenő motívu-
mok másolásáról van szó akkor, amikor ugyanaz a 
díszítőelem egymástól olyan távol eső területeken 
megjelenik, hanem azonos előképek követéséről. 

Georg Metz és Josef Taffe lapjaival párhu-
zamba állítható anyagot az 1880-as évekből Hartá-
ról is ismerünk. Itt több festőasztalos, illetve 
specializálódott parasztember készített az élet 
jeles alkalmaihoz kapcsolódó emléklapokat. Közü-
lük a szalkszentmártoni születésű Borbély Mi-
hály német és magyar nyelvű virágdíszes, szíves 
kompozíciói a legismertebbek. A díszített szö-
veges emléklapok mellett Borbély Mihály 10 fes-
tett önálló virág-csencéleteket is, amelyeknél a 
szobadísz jelleg még kifejezettebb mint az emlék-
lapoknál. "A parasztcsaládok jellemző módon két-
-három teljesen megegyező virágképet vettek, 
amit egymástól csekély távolságra egy sorba akasz-
tottak a falra, mintegy a népi bútorok virágcsok-
rai ismétlődésmódját másolva" - állapítja meg a 
képek kapcsán Csilléry Klára "Magyar népi grafika" 
című tanulmányában, 1969-ben. A virágcsendélet 
előképe lehetett nyomat is, hiszen ilyen jellegű 
kép használatát dokumentálni is tudjuk. 

A fentiek valójában több kérdést vetnek fel, 
mint ahányat megoldanak, a jelen konferencián va-
ló bemutatást mégis több körülmény is indokolhat-
ja. 

Egyrészt arra hivatkozhatunk, hogy a többé-
-kevésbé díszített iratok egész sokasága (a szin-
te teljesen díszítetlen kézirattól vagy felirat-
tól egész kötetnyi illusztratív lapokig vagy a 
már portrészerű képig, amelyen egy-egy név vagy 
aláírás található) jellemző eleme volt a hagyomá-
nyos kultúrának, és máig sem szűnt meg, legfel-
jebb formája és funkciója változott. Igen gazdag 
ez a hagyomány, ennek ellenére kevéssé kutatott, 
hiszen a népművészet vagy a folklór kutatói sokkal 
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inkább a szóbeliséget vagy a nem-szöveges díszít-
ményeket vizsgálták, és még akkor is, ha ezek mo-
tívumkincse (mint pl. a pingálás, bútorfestés 
esetében) jól összevethető az iratokéval, e kap-
csolatok bemutatását ritkán tartották néprajzi 
témának. A "hivatásos" művészet kutatói pedig még 
ennél is ritkábban tértek ki a népiesnek tekin-
tett feliratok és rokonaik vizsgálatára. Szeren-
csére a legutóbbi években több ilyen területen 
megélénkült a kutatás, legyen szabad itt csak a 
feliratos és díszített falvédők, vagy a szent-
képek anyagát illető publikációkra, kiállításokra 
hivatkozni. Ezek több ponton is hasonló problémá-
kat vetnek fel, mint amelyek az általunk vizsgált 
emléklapokkal kapcsolatban is felmerülnek. Anél-
kül, hogy teljes szemlét tartanánk, hozzátehetjük 
ehhez, hogy mind a feliratok egész anyagát, mind 
az emléklapok közvetlen körét tekintve a külföldi 
néprajzi és művészettörténeti, valamint művelő-
déstörténeti kutatások jóval előbb járnak mint 
mi, eredményeiket ismernünk, ismertetnünk és 
hasznosítanunk kell. 

Jelenleg ismert adataink csekély száma a 
nem kellő intenzitású gyűjtő- és kutatómunka kö-
vetkezménye. Teljes biztonsággal állapíthatjuk 
meg, hogy mind Magyarország mind a soknemzetiségű 
Vajdaság vonatkozásában további hasonló példák 
felderítésére lenne szükség, s nyilván gondos 
kutatással ilyen adatok elő is kerülnek majd. 
Nemcsak pozitív párhuzamok felsorakoztatására 
gondolnánk, hanem arra is, hogy megvizsgáljuk: 
ahol ismeretlen az emléklapok szokása, milyen 
más formában fejezik ki azt a társadalmi és mű-
vészi mondanivalót, amelyet meglétük esetén az 
emléklapok hordoznak. Ha éppen a Vajdaság Te-
rületéről, a különböző, egymás mellett élő nem-
zetek és nemzetiségek köréből sikerülne ilyen 
adatokat még felsorakoztatni, ezek igen értéke-
sek lennének általános néprajzi következtetések 
szempontjából is. 

Művészettörténet és művelődéstörténet az 
emléklapok (és a hasonló jelenségek) vizsgála-
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takor elválaszthatatlan egymástól; némi túlzás-
sal akár azt is mondhatnánk, hogy itt jobban tet-
ten érhető a művelődés és a művészi ízlés fejlő-
dése egy-egy adott falusi környezetben, mint azok 
ban az esetekben, amikor a hivatásos művészek al-
kotásait szülőfalujuk tájaiból magyarázzuk, vagy 
amikor a szoknyák és főkötők mintáinak történeti 
egymásutánjából akarunk nagy horderejű következ-
tetésekhez jutni. Az előbbi esetben a hivatásos 
művészet már olyan messzire elszakad a "népélet-
től", hogy az összekapcsolás inkább belemagyará-
zás, feltételezés és esetleges. Az utóbbi esetben 
pedig maga a művésziség nem bontakozik ki olyan 
mértékben, hogy azt érdemes lenne vizsgálni. A 
parasztházak barokk vagy klasszicista tornácá-
ról és oszlopairól írni immár közhely Közép-Euró-
pa népi építészetének kutatásában. Ezek művészet-
történeti értelmezési lehetőségeinél sokkal több 
van azonban az iratok és általában az úgynevezett 
"népi grafika" területén, különösen akkor, ha fi-
gyelembe vesszük az ezekkel határos tömeges művé-
szi termelés (pl. szentképek, ponyvanyomtatvány-
illusztrációk stb.) adatait is. így sokkal in-
kább érzékeltethető az a közbülső művelődési 
közeg, amely a hivatásos és az egyszerű népi 
között mindig is megvolt, impulzusokat adott és 
kapott - ám amelynek kutatásával ritkán foglalkoz 
tak. Ha azonban felidézzük Panofsky tanulmányait 
a középkori kézirat-illusztrációkról, Fraenger 
és mások dolgozatait az orosz lubok európai előz-
ményeiről, Adhémar, vagy más kutatók munkáit a 
metszetekről, egyáltalán a löpuláre Druckgraphik 
Europas köteteit, teoretikusan pedig akár Arnold 
Hauser megállapításait a "népszerű művészet" ku-
tatásának fontosságáról - egyszeriben felismer-
hetjük, mennyire centrális jelentőségű ez a mű-
velődéstörténetileg "köztes" terület. Ha itt meg-
bízható stílustörténeti, motívumtörténeti, kom-
pozíciótörtén,eti megállapításokat tehetünk, akkor 
ennek segítségével a népművészet más kutatási te-
rületein is jóval előbbre juthatunk. 

A Budapesten rendelkezésünkre álló anyag-
ból azért is választottuk most ki a bemutatott 
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vajdasági emléklapokat, hogy ilyen irányú párhu-
zamos kutatásokra buzdítsuk e terület helyszíni 
kutatóit. Amint ismeretes, Feketehegyre 1784-ben 
kunhegyesi magyarok települtek, ugyanebben az év-
ben érkeznek a németek Torzsára. Az emléklapok 
ehhez képest majdnem évszázaddal későbbiek, mégis 
van tehát olyan kiindulópontunk, terminus post 
guem, amely a népművészet kutatásában másutt gyak 
ran hiányzik. Legutóbb igen határozottan hangzott 
el az a vélemény, miszerint a vajdasági és általá 
ban a "Duna-menti" folklór kutatásában milyen fon 
tos szerepet kell, hogy adjunk az 1686 utáni ese-
ményeknek, és hogy e történeti-művelődéstörténeti 
szemlében "ne csak hadjáratok és erődítmények, 
hanem a kulturális és folklór vonások elterje-
dése is jelezze a táj összekötő erejét". Ehhez 
is jó adalék emléklapjaink tanulsága. 
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R E Z I M E 

UKRAŠENI SPOMEN LISTOVI U BOJI IZ BAČKE 
Verebélyi Kincső 

Etnografski muzej u Budimpešti poseduje 
u svojim zbirkama devet ukrašenih spomen listova 
u boji, koji potiču iz Feketića, Crvenke i Torže 
(danas Savino Selo) iz šesdesetih i sedamdesetih 
godina prošloga veka. Autori su potpisani kao 
Georg Mec Josef Tafe. Reč je o tekstovima na ne-
mačkom jeziku, a sami listovi su većinom kršteni-
ce. Sam rad autorke se bavi istorijatom tekstova, 
likovnog rešenja i samu problematiku pisanja i 
ukrašenja spomen listova tretira u kontekstu ev-
ropske kulturne istorije. Zaključuje da su spomen 
listovi predmeti, koji su vezani za običaje čove-
kovog životnog ciklusa, medjutim u kasnijem pe-
riodu, u koju spadaju verovatno i listovi iz 
Bačke, su služili prvenstveno za ukrašavanje pros-
torija u seoskoj kući i izgubili su prvobitnu 
funkciju i značenje. Rad ukazuje i na potrebu is-
traživanja sličnih predmeta, koji mogu biti od 
značaja i za etnografiju i za likovnu umetnost. 

Zusammenfassung 
Verzierte, farbige Gedenkblätter aus der Batschka-
Verebélyi Kincső 

Das etnographische Museum in Budapest be-
sitzt unter anderem auch neun farbige, verzierte 
Gedenkblätter, die für deutsche Einwohner aus Fe-
ketić, Crvenka und Torža (heute Savino Selo) in 
den 60-ger und 70-ger Jahren des vorigen Jahrhun-. 
derts angefertigt wurden. Die Autoren dieser 
Blätter hei3en Georg Metz und Josef Taffe. Die 
Texte sind in Deutsch geschrieben und es handelt 
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sich eigentlich um Taufscheine. Die vorliegende 
Arbeit erforscht den Inhalt der Texte, bespricht 
die künstlerische Gestaltung und die Problematik 
der Schrift und der Verzierung der Gedenkblätter, 
eine Parallele mint der europäischen Kulturgesch-
ichte ziehend. Gedenkblätter sind Gegenstände, 

die mit dem Lebenszyklus des Menschen verbunden 
wurden, aber in der späteren Periode, aus wel-
cher auch die Blätter aus der Batschka stammen, 
hatten sie eine andere Bedeutung, sie dienten 
als Ziergegenstäde in den Häusern de Dörfer und 
sie verloren ihre ursprüngliche Bedeutung. Die 
Autorin weist auf die Notwendigkeit der Erfor-
schung solcher Gegenstände hin, die für die Ethno-
graphie und für die Kulturgeschichte von Bedeu-
tung sein können. 
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