
DR. SZENTKLARAY JENO
életútja és munkássága

Szentkláray Jenó dr'

Dédanyrínk' Nédits olga unokatestvére, csa-
ládunk névadója, akit a történészek a ,,Bánát
histórikusá'|nak neveznek, nagyon érdekes,
változatos és igen tevékeny életet élt' Nédits.
nek született, és Szentkliírayként lett híÍes, a
szerbsógből szakadt ki és magyaná vált.
Egész é|etét a Délvidék' a ,'látség'' törté-
nelmének feltárás ának szentelte.

Aracson (ma:Törökbecse) született 1843.I.
21-én, Eugen Nedits néwel anyakönyvezték.
Apja, Nahum Nedits, gabonakereskedó, édes-
anyja. Szalay Zsófia. Va|lása: ..görög
sZertatású katolikus'''

Eugen szerb elemi iskolába járt, a Bach kor-
szakban német tannyelvűvé változtatott
becskereki piarista gimnáziumban tanult 4
évet, majd Szegeden, a magyar nyelvű piaris.
Íákr'ál' éreÍtséEizett' Itt írta első verseit és el-
beszéléseit a ,,Reményvirágok'' című dirík-

lapba.
A családfő az 1848.49.es szabadságharc küzdelmei során elvesztette vagyonát, raktárait ki-
fosztottiák, hajóit elkoboztrák . EmiaÍt az igen jó előmenetelr'í fiú továbbtanulását a család bizto-
sítani nem tudta, ezért (is) a temesvári papneveló szemináriumban tanult tovább.

1866-barr szentelték pappá Törökbecsén' az Assisi Szent Klráráról elnevezett templomban. A
következő évben ennek hatásríra, és a kiegyezés tiszteietére vette fel a Szentkliáray nevet.

Két évig káplánkodott a resicai brínyavidéken, majd 1868-ban Nagykikindiíra kefilt. Itt az
elemi iskola igaz gaÍójává és a reáliskola tanfuává rcvezÍékki. 1869-ben kinevezték a temes-
vríri gimnázium latin taniírává'

Közé|eti pá|yáját is itt kezdi, a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társaság titkifua.
ként aktívan részt vett a Délvidék _ fóként Temesviár _ magyarosításában. Itt szerkeszti a Tör-
ténelmi Adattár c. havi közlönyt. Családja szerb része erősen nehezÍe|Í' ezéÍt Íá, viszonya
megromlott testvérével, Jovan.nal is, aki Törökbecse rendőrkapitánya volt.

1873-ban plébánosként visszatér Törökbecsére, itt a Torontál c' lapnak fómunkatrfusa, politi.
kai szemleíroja, majd 1879{ól felelős szerkesztője lett. Hel}történeti, régészeti és néprajzi
cikksorozatokat írt a lapba. Foglalkozott a törökbecsei vár múltjával, ásatásokat vezetett, Ie-
véltríri kutatásokat folytatott _ mindezekről számos közleményben számolt be.



Nagyon intenzíven foglalkozott a történelemtudománnyal. Előadásokat tarlott, könyvet szer.
kesáett' kutatásokat végzett a bécsi levéltarban és a szerémségi görögkeleti kolostorok levél.
táraiban.
1875-ben a Budapesti Tudomiínyegyetemen szerzett bölcsészettúdori oklevelet.
Nagy sikert és elismerést hozoÍt a ,,Széu év Délmagyarors zág lonénetébőI ' című kötete.
1882-ben a Magyar Tudományos Akadémia |evelező tagtrává vá|asztotta.
1883-ban egyetemi magántanar Budapesten, ahol Magyarország legújabbkori történetet adta
elő.
1885-ben a Szerb Királyi Tudós Társaság ktilső tagjává válasáott4 elismerve a magyaroszági
szerbek történelmével foglalkozó kutatásait.

1889.ben kiutazott a prírizsi világkiállításra' hosszabban időzött Londonbaq rövid időt töltött
Németországbaq Svájcban és Csehországban. Tapasáalatait útinaplóban foglalta össze
(''Utiképek a művelt Nyugatról l890.)

1889-ben Dessews Sandor csanádi püspök meghíl'ta tanácsosiíttak Temesvrárra és csanádi
kanonoknak neveáe ki. Később megkapta a ftípapi rangot jelentő nag5préposti címet is.
Itt jelentős tanulÍnrlnyokat írt, historikus munkásságot fejtett ki, egyháztörténette| művelődés-
törterrettel és helytörténettel foglalkozott. Lefordította J.B.Weiss grrízi egyetemi tanar húszkö-
tetes világtörténetet _ és magyar résszel egészitette a^ki.

1897-ben ő eskette nagyszüleinket a nagykikindai templomban.

1903-ban közreműködött a temesvríri Arany János Tiírsaság megalakításában, aminek öt éven
át elnöke volt.
Tagja a Magyar Tudomrfuryos Akadémia történelrni bizottságtának' az Archeológiai Ttírsulat-
nak, a Magyar Törterrelmi Trírsulatnak, a Szerrt István Társulat tudományos és irodalmi osztá-
lyanak, a Magyar Heraldikai és Geneológiai Tiírsulatnak, és még több kisebb jelentőségú tár-
saságnak.
l91O-ben az újvidéki ,,Matica'' szerb irodalmi társaság tiszteletbe|i tagJává vátasztotta.

191 8-ban _ vállalva a kisebbsési sorsot _ Temesváron ma-
radt.

Magas kort ért meg, 7925 okt' 12-en, nyolcvankét éves ko-
rában halt meg.
A temesvríri ftítemplom (Dóm) fiípapi sírboltjában temették
e| sírját 2001-ben családunk tagiaival közösen meglátogat.
tuk.
Nagyszámú munkájrínak felsorolását a melléklet tartalÍnaz-
za.

osszeállította: Szerrtklaray Ferenc, 2007, decemberében.
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A ba|ra látható szentképet egy Temesviír
kömyéki fiildbirtokos család kapta a
náluk gyakran megforduló Sz. J.-től.

Bizonvítviínv.
Alulírott plébániai hivatal részéről
ezennel bizonyíttatik, miszerint
Raf|ay Etelk4 özvegy Képessy
Józsefrré Asszonyság megbo ldo gult
hitvestarsa Bélteki Képessy József
ftímémök urral s családjával 18
esáendőn át a törökbecsei róm.
kath. egyllízközségben
tartózkodott, férjének _ annak
uto|só |eheletéig - példásan hű
hitvestrársa s 8 gyermekének kitűnő
nevelőanyja volt.
Kelt Török-Becsén, november hó
8-án' I876.

Dr. Szentkláray Jenő
plébáno s

(A pecsét felirata: Sáz Sz.
Klár ér ó| czimzeÍt Tö rök.B ecser
Róm. Kath. Egyház pecsétje)



Források:
rolapi, zohán. Lentségi arcképcsamok, Fórum Kiadó, Ú1viae6 zoot
Dr Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai _ Torontál megye
Levéltríri kutatások'
Családi hagyományok,
Anyakönyvi kivonatok,
lntemet.



DR. sZENTKLÁn,ly .lBNo ivruNrÁI

l. Levelek egy kétkedőhöz.
Irta Balmes J. magyarította Szentkláray Jenő, Szeged, 1 865 '

2. Cicero beszéde Manilius törvényj avaslata mellett.
Történelmi, régészeti és nyelvészeti magyarázó jegyzetekkel. Temesvrír, 1870.

3. Eszrevételek Temesvár physiognomiájának magyarosításiíhoz, történelmi és régésze-
ti alapon.
Temesvár 1872.

4. Emlékkönyw a Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Tarsulat első (és második)
közgyűléséről l szerkesztő.. Szentkliíray Jenő/
Temesvár, 1873 (1875)

5. A tér- és idő phylosophiája. Értekezés, melyet a tudori fok elnyerése végett a Budapesti
Magyar Királyi Tudományegyetem Bölcsészeti kariíhoz benyújtott.
Budapest, 1875.

6. Torontáli őstelepek a Tisza mentén.
Temesvár, 1877.

7. Nagy-Becskerek utczáinak és tereinek magyarosítása. Vonások a vidék és valos történe-
téból'
Nagy-Becskerek, 1879.

8. 100 év Dél.Magyarország újabb történelméből l1779-tő| napjainkig/. Tekintettel III.Ká-
roly és Mária-Terézia korabeli eseményeke.
A Dél-Magyarországi vármegyék visszakapcsolásiínak sziízados évfordulójríra.
Temesvár, 1879.82. I. Kötet.

9. A kumarrdi ősi sírteleo
Archeológiai ÉÍesítőlil. 1 882.

l0. Gróf Nicky Kristóféletrajza.
Magyar Helikon 57. Pozsony 1885.

11. A dunai hajóhadak története.
Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia történelmi bizottsága.
Budapest, 1886.

12. A becskereki var.
Magyar Tudományos Akadémia, Ertekezések a történet-tudományok köréből.
Budaoest. 1886.

'^ . ' , . , :  ,  ' 'l .j ' Utiképek a miivelt nyugatról.
Budapest, 1890.

l4. oláhok költözése Dél.Magyarországon a múlt században.
M.Tud. Ak. Értekezések a történet-tudományok köréből.
Budapest, 1891 .

l 5. Csanádegyházmegyei zarándoklat Rómába.
1893. évi ápr. hó 5.1 1. XI[. Leó pápa 50 éves püspöki jubileuma alkalmából.
Temesvár, 1893.

16. A magyar nemzet küldetése.
Egyházi beszéd Magyatország ezer éves fennállásának emlékünnepélyén.
Temesvár, 1896.

17. A társadalom nemzeti feladatai Dél-Magyarországon



Temesvar, 1897.
18. A csanádegyhrízmegyei plébríniák története' I. kötet, A csanádi egyhrázmegye története

I. rész.
Temesvrír. 1898.

19. Szent Gellért dicsősége'
Egyhéaibeszéd Szt.Gellért iinnepén' 1900. évi szept. 24-én, amagyar katholikus egyhríz
900-os évfordulójrírrak emlékére. irta és a muriínói bazilikában előadta:Szentkláray Jenő
Temesvrír, 1900.

20. Krassó vármegye óshajdana.
Budapest, 1900.

2l . Csatád helytörténeti emlékei
Temesvar, 1902.

22. Bethlenfalvi Balássy Ferenc emlékezete.
MTA. Emlékbeszédek'
Budapest, 1904.

23. Szépirodalmi és szépműtani közlemények l.2kötet
Szerkesztő : Szentkláray Jenő
Budapest, 1905.

24. Brocky Karoly festőművész élete.
Születésének szrízadik édordulójára' A művész arcképével és sírjának ábrájával.
Temesvár, 1907'

25. A szerb monostor-egyházak történeti emlékei Dél-Magyarországon.
Budapest, 1908.

26. Mercy Claudius Florimund gróf kormanyzata a Temesi Bánságban.
Uj abb részletek Magyarország XV|II' századi töÍtérotéhez.
Budapest, I 909.

27 . TemesvÍtr Szabad Királyi Varos története a vrír keletkezésétől 1850-ig.
,,Magyarország vármegyéi és viírosai, Temesviír'' monográfia
Budapest, 1912.

28. Debreczeni Barríny Agoston élete és munkái
Emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójaról.
Budapest, 1914.

29. Ujabb Ész|etek a délmagyarországi török hódoltság történetéből'
MTA. Ertekezések a történet-tudomrínyok köréből.
Budapest, 1917.

30. ortvay Tivadar rendes tag emlékezete.
Budaoest. 1922.


