
hetett alkudni árpába, kukoricába is, meit pénz az nehezebben akadt otthon az atya-
finak." Itt Kunszentmiklóson 1940-ben 175 iparos élt. Megoszlásuk a következő volt: 
asztalos 14, ács 13, bádogos 1, bognár 8, bőrdíszműves 1, cipész 28, fényképész 1, 
férfi szabó 12, fodrász 5, hentes 12, kalapos 2, kefekötő 2, késes 1, kovács 13, köteles 
2, kőműves 22, lakatos 6, mázoló 2, molnár 3, női szabó 8, nyomdász 3, sütő 4, 
szíjgyártó 1, szobafestő 1, szűcs 1, órás 2, vendéglős 6, villanyszerelő 1. Az Ipar utca, 
Kádár, Fésűs, Kalap utcák jelzik, hogy ők a település nyugati fertályában éltek a ka-
tolikus és zsidó templomok környékén. 

1884-ben megalakult az Ipartestület. Székházukat 1895-ben építették, ahol lehető-
ség volt a kulturált kikapcsolódásra. Szombaton, vasárnap jöttek össze rendszeresen. 
Dalárdát szerveztek és ide a jóhangú szegényeket is felvették. Az ünnepségen, teme-
téseken mindig büszkék voltak énekeseik sikereire. Műkedvelő előadásokat is szer-
veztek. Ezt azért is tartották fontosnak, mert a gyakori próbákon, miközben tanulgat-
ták a szerepeiket, fejlesztették magukat az olvasás és könyv nélküli szövegtanulásban 
is. Ez egyben az iskolán kívüli népművelési munka fejlesztését is jelentette. 

Az úri középosztály nem volt egységes, hisz tagjai között voltak birtokosok, kato-
natisztek, értelmiségiek, járási és községi vezetők, hivatalnokok. A szélső-jobboldali 
eszméket is elfogadók mellett voltak itt a nyugati polgári demokráciának hívei is, de a 
kereszténynemzeti irányzatot sem tagadták meg. 

Már 1863-tól működött az Úri Kaszinó, az intellektuális osztály zárt társas köre. 
Több mint százan voltak a tagjai. Tisztviselők, ügyvédek, földbirtokosok, orvosok, 
tanárok, katonatisztek, járási és községi vezetők esténként saját székházukban szóra-
koztak, néha veszekedtek és apró kis győzelmeket arattak egymás felett. Ennek lett a 
következménye, hogy 1931-ben botrány miatt a belügyminisztérium feloszlatta, de 
egy évvel később újjáalakult és Nemzeti kaszinó néven tovább folytatta működését, 
ám a középiskolai tanárok jelentős része távolmaradt. Székházukban volt társalgó, 
2000 kötetes könyvtár, nagyterem, olvasóhelyiség és játékszoba. Még József főherceg 
is meglátogatta a Kaszinót. 

A középiskola tanárai erősen az angol polgári demokrácia eszmeiségében éltek, de 
a hivatalos művelődéspolitika szellemében végezték oktató-nevelő munkájukat. Az 
oktatáson kívül, a polgári iskola tanáraival együtt ápolták a népszokásokat, a ha-
gyományőrző tevékenységet. A tudás, a műveltség megszerzése érdekében eleget 
akartak tenni annak a célkitűzésnek, hogy a meglévő szellemi kincseket ne csak óv-
ják, de terjesszék is. 

Az önkéntes Tűzoltó Egyesület a szegények soraiból toborozta tagjait. Működésü-
ket a község is támogtta. Ok is rendeztek bálokat, műkedvelő előadásokat és közben 
elsajátították a tűzoltás mesterségének tudományát is. A fiatalok a református és kato-
likus egyletekben találták meg a szórakozási, művelődési lehetőségeiket. Vallásosan 
gondolkodó, hazát szerető parasztfiatalokat neveltek itt az egyházak képviselői, de a 
világi szokásokat, néphagyományokat tudatosan beépítették foglalkozásaik rendsze-
rébe. 

Galambos Sándor 

Zombor és szellemi vidéke 
Klobusiczky kalocsai érsek ellene volt, hogy Zombor legyen Bács vármegye szék-

helye. Baját ajánlotta vagy Bácsot, olyan szenvedélyes hangon, hogy n. József, aki 
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mindenekelőtt a felvilágosodás híve volt, s nem rokonszenvezett a klérussal, Zom-
bort erősítette meg megyeszékhelyi mivoltában. Pedig akkor már Újvidék is bejelen-
tette igényét erre a központi szerepre, nyomatékosan hangsúlyozva a tényt, hogy a 
„déli vidékek kapuja". 

A véleménykülönbségek ütközőpontja a kereskedelem volt, amelyet Zombor el-
hanyagolt, és így messze elmaradt nemcsak a vidék városai, de fejlettebb falvai mö-
gött is. Mindenekelőtt azért, mert nem voltak kiépült útjai. Zombortól messze esik a 
Duna, s a Ferenc-csatorna is úgy épült, hogy rakodóhelyeit délebbre könnyebb volt 
megközelíteni. A mocsarak és vadvizek lecsapolása is vájatott magára a várost körül-
vevő lapályon. Kő se volt, s a rendezetlen birtokviszonyok, a török uralom alól épp 
csak felszabadult, s a határőrvidékkel együttjáró különleges állapot sem adta meg a 
szükséges feltételeket. 

Ezek voltak az objektív okok. De nem kevésbé játszottak közre azok a lelki motí-
vumok, amelyek a nemesi rend, s az uralkodó osztály patópálos mentalitásában jutot-
tak kifejezésre. Mert a vármegye nemesi intézmény volt, jóllehet a XVIII. század má-
sodik felében már kezdtek fellazulni a rendi Magyarország kötelmei, hiszen a betele-
pülők többsége szabadon költöző polgár volt, s már ez a körülmény is új társadalmi 
viszonyokat teremtett. De a házat és földet kapott kisbirtokosoknak nem volt bele-
szólásuk a vármegye, vagy pláne az ország ügyeibe. A megyebizottsági tagok, a 
virilisták, mindenekelőtt a földbirtokos nemesség, a nábobok köréből kerültek ki, s 
azok elsősorban saját érdekeiket tartották szem előtt. 

A „nábob" arab szó, s helytartót jelent. így nevezték az angol gyarmati hivatalno-
kokat, akik szegényen, egy térdnadrágban és egy gyökérpipával érkeztek állomáshe-
lyükre, s dúsgazdagon tértek haza, amikor megbízatásuk lejárt, s megszűnt a kiski-
rályságuk. A magyar nyelv használatában a nábob bácskai földesurat jelentett. Nem 
felvidékit, nem erdélyit, hanem kizárólag bácskáit, amin azonban nemcsak a régi 
vármegye határai közé zárt területet kellett érteni. Kényelmes általánosítással Bánát, 
vagyis Temes és Torontál, sőt Baranya is benne volt ebben a szóban. Bácska, mint 
fogalom, egyesítette magában a régi, történelmi Magyarország egész déli részét. 

A nábob szó értelme nem származásra utalt. Nem grófok és bárók viselték ezt az 
irigylésre méltó nevet, hanem azok a fantasztikusan gazdag bácskai urak, akik a va-
gyonukkal szerezték ezt a díszítő jelzőt. A Dungyerszkiek, Latinovicsok, a Fernbach-
ok, Vojnicsok és Szemzők, akik rövid úton, szinte egy nemzedék szerzeményével ju-
tottak hatalmas vagyonhoz, s akikhez aztán felzárkóztak az újabb gazdagok. 

A szót magát különben az irodalom népszerűsítette. Regényekben és tárcanovel-
lákban tűnt fel a nábob, s Ambrus Zoltántól Bródy Sándoron át Krúdy Gyuláig vonta 
magára jó ideig ez a kétégtelenül érdekes figura a figyelmet. Alakját rokonszenvesnek 
rajzolták, nem úgy, mint a grófokat, akiket szinte kötelező volt hülyének ábrázolni, 
hogy később Arisztid- és Tasziló-viccekben vegyen magának elégtételt a magyar pol-
gár kisebbrendűségi érzete. 

A nábob, legalább ezekben a történetekben, nem volt léha és munkakerülő. Vál-
lalkozó szelleme, modern gondolkodása, bizonyos tekintetben demokratikus maga-
tartása különböztette meg a született arisztokratától. A nábob intenzíven résztvett 
birtoka kezelésében, kilovagolt a határba, megtanácskozta a dolgokat tiszttartóval, is-
pánnal és intézővel, néha még mélyebbre ereszkedve, szóval együtt élt alattvalóival a 
maga földjén. Kicsit az orosz regények hőseihez hasonlóan, akik a hosszú téli esté-
ken a behavazott pusztán éltek, csaknem patriarkális közösségben a cselédeikkel. 

A bácskai nábobok között nem voltak nemzetiségi ellentétek. A Dungyerszkiek, 
Zákók és Gavanszkiak épp oly magától értetődő önérzettel öltöztek díszmagyarba, ha 
hely és alkalom úgy kívánta, mint a Szemzők, Vojnicsok és Latinovicsok. Éppen csak 
az a kis egzotikum tette érdekesebbé őket, ha mondjuk a Nemzeti Kaszinóban megje-
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lentek, amit a másféle vallás hagyott rajtuk, inkább legendák ködfelhőivel, mint a 
valóság ismertetőjeleivel. 

Ezt is persze az irodalom hangsúlyozta, jóval nagyobb elismeréssel, mint amivel a 
magyar származású nábobokat részesítette. De általános vonásaikat nem a nyelv vagy 
a vallás határozta meg, hanem a bácskaiságuk. 

Mire azonban az irodalmi hatás leért a társadalom mélyebb rétegeibe, a bácskai 
nábob arcképén végbement egynémely változás. Elsősorban azzal a tévhittel, hogy a 
nábobok két kézzel szórják a pénzt, hogy duhajkodnak, lóháton nyargalnak be a tük-
rös kávéházba, s természetesen ők azok, akik beugornak a nagybőgőbe. A fékevesz-
tett, vad mulatozások hőseivé is a nábobokat helyezte Bácskában a köztudat, s keltet-
te vidékünk rossz hírét. 

Ezzel szemben Krúdy novellájában Dungyerszki Gyókó spenótot kér a Nemzeti 
Kaszinó pincérétől tükörtojással, s ásványvizet iszik hozzá. Még a botrányhős Szemző 
Gyuszi is - akit húszegynéhány éves korában bajai főispánnak tétetett meg a nábo-
bok klánja - kétszer számolja meg az ezres bankókat Kellér Andor életrajzi regényé-
ben, mielőtt betette volna abba a barna bőröndbe, amelyet titkára vitt utána minden-
hova. És a Fembachok között is akadtak, akik egyenesen zsugoriak voltak. A feltű-
nést hajhászó, könnyen élő nábobok inkább Herczeg Ferenc regényeiben jelennek 
meg, de ott már nem is nábobok, csak anyagi gondokkal küzdő vidám, bohém 
dzsentrik és számító hozományvadászok. 

A nábob típusát persze hiába keresnénk más irodalmakban. Ez a Bácskából ere-
deztetett vérbő figura eredeti magyar termék. Nem mintha utólag büszkék lennénk rá, 
de így igaz. A szerb irodalom, amely itt bontakozott ki a Duna-Tisza közén, lombo-
sodott, s központja, a „szerb Athén", Újvidék volt, nem ismeri ezt a típust. Még nega-
tív hősként sem jelenik meg az akkor írt történetekben, amikor még léteztek nábo-
bok. Pedig közszereplésük, vagyonuk máig látható nyomokat hagyott hátra a nevük-
kel együtt. 

Mindennek a megyeszékhely, Zombor volt a központja. Meit Zombor, amelyet 
parkosított utcáival ma a „nyugdíjasok városának" neveznek, a századelő éveiben 
élénk társasági életet élt. Ha Szabadka az első bácskai színházzal dicsekedhetett, a 
zomboriak egyesületeket, társas köröket alakítottak. Osztályok, nemzetiségek és fe-
lekezetek szerint oszlottak meg ezek az egyletek, s azokon belül is céljuknak és ren-
deltetésüknek megfelelően. 

A magyar egyesületek és társaságok tevékenységét permanens fegyelemmel kísérte 
fáradhatatlan krónikása, Vértesi Károly. Nem volt hazafias ünnep az ő szónoklata 
nélkül. De főleg a társas ebédeket és vacsorákát szerette, mint négy kötetben kiadott 
köszöntőiből kiderül. 

Vértesi Károly ügyvéd volt és író. Fia annak a Virter Ferencnek, aki negyvennyolc-
ban éppúgy közéleti szerepet játszott a városban, mint a Bach-korszak idején és 
azután is. A fia viszont következetesen magyar maradt, ő szervezte meg a „hazai ipar" 
pártolását szorgalmazó Tulipán-szövetséget, s ő volt az, aki többször is síkraszállt 
azért, hogy a hölgyek mondjanak le az európai divatról és járjanak „honi kékben". 

Közben útirajzokat írt. Bejárta egész Európát, Amerikában is körutazott, s ezeket az 
írásait fővárosi lapok is közölték. Mindebből egy europérre gondolna a kései olvasó. 
Csak amikor belelapoz a könyveibe, akkor kerül óhatatlanul szembe a gyógyíthatat-
lan vidéki dilettánssal, ő maga rendkívül komolyan vette az irodalmat. Többször is 
felszólította tömörülésre a bácskai írókat, s amikor mozgalma végül sikerrel járt, ő lett 
a körnek az elnöke. De nem lépett be számottevő literátor ebbe a körbe. A Zombor-
ban élők közül senki. Laza Kostic a szerbek nagy költője nem is válaszolt felszólítá-
saira, a fiatal Papp Dániel Pestre ment, Gozsdu Elek meg elhallgatott. 
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Ez azonban nem zavarta Vértesit. Szorgalmasan közölte szónoklatait a vezércikk 
helyén a Bácska és a Zombor és vidéke hasábjain. Aztán meg, mintha megelégelte 
volna a kormánypárti politikát, s megindult az ellenzéki Bácskai Függetlenség, fő-
munkatársa lett, most már élete végéig. 

De akkor már igazán mozgalmas lett Zombor politikai élete. Megjelentek a szocia-
listák, s 1906-ban az építőmunkások sztrájkba léptek, a malomipar dolgozói ugyan-
csak beszüntették a munkát. És ami országos feltűnést keltett, a tanítók is egyre han-
gosabban fejezték ki elégedetlenségüket. A harcias ellenzéki újság Jovanovics József 
főszerkesztő fulmináns cikkeivel, és Vértesi Károly régi vesszőparipáján újra szilajon 
nyargalva, s minden szónoki készségét kifejezve a magyar vezényszó bevezetését 
sürgette a hadseregben. Egészen megfiatalodott a stílusa, mert ez már országos ügy 
volt, messze fontosabb minden bérmozgalomnál, s ezt még az elégedetlen szegény 
tanítók is helyeselték. A Zombor és Vidéke rég elhallgatott, s a várost forradalmi han-
gulat járta át, amikor a harcias cikkeket is túlszárnyalta Gyökössy Endre verse: 

De megvert az Isten: 
Magyarnak születtem. 
Megvert még jobban is, 
Mert katona lettem. 
Véresre harapom 
Haragomban ajkam: 
Gyűlölt idegen szó 
Parancsa van rajtam! 

Herceg János 

A Honismereti Szövetség Alapítvány javára 1993-ban, részben tiszteletdíjról 
való lemondással, részben m*« formában a következő adományok érkeztek: 

Dr. Boros András (Zalaegerszeg) 5400 Ft.; Bóta-Fajansz Bt. (Budapest) 3000 Ft.; Csík 
Rezső (Héreg) 1500 Ft.; Dr. Dankó Imre (Debrecen) 1100 Ft. Dóka Klára (Csömör) 
800 Ft.; Fodor István Ferenc (Jászjákóhalma) 800 Ft.; Gábori Imréné (Pécs) 500 Ft.; 
Gergely Jenő (Budapest) 4200 Ft.; Halász Péter (Budapest) 4300 Ft.; Dr. Havas Gábor 
(Budapest) 1300 Ft.; H. Bathó Edit (Jászberény) 600 ft.; Dr. Horváth József (Győr) 800 
Ft.; Horváth Lajos (Veresegyháza) 600 Ft.; Jakus Lajos (Penc) 2400 Ft.; Juhász László 
(Ausztria) 4500 Ft. ; Dr. Kanyar József (Budapest) 6300Ft. Kálmán Gyula (Csorna) 
5000 Ft.; Kerékgyártó Mihály (Ózd) 800 Ft. ; Kovács Dezső (Budapest) 10 0000 Ft.; Dr. 
Kovács Jenő (Szombathely) 3000 Ft.; Dr. Kováts Dániel (Szeged) 1000 Ft.; Dr1. Kör-
mendi Géza (Tata) 2700 Ft.; Dr. Krisztián Béla (Pécs) 500 Ft.; Kubinyi András 
(Budapest) 4000 Ft.; Kulcsár László (Almáskamarás) 1000 Ft.; Dr. Lackovits Emőke 
(Veszprém) 4000 Ft.; ijj. Lele József (Tápé) 2400 Ft.; Dr. Lukács László (Székes-
fehérvár) 4800 Ft.; Matyikó Sebestyén József (Siófok) 500 Ft.; Dr. Mándics Mihály 
(Csávoly) 200 Ft. Mezősi József (Budapest) 1300 Ft.; Püspöki Nagy Péter (Budapest) 
3600 Ft.; Dr. Sipos Csaba (Kaposvár) 600 Ft.; Somogy Megye önkormányzati Hivatala 
(Kaposvár) 10000 Ft.; Dr. Szamosújvári Sándor (Debrecen) 400 Ft.; Székelyné Körösi 
Ilona (Kecskemét) 1000 Ft.; Dr. Szűcs Ernő (Debrecen) 2700 Ft.; Dr. Szűcs Judit 
(Csongrád) 600 FL; Dr. Tlmaffy László (Győr) 600 FL; Dr. Tóth József (Budapest) 500 Ft.; 
Tuba László (Mosonmagyaróvár) 700 Ft; Udvarhelyi Nándor (Miskolc) 1300 Ft.; Wachos 
Imre (Budapest) 2300 Ft.; Zóka László (Pécs) 800 FL 

Segítő támogatásukat hálásan köszön i 
a Kuratórium. 
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