
l75 éves a Szerb Matica
ünnepség és kttüntetések a Szerb Orszdqos Önkormánqzatban

A:",iJi3í,Tí];,§í::,,Hi"#ixTij;i-:i,iii,Iji-
lékezett a szerb kultúregyesület megalakulására, mely
i8ó4-ben tette át székhelyét Pestről IJividékre, A XIX,
század e]ső évtizedeiben Pest-Buda Európa legtar-
kább népességű városa volt, és ielentős kulturális-
vallási közösséget alkottak az ilt é]ő szerbek. így Pes,
ten alakult meg 182ó januárjában hét műVelt Szerb
polgár összefogásából a Szerb Matica (Matica
Srpska) nevű kultúIegyesület, Korábban,
l824 Végén jelent meg a ,,Serbska letopis"
című ioiyóirat, mely ekkor az egyet]en
szerb nyelvű időszaki kiadvány vo]t a
térségben, (A matica méhkirálynőt és
méhkaptárt jelent magyarul, a XlX,
században kia]akult irodalmi és köz-
művelődési egyesület típus. A szerbek
után a Habsburg Monarchia vala-
mennyi szláv népe létrehozta a maga
maticáiát a XlX, század folyamán-)

A szerbek őslakosok voltak a török hódoltság után a
Duna két partián úijáépúlő városokban. Létrehozták
ortodox egyházköZségüket, templomot emeltek, elemi
iskolát működtettek, Pesten főleg a belvárosban lak-
tak, mai létező egyházukat a Zöldfa (ma Veres PáIné)
és az Szerb utca sarkán építették fel. (Budán a lakos-
ság négy-öt százalékát kitevő szerbek a Rácvárosnah ne-
vezett Tabánban éltek, itt épúlt templomuk a második
világháborúban pusztult el,)

AZ egyesülethez több polgár is csatiakozott, majd a
gazdag szerb nemes, Tököly Száva is, így nagyobb fel-
adatokra is vál]alkozott: A harmincas években irodaI-
mi pályázatokat írt ki és jutalmazta a pályázókat, tá-
mogatta aZ írókat, kiadta műveiket, és értékes, nagy
könyvtárat gyűltött öSSZe, Akadémiává válását a szerb
művelődés legnagyobb patrónusa, a földbirtokos
Töhöly Száva (176I-1842) szorgalmazta, aki l837-től a

Szerb Matica elnöki tisztét is betöltötte, Fiú utódia
nem lévén, nagy vagyonát szerb egyházi és művelődé-
si célokra sZánta. Pesten pénzt és két házat hagyott a
Maticára, illetve a Pesten tanuló szerb ifjak segélyezé-
sére is áldozott. Végrendeletében egyébként a Magyar
Tudományos Akadémiára és a debreceni református
kollégiumra is gondolt, Negyvenezer kötetes kön],./tá-
ra a Monarchia felbomlásakor a legnagyobb magyar-
országi szerb könyvtár volt, A Maticának ötezer köte-
tes könyvtárat adományozott, ez képezte a róla elne-
Vezett intéZmény, a Tökölganum alapját, melyet l838-
ban a Zöldfa utca {ma Veres Pálné utca l7,alatt) hoz-
tak ]étre a pesti egyetemen tanuló szegény sorú szerb
ifjaknak. ltt szállást és ellátást, sőt ösztöndíiat iS kap-

tak. l8ó4-ig itt kapott helyet a Matica kön}^/táIa, ü]éS,
telme, éS kiadványainak szerkesztői is itt dolgoztak,

P\z l848/49-es szabadságharc után, a megromlott
magyar-szerb viszony következtében az intelligencia a
Vajdaságban tömöíült. Az utolsó pesti ülésre 1864. áp-
rilis 28-án került Sor, Ezután a Szerb Matica áttette slí-
helaót Úividíkre. A ,,Haladás" nevű gőzhajó szál]ílotta az

ingóságokat a Platoneum épületébe, amelyet az ak-
kori bácskai szerb püspök, P|aton Atanachovit

bocsáitott ideiglenesen a Matica rendelke,
zésére- P,z alkotmányozó közgyűlés őt vá,
lasztotta meg e]nökké is-

Fennállásának l00, évfordulóián a
Matica, anyagi gondokkal kúzdve, há-

nyatott sors után, egy éwel e]halasz-
totta a iubileumi ünnepséget, mégis
egy emlékköny^v kiadásával és a
szerb képzőművészetet bemutató
könyvével sikerült emlékezetessé
tenni az évfordulót. A két Világhábo-

rú közötti időszak azért is nehéz volt, mert nem része-
sült a szeruezet állami támogatásban. Ennek e]lenére
az újvidéki kereskedő özvegy, Marija Trandaíil (1816-
l883) alapítványi épü]etében, a Matica mai székházá-
ban, megnyílt a közönség számára a múzeum gazdag
tárlata és l938-tó] kiadói reneszánszát élte a Matica,
Nem kötelezte ei magát egyetlen po]itikai áramlat
mellett sem, hanem hatásköre csökkenése ellenére is
megtartotta kohéziós Szerepét, egészen a Il, világhá-
borúig, amikor tevékenységét megmaradt vagyona
gondozására korlátozta, me]]őzve a nyilvános közsze-
replésekei,

r ll vilápháborúL követően a szocialista állam bőse,
Ag"r". "e||átta 

a vaticát te]adatokka|, kiválo proiek
tek is születtek, de mindinkább perifériára szorult a
SZerVeZet kohéziós nemzetöSszetartó Szerepe. Ma a
Maticának hét tudományos osztálya Van, a Letopison kí-
vül félévente irodalmi és nyehtudományi, filológiai és
linguiSZtikai, társadalomtudományi, természettudomá-
nyi, történettudományi, szlavisztikai, művészettudomá-
nyi, színház- és zeneműlészeti tanulmányokat ad ki, va-
Iamint a romániai szervek múlt jával foglaikozó ,,Temes-
vári tanulmányokat" is publikál, 11-rdományos tevékeny,
sége kiterjed a határon túl élő szerbek szervezetire is,
erősödött szellemi összefogásuk. Övé a leggazdagabb
könyvtá r és képzőművészeti gyű jtemény, státuszáí, 1 992
óta külön törvény szabályozza a Szerb Köztársaságban,
mely a Maticát úgy határozza meg, mely, ,,eqqséqes és

önálló irodalmi és hulturáIis társasáq, anell1 íelett saíót taqili
rendelkunek -"
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