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K öte tek  foglalkozhat
nának a három  szabad
kai m űvelődési intéz
m ény  —  a levéltár, a 
könyvtár és a m úzeum
—  jelen tőségével, gaz
dag állományával, ed
digi eredm ényeivel, a 
töm egnevelés és a tu
dom ányos kutatóm unka  
érdekében  k ife jte tt erő 
feszítéseivel. H agyom á
nyaink lelkes tanulmá
nyozói évtizedeken  át 
olyan bőséges adatokat 
m eríth ettek  e kulturá
lis in tézm ények kincsei
ből, hogy múltunk szá
m os feh ér  foltjára  fény  
derülhetett. S a föltáró  
munka  —  úgy tetszik
—  egyre fokozód ik : 
mind nagyobb érdeklő
dés nyilvánul m eg a 
hagyom ányápolás iránt 
oly  céllal, hogy valósá
gunkat teljesebben  m eg
ism erjük. G ondoljunk  
csak a városközpont 
fölújítására, am ely ala
pos levéltári kutatóm un
kát is igényelt; vagy a 
város leendő m onográ
fiájára, am elynek m eg
szü letése elképzelhetet
len e három  szellem i 
kincsestár seg ítsége nél
kül. És sorolhatnánk, 
m eggyőző bizonyítékok
kal támaszthatnánk alá 
m űvelődési in tézm énye
ink különös társadalmi 
jelen tőségét, ám e kis
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A SZABADKAI LEVÉLTÁR 
TÖRTÉNETE 

A MONARCHIA ÖSSZEOMLÁSÁIG

Még ma is nagyon sokan összetévesz
tik a levéltár és irattár, a levéltáros és 
irattáros fogalmát. A levéltár becses ira
tok megőrzésére létesített intézmény, ahol 
szakszerűen dolgozzák fel és a nyilvá
nosság rendelkezésére bocsáthatják a le
véltári anyagot.1 Az irattár fogalma alatt 
értjük egy hivatal, intézmény hivatali 
részlegét (kijelölt helyiség, szekrény), 
ahol az elintézett ügyiratokat, illetve az 
összetartozó iratok összességét elhelye
zik.2 Mindkettő közös vonása tehát, hogy 
iratokat őriz. Csakhogy az irattár (re- 
gisztratúra) operatív jellegű és irataira 
a (mindennapi ügyintézésben szükség van, 
illetve meghatározott ideig szükség le
het rájuk.3 Ezeket az iratokat élő irat
anyagnak nevezzük, amely akkor kerül 
levéltárba, amikor arra az iratképzőnek 
ügyvitele érdekében már nincs szüksé
ge.4 A levéltár (archívum) itehát termé
szetes vagy jogi személy működése so
rán létrejött, rendeltetésszerűen hozzá be
futó és nála maradó olyan iratok ősz-



szessége, amely már elvesztette kapcso
latát a folyó ügyvitellel, de amely a múlt 
megvilágítása szempontiából becses, azaz 
történelmi értékű adatokat tartalmaz/'5

A levéltár szó összetett kifejezés. A 
régi magyar nyelvben a levél szó iratot 
jelentett, itehát jelentése tágabb volt, mint 
ma, amikor csak egy iratfiajtára vonat
kozik.6 (Sak idegen nyelvben a levéltár 
és az irattár kifejezése ugyanazt jelenti.) 
Vagyis itt, amikor a szabadkai levéltár 
történetének egy korszakát elevenítjük 
fel, egyúttal az irattárra gondolhatunk, 
annál inkább, mert akkortájt még inkább 
élő iratanyagról beszélhetünk: az irat
képzőnek ügyvitele érdekében általában 
szüksége van az iratokra. Másrészt ra
gaszkodunk a levéltár kifejezéséhez azért, 
mert az egykori .iratképző szerv is a 
levéltár szót használja (latinul és néme
tül is), és mert az akkori iratanyag 
ma már a szó legteljesebb értelmében 
levéltári anyaggá érett meg. A Ma
gyar Törvénytár betűrendes tárgymuta
tója 1000—1902 (Budapest, 1905. Készí
tette dr Mártkus Dezső) csak a levéltár 
kifejezést hozza összeállításában.

Az irodai ügyvitel történetében nagy 
változások észlelhetők a XVIII. század
tól. Az új ügykezelés az iktatás beve
zetésével kezdődött,7 mellyel lehetővé vált 
az ügyvitel ellenőrzése, egyben meggyor
sult az ügyintézés. Mária Terézia az ira
tok rendszerezésének módját nem ren
delte el, de megparancsolta, hogy a me
gyék irataikat lajstromozzák, indexeket 
vezessenek. Később II. József kötelezte 
a megyéket irataik iktatására, a tárgyi



sorozatok és azokon belül a tárgyi kút
fők kialakítására, amely akkor még a 
jegyző munkaikörébe tartozott. Azonban 
a megyékhez hasonlóan a városok sem 
vezették be egységesen az új ügykezelést. 
Szabadka kivételt képez e tekintetben.

A városi levéltárak magvát a kivált
ságlevelek, továbbá a szerteágazó ügyin
tézés során (keletkezett sokféle irat al
kotja. a céhlevelek, végrendeletek, adás
vételi szerződések, telekkönyve:k, adó- 
könyvek, szám adás könyvek, s főképpen 
a tanácsülési jegyzőkönyvek. A városi 
iratok őrzésének .folyamatossága nem sza
kad meg, mint a megyék irataié.8 Az idő
szakonként változó hatósági személyzet 
tovább folytatta a város igazgatását és 
megfelelő helyiségben őrizte ügyiratait. 
A szabadságharcot követő korszakokban 
levéltári (irattári) terv szerint folyik az 
ügykezelés, de sokszor súlyos mulasztá
sokkal. Időközben a különböző törvény
cikkek és rendeletek többször foglalkoz
nak a levéltár ügyével.

A XVIII. század iközepe táján egves 
törvénycikkeik a levéltárak elhelyezésé
ről, gondozásáról, az okiratok megóvá
sáról tudósítanak. A hatályos magyar tör
vények 1883. évi I. törvénycikkének 13. 
paragrafusa a vármegyei és városi köz
törvényhatóságok levéltárainál alkalma
zott fő- és allevéltámokok (képzettségét 
szabályozza. Legalább az országos „le
véltári kezelő főtisztviselők" képzett
ségére van szükségük, s „különösen a 
latin nyelvek oilyatén ismerete kívánta
tik, hogy az illető levéltári tisztviselő 
bármely latin szöveget értsen" Tudniil



lik addig nagyon sdk képesítés nélküli 
levéltáros működött az országban és szám
talan értékes dokumentum elkallódott a 
hanyag levéltári kezelés miatt. Több ren
dezett tanácsú város elkülönített törté
neti értékű iratanyaga azonban ezután 
is minden felügyelet nélkül hányódott.

Az 1886. évi XXI. te. 51. szakasza a 
törvényhatóságokról szólva kimondja, 
hogy a közgyűlésen „üléssel és szava
zattal bírnak a polgármester, fő- és 
aljegyzők, rendőrkapitány, tanácsnokok, 
tiszti fő- és álügyészek, árvaszéki elnök 
és ülnökök, főorvos, főmérnök, pénztár- 
nokok, számvevők, közgyám és levéltár
nokok” A 80. szakaszból pedig azt tud
hatjuk meg, hogy a törvényhatósági fő
orvost, a rendőrkapitányt, a számvevő
ket, a levéltámoíkokat stb. a főispán élet
hossziglan nevezi ki. Hadd adjuk még 
ehhez hozzá, hogy ezt megelőzőleg a tör
vénycikk 67 szakasza a vármegye köz
ponti tisztviselői között számon tartja 
a levéltárost is.

Mióta követhető nyomon a szabadkai 
levéltár?

Ha végigkísérjük a „városi helyható
ság szervezetének fejlődésiét,9 .többek kö
zött arra kapunk választ, hogy a hato
sé q bizonyos szervei kükkel, mely köze
gekkel tartották fenn a kapcsolatot. S ha 
ezt tudjuk, következtethetünk az ügyvi
tel összetettségére, a hatáság hatásköré
re és nem utolsósorban az ügykezelés 
folyamatára, tartalmára. Szabadkát az 
1743. május 7-i szabadságlevél szabadal
mazott kamarai mezővárossá nyilvánít
ja. A katonai hatóság helyett ezentúl



polgári helyhatóság irányítja a város éle
tét, vagyis egy bíró és 12 tanácsnok (bel
ső tanács, magisztrátus), valamint a 60 
tagú esküdt polgár (külső tanács), akiket 
élethossziglan választanak. A tanács je
löli ki a kisszámú tisztviselői karát (a 
jegyzőt, pénztámokot, kamarást, irodai 
és szolgaszemélyzetet). „Legszükségesebb 
volt a jegyző, aki a gyűlések jegyzőköny
veit vezette, a hivatalos levelezéseket vé
gezte és egyszersmind a kevés iromá
nyok őrzője (levéltáros) is volt; 1749 óta 
volt aljegyző segédje is.”10 Az ügyvezetés 
azonban mind összetettebb formát ölt 
a lakosság és a kormányzati ágak növe
kedésével.

Tehát eleinte a jegyző egy személy
ben a levéltáros feladatát is betölti. Már
most kit tisztelhetünk az első ismert 
szabadkai jegyző személyében? Adatunk 
van arról, hogy Vizi (Vizy) József 1731 
óta jegyzőként működik városunkban és 
még 1742̂ ben is ő állítja ki a község 
iratait.11 Utána Jósics Pétert 1743 janu
árjától nevezik led a katonai sánc hites 
jegyzőjévé, aki mint szerződéses tisztvi
selő egészen 1774 áprilisáig (bíróvá való 
választásáig) tölti be a nótáriusi szerep
kört. A kamarai mezővárosi korszak kez
detén a jegyző évi juttatása 150 forint, 
egy 5 forintos malac, íkét akó bor és 
két mérő búza. Majd egészen 1769-ig 130 
vagy 150 forint az évii bére.

Ha most a mezővárosi korszak leg
korábbi hatósági iratainak elhelyezése 
után nyomozunk, utunk nem vezethet a 
városházára, hanem Vojnics István bíró 
szabadkai magánházához, amely a bará



tok klastroma közvetlen közelében (at
tól keletre) állt. Ugyanis eleinte a ta
nács a bíró elnöklete alatt itt is tartotta 
üléseit, s „ külön asztalon, egy sarok
ban, mint nem tanácstag, ült a jegyző” 

írja Iványi. De 1751-ben felépül az 
első városháza (nagyjából a mainak he
lyén) téglából és vályogból. „A főépü
letben csak 4 szoba volt; a gyűlésterem, 
az archívum egy vas pénzesládával, az 
iroda és az adószedő szobája.”12 A le
véltár helyiségeit tehát ezután a város
házán jelölik ki, s az 1751-ben épített 
után még két városházát kap városunk 
a Monarchia összeomlásáig.

Szent Mária mezőváros 1743—1778 kö
zötti időszakának iratai az 1743-ban Prá
gában aláírt szabadságlevél (privilégium), 
valamint a város statútuma szellemében 
keletkeznek. Latin nyelven (jelentéktelen 
mennyiségben magyar német és bunye- 
vác nyelven, illetve nyelvjárással) íród
tak és ma már nélkülözhetetlen doku
mentumai a szabadkai hűbérrendszer ala
posabb megismerésének. E levéltárilag 
rendezett forrásanyag — csonkított ál
lapotban is gazdag adatokat nyújt a 
város politikai, gazdasági, egészségüevi. 
művelődési stb. életére, a helytörténeti 
kutatások egyre bővülő szakterületére. A 
lakosság összeírásáról, az iparról és a 
kereskedelemről, a hatósági szervek vá
lasztásainak részleteiről, a vármegye kör
leveleiről, a város birtokainak összeírá
sáról, adóösszeírásról, számvevőségi je
lentésekről, árverésekről, állatösszeírások
ról, büntetőjogi esetekről, hagyatéki 
ügyekről, az elítéltek és a cigányok ősz-



szeírásáról, az egészségügyi személyzet
tel kapcsolatos utasításokról13 és még szá
mos területről vallathatja a történész 
az e szaikkörökben nagyra értékelt for
rásanyagot. Érdekes körülményként em
líthetjük meg a fentiek kapcsán váro
sunk első polgári hatósági szervednek áll
hatatos harcát a katonai sánc volt tiszt
jei ellen, akik nemesi levelük jogán im
már mindhiába mozgolódnak. De tanús
kodnak e korszak iratai városunk lassú 
mezőgazdasági fejlődéséről is.14

Szabadkát 1779. január 22-én szabad 
királyi városi rangra emelik, azonban a 
magisztrátus továbbra is egy bíróból és 
tizenkét tanácsnokból áll. Á királyi biz
tos szabályrendelete megszabja a tanács 
és a tisztviselők hatósági működését. 
Fontos megemlíteni, hogy az ügyvitelt 
három szakcsoportra különítik el. Ür- 
ményi királyi biztos 1782-ben elrendel
te, hogy a tanács ezentúl (a sürgős ese
teket nem számítva) hetenként csak há
romszor tarthat gyűlést. Hétfőn közigaz
gatási ügyek (levelezések, felsőbb rende- 
letek, tanácstagok jelentései, végrende
letek hirdetése stb.j szerepelnek napi
renden. Pénteiken a bűnfenyítő ügyek 
mellett még a bírói széktől a tanácshoz 
fellebbezett 60 forinton aluli ügyeket má
sodfokon intézik. Szombaton a gazdasá
gi ügyeket vitatja meg a tanács. A jegy
ző külön jegyzőkönyvet vezet a város 
jövedelméről, kiadásairól stb.

Időközben II. József újításaival ismer
kedhet meg a közvélemény A helytar
tótanácsot Pozsonyból Budára helyezi át 
1783-ban. s elrendeli, hogy a városok köz



igazgatási polgári ügyeit (publico-politi- 
ca) továbbra is a helytartótanácshoz, a 
városi tanács jegyzőkönyveit pedig a ki
rályi udvari kamarához kell felterjeszte
ni. Nagy nyugtalanságot és elégedetlen
séget váltott ki az 1784. május 6-i csá
szári rendelet, amely az eddig használat
ban levő latin helyett a németet hirde
ti ki hivatalos nyelvnek. Miajd a szabad 
királyi városok tudtára adják, hogy 1785. 
november 1-től kötelesek belügyeiket és 
felirataikat német nyelven eszközölni. 
Szabadka is ellenszenvet tanúsít az intéz
kedés iránt, ami abból is látszik, hogy 
csak 1786 februárjától vezeti német nyel
ven jegyzőkönyveit (egészen a császár 
haláláig, azaz 1790 februárjáig, majd is
mét a latinra tér át). II. József közvet
lenül halála előtt visszavonta rendeleteát, 
újításait és megengedte, hogy a városok 
visszanyerhetik az 1780. év előtti jogu
kat és hatáskörüket, ami mégsem tör
tént egészen így.

Szabadka 1779 óta tulajdonjoggal fel
ruházott szabad királyi város, amely 
mint ilyen — függetlenítette magát a 
kamarai földesúri hatóságtól. Városun
kat illetik az ún. kisebb királyi haszon
vételek (sörfőzés, malom tartás, halászat, 
vadászat, húsvágás, italmérés .) joga, 
azonkívül a vámszedési és vásártartási 
jog stb. A város saját területén a 
belső és külső tanácsa révén önkor
mányzati joggal felruházott. Vagyis ez 
annyit jelent, hogy közigazgatási, gazda
sági kérdésekben, valamint a polgári és 
büntető igazságszolgáltatás vonatkozásá
ban a törvényhatóságot városunk gya



korolja. Közben a kiamara királyi biz
tosokat helyezett a Szabadkán észlelt hi
ányok, rendellenességek kiküszöbölésére, 
s így célját is elérhette: beleárthatta ma
gát a város ügyeibe. A szabad királyi 
városi szabadságlevél azonban tág teret 
nyitott az ipar és a kereskedelem fellen
dülésének.

E történelmi korszak (1779—1849) gaz
dag és változatos levéltári anyaggal aján
dékozta meg az utókort, Szabadka jö
vendő generációit. Ez az anyag — a me
zővárosi években keletkezettekkel együtt

valóságos kincsesbányája a történeti 
kutatásoknak. Szerkezeti felépítése, ösz- 
szefüggése, llevéltári rendszerezése és ren
dezettsége, a számos segédlet nagyban 
megkönnyíti itt a levéltári búvárkodást. 
Mondanunk sem kell, hogy a példásan 
megőrzött dokumentumok felölelik a 
társadalmi élet majd minden területét, 
de főleg a (közigazgatási) polgári, a gaz
dasági élet és a törvénykezés tárgyköré 
bői nyújtanak rendkívül fontos és kime
rítő adatokat.

Hangsúlyozni kell, hogy a fenti tör
téneti korszak immár foglalkozik a le
véltári kérdésekkel, utasításokkal, vizs
gálatokkal, rendezési gondokkal stb., 
amelyekről az alábbiakban szólunk bő
vebben.

A Budán székelő helytartótanács 1785. 
április 28-i körrendeletében15 tudtára ad
ja Szabadkának, tudomása van arról, 
hogy az iratok és jegyzőkönyvek sok he
lyütt rendezetlenek, ami a hivatali eljá
rást nehezíti, ezért többek között a kö
vetkezőket rendeli eil. A levéltári anya



got csakis megfelelő személyek (az es
kü letétele után) rendezhetik és készít
hetnek hozzá indexet (mutatót). A jegy
zőkönyveket minden gyűlésről ponto
san kell vezetni, pecséttel és aláírással 
ellátni. Ezekhez újabb lappok hozzáadá
sa hatósági hozzájárulással végezhető. 
Minden ügyiratot — kivétel nélkül — 
előbb az iktatóba kell bevezetni és osak 
utána tűzhető a magisztrátus napirend
jére. A jegyzőkönyvben a gyűléseken hal
lottakat sorrendben kell feltüntetni, az 
iratokat el kell látni az iktató számával, 
aláírással. A főkönyvelő kötelessége a 
számlák stb. ellenőrzése, felülvizsgálása.

Bachó János, a temesi kerület kirá
lyi biztosa s egyszersmind Bács várme
gye főispánja 1785. szeptember 1-jei le
iratában értesíti városunkat érkezéséről 
és megparancsolja, hogy a szabadkai le
véltárat a pointos utasítás alapján kell 
rendezni. Továbbá a levéltár állapotáról, 
az iratok elhelyezéséről és megőrzéséről 
kér jelentést.16 II. József reformintézke
dései kézzelfoghatóan tükröződnek a sza
badkai levéltár fondjaiban. A polgári, gaz
dasági és jogi tárgykörű hatósági irato
kat egy sajátságos jelzetrendszer fonds- 
ok (kútfők) szerint csoportosította, ami 
érezhetően megkönnyítette az eligazodást 
az egyre gyülemlő irathalmazban. A fel
ső hatósági szervek azonban a különfé
le visszaélések, a hanyag ügykezelés meg
akadályozása stb. miatt olykor utasítá
sokkal, erélyesebb intézkedésekkel lát iák 
el a városi levéltárt. A szabadkai ható
ság ezért, és nemcsak ezért, ha tisztáz
ni szeretne valamilyen (legtöbbször) gaz



dasági vagy pénzügyi kérdést a múltban, 
mind gyakrabban kéri ki az idevágó do
kumentumokat. Nemegyszer több évtized
re visszanyúló ügyet göngyölítenek fel 
és ilyenkor a levéltárosra nagy feladat 
hárul. Rendezés közben láthattuk, hogy 
a kiadott levéltári anyag néhányszor visz- 
sza sem került a levéltárba. De nem
csak a XIX. század első felének levél
tárosai — Kádár József és Loosz Simon 

küszködtek szakmai gondokkal, ké- 
sőJbb mind nagyobb szerepet kap a le
véltár

Lassan a városháza is szűkösnek bi
zonyul, és 1828-ban felépül a főtéren az 
új, emeletes épület, amelyben már há
rom biztonságos helyiség áll a levéltár 
rendelkezésére (az épület északnyugati 
részén). A város történetének felbecsül
hetetlen értékű dokumentumait (okleve
lek, fontos szerződések stb.) a falba épí
tett szekrényekben őrizték. Ez képezte a 
„titkos levéltársat.17 És amikor 1910-ben 
felépül a városháza, ismét új otthont 
kap a levéltár- azt, ahol ma is megta
lálható.

A szabad királyi szabadságlevél egyút
tal biztosította az élénkebb ügyvitelt, a 
gyorsított ügyintézést, a levéltárnak a 
több iratot Ezért 1834-ben meghozták 
a „levéltárnoki utasítás”^,18 amelyet fon
tosságánál fogva most részletesebben köz
lünk.

A „levéltámoki hivatal" köteles a leg
nagyobb szigorúsággal és felelősség m á
iét t őrizni a város közigazgatási, tör
vénykezési és gazdasági dokumentumait. 
Kötelességét a következőkben határozzák



meg: 1. A levéltámoki hivatal a tanács
nak alárendelt, s a jegyzők iránt is 
tiszteletet érez. A hivatal körébe eső kí
vánalmakat készséggel teljesíti. 2. Az iro
mányok csakis a hivatalnokoknak adha
tók ki hivatalos használatra (legfeljebb 
három napra). Pontos nyilvántartást, táb
lázatos kimutatást kell készíteni a ki
adott iratokról. Fel kell tüntetni ilyen
kor az irat jelzetét, minőségét és azt, 
vajon másolatról vagy eredeti példány
ról van-e szó. 3. A levéltámóki hivatal 
„minden irományokat a kiadvány leíra- 
tása után az iktató vagy kiadótól a da
rabok számát és hiányát magában fog
laló nyugtató mellett tüstént átvegye 
a ki is a lajstromzás mutatóját elké
szíti, az előiratokat (ante acta) kiválaszt
ja és azokat csomagba (fasoiculus) te
szi évenként folyó számaik szerint an
nak befejezéséig és akkor a legfelsőbb
re ráírja: Szabadka sz. k. város közigaz
gatási, törvénykezési, bünbeli gazdasági 
irományok” hangzik az utasítás. 4. 
Magányosokat illető iratokat a bíró és 
a tanács tudta és engedelme nélkül „tér- 
tetvény mellett” kiadni nem szabad. 5. 
Mindennemű „bevógzett és kitörlött” 
ügyről készült iratokat a levéltáros át
veszi és azonnal lajstromozza. 6. „Ügy
védeiknek és minden vidékinek általijá
ban a levéltárba be menni és ott az 
irományokat és jegyzőkönyveket forgat
ni és kényök szerint olvasni, nem külön
ben bár mely rangú és sorsú emberek
nek köpönyegben — tiltatik.” 7 A
jegyzők által ,/leíratás” miatt átvett ira
tokat az illető „kiadó úr” szorgosan őrzi, 
nehogy azok elkallódjanak. 8. A levél



tárnok és a többi hivatalnok munkaórái 
(tanácsülések alkalmával délelőtt 9-től 12, 
délután 3-tól 6 óráig) idején a hivatal
ban tartózkodik és a bíró tudta nélkül 
nem hiányozhat.

Kétségkívül az „utasít ás "-sál nagy vál
tozás észlelhető, ez albból is látható, hogy 
ezentúl többet tudhatunk meg a levél
tár munkájáról. Az alábbiakban időrend
ben hozzuk nyilvánosságra a legfonto
sabb levéltári eseményeket.

Loosz Simon levéltáros 1838. decem
ber elején jelenti, hogy a városháza eme
leti részén levő levéltár ajtaján éjszaka 
valaki erőszakkal próbált behatolni. A 
hatóság alapos nyomozást folytat, kihall
gatja az őrt álló pandúrokat, s Demerácz 
Alajos főfiskális tudósításából az is ki
tudódik, hogy Kádár József tanácsnok 
(egykori levéltáros) csak a regigeli órák
ban érkezett a levéltárba. Nem tudnak 
meg tehát közelebbit az esettel kapcso
latban. — Itt említhető meg, hogy a 
városi tanács 1839 februárjában a levél
tár sorozati lajstroozásáról szeretne hal
lani, az eddig elvégzett munkáról. Ká
dár József tanácsnok és lajstromozási 
felügyelő a következő hónapban jelenti, 
hogy az 1832. évi „Politicum” lajstromo
zását még nem fejezte be Milodanovits 
Rókus írnok, ám hátravan az 1835—1838 
közötti évek irományainak jegyzékbe fog
lalása is.19 Tehát a fentiekből kiderül, 
hogy a városi levéltár rendezése immár 
hatósági felügyelet alatt folyik. Majd be
számolhatunk az 1841. október 27-i le
véltári vizsgálatról20 (minden jel arra utal,



hogy Eötvös Pál királyi biztos ellenőr
zése kapcsán készült), amelyből már ki
merítően értesülünk a munka- és egyéb 
szakmai körülményről.

E levéltári vizsgálat hét pontban fog
lalja össze az észrevételeket. A 2. pont
ban az áll, hogy az 1836. évvel bezáró
lag a levéltárban „minden rendű” iro
mányt jegyzékbe vettek (regisztráltak). 
A 3. és 4. pontban pedig ezt olvashat
juk: „A Levéltárban lég szükségesebb kö
zönséges Lajstrom (Index, Generális Al- 
phabeticus) vagyis »Repertórium« melly 
nélkül jó rendben egy Levéltár sem lé
tezhet, nincsen: de amint a Levéltárnok 
jelen*ésibül értettem, soha sem is volt 
A mezővárosi, vagyis 1743-ik Évről egész 
1779 ik Évig létező irományok nem hogy 
rendbe szedve nintsenek, hanem idesto
va az almáriomok tetején széjjel hány
va hevernek, mellyek rendbe szedve nem 
is voltak.” (Az utóbbi mondatok tehát 
ellentétben állnak a 2. pontban említet
tekkel. M. L.). A többi pontból egyebek 
között arról értesülünk, hogy a bajmoki, 
csantavéri és sándori úriszékek anyaga 
rendetlenül, halomba rakva fekszik — 
mint két évvel ezelőtt a levéltár asz
talán. Villov György tanácsnokot kell kér
dőre vonni, hogy mikor és kitől vette 
át az anyagot. A levéltár külső ajtója 
egyáltalán nem biztonságos, minél előbb 
vastáblákkal és erős závárral kell ellát
ni. A belső szobában levő szekrények 
(almáriumok) sem felelnek meg rendel
tetésüknek. Ennélfogva a levéltárat az 
alábbiak szerint rendeli el átszervezni a 
hatósági vizsgálat:



Minden személy kivétel nélkül köte
les a levéltár kijelölt füzetébe bejegyezni 
nevét, ha a levéltárból iratot kíván ki
venni. „A Lajstromok (Indices, seu re- 
pertoria) ennek utánna tisztán, rendesen 
és jól feltalálva a Feő Jegyző Ür fel- 
ügyeillése alatt úgy készíttessenek, hogy 
abban az előfordulandó tárgyak azon
nal feltaláltatthassanak, a motskossan s 
nehezen olvasható Lajstromok pedig a 
készítőnek újjologi letisztázás végett visz- 
sza adattassanak Az eredeti iromá
nyok és akár milly Jegyzőkönyvek sehol 
máshol ne, csupán csak a Levéltárban 
tartassanak azonban szükség esetében 
rövid időre, melly legfellyebb három na
pi leend, az arra rendelt könyvbe, az 
időnek kijelelésével és nevének aláírá
sával feljegveztessenak, mindenkor kiad
hatók Mindenféle irományok és Jegy
zőkönyvek a Levéltárban való letétel vé
gett minden fertály Esztendőnek múltá
val a Levéltámoknak bizonyos Jegyzék 
mellett által adattni rendeltettnek, aki 
szinte az általvételrül az általadónak 
nyugtatványt fog adni Elvégeztetett 
Perek, tsak a Ns Tanátsnok bizonyos ha
tározata közlése mellett eredetben kiad
hatók lesznek, ellenkező esetre még nyug- 
tatvány mellett sem lészen azokat ki. 
adni szabad" hangsúlyozza a levéltári 
vizsgálat. Végül a hiányok helyrehozásá
ra szükséges lenne egy kisegítő személy 
(„segéd”) alkalmazása, minthogy a levéí- 
támoknak túlterhelt a munkája.

Loosz Simon eddigi levél tárnok 1842 
elején váratlanul elhunyt. A megürese
dett helyre 1842. április Í6-től Lenárd Má



té aljegyzőt nevezik ki azzal, hogy min
den aljegyzői foglalatosságtól felmentik.*1 
Különben Lénárd aljegyző (a későbbi pol
gármester) pályázó kérvényében megemlí
ti, hogy a szabadkai tanácsnál 1837 kö
zepétől dolgozik, közben már a levéltár
ban is alkalmazzák, azután pedig a jegy
zőhivatal minden osztályán szorgalmas 
hivatalnokként ismerték meg. És az 
új levéltáros most tevékeny munkába 
kezd. Biztonsági okokból pléhtábláfekal 
láttattja el a levéltár ablakait, a jegy
zőkönyveket bekötteti és új szekrényt 
csináltat e felbecsülhetetlen könyvek biz
tonságos elhelyezésére stb. Időközben — 
1842. szeptember 2-án — újabb levéltári 
ellenőrzésre kerül sor,22 miközben a bi
zottság az új levéltámok gondviselése 
alá bocsátja a hivatalt. Bachich Mihály 
főjegyző és tanácsnok, valamint Kulun- 
tsits István tanácsnok az ellenőrzés so
rán megállapítják, hogy az iratok ren
dezetlen állapotban, jegyzet nélkül kerül
nek be a levéltárba, a lajstromok több 
évvel később készülnek el. A két ta
nácsnok véigül mégis csatolja tudósításá
hoz a felleltározott levéltári anyag jegy
zékét/3 majd eljuttatja Lénárd Máténak 
az 1834. évi Levéltárnoki utasítást.

Említeni sem szükséges, a leltározás
ból az új levéltáros alaposan kiveszi ré
szét. Összeírja valamennyi jegyzőkönyvet, 
magyarázatokkal látja el a jegyzéket. 
Ugyanúgy a polgári, törvényíilési (tör
vénykezési) és gazdasági okiratok jegy
zékbe foglalása alkalmával feltünteti az 
eddigi lajstromozás hiányosságait, rámu



tat a kútfőkkel, csomókkal és lajstromo
zási számokkal kapcsolatos tényállásra. 
Egy-egy jelzethez hozzáfűzi pl „hibázik", 
„még egy darab laj stromozatlan”, „sem
mi sincs lajstromozva”, ,,ninosen meg", 
„egy csomóba laj stromozatlan” Legtöbb 
helyütt azonban a „hibázik” megjegyzés 
olvasható.

Levéltártörténeti szempontból is igen 
fontos Lénárd leltári jegyzéke, hiszen 
némileg betekintést nyújt a levéltár ad
digi szakmunkájába, rögzíti a meglevő 
anyagmennyiséget, rámutat a hiányossá
gokra. A szabadkai levéltár fejlődésében 
ezzel új korszak nyílik. A nyilvántartás
ra, a szakmunkára ezután sokkal nagyobb 
súlyt fektetnek, a hatósági ellenőrzés 
gyakoribb és szigorúbb. A levéltáros mun
kája túl terheltté válik, mert a múlt hi
ányosságait ki kell küszöbölni, a levél
tári anyagot áttekinthetővé kell tenni; 
ezért jön jól a segítség egy-egy tiszte
letbeli járulnok vagy hitves ügyvéd sze
mélyében, akik leginkább az elmaradt 
lajstromozást végzik. Az 1842. július 29-i 
gazdasági jegyzőkönyv Kádár József ta
nácsnokot már „levéltári igazgatódként 
is említi/4 aki Bachich Mihály főjegyző
vel, Lénárd Máté levéltárnokkal együtt 
türelmesen vizsgálja, kutatja a levéltár 
anyagát, hogy a szerkezeti összefüggése
ken belül fellelje a rendellenességeket.

Eötvös Pál kincstári tanácsnok és ki
rályi biztos működése alatt tehát érez
hető változásokra került sor Különben 
a királyi biztost 1840. augusztus 4-én hely. 
tartótanácsi rendeletre helyezték Szabad
kára, hogy a főbíró és a tanács közti



villongást, valamint a városi életben elő
állt bonyodalmakat elhárítsa és a tiszt
újítást lebonyolítsa. A királyi biztos 
ezúttal 1841. november 9-ig tartózkodott 
városunkban. Ez alatt az idő alatt meg
állapíthatta a hanyag ügykezelést, a szám
vevőség szabálytalanságait és egyéb visz- 
szaéléseket. A tisztújításra azonban már 
nem került sor, s városunk a királyhoz 
folyamodik az ügyben. Majd 1843. má
jus 4-én ismét Szabadkára helyezik 
Eötvös Pált, hogy a megkezdett intézke
déseit befejezze. A királyi biztos 1844. 
június 17-től 21-ig elvégzi a tisztújítást, 
melynek eredményeként Antunovics Jó
zsefet főbíróvá, Szárics Józsefet polgár- 
mesterré, Zomborcsevics Ferencet fő
jegyzővé és Lénárd Mátét főügyésszé vá
lasztják. Üj levéltárossá Karvázy Zsig- 
mondot nevezi ki a tisztújító szék.25 
Eötvös Pál a közigazgatás terén jelentős 
változásokat eszközöl: elválasztja a bí
rói törvényszéket a tanács működésétől 
és fényi tő bizottságot alakít; célszerű in 
tézkedéseket hajt végre a pénztári helyi
ségek berendezésével és a pénz kezelé
sével, valamint a levéltárral kapcsolat
ban. A városi tanácshoz 1845. január 
elején intézett egyik folyamodványában 
arról panaszkodik, működése során már 
többször előfordult, hogy a munkájához 
fontos iratok, oklevelek nyomára csak 
nehezen, vagy egyáltalán nem bukkan
hatott. Felszólítja a tanácsot, hogy ezen
túl a hivatalos dokumentumok rendesebb 
kezelését szorgalmazza. Egyúttal elren
deli, hogy a számvevői és a levéltári hi
vatal a szerződésekről, az árverési és a 
számadók biztosítéki okiratairól mutató



kát szerkesszen, melyeket az okiratokkal 
együtt zár alaitt 'kell tartani. Eötvös Pál 
továbbra sem nyugszik és rögtön utána, 
1845. január 5̂ én közzéteszi észrevételeit 
a levéltár megvizsgálása kapcsán.26 A ki
rályi biztos röviddel eltávozása előtt, 
munkatervéből kifolyólag látogatja meg 
a városi levéltárat. Bevezetőiként felhozza, 
hogy előző itt-tartózkodása alkalmával 
szintén meglátogatta e hivatalt, utasítá
sait megszerkesztette (valószínűleg a fen
tiekben közölt 1841. október 27-i vizsgá
latról van szó), ám távozása után észre
vételeit, a ,/kiadandó rendeleteket mel
lőzte", mert úgy értesítették, hogy a vá
rosi tanács a leváltár „rendes kezelése 
iránt intézkedett"

Most azonban ,több megjegyezni valója 
lenne. Mindenekelőtt örömmel tölti el, 
hogy a lajstromozást, a jegyzékbe fogla
lást tovább folytatták. Azonban, ami min
den levéltárban elkerülhetetlenül szüksé
ges, hiányzik a mutató (index), de a le
véltáros állítása szerint ilyen soha nem 
is létezett itt. (A végrendeletek mutatója 
már készül.) A mezővárosi iratok rende
zetlenül hevernek továbbra is a szekré
nyeken, melyek meg sem felelnek a ren
deltetésüknek. A királyi biztos ezután a 
következőket rendeli el.

A lajstromozást mint hasznos levél
tári segédletet -tovább kell folytatni. A 
városi levéltárnak az 1834. évi utasítás
hoz kell ezután is tartania magát. Oki
ratot bárkinek kiadni a levéltárból csak 
abban az esetben lehetséges, ha az igény
lő bejegyzi nevét a „térítvényi könyv"-be. 
Minden eredeti oklevelet és jegyzőköny-



vet (kivéve a szerződéseket és árverési 
jegyzőkönyveket, melyeket ezután a szám
vevői hivatalban tartanak) a városi le
véltárban kell elhelyezni. A „folyamatban 
levő” irományokat és jegyzőkönyveiket 
már fél év elmúltával át kell adni jegy
zék mellett a levéltárnak, hogy a lajstro
mozás gyorsabban folyjon. A hiányzó 
betűrendi mutató elkészítéséhez és a me
zővárosi iratok lajstromozásához tüstént 
hozzá kell fogni. Az uradalmi ügyész ira
tait a helyiség változásakor el kell he
lyezni a levéltárban. A bevégzett pereket 
csak külön tanácsi határozattal szabad 
kiadni. A „térít vény "-re kiadott doku
mentumokat vissza kell hozni a levél
tárba, s a jövőben szigorúbban kell ve
zetnie e munkát a levéltárosnak. Karvázy 
Zsigmondinak, az újonnan kinevezett le
véltárosnak megparancsoltatik, hogy a 
végrendeletek lajstromozását folytassa. 
Befejezésül 'Eötvös Pál utasítja a városi 
tanácsot, hogy egy általa kinevezett vá
lasztmány segítségével évente ellenőrizze 
a városi levéltárat, de intézkedjen is a 
követelményeknek megfelelelően.

Eötvös királyi biztos megbízatása mér
földkövet jelentett levéltárunk fejlődé
sében. Feltűnő, hogy milyen figyelem 
irányul a levéltári segédkönyv (mutató) 
elkészítésére, az anyagrendezésre, a jegy
zőkönyvek gondozására (beköttetés, má- 
soltatás) stb. Mégsem volt a továbbiak
ban a levéltár ügye felhőtlen: a szakmai 
gondok mellett nagy társadalmi változá
sokra kerül sor, s ezzel párhuzamosan 
az ügykezelésben is bizonyos újítások 
észlelhetők. Ez teljesen érthető, ha abból



indulunk ki, hogy az új társadalmi rend
del többnyire új emberek lépnek szín
re, kiknek kívánsága, gondolkodásmódja, 
illetve mindennemű cselekedete immár 
a fennmaradt levéltári források jóvoltá
ból — aránylag pontosain követhető. 
Hogy mit jelent ez a hagyományápolás, 
a helytörténeti kutatások szemszögéből 
vizsgálva? Mérhetetlenül sokat.

Tovább követve a történteket, Karvázy 
Zsigmond levéltáros 1847 évi bejelenté
sére figyelhetünk fel, aki nagy komoly
sággal adja a tanács tudtára, hogy mi
után az 1845. év minden osztályának 
lajstromozását bevégezte, „. a levéltár 
egészen rendben van” 27 A levéltár törté
nete során először hallunk erről, de ar
ról is, amit levéltárosunk a továbbiaik- 
ban közöl: „Végre jelentem, hogy a le
véltár csak gondos kiszámítás mellett 
fogadhatván be még egy évi iratokat, az 
oly annyira tömve van: hogy új termek
ről gondoskodni éppen nincs korán, anyi- 
bol is, mivel a tán szükségtelenné vált 
irományok Mmustrálásával mely
munka szinte évekbe kerülhetne a 
levéltár térben semmit, vagy igen keve
set nyerne, mert a legszigorúbb kihányás 
mellett is alig lehetne egy üres szek
rényt nyerni, és jelenleg is több könyvek 
szabadon hevernek a bel és kül szobá
ban” A tanács egyelőre a tömlöcök át
helyezésével remél a levéltár gondjain 
segíteni. Az érdekes tudósításban külö
nösen az ragadta meg figyelmünket, hogy 
Karvázy a selejtezés gondolatával foglal
kozik. Csaknem valamennyi levéltárnak 
még ma is fő gondjai <közé tartozik a 
helyiséghiány és a selejtezés.



Egy-egy társadalmi átalakulás, rend
szerváltozás számos levéltár sorsát pe
csételi meg. A szabadkai levéltár azzal 
dicsekedhet, hogy a történelmi idők leg
nehezebb megpróbáltatásait (kivéve a 
török időszakot) aránylag szerencsésein 
átvészelte. Ebben azonban kétségkívül 
az is közrejátszott, hogy levéltárunkat a 
múltban többnyire olyan személyek irá
nyították, akik — hála lelkusmeretessé- 
gükneik és szakértelmüknek — valóságos 
kincsesbányát mentettek át az utókor
nak.

A szabadságharc eseményeire vonat
kozóan rábukkantunk egy iratra, amely 
azt tanúsítja, hogy a szabadkai levéltár 
fontosabb anyagát a „biztosítás okáért" 
a szegedi levéltárban helyezték el. Majd 
Szilber Ignác szegedi levéltáros 1849. 
április 17-én jelenti, hogy a felügyeletére 
bízott két láda irományt Siebenburger 
Jenő szabadkai levéltárosnak elküldte.28

A levéltári anyag következő magiszt- 
rátusi korszaka (1779—1849) bő adatot 
nyújt Szabadka és környéke fejlődésének 
szinte minden fontosabb szakaszára, s 
az elmélyült monográfiái kutatások mel
lett bármikor gazdagíthatja egy-egy szak- 
tudomány területét. Voltaképpen abban 
látjuk a levéltári források értékét, hogy 
a gyorsabb fejlődés, a teljesebb megis
merés érdekében a jelen is meríthet 
mélyéből. Mi több: valóságunkat igazán 
múltunk tanulmányozásával érthetjük és 
ismerhetjük meg.

A fenti korszak magisztrátusi anyagán 
belül és kívül értékes feudális kori ira
tokat találhatunk az úriszékek, a királyi



biztosok, a Vojni ts-gyű jtemény stb. vi
szonylag gazdag anyagában.

A Baoh-lkorszak levéltári anyaga (1850 
—1861) valójában a hűbéri és a polgári 
társadalom közötti hidat képezi, ám gyor
san hozzá ikell fűzni, hogy e sötét tör
téneti korszak minden negatívuma el
lenére — a megőrzött levéltári iratok 
tanúbizonysága szerint — igen tevéke
nyen kivette részét Szabadka és Palics 
felvirágoztatásából (színházépítés, utca- 
szabályozás, erdősítés, világítás, előkészü
letek a vasút kiépítésére, kutak építése, 
iskolahálozat kibővítése stb.).

Igaz, az abszolutizmus időszakában 
kevés irat foglalkozik a levéltár ügyével, 
de abból az egynéhányból is kiviláglik, 
hogy a hivatal nehéz időket élt át. En
nek ellenére az anyag rendezése, jegy
zékbe foglalása tovább folyt.

Siebenburger Jenő (a még 1848. május
22-én kinevezett levéltáros) 1850. szeptem
ber 2-án, tanácsi felszólításra, terjedel
mes .jelentésben számol be a levéltár ál
lapotáról.29 Elmondja többek között, hogy 
1848̂ ban érthetően keveset dolgozhatott 
a levéltárban, mert táborozáson és fegy
vergyakorlaton vett részt, ám kevés irat 
is érkezett a forradalom alatt levéltá
runkba. Csak 1849 szeptemberétől fog
hat Siebenburger ismét komolyabb mun
kába. (Közben kivette részét az a n y a g n a k  

Szegedre és vissza való szállításából.) 
Sajnálkozva jegyzi meg, hogy 1849. no
vember végén állását egy időre Tapfer 
Sándornak kellett átadnia. Hangsúlyozza, 
hogy akkortájt nehéz munkakörülmények 
uralkodtak a levéltárban, de ott ma is



a helyiségek „minden szegletei a botrá
nyig telve vannak, irományszekrénybe pe
dig már egy ív papirosnak sincs helye" 
Befejezésül megemlíti még a volt levél
táros, hogy több évre visszamenőleg hi
ányoznak még az úriszék iratai és jegy
zőkönyvei, 1846-tól pedig a polgári, tör
vényszéki, gazdasági és fényi tő jegyző
könyvek. A mulasztás „az időnek és a 
mostoha körülményeknek” tulajdonítha
tó. Erre teljesen váratlanul de a kor
nak megfelelően — azzal gyanúsítja a 
hatóság Siebenburger Jenőt, hogy a le
véltárban naplopók és politikailag meg
rótt egyének összejöveteleket tartanak. 
Fizetésének kiutalása körül is bonyo
dalom származik. Egy későbbi folyamod
ványa bizonyítja, hogy mégis a levéltár
ban marad (szorgalmazza a jegyzőköny
vek beköttetését, lajstromozza az 1848. 
évi iratokat).

Ügy látszik, a Bach-korszak levéltá
rosának is meglehetősen sok az elfoglalt
sága, hiszen a polgármesteri hivatal (Bür- 
germeisteramt) mellett több sorozat ira
ta maradt fenn (gazdasági, katonaügyi, 
ügyészi stb. irományok és jegyzőköny
vek). Ámde a következő történeti kor
szak (1861—1918) levéltári anyaga olyan 
bőségesen, annyira kimerítően vall a pol
gárosodó és a tőkés fejlődés útjára lépő 
város életéről, hogy sok-sok nemzedék 
elsősorban tudományos érdeklődésére 
adhat választ a jövőben. Gazdag azok
nak a fonds-oknak, állagoknak, sorozatok
nak száma, amelyek az érdeklődő ren
delkezésére állnak: a városi tanács, a 
polgármesteri, főispáni és mérnöki hi



vatal, a törvényszéki és ügyészi, a külön
féle gyűjteményeik stb. iratai, jegyző
könyvei és többi segédkönyve. Minthogy 
a történeti idők sokszor egészen új kö
vetelményeinek lehetünk szemtanúi, kö
vetkezésképp a levéltárban szintén sokkal 
mozgalmasabbá válik az élet.

Mindjárt 1861 elején Tapfer Sándort 
nevezik ki levéltárnokká. Hadd idézzük 
levéltárosi eskütételét: „Én Tapfer Sán
dor esküszöm az élő Istenre, Boldogsá- 
gos Szűz Máriára, s Istennek minden 
szenteire, hogy én a reám bízott Levél
tárnoki hivatallal kapcsolatos teendőket- 
veendő tiszti utasításomhoz képest szor
galommal, híven, s lelkiismeretessen vé
gezni, a Levéltári iratokat a leghívebben 
megőrizni fogom; s a szokott iratokon 
kívül előlegesen közben jött Rendelet nél
kül mitsem fogok kiadni, s a feljebb 
valóim iránt folytonos engedelmességgel 
lenni, és a mint igazán esküszöm úgy 
segéljen engem az Űr Isten — Boldogsá- 
gos Szűz Mária, és Istennek minden Szen- 
tei.”

Vukovits Simon allevéltámok szintén 
csak az eskütételt követőleg végezhette 
felelősségteljes munkáját.

Mukits János főpolgármester 1861. 
március elején meglátogatja a levéltárat, 
s miután azt rendben találja, hivatalosan 
átadja Tapfer Sándornak.30 És miután a 
járásbírósági iratokat átvették, a levél
tár helyiségei teljesen megteltek. Az új 
levéltáros (olykor ideiglenes levéltári igaz
gatóként szerepel névjegyén) többször 
jelenti elkeseredetten, hogy ott már szin
te járni sem lehet és valahányszor fel
sorakoztatja óhaját. A közgyűlés erre el



rendeli, hogy a régi számvevői hivatal 
szobájának felét a levéltár rendelkezé
sére kell bocsátani.31 Ezzel azonban tá
volról sem oldódott meg a hivatal he
lyiséggondja.

Közben egyre sokasodnak a levéltár
ral kapcsolatos kormányhatósági leira
tok, körleveleik. A helytartótanács 1865. 
augusztus 28-i levele utasítja a levéltá
rakat, hogy a történelmi értékű iratokat 
gondosan őrizzék és a nagy átrendezé
sek bonyodalmaitól óvakodjanak. A sza
badkai hatóság erre röviden közli, hogy 
a helybeli levéltár „rendben lévén"

Mielőtt tovább kísérnénk a kormány- 
hatósági leiratokat, el kell mondani, a 
városi tanács 1867. január 2-i átiratában 
arról értesíti Tapfer Sándort, hogy to
vábbra is ideiglenes levéltári igazgatóként 
tartja meg és Sárcsevics Ambrust (azaz 
Boza Šarčevićet M. L.) nevezi ki le
vél tárnokká/2 Elvárja azonban a tanács, 
hogy az időközben felhalmozódott levél
tári anyagot ilyen megerősítéssel sike
resebben dolgozzák fel és a jövőben nem 
lehet lemaradás, annál kevésbé, mert a 
hivatalnokaknak ezentúl kimutatást kell 
előterjeszteni levéltári munkájukról min
den hónap végén. Ez azért is fontos, mert 
a hatóság irattáraiból folyamatosan ér
kezik a levéltárba a régebbi anyag, s 
mint ahogy azt 1870 májusában Budin- 
csevits Mór közigazgatási kiadó egyik 
•kérvényében kimondja, „a régi ügyiratok 
elhelyezése és a feleknek adandó felvi
lágosítás a levéltári hivatalt illetvén",33 
úgy érthető is a városi tanács erélyes 
utasítása. Budincsevits kérvényéhez csa



tolja Vojnits aüevéltámoknak a „Szabad
ka város közigazgatási irattárából a vá
rosi levéltárba átadott iratokéról ösz- 
szeállított jegyzékét. Szembetűnő már 
itt az „irattár” és a ,ylevéltár” megneve
zése, a két fogalom különválasztása. De 
a közigazgatási kiadó mondattöredéke is 
sokról árulkodik, hiszen a későbbiekben 
már kimutatásunk van a levéltárban meg
fordult felek számáról.

Az 1870-es évektől országszerte felélén
külnek a történeti kutatások. A belügy
minisztérium 1871 júniusában tolmácsol
ja a tudományos akadémia kérelmét, 
hogy levéltárunk is segítsen a „történeti 
emlékek” felkutatásában, a tudomány ré
szére fontos adatok eljuttatásában, mert a 
leendő akadémiai munka „nagy fontosság
gal bíró közérdekű tárgy lévén” A szabad
kai közgyűlés ekkor Antunovits József ta
nácsnok és Franki István képviselőt szólít
ja fel a levéltár gondos felkutatására.34 E 
hatósági határozat azért fontos, mert a 
levéltár tudományos célú felhasználásáról 
tanúskodik, a nevezett két személynek le
véltárunk kutatására ad lehetőséget. Itt 
azt is hozzáfűzhetjük, hogy már Iványi 
István előtt foglalkoztatott kezdetlegesen 
egyeseket a város történelme, ilyen cél
lal jártaik is a levéltárban. Az sem volt 
véletlen, hogy 1828-ban Szárits József fő
jegyző fogalmazta meg az új városháza 
építése alkalmából mondott történelmi 
tárgyú beszédet. Farkas Bertalannak az 
1842-ben Szabadka szabad királyi város 
századjai címmel írt munkája, vagy az 
1860-as években Antunovits József hely- 
történeti vonatkozású adatai (amelyeket



Pesty Frigyesnek küldött meg), arra en
gednek következtetni, hogy a szerzők va
lamelyest meríthettek a levéltárból.

A belügyminisztérium 1872 folyamán 
többször is jelenti, hogy Franki Vilmos 
és Pesty Frigyes, a tudományos akadé
mia tagjai történeti források feltárása 
céljából a vidéki levéltárak felkutatásá
ra indul és hogy Szabadka is álljon majd 
a tudósok rendelkezésére. A belügyminisz
ter egyik 1875. évi körlevele pedig az 
Országos Levéltár megalakításáról, az ot
tani kutatások feltételeiről, a hatóságok
kal való kapcsolatáról tájékoztat.35 A 
fentiekből következtethető, hogy a sza
badkai levéltár anyagának tudományos 
célokra való felhasználása, az elmélyül
tebb történeti búvárkodás csak az Í870- 
es évektől jegyezhető folyamatosan. Fo
kozta az érdeklődést a Szabadka szabad 
királyi várossá nyilvánításának századik 
évfordulójára való készülődés, az 1877. 
április 26-i közgyűlési határozat, hogy e 
nagy esemény megünneplését maradan
dóvá tenné a város monográfiájának a 
megírása. A pályázati határidő leiártáig 
(1879. március 1.) csak egy munka ér
kezett be: Dudás Ödön Szabadka város 
története című munkája. Ismeretes, hogy 
a bírálóbizottság elmarasztalóan véleke
dett e pályaműről, de a város továbbra 
is fenntartotta szándékát a monográfia 
megírására. A megtoldott határidőre ké
szítette el azután Iványi István ma is 
sikeresnek mondható munkáját. Mindezt 
most azért hangsúlyozzuk, mert mind
két szerző „silábizálta” a megsárgult iro
mányokat, ám Iványi összehasonlíthatat-



Az 1750-es években a levéltárat a Piacié- 
ren (Főtéren) felállított Szentháromság
szobortól jobbra épült első városházán 
helyezték el. (Ácscéhek bizonyságlevelének 

részlete, 1815—1817)



A levéltári munkával kapcsolatos helytar
tótanácsi utasítás részlete 1785-ből



Tapfer Sándor levéltári eskütétele (1861)



Az 1828-ban felépült városházán elhelye
zett levéltár nagy szobájának terve 1884-ből



lanui alaposabb és szerteágazóbb kuta
tást folytatott a levéltárban. Visszaemlé
kezéseiben ezzel kapcsolatban többek kö
zött így ír: „Itthon minden intézet és 
templom iratait átnéztem. Főforrásom 
pedig a városi levéltár volt, ahonnan a 
munka könnyítése végett a városi jegy
zőkönyveket és ira tcsomóka t tragacs szám
ra hordattam lakásomra. S így nagy buz
galommal és élvezettel dolgoztam. Az I. 
kötet kéziratát már 1885 júliusában ki 
is nyomtattam; a II. kötet anyaga 1891- 
ben kész, de szembajom miatt csak 1892 
márciusában került sajtó alá s októbe
rében jelent meg/’36 Hadd tegyük még 
hozzá, hogy a szabadkai Történelmi Le
véltár ma is külön gyűjteményként őrzi 
az akkortájt tiszteletbeli levéltárosnak ki
nevezett neves monográfus búvárkodásá
nak legbecsesebb példányait. Minthogy 
Iványi időközben a szabadkai sajtó ha
sábjain is többször adott hírt levéltári 
kutatásainak eredményeiről, a nyilvános
ság lassan kezdi felismerni levéltárunk 
igazi jelentőségét. Olykor a sajtó még 
a levéltári szakmunkához is hozzászól, 
mint pl. a Szabadkai Közlöny 1879. ok
tóber 19-i számában Scartirozzunk a le
véltárban címmel.

A belügyminiszter 1880. május 30-i le
iratában közli az Országos Levéltár le
véltárosának kérelmét, hogy a történet- 
tudomány és a levéltári ügy fejlesztése 
érdekében adjon jelentést városunk és 
levéltárának állapotáról és anyagáról. Voj- 
nits Dániel szabadkai levéltáros a feltett 
kilenc kérdésre válaszolva (1880. július 
10-én) többek között előadja,37 hogy a



városi levéltár három szobából áll, me
lyekből az egyik tűzbiztos (vasajtóval, -ab
lakkal, rácsozottal látták el). A helyisé
gek szárazak és világosaik. Az 1743—1849 
közötti iratokat az első teremben tizen
egy nagy faszekrényben és egy falba épí
tett ún. titkos szekrényben helyezték el. 
Az 1860-as és 1870-es évek jegyzőkönyvei, 
mutatói és iratai a szoba közepén álló 
alacsony szekrényben vannak. A második 
szobában (mely egyszersmind hivatalszo
ba is) egy magas állványon az 1850—1871 
közötti névmutatók és benyújt vány i jegy
zőkönyvek, míg a harmadik szobában — 
szintén állványon — az 1850—1871. évek 
közötti törvényszéki, járásbírói és pol
gármesteri okmányok találhatók. A tit
kos szekrényekben a város szabadságle
veleit és határperiratait helyezték. A 
harmadik kérdés így szól: „Mely évből 
való a legrégibb irat? Eredeti-e vagy má
solat?" A szabadkai levéltáros jelenti, 
hogy a levéltár legrégibb eredeti okmá
nya 1700-ból származik, mely szerint Sza
badkát a határőrvidék végleges szervezé
séig az akkori status quóban meghagy
ják. Tovább felelve a kérdésekre Vojnits 
Dániel közli, hogy az 1526. év előtti idő
ből nincs irat, s 1743-tól 1849-ig folyamato
san megvannak a jegyzőkönyvek, a me
zővárosi kor iratai viszont hiányosak. A 
járásbírói törvénykezési iratok 1850—1861 
között német nyelven Íródtak. A levéltári 
anyag megóvása céljából égetően szük
séges még egy helyiség. Utolsó válaszá
ban levéltárosunk úgy vélekedik, hogy 
a levéltárban minden jel szerint eddig 
selejtezés nem volt.



Rábukkantunk Vojnits Dánielnek egy 
jóval korábbi, 1872. június 15-i jelenté
sére, amelyben — mint újonnan válasz
tott levéltáros — szintén a levéltár ál
lapotáról tudósít.38 Főleg azt kifogásolja, 
hogy a levéltár átadása leltár felmutatá
sa nélkül történik, így azután nem cso
da, ha „nyomatékosabb” eredeti okmá
nyoknak, mint pl. a Koncz Balázs-féle 
végrendeletnek nyoma veszik. Kifogást 
emel továbbá a helyiséghiány, a bútor
zat ellen. Meg kell mondani, a tanács 
komolyabban nem foglalkozott Vojnits 
észrevételeivel.

Ilyen körülmények között a levéltár 
a feleket is fogadja. Az egyik kimutatás 
szerint 1884. november 10-e és december
23-a között negyvenhatan (huszonnyolc hi
vatalos és tizennyolc magánszemély) ke
resték fel a hivatalt,39 mely alkalommal 
másolatokat adtak ki a korábbi évek 
anyagáról (ítéletről, végrendeletről, ha
lotti bizonyítványról); a törvényhatóság 
közegeinek hivatalos használatra máso
lat készült a polgári fond iratairól. Ezen
kívül engedélyezték a feleknek az irat- 
tárgyak betekintését, illetve felvilágosí
tást adtak a felmerült kérdésekre. Az 
említett időszakban hivatalos használat
ra 6 db polgári irat tárgyat adtak ki. A 
későbbiekben növekszik a levéltári for
galom. Pl. 1885. január 1-e és március 
31-e között a felek 542 db irattárgyat 
használhattak.

Szabadka szemlátomást nagy átalaku
láson, gazdasági és politikai változáso
kon megy át az 1880-as években. Fel
gyorsul az építkezés, az erdősítés és a



fásítás, az ipar és kereskedelem, a köz
művelődés szélesebb keretek közt fejlő
dik, gomba módra szaporodnak a külön
böző társulatok, egyletek . . .  Ezzel egye
temben a városi levéltár elé újabb ne
hézségek gördülnek, számos kérdés meg
oldásra vár. Szinte záporoznak a ha
tósághoz intézett kérdések. Az 1884. de
cember 29-i levéltárosi tudósítás azt ró
ja fel, hogy a levéltár helyiségeit, iro
mányait vastag „porpiszok” díszíti; ott, 
ahol a város adminisztratív kapitálisa, 
históriája, s minden szellemi értéke le
téve van, mely naponta nyilvános hasz
nálat alatt áll.”40 Míg Rácz Vilmos le
véltáros (akit Vojnits Dániel nyugdíjaz
tatása után neveznek ki) és Balogh Ká
roly allevéltáros 1884. november 25-én fi
gyelemre méltó indítvánnyal rukkol a ta
nács elé a levéltár körülményeinek meg
változtatásával, a további kezelésével és 
rendezésével kapcsolatban.41 A helyiségek 
túlzsúfoltságán kívül tornyosulnak a szak
mai hiányosságok (mutatókból nincs ele
gendő, bizonyos ügydarabok nincsenek 
csoportosítva vagy osztályozva, több irat
tárgy igazolatlanul van külső használat
ban stb.). A folyamodvány mellékleteként 
csatolják a levéltár nagy szobájának és 
irodaszobájának vázlattervét, mely újabb 
állványok felállítását helyezi kilátásba. 
De a selejtezéssel is lehetne helyhez jut
ni. A levéltár kezelésével kapcsolatban: 
nélkülöhetetlenül szükséges az osztályok
hoz egy rendszeres regiszter és a ren
des térítvények beszerzése, továbbá egy 
„levéltári pecsét” felirattal ellátott pe- 
osétnyomó és új iratborítékok, szorítok 
eljuttatása. Végül a folyamodvány kieme



li, hogy az indítvány célja „ a levéltár
nak együttmaradása — nem pedig az ira
toknak elkülönített szobákba való elhe
lyezése — az áttekintő és pontos keze
lés, gyors elintézés és felelősség" elvé
nek szem előtt tartása. Az előbbi észre
vételek, a felterjesztések részben azt bi
zonyítják, hogy a levéltár jelentősége im
már nem képezheti a hatóságok vita
tárgyát, különösen akkor, amikor már a 
szervezeti szabályrendelet is mind többet 
foglalkozik a levéltár kezelésével. Azon
ban az előállt nehézségek maradéktalan 
megoldására továbbra is várni kell. Ezek
ből következik, hogy az utóbbi levéltá
rosi indítványnak egy része nem valósul
hatott meg. Szembeötlő, hogy a hatóság 
ezentúl mégis nagyobb jelentőséget tu
lajdonít az okiratok nyilvántartásának, 
iktatásának, a mutatókönyvek szerepé
nek. Majd a tanács 1885 augusztusában 
eleget tesz Iványi István tiszteletbeli le
véltárnok és Balogh Károly levéltámok 
kérelmének, hogy a jegyzőkönyvek má
sodpéldányait és egyéb nyomtatványo
kat a levéltárból a gimnáziumi könyvtár
ba (majd az alapítandó városi közkönyv
tárba) szállítsák/2 Ezzel a levéltár férő
helyhez jut. Elfogadja továbbá a tanács 
1885 októberében Jandek Mátyás főlevél- 
tárnok indítványát Szabadka város szer
vezeti szabályrendeletének kiegészítésére. 
E szerint a főjegyző mint a levéltár fel
ügyelője megbízatik, hogy a levéltár ke
zelésére — a levéltárosokkal való meg
beszélés után — részletes utasítást dol
gozzon ki s azt terjessze be elfogadásra 
a tanácshoz. Jandek főlevéltámok nagy 
érdeme, hogy ezekben az éve*kben — a



főjegyzővel és a rendőrfőkapitánnyal kar
öltve — nagy erőfeszítéseket tesz a le
véltárból egykor kiemelt és határidőre 
vissza nem juttatott ügyiratok felderí
tésére. Névjegyzékén szerepel többek kö
zött a már említett Dudás Ödön is (a 
Bács—Bodrogh évnegyedes folyóirat szer
kesztője), aki még 1879. január 28-án a 
titkos levéltárból nyolc eredeti okmányt 
térítvényre átvett, de még 1888. május 
elején sem adta vissza. (Nem tudjuk, 
egyáltalán megkerültek-e az értékes ira
tok.) De előfordult olyan eset is, amikor 
a főlevéltámok beadványában (1890. de
cember 6-án) azzal a panasszal fordul a 
polgármesterhez, hogy a figyelmeztetések 
ellenére sem származtatták vissza a le
véltárba az iratokat a polgármesteri, a 
főjegyzői, a mérnöki, a számvevői, a ka
pitányi és ügyészi hivatalok, nemkülön
ben a gazdasági, a katonaügyi, a pénz
ügyi és adóügyi tanácsnokok, végül Pa- 
cher István ellenőr, dr. Kertész főorvos, 
Dulics és Kolonics urak .. .

Felesleges magyarázatot fűzni a fen
tiekhez, a levéltárosi hivatás felelősség- 
teljes, ugyanakkor nagy türelemmel járó 
feladatköréhez.

Jandek főlevéltáros 1888 júniusában a 
tanácsnak válaszolva elmondja: habár a 
szervezési szabályzat 319. szakasza uta
sítja a levéltári hivatalt, hogy a különös 
fontosságú okiratokat tűzbiztos szekrény
ben, kettős zár alatt őrizze, ilyen szek
rényről a hatóság eddig még nem gon
doskodott. A városi tanács ígérget, de 
azt a következő év közepéig mégsem szer
zi be. Ekkortájt előtérbe kerül a selej



tezésre való készülődés, az azzal járó 
komoly feladatok megoldása. A városi 
tanács 1887. november 26-án Pertich Mi
hály árvaszéki elnököt, Kulluncsits Jó
zsef főjegyzőt és Jandek Mátyás főlevél
tárost bízza meg, hogy erre vonatkozó
lag javaslatot terjesszen be.43 A követ
kező év márciusában e bizottság töb
bek között az alábbiakat indítványozza: 
egy 15 tagú selejtező bizottság megvá
lasztása, melynek ezennel általános uta
sításul adatik, hogy:

„a. áltáljában mindazon iratok selej- 
tezendők, amelyeknek történelmi köz 
vagy magánjogi becsértékük nincsen;

b. az iktató, mutató és általában a 
jegyzőkönyvek nem selejtezhetek;

c. azon iratok, melyek a községi élet 
kezdetétől datálódnak, Szabadkának szab. 
kir. várossá elismeréséig és törvénybe 
való beiktatásáig terjedő időre vonatkoz
nak, ne selejteztessenek, hanem chronolo- 
gice szedessenek össze és rendes mutató
val láttassanak el, mert ezek bizonyos 
tekintetben vonatkozván a város kelet
kezése és gyarapodására, történelmi becs
csel bírnak általában.

d. A törvényhatósági élet kezdetétől 
származó iratok az iktató könyv nyomán 
egyenként átvizsgálandák lesznek a se
lejtezők által, a kik a selejtezendő ira
tokról jegyzéket készítenek ...  csak az
után, ha a felsőbb jóváhagyás a magas 
kormányszéktől leérkezik, teljesíthető az 
iratoknak a levéltárboli eltávolítása, meg
semmisítése.”

A javaslatból az tűnik ki, hogy a bi
zottság tagjai meglehetősen tájékozottak



a selejtezés lényegében, a levéltári anyag 
történelmi értékében. Hosszan tartó hu
zavona után a közgyűlés 1889. április 10- 
én Sárcsevics Ambrus (Boza Šarčević) 
ügyvédet bízza meg az 1850. év előtti 
anyag selejtezésével,44 aki a selejtezési bi
zottság utasítására rövid ideig végzi mun
káját, mert állandóan összekülönbözik 
Jandek főlevél tárossal és egyéb körülmé
nyek is hátráltatták a munkában (pl. az, 
hogy a beterjesztett selejtezési munkát a 
selejtezési bizottság még 1892 közepén 
sem bírálja el). Utólag vizsgálva Sárcse
vics ügyvédnek a selejtezés menetéről és 
tárgyköréről összeállított kimutatását, 
mindenképpen csak elismerően véleked
hetünk, hiszen olyan kimerítően és kéz
zelfoghatóan tárja elénk a tennivalókat, 
amelyekből még most is sokat meríthet 
a szakember. Elmélyülten tanulmányoz
ta a levéltár polgári, törvénykezési és 
gazdasági ügyiratait, azoknak kútfőit, 
hogy egy nagyobbszerű, ám ésszerű se
lejtezéssel oldódjék meg a városi levél
tár sok évtizedes gondja: a helyiséghi
ány. A levéltár helyzete azonban nem 
sokat mozdult válságos helyzetéből, sőt 
a Jandek főlevéltáros körüli bonyodalom
mal még inkább súlyosbodott. Ugyanis 
bebizonyosodott, hogy a szabadkai fő
levél tárnok többek között bizalmas jel
legű ügyiratokat szolgáltatott ki a pré
postnak, illetve idegenek tekinthettek be 
a kezelése alatt levő ügyiratokba. A hi
vatali titok súlyos megsértéséért a fő
levél tárnokot a belügyminiszter 1898 áp
rilisában hivatalvesztésre ítélte.45 Nagy 
visszhangot kelt az ügy, ám kétségkívül



a levéltár tekintélye is csorbát szenve
dett.

Balogh Károly végzi időközben — nagy 
nehézségekkel küszködve — a főlevéltá
rosi teendőket. Az irodai kötelezettségen 
kívül ki kell elégítenie pl. a sokasodó 
per irat igény lök óhaját; a felekkel való 
kapcsolat egyre sokoldalúbbá válik, vi
szont a szakmunka sem hanyagolható to
vább. Annál is inkább, mert a levéltár 
még mindig igen rendezetlen, túlzsúfolt 
állapotban igyekszik eleget tenni az el
várásoknak. Elég csak Sárcsevics Amb
rus (Boza Šarčević) több évvel előbb írt 
soraira hivatkoznunk, amikor a selejte
zési munkát végezte: „ . . .  a levéltárban 
jelenlegi, eléggé ki nem szellőztethető szo
bában, az ott fölhalmozott, földön he
verő porlepte irományok között oly szűk 
helyem van, hogy alig mozdulhatok, — 
így vagyok a levéltárnokok hivatali szo
bájával is: jelenlegi elhelyezésem a le
véltárnokok hivataloskodását is akadá
lyozza."46 A fentiek mellett még egy na
gyon fontos munka várt Balogh Károly
ra: az árvaszéki irattár rendezésének foly
tatása. Tudniillik a közgyűlés már 1891. 
október 13-án elrendelte az említett irat
tár rendezését Jandek főlevéltámok fel
ügyeletével/7 Mert — mint ahogy az ár- 
vaszéki elnök jelentéséből kitűnik — az 
árvaszéki irattár tarthatatlan állapotát 
az a körülmény okozta, hogy az árva
széki irodatisztséget hat év alatt hat 
olyan egyén töltötte be, aki járatlan 
volt az ügykezelésben és az irattár rend
szeres kezelésében. Másrészt érdekében 
áll és kötelessége is a törvényhatóság



nak arról gondoskodni, hogy az árvaszéki 
irattárat rendezzék, hiszen az a városi le
véltár kiegészítő részét képezi.

Balogh Károlyt 1894-ben bízzák meg 
(két díjnok segédkezésével) az irattár 
rendezésével,48 de nagy erőfeszítéssel csak 
1901-ben fejezi be a munkát és utána 
azonnal a városi levéltárban folytatja, 
ugyancsak díjnokok igénybevételével. Az 
1884— 1897 közötti évek anyagánál tapasz
talható a legnagyobb lemaradás, s Ba
logh főlevéltámok véleménye szerint itt 
még néhány éves szakmunkára van szük
ség.49 A körülmények azonban nagyban 
akadályozzák a rendezést, ezért főlevél- 
támokumk 1901 októberében hosszabb kér
vényben fordul segítségért, amelyből fény 
derül az akkori levéltáros munkafeltéte
leire. Az őszi és téli hónapokban a le
véltár termei — helyiségének északi fek
vésénél fogva — már a kora délutáni 
órákban olyan sötétek, hogy az állványo
kon kissé magasabbra helyezett iratcso
mók száma nem látszik a természetes 
fénynél. Majd így folytatja: „a hivatal 
rendelkezésére álló világító eszközökkel 
pedig, — amilyen a petróleum lámpa, 
vagy a nyílt lángú gyertya, — a csomók 
címeit ezen magasságban vagy éppen az 
állványok felső részein, zsámolyon, vagy 
létrán kapaszkodva fel oda és a lámpát 
vagy gyertyát kezében víve a magasba, — 
állandóan csak a legnagyobb tűzveszede- 
lem kockáztatásával lehet kivenni. Ezen 
idő alatt, tehát öt hónapon keresztül, a 
legtöbb napon egész délután értesítést 
adni. iratokat kikeresni vagy szerelni tel
jes lehetetlen. Ennél fogva kérem a te
kintetes Tanácsot, hogy a fent előadott



és a levéltári kezelésre hátráltatólag ha
tó körülmény megjavítása iránt a levél
tárban néhány függő villanylámpa alkal
maztatásával az ügymenet gyorsítására 
a közügy érdekéből intézkedni kegyeske- 
gyék.”50

A főlevéltáros megértésre talál és 
1901 decemberében már tíz villanykörte 
világít a levéltár négy helyiségében.51 
Arról pedig felesleges most beszélni, 
hogy mit jelentett ez a levéltár életében 
és további munkájában. De azt is hozzá 
kell tenni, hogy a továbbiakban még in
kább Balogh Károly főlevéltámok vállal
kozik a főszerepre, a városi levéltár te
vékenységének irányítására, a levéltári 
munkálatok megszervezésére és lebonyo
lítására.

A főispán is figyelemmel kíséri a tör
ténteket és több átiratában kéri a levél
tárból térítvényre átvett, de határidőre 
visza nem juttatott ügyiratok kimutatá
sát.52 Ugyanis évek hosszú során sok ira
tot kikölcsönöztek a levéltárból és im
már a főispán támogatására van szükség, 
hogy az iratok regisztrálása zökkenőmen
tesen történjen.

Dr. Joó Aurél helyettes főjegyző 1904 
januárjában arról tudósítja dr. Bíró Ká
roly polgármestert, hogy a levéltári hi
vatali kezelése általában rendetlen és fe
lületes.53 Több iratnak nyoma veszett; az 
iktatóhivatal által szerelés végett leadott 
iratok csak napok múlva érkeznek (több
ször hiányosan felszerelve) az előadókhoz; 
a nyilvántartásokat nem tartják be pon
tosan: előfordul, hogy a jelentéseket
csak hetekkel ikésőbb 'készítik el. A pol



gármester válaszában arra figyelmeztet, 
hogy az iratoknak ilyen kezelése a többi 
hivatal és ügyosztály gyors és pontos 
ügymenetére bénítólag hat. Utasítja a 
főjegyzői hivatalt, hogy a jövőben még 
erélyesebben ellenőrizze a „vezetése alatt 
álló" hivatali személyzetet.

A társadalmi előhaladással mind na
gyobb elvárás hárul a levéltárosi hiva
tásra. A század elejéről már az ország 
levéltárosainak összefogásáról tanúskod
nak azok a köráratok, amelyek a fizetés- 
emelés szorgalmazásán kívül e „szakma" 
megbecsüléséért szállnak síkra. Egyik 
ilyen körlevél a törvényhatósági fő- és 
allevéltárnokok memoranduma a levéltá
ri személyzet státusának rendezése tár
gyában.54 A képviselőházhoz és a minisz
terelnökhöz intézett előterjesztésükben 
többek között a levéltárosok továbbkép
zéséről, a „komoly tudományos munkál
kodást" végző levéltárosokról, a nagyobb 
elismerésről és a levéltár fontosságáról 
szól. „Hogy a törvényhatósági levéltá
rakban felhalmozódott és még a tudomá
nyos világ előtt ismeretlen történelmi 
anyag közkinccsé váljék, első sorban 
szükséges a már fentebb említett le
véltári qualificatio emelése, másod sor
ban pedig, hogy megfelelő számú sze
mélyzet álljon arra rendelkezésre, mely
nek hivatása a levéltár anyagának ren
dezése — evvel kapcsolatos selejtezése — 
és azután, ha már rendezve van, annak 
tudományos és közczélra szolgáló feldol
gozása" — olvashatjuk a hosszú előter
jesztésben. Egy másik körirat pedig azt 
rója fel, hogy mennyi hátrány származik



abból, ha a „szellemi kincsházak” (azaz 
a levéltárak) ajtaja zárva marad a nyil
vánosság előtt. Sok múlhat azonban a 
levéltárosok felkészültségén. A levéltáro
sok képzettségének kimutatásából kitű
nik, hogy a szabadkai Balogh Károly fő- 
levéltámok jogi és bölcsészeti tanfolyam
mal, Karácsonyi Árpád allevéltárnok vi
szont főiskolád végzettséggel {filozófiai 
abszolutórium) rendelkezik. Az ország
ban már ez idő tájt sok egyetemi végzett
ségű levéltárossal találkozunk. Balogh 
Károly 1906-ban, 1907-ben és 1908-ban le
véltárosi továbbképző tanfolyamon vesz 
részt Budapesten, illetve a legnevezete
sebb történelmi és kormányzati okmá
nyok, oklevelek sorozatos kiállításán, 
amelyeken a dokumentumok szakmai vo
natkozásaival, történelmi jelentőségeivel 
ismerkedik.55

A levéltári hivatal újabb nehéz kor
szaka akkor kezdődik, amikor költözkö
désre kényszerül az új városháza épülé
se folytán. Balogh Károly 1908. július 
14-én jelenti, hogy az építkezés különö
sen a levéltárra rótt nehéz terhet, hiszen 
az ideiglenes helyiségekbe való átkcil- 
tözködés összesen 23 napon át, reggel 
6-tól este 7 óráig, igen fáradságos mun
kát igényelt.56 Csak ily módon sikerült a 
levéltárat kezelhető állapotban elhelyezni, 
A főlevél tárnok a napi többórai munka- 
többletért (az egész hivatali személyzet: 
az allevéltáros, az írnokok, a dí j nők, a 
hivatali szolga segédkezéséért) pénzbeli 
juttatást kér. A városi tanács azonban 
nem ad helyt a kérelemnek, mert a szer
vezési szabályrendelet értelmében a tiszt



viselő-, segéd- és kezelőszemélyzet rend
kívüli munkák végzésére is kötelezhető.

Hadd mutassuk most be az 1917. évi 
„Szabadka sz. kir. város szervezési sza
bály rendele té”-nek közjogi és közigazga
tási ügyosztályát, amely a 115. § alatt a 
főlevéltámok munkakörét és feladatát 
határozza meg. E szerint a főlevéltámok 
őre a levéltárnak. A városi levéltár ira
tait rendben tartja és megőrzi; a kiadó- 
hivataltól kapott ügyiratokat azonnal ke
zelés alá veszi; az iktató által szerelés 
végett átadott iratokat a tárgyhoz tarto
zó előiratokkal felszereli, majd másnap 
elismervény mellett visszajuttatja: a hi
vatalos tárgyaláshoz szükséges iratokat 
az erre jogosított hivatalos egyéneknek 
kiadia és a kivett iratokat nyilvántartja; 
gondoskodik arról, hogy a térítvénnyel 
átvett áratok kellő időben visszakerülje
nek és — ha mulasztás történik — je
lentést tesz a főjegyzőnek; az év lejártá
val átveszi a közgyűlési jegyzőikönyveket; 
ellátja azokat a teendőket, amelyekkel a 
polgármester őt a közkönyvtár és mú
zeum ügyeivel megbízza.

A 116. § kimondja, hogy a levéltári hi
vatal belső ügykezelésének (az ügyiratok 
rendezésének), az iratok kiselejtezésének 
stb. legcélszerűbb módját a tanács ha
tározza meg a főjegyző és a főle vél tár
nok javaslata alapján.

A további paragrafusokban többek kö
zött arról értesülünk, hogy a levéltári 
hivatali köteles a különös fontosságú do
kumentumokat, mint pl. az eredeti szer
ződéseket, alapítóleveleket stb., tűzbiztos



szekrényben kettős zár alatt őrizni (a 
zár egyik kulcsát a főlevéltáros, a má
sikat a polgármester őrzi). A zár alatt 
»tartott okmányokról két betűsoros mu
tatókönyvet kell készíteni. A levéltárból 
eredeti iratokat kiaphat kézhez térítvény- 
nyel a polgármester, a polgármester-he
lyettes, a rendőrkapitány, a tanácsnokok, 
a jegyző, a főügyész, a főszámvevők és 
a főorvos, illetve ezek helyettesei. A zár 
alatt tartott okmányokat csak a polgár- 
mester vagy helyettese ugyancsak térít- 
vénnyel veheti át. A tanács külön utasí
tásával kiadhatók iratok a levéltárból a 
hatóság kebelén kívül álló hivatalok és 
tisztviselők részére is. Hiteles másolatok 
készíthetők bárkinek a főlevéltáros név
aláírásával és a levéltár pecsétjével az aláb
bi okmány óikról: a közgyűlési és tanácsi 
jegyzőkönyvekről, a határozatokról; a vá
ros gazdasági viszonyait érintő tárgyalási 
jegyzőkönyvekről; a városi szabályrende
letekről; a választási jegyzőkönyvekről 
és kinevezési okmányokról. A többi ok
mány csak a polgármester külön engedé
lyével adható ki a felek számára.

A új városházát 1912-ben adják át ren
deltetésének. A levéltár Komor és Jakab 
építészek 1907. november 8-i tervrajzán a 
harmadik emelet csak egy részét (a vá
rosháza kistornya alatt) foglalja el.57 Köz
vetlen szomszédságában a tűzőrséget ta
láljuk, az emelet többi szobájába pedig 
a később oly hírhedtté vált börtönt he
lyezték. Ma már a Történelmi Levéltár 
a Művelődési Otthon harmadik emele
tének csaknem egész területét birtokolja. 
Története során a levéltéri anyag egyre



szaporodott, a helyiséghiány kérdése ál
landóan napirenden volt, ám mindig ke
vés szakember állt rendelkezésre. Ez 
még inkább érződik a világháború ide
jén. Balogh Károly főlevéltámok 1917. 
január 23-án többek (között az alábbi so
rokat intézi a tanácshoz: „A levéltári hi
vatal megfogyatkozott létszámával, miu
tán személyzetéből hadba vonulás miatt 
(két egyén hiányzik, eddig csak a legna
gyobb erőfeszítés és a hivatalos időn 
túl délután az esteli órákig, sokszor az 
ünnep és vasárnapokat sem véve ki, volt 
csalk képes napról napra a befolyt mun
ka anyagot annyira feldolgozni, hogy az 
ügymenetben fennakadás nem történt. 
Ezt az állapotot súlyosan megrontotta 
az az intézkedés, hogy a kisegítőül a le
véltárba helyezett Petkovics Géza díjnak 
meghallgatásom nélkül három hétre a 
rekviráláshoz rendeltetett ki ez időben, 
amikor köztudomásúlag rendszerint az 
év végén és az év elején oly nagy a 
munkatorlódás . . .  minden négy-öt nap
ban 800—900, legutóbb pedig Í100 ügy
darab folyt be feldolgozás végett a le
véltárba, amelynek 40—50%-a nyilvántar- 
tásos. Amelyeket a register könyvbe be
vezetni, ezután évek és regiszterek sze
rint szortírozni, ennek megtörténte után 
az iratborítókokon iratjegyzékeket ké
szítve róluk, azokba elhelyezni, a nyil- 
vántartásos iratokat pedig szinte határ
idők szerint szortírozva a nyilvántartási 
könyvbe bevezetni. A napi 30—40-re te
hető nyilvántartási ügyeket az iktató hi
vatalban és csomagjaikban megvizsgálni 
és róluk a jelentéseket megtenni, 60— 
70 drb ügyiratot átlagosan véve, szere



lés végett átvenni, fölszerelni és ez után 
visszaadni az iktatónak, naponként az 
egész hivatalos idő alatt értesítéseket 
adni a nagyközönségnek és különösen 
majd minden perczben a hivatalbeliek
nek, sűrűn kutatásokat eszközölni, a nagy 
közönség által megrendelt hiteles és hi
vatalos másolatokat végezni, nagyszámú 
anyakönyvi bejegyzéseket teljesíteni az 
anyakönyvek II.-od példányaiban, ez ké
pezi kivétel nélkül a levéltári hivatal 
napi munkáját, amit már technikai szem
pontból sem végezhet két egyén, Landan- 
csek Tamás írnok és a főlevéltámok... 
ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére 
két egyén, — tekintetbe véve, hogy a 
múlt évben a közigazgatáshoz befolyt 
ügydarabok száma 33200 tanácsi és 716 
közig, biz., — teljesen képtelen, ha kora 
reggeltől késő estig szakadatlanul a le
véltárban töltené is minden idejét, pedig 
a nagy hidegek beálltával már most dél
után sem dolgozhatik a kihűlt, fűtetlen 
nagy levéltári helyiségben, — miután ab
ban sehol egy kályha nincs, — a nélkül, 
hogy az egészségünket végkép tönkre ne 
tegyük."58

Kicsit többet idéztünk azzal a céllal, 
mert a főlevéltáros sorait közvetlenül a 
Monarchia összeomlása előtt intézi a ha
tósághoz és a levéltárban észlelt zűrza
var és súlyos gondok mögött valójában 
az első nagy világégést véljük felismerni. 
A városi tanács kurtán válaszol Balogh 
főlevél tárnok folyamodványára: „A kellő 
intézkedés rövidúton megtétetvén, — 
irattárba."

Való igaz! Már csak „rövidúton" intéz
kedhetett a hatóság.



S ami vigasz és főnyeremény: nem 
vált a nagy világégések lángjának marta
lékává e kincsesbánya és nagyon remél
jük, hogy még sok-sok nemzedék tudo
mányos érdeklődését és egyéb óhaját elé
gítheti ki.
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MELLÉKLET
Vojnits Dániel levéltáros tudósításának máso

lata a szabadkai levéltár állapotáról és anyagáról 
(1880).

Másolat.
Tekintetes Tanács. A nagyméltóságú belügy

minisztériumnak f: évi 18684 szám alatt kelt, és a 
iolyó évi június 21-én tartott városi tanács ülésből 
4100/248 szám alatt vélem másolatban közölt kör- 
rendelete folytán, melyben a helyb: szab: kir: vá
rosi levéltár állapotáról és tartalmáról kimerítő 
és pontos jelentés kívántatik, van szerencsém a fenn 
említett N: mélt: belügyminisztériumi körrendelet
ben foglalt 9. kérdő pontra tiszteletteljesen a kö
vetkezőket jelenteni. — 1-ör A Szabadka sz: kir: vá
rosi levéltár helyisége három szobából áll, melyek
ből az egyik egeszen tűzmentes boltíves vasajtóval, 
vas ablaktáblákkal és vas rácsozattal van ellátva. A 
második, mely egyszersmind hivatal szoba is, és 
a két másik szoba között van, csak faajtóval, re- 
dőkkel és vas rácsozattal bír. A harmadiknak vas 
ajtaja van és úgy mint a második is nincs boltozva. 
Mind a három helyiség elég világos és száraz..
— 2-or A régi 1743-ki — 1849-ík évi okmányok az 
első teremben az egész fal hosszában felállított 11 
nagy faszekrényben és egy a falba épített kis aj
tóval elzárt úgynevezett titkos szekrényben vannak. 
A jegyzőkönyvek és névmutatók (:Indexek:) a 
szoba Közepén álló alacsony két sor szekrényben 
vannak, mely szekrények tetején az újabb 1861— 
1877-dik évi közigazgatási jegyzőkönyvek és az 1876— 
1877-dik évi közigazgatási jegyzőkönyvek és okmá
nyok csomagokban vannak. A második szobában 
csak az 1850—1871 évi t: széki névmutatók és az 
1863-dik—1868-dik évi sommás névmutatók benyújt- 
ványi jegyzőkönyvek vannak egy magas állványon 
elhelyezve, a 3-dik szobában pedig szintén állvá
nyon az 1850—1860-dik évi járásbírói (:Bezirksge- 
richt:) okmányok és az 1861—1871-dik évi törvény- 
széki okmányok úgy szintén az 1863—1868 évi som
más szóbeli okmányok, és ezen kívül még az



1850—1861 évi polgármesteri okmányok (:Burger- 
meisteramtsacten:) állanak. A titkos szekrényben 
a város szabadság levelei és határpöri iratok van
nak elhelyezve. — 3-or A legrégibb irat csak 
egy 1700-ból való eredeti okmány, mely által a 
tisza vidéki katonai határőrvidék végleges szerve
zéséig Szabadka város az akkori Statusquo-ban 
meghagyatik. 4-er Az 1526 év előtti időből nincs 
semmi okmány. 5-ör A levéltárban az összefüggő 
okmányok és jegyzőkönyvek 1779 év óta kezdőd
nek, a midőn a város szabad kir: várossá lett.
— 6-or Az 1743—1779-dik mezővárosi korból való 
okiratok nagyon hiányos voltuk miatt nincsennek 
registrálva, de ezen időbeli jegyzőkönyvek teljes 
számban megvannak. 1-er Az 1849 utáni évekből a 
járásbírói törvénvkezési iratok 1850—1861 évi ápril 
végéig megvannak német nyelven (:Bezirksgericht:) 
8-or A levéltár conserválása és használhatóságának 
emelésére legsürgetősebb volna a helyiséget legalább 
még egy nagy szobával megszaporítani, hogy a 
különben össze halmozott okiratok és jegyzőköny
vek czélszerű rendben állíttathassanak. 9-er A le
véltár iratainak természetéből nem tűnik ki, hogy 
itt valaha selejtezés történt volna. — Ezekben van 
szerencsém levéltárunk jelenlegi állapotáról és tar
talmáról szóló részletes és hű jelentésemet a tek: 
Tanácsnak tiszteletteljesen beterjeszteni. — Kelt 
Szabadkán 1880-ik évi július hó 10-én Vojnits Dá
niel s. k. levéltámok.

Másolat hiteléül 
Sőreghi Antal 
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LEVÉLTÁRI ADATOK A 
SZABADKAI KÖNYVTÁR 

TÖRTÉNETÉHEZ

Mélyre kell ásnunk, ha a 'könyvtár 
fejlődésének hajszálgyökerei után kuta
tunk. Jóval a városi közkönyvtár megala
kulása előtt már igen jelentős könyvgyűj
teménnyel rendelkezik többek között a 
ferencesek zárdája, a gimnázium, a pol
gári kaszinó, de annál több jómódú ma
gánszemély.1 A szabadkai Történelmi Le
véltár állagaiban, fondjaiban számos irat
ra bukkantunk, amelyek — véleményünk 
szerint — fontos láncszemét képezik a 
városi könyvi ár történetének.

Furdek Kelemen gimnáziumi igazgató 
1846 októberében több tanító aláírásával 
fordul a tanácshoz. Beadványában a tano- 
dai (iskolai) könyvtár megalakításáért száll 
síkra.2 „Él helybeli tanuló ifjúságunk lel
kében is vágy a szellemi műveltség és 
tudományok iránt... de hasztalan, ha 
nincs termékenyítő erő, mely azt moz
gásba hozza; ha nincs eszköz a már ter
mékenyített csírának folytonos gyarapítá
sára” — hangzik az érvelés. A gazdasági 
ülésen is méltányolják az indítványt és



a bemutatott könyvjegyzék alapján — 
tanácsi jóváhagyással — kiválaszthatják 
a megfelelő könyveket. Egyben az aljegy
ző tudósításából azt is megtudjuk, hogy 
a tanodai könyvtár részére az iskolai 
gondnok szobáját jelölték ki.3 A Markó 
Dienes szónoklat tanító által beterjesztett 
gazdag könyvjegyzékből csak húsz köny
vet vásárolnak meg 1847-ben az iskolai 
könyvtár részére.4 Milyen könyvek ezek? 
Zrínyi Miklós, Virág Benedek, Fáy András, 
Petőfi Sándor, a római klasszikusok stb. 
művei. Azután megtalálható még a Világ- 
történet, a Népneveléstan, a Természet- 
történet, a Rendszeres rajztan, a Szavaló, 
valamint a nyelvi és történelmi vonat
kozású munkák.

A gimnáziumi választmány egyik 1851. 
évi folyamodványában (amikor a főgim
názium felállításának lehetősége kerül 
szóba) többek között városunk alacsony 
műveltségére hivatkozik, a könyvtár és 
a múzeum hiányát hozza fel.5 A Bach-kor- 
szakban már voltak kezdeményezések a 
községi könyvtár létesítésére. Török Já
nos jeles publicista, szerkesztő 1857̂ ben 
megküldi a községi tanács címére az ál
tala kiadott Kelet Népe című folyóiratot 
„az itt majdan létesítendő községi könyv
tár lapjául". A szabadkai községi taná
csot felvillanyozza Török felhívása, ne
mes indítványa. Arra a megállapításra 
jut a hatóság, hogy a lakosság túl keve
set áldoz könyvekre „és azért, mit az 
egyesek nem bírnak, vagy nem akarnak, 
a testületeknek kell és lehet eszközölniök
— és erre a mi varosunk is hivatva van, 
mely a korszerű eszmék felölelése terén



aminthogy magának némi nevet vívott 
ki, úgy arra méltó is: hogy egyik az el
sők közt fogja fel a községi könyvtárak 
körszerűségét és szükségét, nem csak az 
érdek/lett irodalom, de leginkább azon 
műveltség érdekében, melyet saját fiai
nak s .gyermekeinek jövő boldogsága te
kintetében szeretnénk biztosítani... kezd
jünk tehát hozzá, habár a legkisebb alap
pal is, évenként áldozván valamit e czél- 
ra (...) e szellemi táplálék (...) meghozza 
annak idején a maga gyümölcsét". Végül 
a tanács azzal viszonozza Török János 
szívességét és figyelmét, hogy „őt az 
alapítandó községi könyvtár egyik indító 
okáuil hirdet"-heti.6

Török János (1809—1874) tehát a sza
badkai községi könyvtár megalakításának 
egyik kezdeményezője, akit az akadémia 
levelező és több bel- és külföldi tudo
mányos társulat tagjaként, gazdasági és 
történetíróként, valamint több lap (Ma
gyar Gazda és Műipar, Magyar Sajtó, 
Pesti Hírnök stb.) megindítójaként tar
tanak számon. Nyugat-Európa mezőgaz
daságát, a hűbéri vonatkozású intézkedé
seket tanulmányozta, majd végül mint 
országos levéltáros buzgó ,tevékenységet 
fejtett ki.7

Előre kell bocsátni, hogv a város la
kossága könyvtár hiányában is olvasha
tott könyvet, hiszen léteznek már a köl- 
csönkönyvtárak. A Bach-korszakban, az 
1850-es évek közepétől Oblath könyvke
reskedő áll az érdeklődők rendelkezésé
re,8 de más könyvesboltokból több év
tizeddel később is kikölcsönözhetek a 
könyvek.



Schiessler Gyula főelemi tanigazgató 
1862 elején a városi tanácshoz intézett 
kérelmében többek között a célszerű nép
nevelés fontosságára hívja fel a figyel
met. De hogy az addig elért eredmények 
még inkább kifejezésre jussanak, jó köny
vek társaságát kell keresnünk, könyvtá
rakat kell létesíteni. Ilyen célok vezérel
ték a főelemi iskola tanítóit, akik több
nyire adakozás útján — 1859-től kezdve
— gyarapítják könyvtárunkat, s 1862nben 
a tanítói könyvtár állománya mintegy 
100 kötet.9 Hozzáfűzhetjük, hogy ekkor
tájt már a szabadkai börtön is büszkél
kedhet könyvtárral. Pest megye főügyésze 
1867 februárjában nyolc könyvvel aján
dékozza meg börtönünket (magyar—tót ol
vasókönyv, kis biblia, Peru felfedezése, 
protestáns naptár, Fáy, Tóm Jones stb. 
műveivel), miközben arról tudósít, hogy 
a külföld nevezetesebb fogházaiban, de 
az ország fegyházaiban is „emberiesnek 
van találva a könyvtár felállítása, mely
nek a lelkész vagy várnagy gondviselése 
alatt van helye".10 Az olvasni tudó fe- 
gyencek rendszeres könyvolvasása köte
lező. És a felügyelők, lelkészek nemcsak 
a rabok egészsége és lelkiállapota iránt 
tudakozódnak, hanem a kikölcsönzött 
könyv tartalmát is számon kérik. „Köny
vék és más taneszközök megszerzése ál
tal, aránylag csekély erővel igen üdvös 
eredményt lehet elérni, s nem egy lé
lek szabadítható meg az erkölcsi rom
lástól" — állapítja meg a főügyész.

A belügyminisztérium az 1870-es évek
től egyre nagyobb nyomatékkai hirdeti, 
hogy „a műveltségnek a nép között le



endő terjesztésére egyik legbiztosabb 
eszköz és mód a helyesen szervezett is
kolai könyvtárak felállítása".11 Felhívja 
az állami és az egyházi hatóságokat, hogy 
az ügyet karolják fel és minden lehetőt 
tegyenek meg. Czirfusz Ferenc, Bács— 
Bodrog megye tanfelügyelője 1877. ápri
lis 26-i „Körözvény"-ében kiemeli,12 hogy 
a jó népiskolákkal megvethetjük ugyan 
a népnevelés és -oktatás alapját, ámde 
ez még nem minden. Az iskola falain kí
vül figyelemmel kell kísérni a nép műve
lődését, „különösen vigyázván arra, hogy 
a nép lelke ne az úgynevezett ponyva 
irodalom termékeiből táplálkozzék, mely 
józan gondolkozását elfojtja, szívét meg
mérgezi, hanem oly jó irányú népies ol
vasmányokból, melyek értelmét fejlesztik, 
életczéljaiban elősegítik és szívét lelkét 
nemesítik" — hangzik a tanfelügyelő uta
sítása, majd arra kéri a községi elöljá
róságot, a városi tanácsot és az iskola
széket, hogy a nép- és iskolakönyvtárak 
létrehozásáért fáradozzon. Számos példa 
igazolja már, hogy egy lelkes pap, jegy
ző, bíró, tanító egészen átalakította a 
községet. Csekély áldozattal célt lehetne 
érni. Egyesek kocsmai adóssaga több, 
mint amennyi e nemes cél keresztülvite
lére szükséges. Azután nagy lelki bol
dogsággal töltene el mindenkit az, ha a 
népet vasár- és ünnepnapok délutánjain 
vagy a tél esti óráiban „egy e czélra fel
fogadott házban az ő felfogásához mért 
könyvek vagy gazdasági folyóiratok mel
lett találhatnánk" — állapítja meg Czir
fusz Ferenc.

Iványi István tanár megjelenésével 
(1875) nagy fordulat áll be a szabadkai



műveilődési életben. Gimnáziumi tanári 
működése mellett egyben a Nemzeti Ka
szinó könyvtárosa és választmányi tagja. 
Hallatlan szorgalommal és lelkiismeretes 
munkával újjáteremti a gimnázium ta
nári és ifjúsági, valamint a Nemzeti Ka
szinó könyvtárát.13 „A közkönyvtár esz
méjét már 1880-ban kezdtem a kaszinó
ban megpendíteni, s ezt a társaskörök 
könyveinek egyesítésével véltem létesíteni. 
Ezen terv persze visszhangra nem ta
lált. Később, 1885-ben a város hatósága 
által hivatalos úton és aláírásokkal igye
keztem tervemnek híveket szerezni. Ma
gánúton és újságokban folyton agitáltam 
tervem mellett" — írja Iványi visszaem
lékezéseiben,14 aki mindvégig törhetetle- 
nül hitt céljainak megvalósulásában. Az 
ajándékozott és más módon begyűjtött 
könyveket ideiglenesen a tágas gimná
ziumi könyvtárban helyezte el.15 Sőt már 
az 1885 augusztusában elhatározott le
véltári jegyzőkönyvek és nyomtatványok 
átszállítása is a leendő városi közkönyv
tár gyarapíjtásának jegyében történik.16 
Iványi 1886. június 20-i beadványában 
örömmel jelenti: „Közel egy éve annak, 
hogy városunkban egy messzeható kul
turális eszme testet öltött, amennyiben a 
tek. tanács tudta és beleegyezésével a 
gymnas. tágas új könyvtári helyiségében 
egy leendő városi közkönyvtár részére 
könyveket gyűjtögetek... Közadakozás 
már megvetette az alapot.. ,"17 A közgyű
lés 200 forintot szavazott meg e nemes 
célra. Ezért Iványi kéri egy állandó köz- 
könyvtári bizottság kinevezését, a polgár- 
mesteri és más városi hivatalokban el
heverő könyvek és nyomtatványok áta



dását, a helybeli nyomdák felszólítását, 
hogy nyomtatványaikból kötelező példá
ny óikat adományozzanak a könyvtárnak. 
Azonban a tanács még a kétszáz forint 
kiutalását is halogatja. Erre Iványi a 
szabadkai sajtóban többször kifejti vé
leményét a közkönyvtár ügyének érdeké
ben, miközben ádáz eszmei harcot foly
tat a maradisággal szemben. De a tanács 
tudtára adja, hogy a további könyvgyűj- 
tésre és általában a városi közkönyvtár 
szervezésére magánbuzgalma nem jogo
sítja fel, hanem az ügyet hivatalos meg
bízással óhajtja ezután folytatni.18 Taná
runk 1887. december 20-i nevezetes me
morandumában (lásd a mellékletben!) 
többek között a közkönyvtár létesítése 
érdekében kifejtett eddigi erőfeszítéseket, 
annak jelentőségét adja elő, valamint a 
könyvtári bizottság megalakítását java
solja. Különösen figyelmet ébresztenek a 
hat pontba foglalt vezérelvek, melyek a 
közkönyvtár szervezésében nyújthatnak 
útmutatást. Ezekben többek között ar
ról tesz említést, hogy a közoktatási bi
zottság néhány tagjának kellene gondos
kodnia a rendelkezésre álló pénzösszeg 
célszerű felhasználásáról. Első teendő te
hát a könyvtár gyarapítása; a megőrzés 
és a rendezés munkája Iványira hárulna. 
A közkönyvtár jellegénél fogva legyen 
népkönyvtár, de a művelt közönség igé
nyeit is elégítse ki. Ennek valóra váltá
sára nagy feladat hárul a könyvtári bi
zottságra. A memorandum kitér a köny
vek tartalmára, nyelvezetére, a külön
böző szakterületekre . . .  Iványi azonban 
a könyvek nyelvezetével kapcsolatban el
fogultságról tesz tanúbizonyságot: nem



hangsúlyozza ki a magyar és német nyel
vű munkákkal együtt a szerb és horvát 
(bunyevác) nyelven íródott könyvek fon
tosságát, holott ez elkerülhetetlen, ha az 
akkori lakosság összetételiét vesszük szem- 
ügyre. Végül kiemelhetjük Iványi kez
deményezését a közkönyvtáron belül egy 
olyan osztály létesítésére, amely „tisztán 
helyi értékű nyomtatványokból” állna.

Iványi István memorandumát azon
ban ez idő tájit a közgyűlés nem vitatja 
meg, mert fontosabbnak tartja az iskolák 
és óvodák létesítését. Tanárunkat és a 
közkönyvtár ügyének pártfogóit nem ked
vetlenéi el a hatóság intézkedése, ha
nem állhatatosan folytatja megkezdett 
munkáját, míg végre a belügyminiszté
rium 1892. január 7-én helyben hagyja az 
Iványi által még 1890-ben megszövegezett, 
majd módosított alapszabályokat.19 Ugyan
ez óv március 6-án megtartják az ala
kuló gyűlést és Iványit választják meg 
könyvtárosnak.20 A törvényhatósági bizott
ság 1893 elején a Közikönyvtár Egyesület 
könyveinek és folyóiratainak elhelyezé
sére (a gimnázium helyett) a régi tör
vényszéki épület két helyiségét jelöli ki.21 
Dr. Guln György egyesületi elnök 1892. 
március 26-i kérelméből kitűnik, hogy a 
Közkönyvtár Egyesület csaknem 200 ta
got számlál.22 Nem sokkal később Far
kas Zsigmond, az újonnan választott el
nök évi segélyt kér, ami elé a tanács 
immár nem gördít akadályt.23

Ezután felgyorsulnak az események. 
A Közkönyvtár Egyesület minden alkal
mat megragad, hogy gyűjteményét nö



velje. A könyvek és nyomtatványok mel
lett a régiségek sem kerülik el figyelmét. 
A közgyűlés már 1893-ban elvben elfo
gadja Iványi előterjesztését (Gohl ödön 
-indítványát) egy régiségi múzeum meg
szervezésére, s e célra a következő év
ben bizonyos pénzösszeget is kiutal a 
hatóság Gohl Ödön gimnáziumi tanárnak 
kétségkívül nagy szerepe volit abban, hogy 
olyan könyvtárral egybekapcsolt múzeum 
létesüljön, amely . .természetrajzi, ré
giség-történeti s különösen Szabadka vá
ros múltjára vonatkozó emlékeket és 
néprajzi tárgyakat.. foglal ekkor ma
gában. A közkönyvtár szintién 1894-ben 
nyitja meg kapuit a nyilvánosság előtt,24 
s a múzeumosztállyal történt bővülése 
még nagyobb anyagi kiadásokra kény
szeríti az egyesületet. Általában évi négy
száz forint összeget folyósíit a hatóság, és 
Farkas egyesületi elnök ezután a múze
um fejlesztését különösen szem előtt 
tartja.25 A már Közkönyvtár és Múzeum 
Egylet elnevezés'sel működő intézmény 
1897 októberében arról értesül, hogy Jám
bor Pál (Hiador) költő örököse, Németh 
Mária, felkínálta városunknak megvétel
re a költő könyvtárát.26 Haverda Mátyás 
főgimnáziumi igazgató, id. Franki István 
és Siebenburger Károly tanárok átvizs
gálják a könyvárat, jegyzéket készítenek 
és azt jelentik, hogy a könyvállomány 
mennyiségileg ugyan jelentékeny, de „rész
ben csonka művekből áll, részben pedig 
rendezetlen". Jámbor Pál sokáig volt a 
szabadkai főgimnázium igazgatója és en
nek kapcsán a jelentés így folytatódik: 
„Ha a tekintetes Tanács mindezek da



czára — tekintettel az elhunyt költő ha
zafiúi, irodalmi és nevelő-oktatói érde
meire — e könyvtár megvásárlását el
határozná s azt mint »Hiador- könyvtárt« 
kezeltetné, szerény javaslatunk az, hogy 
ezen könyvtár, ha az elhunyt költő kéz
iratai is ahhoz csatolhatnak, 400 frtot 
megér". A városi könyvtár természetesen 
megvásárolja a négyszáznál több köny
vet. (Hiador könyveinek leltára a szabad
kai levéltárban a II. 228/1897 jelzet alatt 
található meg.)

Iványi István 1896 októberében tollba 
mondja kérelmét:27

„Tisztelettel alulírott több évi szór- 
galmas gyűjtés és költséges beszerzések 
által a tudomány minden szakát felölelő 
könyvtárat gyűjtöttem össze. — Szemem 
világát elveszítvén sok költség és fárad
sággal összegyűjtött könyveim reám néz
ve hasznavehetetlenekké lettek.

Mindezeknél fogva azon ajánlattal lépek 
a t. tanács elé, hogy könyveim közül azo
kat, melyek a főgimnáziumi tanári és if
júsági könyvtárban szükségesek és hasz
nálhatók, igen jutányos árban átadom a 
t. tanácsnak, illetve a mondott intézet
nek" — írja a neves monográfus és egyik 
későbbi kérelméhez csatolja könyveinek 
jegyzékét,28 amelyből azután Siebenbur- 
ger Károly és id. Franki István kiválaszt
ják a megfelelő példányokat. Ennek elle
nére a tanács elodázza a kérdés megoldá
sát, s a főleg német nyelvű (és a né
met irodalmat felöilelő) könyvek csak 1898 
elején kerülhetnek a főgimnáziumba mint
egy 500 forint vételár ellenében.



1897-ben Fraknói Vilmos püspököt, 
történetírót nevezik ki a múzeumok és 
könyvtárak országos főfelügyelőjévé. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter meg
küldi „A törvényhatósági, községi feleke
zeti és egyesületi múzeumok és könyvtá
rak országos felügyeletének, szervezésé
nek és gyarapításának szabályozásáét.29 
E szabályzatból kitűnik, hogy az orszá
gos főfelügyelő feladata a törvényhatósá
gi, községi, felekezeti vagy társadalmi ja
vadalmazásból fenntartott múzeumok, 
képzőművészeti, iparművészeti, régészeti, 
természetrajzii és néprajzi gyűjtemények, 
valamint az azokkal kapcsolatos vagy ön
álló könyvtárak ellenőrzése, tanácsokkal 
való ellátása és tanulmányozása. A mi
niszter gyümölcsöző együttműködésre szó
lítja fel Szabadka törvényhatóságát. A 
Közkönyvtár és Múzeum Egylet 1899. 
március 30-i kérvényében egyebek között 
előadja, hogy az egyesület az országos 
főfelügyelőségtől nagyobb évi segélyt kért, 
ám nem teljesülhetett az óhaja, mert a 
helyiséghiánnyal küszködő intézmények 
nem részesülhetnek ilyen támogatásban.30 
A szabadkai egylet igen nehéz körülmé
nyek között teljesítheti „culturalis mis
sióját", s a folyamodvány ekképpen tárja 
elénk súlyos gondjait:

„Mostani helyiségünk ugyanis áll há
rom szobából, mely közül csak is egynek 
van ablaka, a másik kettőnek nincs; a 
hátúlsó az udvarra nyíló üveges ajtón 
át kap világosságot, míg a középső a 
másik két szobából. Ily körülmények kö
zött könyvtár helyiségünk oly sötét, mi
szerint ott a legnapfényesebb időben is



Iványi István 1887-ben már a közkönyv
tár megalakításán munkálkodik



Dr. Guln György egyesületi elnök beadvá
nyából (1892) kitűnik, hogy a Közkönyv
tár Egyesület 1892. március 6-án immár 
végleg megalakult és a törvényszéki épü

letben kellene elhelyezni



A törvényhatósági bizottság határozatot 
hoz Milkó Izidor író mintegy 12 000 kötet
ből álló könyvtárának megvételéről (1917)



Toncs Gusztáv megküldi dr. Bíró Károly 
polgármesternek a Városi Közkönyvtár és 
Múzeum szervezésére vonatkozó általános 

irányelveit (1918)



nehezen lelhet látni, s a könyvtár veze
tését csaik is a legnagyobb megerőlteté
sével a szemneik lehet teljesíteni s az 
avval foglalkozó valósággal a megvaku- 
lásnak van kitéve.

Azon felül könyvtár helyiségünk köny
veink és múzeumunk számára már most 
szűknek bizonyult, mit mutat azon kö
rülmény, hogy számos könyvet el sem 
lehet helyezni, s így a közhasználatnak át
adni."

Ezután a múzeumosztály gondjairól 
szól és a válságos helyzet áthidalására 
tett javaslatokkal zárul a beadvány. A 
gimnázium ez idő tájt éppen új épüle
tébe költözködik és a városi tanács ele
get tesz a kérelemnek: átengedi a régi 
gimnázium néhány bútordarabját az egye
sületnek. Bibó-Bige György múzeumőr 
most a városi levéltárban elfekvő tör
ténelmi értékű tárgyak összeállítását in
dítványozza.31 Balogh Károly levéltáros 
levéltárában a muzeális tárgyak mellett 
sok történelmi vonatkozású könyvre (vá
rosok és vármegyék monográfiái stb.) 
bukkanhatunk,32 amelyek 1901 folyamán 
átkerülnek a már rendezettebb körülmé
nyek között működő Közkönyvtár és Mú
zeum Egyletbe. Farkas Zsigmond elnök 
és társai azonban továbbra sem nyug
szanak, főként az évi 400 korona pénz
segélyt keveslik. Az elnök 1903. június 
végén terjedelmes beadványban fordul 
a közgyűléshez; ebben az évi juttatás 
felemelését és az egylet helyiségeinek ki
bővítését stb. kérelmezi.33 Sok érdekes és 
nagyon fontos mozzanatra, az intézmény 
életének mostoha körülményeire tapint



rá Farkas Zsiigmond. Elmondja, hogy a 
közkönyvtár háromezer művet tartalmaz 
ötezernél több kötetben, s a két udvari 
szoba zsúfolásig megtelt könyvekkel. A 
nehézségeik ellenére az egyletnek tovább 
kell fejlődnie, gyarapítania könyvállomá
nyát „régibb fontosabb művek s az újabb 
irodalmi termékek beszerzésével”. Az egy
let összes teendőit két személy látja el. 
A könyvkiadó — aki rendesen gimnáziumi 
tanuló — csakis a könyvkiadást végezhe
ti. A többi irodai teendőt a könyvtáros 
végzi: a könyvkiadást ellenőrzi, a könyv- 
használatot naplózza, magát a könyvtárt 
rendezi, vezeti a könyvtári naplót, a köny
vek törzslapozását. Ezenkívül a múze
umot rendezi, leltározza, törzslapozza, ka
talogizálja és a levelezéseket lebonyolít
ja. A munka tetemes részét a hivatalos 
óráin kívül végzi. Farkas elnök továbbá 
kéri a gáz bevezetését a könyvtárszobá
ba, az ablakok kijavítását, az olvasószo
ba és a könyvtári iroda berendezését stb. 
Rámutat arra, hogy a tagdíjból szárma
zó jövedelem ós az évi négyszáz korona 
városi segély más városokhoz viszonyít
va igen csekélynek bizonyul.

Még talán az egyletet is váratlanul 
éri, amikor a városi tanács kevéssel ké
sőbb már segítségére siet. A Közkönyv
tár és Múzeum Egylet berkeiben azon
ban ezután sem lesz rózsás a helyzet. 
A múzeumok és könyvtárak országos fő
felügyelősége 1905. július 12-én (Fraknói 
Vilmos aláírásával) leiratát így kezdi:34 
„Az a sajnálatos körülmény, hogy az 
1890-ben, illetve 1896-ban megalakult sza
badkai közkönyvtár és múzeum-egylet,



mely létezése első éveiben oly eredmé
nyes munkásságot fejtett ki, életképes
ségét — jórészt a tagok részvétlensége 
folytán — szinte végkép elvesztette.” A 
főfelügyelőség mosit azt óhajtja, hogy az 
egylet feloszlása után annak könyvtárát 
és múzeumát a város vegye kezelésbe. 
Ha ez bekövetkezik, az államsegélyt ter
mészetesen tovább folyósítják. Erire a 
városi tanács 1905 júliusában értesíti a 
Közkönyvtár és Múzeum Egyletet, hogy 
„a város közönsége ezen, a város és 
környékének kulturális központjává fej
leszthető intézményt szükség esetére haj
landó a saját kezelésébe átvenni”. Far
kas Zsigmond elnök 1906. április 6-án 
közli, hogy az egylet készen áll a város 
javára minden tulajdonjogáról lemondani 
és feloszlani/5 Ez azután be is követke
zett ugyanez óv júliusában.36 A felosztás 
előzményeivel és az intézmény további 
sorsával e sorok írója egyik korábbi írá
sában már foglalkozott.37 (Lásd e kötet
ben a múzeummal foglalkozó részt)!

A főfelügyelőség örömmel veszd tudo
másul az egylet „városi tulajdonba való 
átvételét” és röviddel később négyszáz 
korona könyvtári államsegélyt javasol. 
Ám adatunk van arról is, hogy Farkas 
Ferenc színigazgató száz koronát juttat 
el a Közkönyvtár és Múzeum Egylet cí
mére.38 Az intézmény 1908-ban már nem 
részesül államsegélyben. A városi szék
ház építése folytán a hivatalokat nagy 
szorultságban helyezték el, úgyhogy a köz
könyvtár és múzeum is helyiséghiány mi
att 1908-ban zárva volt. Időközben az in
tézmény felügyeletét a város Bölcskei La-



jós múzeumőr kezéből Balogh Károly 
főlevéltárosra bízza,39 akinek gondos mun
kája következtében e kilátástalan hely
zetbe került „szelllemi kincsestár" lassan 
talpra áll. A főlevéltáros már 1908 no
vemberében közli, hogy a „régi könyve
ket, de különösen múzeumi tárgyakat...  
szakértelemmel eszközölt gondozás-, ál
landó, naponkénti szellőztetéssel stib. le
het csak az enyészettől megóvni."40 Ké
sőbb tanácsi engedéllyel Budapestre uta
zik, hogy a helybeli múzeum kezeléséhez 
és fenntartásához szükséges szakismere
teket elsajátítsa, majd 1910 elején elké
szíti a közkönyvtár leltárát.41 Mint tud
juk, Balogh főlevéltáros kivette részét a 
városi levéltár rendezéséből is és volt 
annyi ereje, hogy a múzeum mellett a 
könyvtári állományt áttekintse, gyarapít
sa. Évről évre (egészen 1918-ig) nagyszá
mú fővárosi lapot rendel meg közkönyv
tárunk részére,42 amelyek a tudomány kü
lönböző tárgykörét ölelik fel. Balogh Ká
roly 1911 novemberében már azt jelenti, 
hogy a városi közkönyvtár és múzeum 
úi, a réginél immár tágasabb és célsze
rűbb helyiségeibe (a Magyar-féle házba) 
megkezdhető az átköltözködés, azután pe
dig a szakszerű berendezkedés. Minthogy 
ez egy ember erejét jóval felülmúlja, 
„azért a feladat helyes megoldása szem
pont iából javaslom, hogy a múzeumtól 
a közkönyvtár különválasztassék és egy 
külön erre alkalmas egyén kezelésére bí- 
zassék, aki ezen kívül egyszersmind a 
múzeum és (közkönyvtár hivatalos ügyeit 
is vezetné és az intézetet kifelé képvisel
né''43 — indítványozza a főlevéltáros.



Időközben újra napirendre kerül Mái
kó Izidor jeles író rendkívül értékes ma
gánkönyvtárának átvétele. De miről is 
van szó? Adataink szerint a szabadkai 
író már 1906 decemberében a tanácshoz 
fordul könyvtárának átengedése ürügyén, 
hogy gyarapítsa az akkor még hatezer 
kötetet számláló és feloszlott Közkönyv
tár és Múzeum Egylet gyűjteményét, 
hiszen a város ezentúl a közönség 
számára hozzáférhetővé kívánja tenni 
az egylet könyvállományát.44 Azonban 
különböző ellenvetések és más nehézsé
gek következtében elodázzák a kérdés 
megoldását. Bíró Károly polgármes
ter érdeme, hogy az indítványt vég
leg mégsem vetik el. És hosszú idő után 
(1917 decemberéiben) Bíró Károly ismét 
napirendre tűzi a könyvtárügyet. „Köz
tudomású, hogy Szabadka városnak szám
ba vehető könyvtára nincs. Régi vágyam, 
hogy ennek a kultúra szempontjából na
gyon szomorú állapotnak véget ves/sünk, 
s olyan nagyszabású közkönyvtárat állít
hassunk fel és nyithassunk meg a kö
zönség számára is, a mely okos, céltu
datos és szakszerű továbbfejlesztés mel
lett — ha bizonyos áldozatoktól nem 
riadunk vissza — rövid időn belül az 
ország tekintélyesebb könyvtárai közé lesz 
sorozható"45 — oilvasható a tanácshoz in
tézett kérelemben. A már mintegy tizen
kétezer kötetet számláló Milkó-féle magán- 
könyvtár — a szakvélemény szerint — 
többek között ötvennyolc 1513—1592 kö
zött kiadott eredeti művet tartalmaz. De 
megtalálható a XVII. század kilencven- 
egy, a XVIII. század elejétől a XIX. szá



zad első két évtizedéig terjedő időköz 
kétszázhét ibeoses és ritka példánya is.

„A régibb művek között számos köny
veit találunk, melyekeit kiadóik vagy szer
zőik neve és ritkaságuk valóságos mú
zeumi példányokká emelt. így láttunk 
több könyvet az amsterdami Elzevir, a 
velencei Aldus, a firenzei Giunta, a pár
mai Bodoni, a pártisi Didót, Wetstein, Gi- 
olito és más híres világcégék kiadványai 
közül.

A Milkó^könyvtár rántásainak értékét 
azonban nemcsak régiségük adja mieg, 
hanem külső kiállításuk szépsége.. .  Azon
kívül van a gyűjteményben néhány kéz
iratos mű is a XV., illetve a XVIII. szá
zadokból s több kézifestésű könyvtáblák
kal ellátott munka, több korhű fascimile 
kiadás .. .  Végül még ki kell emelnünk, 
hogy a könyvtár gazdag a réz- és acél- 
metszettel és színes képekkel díszített 
könyvekben...  A Mükókönyvitárban 3430 
szerző [van] képviselve 9250 művel mint
egy 10600 kötetben és körülbelül 1400 fü
zet és folyóirat, így tehát megállapított
nak tekinthető, hogy a könyvtár a 12000 
kötetet kb. meghaladja"46 — állítja szak- 
véleményében Loósz ístván főgimnáziumi 
tanár, dr. Pásztory Endre főgimnázdumi 
tanár és a Nemzeti Casino könyvtárosa, 
Resch Béla, a kereskedelmi iskola igaz
gatója és a Néprajzi Múzeum őre, Balogh 
Károly főlevéltáros, a városi Közkönyv
tár felügyelője.

A törvényhatósági bizottság hajlandó 
e kivételes értékű könyvtárat nyolcvan- 
ezer korona értékben megvásárolni és 
„ezzel egy modern közkönyvtár alapját



lefekteti".47 A hatóság előlegként kifize 
tett ötvenezer koronát és megbízza Toncs 
Gusztávot, a kereskedelmi iskola igazga
tóját 1918 szeptemberében a közkönyvtár 
vezetésével, annál is inkább, mert a Mil- 
'kóféle könyvtár beillesztése, annak köz- 
használatba bocsátása különös szakértel
met és készséget igényel. A magánkönyv
tár átvételére már a Monarchia összeom
lása után igen viszontagságos körülmé
nyek között került sor48 és egészen 1926- 
ig elhúzódik az ügy. Sajnos a gyűjtemény 
tekintélyes részének idővel nyoma veszett, 
s ezzel pótolhatatlan veszteség érte mind
máig a városi könyvtárat.

Hadd térjünk közben vissza Toncs 
Gusztávhoz. Már kinevezése előtt a pol
gármesterhez intézett egyik bizalmas le
veléhez csatolja (1918. augusztus 6-án) a 
közkönyvtár és múzeum szervezésére vo
natkozó irányelveit.49 Nyolc pontban fog
lalkozik a jövő közkönyvtárával. Célsze
rűnek tartja, ha a múzeummal egy szer
vezetet alkot, amikor egy vezetés alatt 
működik, ment egymás munkáját kiegé
szítik. Jellegére nézve tudomány terjesztő 
és népszerűsítő intézet: könyveiket gyűjt, 
kikölcsönöz, előadásokat és tanfolyamo
kat rendez. A társadalom valamennyi osz
tályát szem előtt tartja. Az állomány 
rendezése tudományos elvek alapján tör
ténik. A könyvtár fő célja a használat, 
a gyűjtés csak eszköz. A közkönyvtár 
eredeti állományához tartozik a Milkó-fé- 
le könyvtár, amelyet még ki kell egészí
teni a Zomborcsevics-féle könyvtárral és 
a .tanári könyvtár jelentős részével. Ezen
kívül más könyvgyűjteményekre is igényt



tart a közkönyvtár. Voltaiképpen egy egy
séges könyvtárat kell szervezni azzal, 
hogy a meglevő állomány alaposan ki
selejtezendő. Miután a közkönyvtár pil
lanatnyilag rendezetlen, különféle kata
lógusok és címtárak készítésére van szük
ség. A szabadkai és a szabadkai vonat
kozású munkákat külön kell katalogizál
ni. Legyen a könyvtár könnyen hozzáfér
hető; a kikölcsönzést és az olvasóterem
ben folyó munkát ne akadályozzák fö
lösleges alakiságok. — „A közkönyvtárat 
ikiváltképen a középosztály veszi igény
b e . . .  Ki kell elégíteni az alsóbb nép
osztályok olvasó szükségletét is, erre a 
célra a város külső és belső területén fi
ókkönyvtárak, kiadóhelyek, kisebb állan
dó vagy vándarkönyvtárak — lehetőleg 
az iskolák mellett — állítandók fel” — 
emeli ki Toncs Gusztáv, majd a közkönyv
tári előadások kivételles jelentőségéről szól, 
amelyeknek a szabad oktatást kell ki
egészíteniük és az iskolai munka haté
konyságát fokozniuk, de még a napi kér
désekkel is foglalkozniuk kell. A köz
könyvtár a múzeummal való kapcsolaton 
keresztül teljesedik ki.

Toncs irányelvei már nem válhattak 
valóra a tönk szélére jutott Osztrák—Ma
gyar Monarchia vidéki városában. Ami
kor a lakosság már a bizonytalan jövő 
elé nézett, nagy örömmel és köszönettel 
fogadja a városi közkönyvtár a néhai 
Iványi István történetíró hagyatékából 
származó könyvadományt, amelyet a csa
lád 1918 januárjában ajándékozott az in
tézménynek.50 A könyvjegyzékben az aláb
bi ötvennyolc mű szerepel:51



1. Molnár A.: A közigazgat ás és törté
nete Magyarországon, 1881.

2. Knigge: Umgang mit den Menschen, 
1828.

3. Horváft I.: Tudományos gyűjtemény,

4. Goethe: Faust.
5. Tekla Navean: Nordische Mithologie, 

1872.
6. Makulay: Milton, 1876.
7. Szebeszta: gr. Széchenyi István, 1888.
8. Kölcsey: Parainezis, 1888.
9. Bomstein A.: Természet könyve, 2 kö

tet, 1875.
10. Hamasi Béláné: Élet és iskola, 1910.
11. Till Eulensipiegel.
12. Szeíbeszta: Lélektani rajzok, 1888.
13. Turbucz: Az emberi beszéd eredete, 

1885.
14. Sziebenburger A.: Bottyán generális, 

1902.
15. Iványi I.: Lúgos története, 1907.
16. Bibó-Bige György: Az írás története, 

1902.
17. Szőrén F.: Mi okozta a reformációt?,

1898.
18. Dr. Schlauoh: Eszmék a középkor kúl- 

■túréletéből, 1865.
19. Bibó-Bige György: Praehistoria, 1901.
20. Dr. Reisner I.: Az egyházjog fogalma,

1899.
21. Dr. Reisner I.: A konkordátumról,

1898.
22. Károlyi G.: Üj testamentum, 1873.



23. Birányi A.: Pesti forradalom, 1848.
24. Bács—Bodrog vm. tört. társ. Évköny

ve I—XXXII. évf. 7 kötet és 16 fü
zet.

25. Saphiir: Ausgewahlte Schuften, 1865. 
9 kötet.

26. Vasárnapi Üjság, 1877/8. 2 kötet.
27. Görög: Magyar Atlasz, 1802.
28. Magyarország és a Nagyvilág, 1875.
29. Háborús krónika, 1877.
30. Kalmár I.: Dalok könyve, 1862.
31. Útmutatás a szőlőművelésre, 1898.
32. Frank I.: Szabadka ismertetése, 1899.
33. Szabadka 1902—1912. évi közigazgatá

sa, 1912.
34. Tisza gróf beszéde a hadirokkantaik

ról, 1917.
35. Emléklap Blaha Lujzáinak, 1898.
36. Szemák: Német irodalom története, 

1887.
37. Gróh R.: Magyar Simplicissimus, 1880.
38. Loósz I.: Deák F. emléke, 1904.
39. Thomay: Egyházi beszéd, 1900.
40. Igazság, politikai hetilap, 1908. 3 fü

zet.
41. Kempelen Gy.: Kazinczy Emlék, 1879.
42. Dr. Mundioh: Nyílt levél dr. Schlauch 

püspökhöz, 1891.
43. Emléklap 1860. évre.
44. Üjabb Nemzeti Könyvtár, 1852.
45. Szana: Koszorú, folyóirat. 2 füzet, 1879.



46. Mészáros: Cipruság III. Béla király 
emlékére, 1898.

47. Deák Ferencz felirata, 1861.
48. Pedagógia, 1863.
49. A. Schmidt: Adelsberger Grotte, 1858.
50. Guide di Roma, 1886.
51. Karcsanyéki: Emlék, 1862.
52. Csokonai Vitéz Mihály versei, 1873.
53. Horvát: Magyar irodalom története, 

1893.
54. Stimmen aus Ungaim, 1843.
55. Magyar Nemzeti Hiszekegy, 1872.
56. .Túl. Páráid: Die Záhne und ihre Pfle

ge.
57. Dr. Bányai: Hogyan kell ápolni a fo

gaikat?, Í894.
58. Riedl: Német irodalom kézikönyve.

Csak üdvözölhetjük a hatóság és a 
.közkönyvtár felügyelőjének erőfeszítéseit, 
hogy ilyen válságos időben, amikor a 
Monarchia gazdasági bomlása már nyil
vánvaló, a városi közkönyvtár átszerve
zésén, újabb értékes gyűjteményeik meg
szerzésén és leltározásán, a kormányható- 
sággal való együttműködésen munkálko
dik. Az a tény, hogy a világégés idején 
a közkönyvtár és múzeum52 nem zárja be 
kapuit, feltétlenül közrejátszik abban, 
hogy az intézmény a rendszerváltozás után 
is folyamatosan fejlődött.
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MELLÉKLET

A.

Iványi István 1887. december 204 me
moranduma a szabadkai közoktatási bi
zottsághoz.



„Mélyen tisztelt Bizottság!
A városi közkönyvtár eszméje már 3 

óv óta képezi nyílt megbeszélés tárgyát 
az érdeklődők között és a helybeli la
pokban. S azért nem tartom szükséges
nek e messzeható kulturális tényezőnek 
nagy s üdvös feladatát, áldásos célját e 
helyen újból felsorolni; tudja azt minden
ki, aki a népnevelést és a közművelődés 
fejlődését csak némileg és figyelemmel 
kísérte.

Hogy ily intézmény nálunk is szük
séges vagy legalább is nem fölösleges, 
arról is már többször volt szerencsém 
különböző alkalommal szólani; s annak 
létesítését társadalmi úton kísérlettem 
meg, de célszerűbbnek látszott, ha ezen 
eszme valósítását törvényhatóságunk te
szi egyik feladata tárgyává és az ügyet 
városi összpolgárságunk közmívelődése 
szempontból a maga hivatalos és morá
lis tekintélyével inaugurálja. — S a vá
rosi t. tanács ezen eszmét magáévá te
vén s kulturális missióját e téren is tel
jesíteni óhajtván már 1885 és 1886-ban 
kérelmemre a városi levéltárban és egyes 
hávatalhelyiségekben heverő s ott nem 
szükséges vagy kettős példányban levő 
könyveket, nyomtatványokat s iratokat e 
városi közkönyvtár részére engedte át; 
egyes városi polgárok és tanulók is több 
könyvvel járultak hozzá annak szaporí
tására, a nemz. Kaszinó pedig régi hír
lapjait engedte át e célra.

Mindezen ajándékokat a gymnas. ta
nári könyvtár új tágas helyiségében gyűj
töttem össze.



A városi tanács és a közgyűlés .tovább 
is ment, és a létesítendő városi közkönyv
tár részére az 1886. évre 200 forintot, 
az 1887. évre is 150 forintot vett fel a 
költségvetésbe. Bármily cseikély összegek 
is ezek, de az eszme eképeni felkarolá
sa szempontjából ennek is örvendhetünk.
— Az ügy rendezetlensége miatt azonban 
ezen pénz még nem fordíttathatott ren
deltetésére. Másrészt az 1887. évi szt. Ist
ván napi népmulatság összes tiszta jö 
vedelme (160—170 frt) is az intézők ha
tározata szerint a városi könyvtárt ille
ti. Ugyanazon okból ezen összeget sem 
lehetett még felhasználni.

S azért fordultam f. évi szept. 29. új
ra a városi tanácshoz azon kérelemmel: 
minthogy a közkönyvtár ügyének továb
bi vezetésére magánbuzgalom nem jogo
sít fel, nehogy az egész dolog ismét meg
akadjon — méltoztassék engem erre hi
vatalosan is megbízni és a közkönyvtár 
ügyének rendezésére egy 3—4 tagú ide
iglenes könyvtári bizottságot kiküldeni, 
amely a további teendők iránt tanácskoz
zék és intézkedjék.

A városi tanács erre az ügyet a köz
oktatási bizottsághoz tette át, mint vá- 
rosnuk kulturális és intellektuális ér
dekeinek törvényszerinti őréhez. — A t. 
bizottságnak feladata tehát a városi köz
könyvtár ügyét valahára a rendszeres 
megállapodás terére vinni és városunk 
közmívelődésének őszinte felkarolásával, 
az ügy komolyságához képest, azt a köz
gyűlésnek hatshatóan ajánlani.

Ennyit az ügy jelenlegi állapotáról.
S hogy a t. bizottság tanácskozásá

nak némi kiinduló ponttal is szolgálják,



a következőben előadom azon vezérelve
ket, melyek a városi közkönyvtár leendő 
szervezésében nézetem szerint irányadók 
lehetnek.

1. A bizottság mondja ki határozot
tan, hogy a közkönyvtár létesítését vá
rosunk közmívelődésének emelésére igen 
óhajit ja. Első sorban a városi törvény- 
hatóság van hivatva azt megteremteni, 
anyagi és erkölcsi támogatással felsegí
teni, végre társadalmi úton is gyarapíta
ni s megerősíteni.

2. A könyvtár a város tulajdonát ké
pezi, a városi hatóság közvetett fel
ügyelete alatt áll. Címe: Városi Köz
könyvtár Szabadkán.

3. Minthogy a könyvtár most még 
megteremtve nincsen, hanem csak a gyűj
tés stádiumában van, egyelőre csak ar
ról kell első sorban gondoskodni. Erre 
pedig szükségesnek tartom, hogy egy 
3—4 tagú kutatási bizottság küldessék ki, 
amely főiképpen a már megszavazott és 
rendelkezésünkre álló pénzösszeg célsze
rű felhasználása, a szükséges könyvvásár
lások, a könyvtár magán úton leendő gya
rapítása s hasonló dolgok iránt felelős
ség .terhe alatt intézkedjék, valamint a 
könyvtárnak majdani megnyitása iránt 
is tervezetet vagy javaslatot terjesszen 
be a városi tanácshoz.

4. Első teendőnk tehát csak a gyarapí
tás, a beszerzés és rendezés. A beszerzé
sek történnének a város által e célra 
megszavazott és évenként költségvetésbe 
felveendő összegen; ide járulnak az egyes 
társulatok, társas körök, pénz- vagy más 
intézetek és magánosok pénz- és könyv



adományai. A jövedelem szaporítása tár
sadalmi úton; péld. hangversenyen vagy 
egyéb mulatság által is eszközölhető.

5. A már meglevő és még beszerzen
dő könyvtári anyag összegyűjtésére egye
lőre elegendőnek látszok a gymnas. könyv
tári helyiség, legföljebb még egy kis he
lyiség kívántatnék — raktárnak. A meg
őrzés és rendezés munkáját arra kikül
dendő könyvtári bizottság nevében ma
gam ígérem teljesíteni.

6. A közkönyvtár jellege ne egyoldalú 
legyen; sem kizárólagosan tudományos 
szakkönyvtár, sem pedig regénykönyvtár 
ne legyen. Ellenkezőleg legyen az törvény
hatósági könyvtár, népkönyvtár és ipar
kodjék a művelt közönség igényednek is 
lehetőleg megfelelni. A könyvtári bizott
ság teendője lesz ezen általános irányok
nak megfeiellő műveket kiszemelni és be
szerezni. Ilyenek a népszerűén írt tudomá
nyos munkák, az általános irányú encyc- 
lopaediák s hasonlók, a mezőgazdaság, 
ipar és a tudomány minden ágára vonat
kozó főképp népszerű munkák; a hazai 
és világtörténelmi munkák, nemzetünk 
remekírói és bölcseinek munkái; erkölcs
nemesítő s tanulságos ifjúsági és népolvas
mányok, tisztességes szépirodalmi művek. 
Ezen munkák nyelvezete lehet ugyan ide
gen is, de mégis első soriban magyar, 
azután német, mint amely nyelven a vi
lágirodalom kincsei legkönnyebben hoz
záférhetők. — A bizottság dolga lesz 
továbbá a m. tud. Akadémiát a közkönyv
tár létesítéséről tudósítani, amely azután 
szabály szerint kiadványait, a régieket, 
valamint a jövőben megjelenőket is ál
landóan meg fogja küldeni (díjtalanul).



így egyéb társulatokhoz is fordul. A 
helybeli könyvnyomdákat és szerkesztő
ket feLkéni, hogy nyomtatványaikból s 
lapjaikból egy egy példányt küldjenek 
be; így a városi törvényhatóság álltai kia
dott minden nyomtatványból is egy egy 
példány félreteendő. Ezekből egy osztály 
tisztán helyi érdekű nyomtatványokból 
állítható össze.

S ha ilyen és hasonló módon a könyv
tári anyag a városra nézve alig érezhető 
csekélyebb áldozatok árán lassanként 
annyira megszaporodott, hogy a könyv
tár egynehány év múlva a közhasználat
nak megnyittathatik, reményiem, hogy 
addig annak célszerű berendezésére és 
feliállítására az új építések következté
ben elégséges helyiséget is adhatunk. — 
A kezelő személyzetre pedig elegendőnek 
tartok egy felügyelőit egy vagy két ír
nokkal.

De erről bővebben szólani most még 
korai dolog. — Csak aziránt újítom meg 
kérelmemet, méltóztassék t. közoktatási 
bizottság! a városi közkönyvtár ügyét a 
közgyűlésnek melegen ajánlani és az em
lített elvek szerint a jelzett működési 
körre egy könyvtári bizottságnak kikül
dését indítványozni.

Szabadkán 1887. dec. 20.

A közoktatási bizottságnak 
alázatos szolgája

Iványi István



Toncs Gustáv „Irányelve"-i
A VÁROSI KÖZKÖNYVTÁR ÉS 

MÚZEUM SZERVEZÉSE.
— Irányelvek —

Közkönyvtár
1) Önállósága. — Minden más hivatal

tól függetlenül szervezendő. Egyedül csak 
a műzeummal kaipcsolható össze, de a 
múzeum önmagában is megállhat. A sza
bad oktatás szempontjából célszerű, ha 
egy szervezetet alkotnak és egy vezetés 
alatt vannak. (Lásd a 7. és S. pontot.)

A közkönyvtár mint önálló szervezet 
beosztandó a közművelődési és a népjó
léti ügyek közé, tanácsi referense a kul
túr tanácsos; közvetlen vezetője a könyv
tári bizottság, ennek referense a könyv
tár igazgatója. Személyzet: az igazgató, 
a könyvtártiszt és egy szolga. A tisztvi
selőknek is önállóknak kell lenniök, akik 
a könyvtár vezetését kizárólagos és nem 
mellékfoglalkozásként végzik.

Mint önálló és magas rangú közmű
velődési intézet önálló, az ő céljaira 
épült ún. közművelődési házban helye
zendő el megfelelő helyiségekkel: raktár
szobákkal, dolgozótermekkel, olvasó he
lyiségekkel stb.

Külön költségvetése van; bevétele: je
lentékeny városi dotáció (10—15 ezer kor.) 
és államsegély. Ezekbe a személyzet fi
zetése nincs bele számítva. Az orsz. na
gyobb közkönyvtárak és múzeumok költ



ségvetései a 15 és a 26 ezer kor. közt 
változnak.

2) Jelleme. Általános míveltségi nyil
vános közkönyvtár. Nem tudományos 
szakkönyvtár, hanem tudomány terjesztő 
népszerűsítő intézet, amelynek ebbeli jel
lege a mainál sokkal erősebben kidom
borítandó: könyveket gyűjt az irodalom 
minden ágából, könyveket kikölcsönöz, 
a könyvtárhoz kapcsolt olvasótermekben 
olvasásra kiad... előadásokat és tanfo
lyamokat rendez. Szem előtt tartja a tár
sadalomnak minden osztályát. Berende
zésében tudományos elveket követ és 
egész vezetése tudományos elvek szerint 
történik. Azonban a könyvgyűjtés csak 
eszköz, a könyvtár fő célja a használat, 
melyet a vezetőségnek valósággal meg 
kell alkotni és meg kell szervezni. Az 
alábbi tételek erre is vonatkoznak.

3) Könyvállomány. Gyarapodás. — A 
közkönyvtár eredeti állományához járul 
a Milkóféle könyvtár. Ezt ki kell egé
szíteni a Zomborcsevics-könyvtárnal és a 
gimnáziumi tanári könyvtár azon részei
vel, amelyek a szoros értelemben vett 
szakkönyvtár keretén túl vannak. To
vábbá vásárlandók: kész könyvgyűjtemé
nyek és egyes munkák, ez utóbbiak a 
költségvetés határain belül. A beszerzés 
nagy erővel folytatandó.

4) A rendezés elvei. — Egységes könyv
tárt kell szervezni. A közkönyvtárba be
jutott könyvtárak külön önálló volta 
nem tartható fenn. A mai állomány selej
tezendő. A duplumok csere útján értéke
sítendők. A közkönyvtár ma teljesen ren
dezetlen. A rendezés momentumainak a



következőknek kell lenni: tudományos
szakrendszer megállapítása, szakcsoportok 
felállítása, betűrendes, szak- és helyrajzi 
katalógusok készítése, ezenfelül: tárgyi, 
különleges és részleges címtárak s egyéb 
speciális katalógusok speciális célok sze
rint. A szabadkai és a szabadkai vonat
kozású munkák külön katalógusba fog- 
lalandók.

5) Használat. — A könyvtár könnyen 
hozzáférhető legyen. A kikölcsönzést és 
az olvasóteremben való olvasást fölösle
ges alakítások ne akadályozzák. Az olva
sóórák célszerű időre helyezendők. A tu
dományos kutatók és minden érdeklődő
nek a könyvtár igazgatója és könyvtár- 
tisztje útbaigazítást ad.

6) A szükségletek kielégítése. — A 
társadalom miniden rétegének a szükség
letét ki kell elégíteni. A közkönyvtárat 
káváltképen a középosztály veszi igény
be. Ennek nagy olvasóteremre van szük
sége. Ki kell elégíteni az alsóbb nép- 
osztályok olvasó szükségletét is, erre a 
célra a város külső és belső területén 
fiókkönyvtárak, kiadóhelyek, kisebb ál
landó vagy vándorkönyvtárak — lehető
leg az iskolák mellett — állítandók fel.

7) Közkönyvtári előadások. — A köz
könyvtárnak a szabad oktatást ki kell 
egészítenie, következőleg munkásságuk
nak bizonyos tekintetben párhuzamosnak 
kell lenni. Sorozatos és egyes előadások 
az irodalmi művek kiadásával és a mú
zeum tartalmával kapcsolatban. Jegyzetes 
katalógusok. írók műveinek bemutatása. 
Művelődés történi előadások a könyvről 
és a könyvtárakról stb. Előadók: könyvtári



és múzeumi őrök, könyvtárigazgató, ta
nári karok, Szabad Lyceum, művelt szak
értők stb. A közkönyvtári munkának be
le kell kapcsolódnia az általános kultú
rába, olykor még a napi kérdésekbe is. 
A közkönyvtári kulturális munka az is
kolai munkát fokozza, az általános kul
turális munkát kiterjeszti és behatóbbá 
teszi, vagyis magasabb közművelődést 
hoz létre.

8) Kapcsolata a múzeummal. — A mú
zeuminak és a közkönyvtárnak egymás 
munkáját ki kell egészíteniük. Amaz az 
ismeret reális anyagát, emez a kornak 
megfelelő feldolgozást szolgáltatja. A ket
tőt a szabad oktatás is összeköti egy
mással.

II.
Múzeum

A múzeum szervezésének általános el' 
vei sok tekintetben azonosak az előbbiek
kel. Az alkalmazás — a múzeum termé
szetének metgfelelőleg — más. A múzeum 
osztályokra osztandó, a szükséges új osz
tályok szerviezendők. Az osztályok élére 
tudományos képzettségű vezetőket kell 
állítani.

Szabadka, 1918. augusztus 4.

Összeállította: 
Toncs Gustván 

f. kér. isk. igazgató.



ADALÉK A SZABADKAI MÜZEUM 
TÖRTÉNETÉHEZ

Gróf Széchényi Ferenc már 1802-ban 
megalapítja Pesten a Magyar Nemzeti 
Múzeumot. Vidékünk kulturális fellendü
lését csak jóval később, a kiegyezést kö
vető időszaktól számíthatjuk. A gazda
sági viszonyok alakulásával (iparosodás, 
vasúthálózat, középítés stb.) nagy lehető
ségek nyílnak a művelődési élet kedve
zőbb alakulására. Egymás után különbö
ző egyleteik létesülnek, általános polgáro
sodás veszi kezdetét. A közoktatás és köz
nevelés terén szintén jelentős reformin
tézkedések történnek.

Ennek következményeként a m. kir. 
vallás- és közoktatási minisztérium 1873. 
július 13-ai átirata1 felette kívánatosnak 
tartja, hogy a tudomány és művészet az 
országban minél szélesebb körben ter
jedjen. „E nagy és fontos cél elérésére, 
amint ezt az eléhaladottabb külföld kö
vetendő példája bizonyítja, egyik legfon
tosabb tényezőül szolgálnak a központban 
levő nagyobb mérvű gyűjtemények mel
lett a vidéken levő tudományos s művé
szeti célú egyletek és múzeumok, me



lyek a hivatottak részére a biztos tovább 
haladást, a nagyközönségre nézve pedig 
a tudomány és művészet iránti helyesebb 
felfogást s a művelődés iránti vágyat 
eredményezik.” Továbbá a minisztérium 
arna kéri Szabadka törvényhatóságát, 
hogy buzdítással és esetleg anyagi segít
séggel hasson oda, hogy „területén tudomá
nyos és művészeti célú egyletek és mú
zeumok alak itassanak” és a már létező
ket részesítse erkölcsi és anyagi támoga
tásban. A városi tanács 1873. július 30-án2 
magáévá teszi a minisztériumi indítványt. 
Megígéri, hogy a város hatósága anyagi 
körülményeihez képest „mindenkor gyá- 
molítani fogja” az átiratban foglaltakat.

Szabadka művelődéstörténetének má
sik sorsdöntő momentuma Iványi István 
felbukkanása, ö  1875̂ ben, nem soktel az 
említett miniszteri átiratot követőleg te
lepedett le városunkban. Mint a helybeli 
főgimnázium klasszika-filológia tanszéké
nek tanára nagy buzgalommal és becs
vággyal kapcsolódik be a város és ké
sőbb egész Bácska művelődési életébe. 
E területen sokrétű és rendkívül szerte
ágazó munkásságot fejt ki: szorgalmasan 
tanulmányozza a levéltári anyagot, szer
vezi a könyvtárat, jelentős és hatásos 
publicisztikai tevékenységet folytat stb., 
de oroszlánrésze van az 1883-ban alakult 
Bács—Bodrog Vármegyei Történelmi Tár
sulat létrehozásában is. Különös érdek
lődéssel kutatja vidékünk régmúltját. Az 
18824>en országos viszonylatban is egyen- 
diü-lálló régészeti leleten felbuzdulva Ivá
nyi István és Balás Imre tanárok 1883-ban 
megkezdik a régészeti kutatások meg



szervezését Szabadkán. „Nyílt kérelem"- 
mel fordulnak3 a városi tanácshoz és 
előadják, hogy a régmúlt értékeit min
denáron meg kell menteni és azok
nak tudományos feldolgozása rendkívül 
fontos vállalkozás lenne városunk és 
környéke múltjának felmérésében. Meg 
kell akadályozni az értékes leletek meg
semmisülését — írjak és a következő 
megállapításra jutnak: „csupán a jövőre 
nézve óhajtanánk valami intézkedést az 
iránt, hogy az ilyen leletek az elrombo- 
lástól s eltűnéstől megóvássanak, s oku
lás és gyönyörködés céljából múzeumba* 
kerüljenek.” A fellelt tárgyakat mielőbbi 
erélyes intézkedés folytán a tulajdonosok 
„a hatóság által megjelölendő helyen be
mutatnák, ahol azok megtékintetvén, a 
találóknak juttatandó némi jutalom mel
lett a hatóság kezelésébe vétetnének, s 
onnan egyelőre a gymnasium régiségtá
rába, később egy netán alakulandó régé
szeti múzeumba elhelyeztetnének”. A ha
tóság részéről külön pénzalapot kell e 
célra létesíteni. így néhány év alatt fi
gyelemre méltó gyűjteménnyel rendel
kezhetnénk, melyet a közönség élvezettel 
tekinthetne meg éppen úgy, mint aho
gyan a nemrégiben alapított pénz- és 
éremgyűjtemény esetében is tapasztal
ható.

Az utóbbiakhoz csak annyit, hogy Ba
lás Imre részben magángyűjteményéből 
megalapította a főgimnázium pénz- és 
éremgyűjteményét. Egyéb régiségi tár
gyakban is bővelkedett a gyűjtemény. 
Balás Imrének, a régiséggyűjtés „meg
kezdőjének” buzgó tevékenysége jutalmá



ul a városi tanács 1885-ben engedélyezi, 
hogy részt vegyen a budapesti archeoló
giái értekezleten.5

A „Nyílt kérelem" egyedülálló műve
lődéstörténeti megnyilatkozás Szabadkán, 
hiszen Iványi és Balás nyilvánosan és 
félreérthetetlenül a múzeum megalapítását 
szorgalmazzák. A hatóság elhallgatja a 
fenti kérelmet, ám 1884. május 22-én 
újabb terjedelmes beadvány6 érkezik a 
tanácshoz azzal a különbséggel, hogy 
ezúttal Iványi és Balás aláírása mellett 
az egész főgimnáziumi tantestület neve 
szerepel. E névsorból érdemeikért külö
nösen kiemelhető még Gohl Ödön, Toncs 
Gusztáv, Kosztolányi Árpád, Polyákovits 
Alajos, Sziebenburger Károly és nem utol
sósorban Haverda Mátyás igazgató.

E folyamodvány — ha kissé erélye
sebb hangon is — tulajdonképpen ismét
lése a „Nyílt kérelemének. Azzal záró
dik, hogy a további kutatásokhoz bizo
nyos anyagi juttatás szükséges, annál is 
inkább, mivel az ország egyes községei 
valósággal vetélkednek egymással. Nem 
beszélve a fővárosról, ahol ezreket for
dítanak kutatásokra. Remélhetőleg „a 
gazdag Szabadka sem fog e téren hátra
maradói".

Iványi megérzi, hogy a szabadkai mú
zeum megalapítását a tanács minden
áron elodázni igyekszik, ezért előbb a 
könyvtár létesítését vette célba. „A vá
rosi könyvtár eszméje már 3 év óta ké
pezi nyílt megbeszélés tárgyát az érdek
lődők között és a helybeli lapokban" — 
írja Iványi a vallás- és közoktatási bizott
sághoz 1887. december 20-án benyújtott



terjedelmesebb kérelmében.7 Részletesen 
megvilágítja az ügy érdekében megtett 
eddigi göröngyös utat, amelyet a jövőben 
egyedül a hatóság által megválasztandó 
könyvtári bizottság — Iványi irányítása 
mellett — tudna helyes irányba terelni 
és további sikeres munkára ösztönözni. 
Iványi világosan kimondja, hogy a köz
könyvtár ügyét többé magánszorgalom
ból nem intézheti, hanem csak hivatalos 
keretek között. Ennek érdekében útmu
tatásként hat terjedelmesebb pontban 
előadja azokat a vezérelveket, amelyek 
a közkönyvtár leendő szervezésében irány
adók lehetnek. A követelményeket töb
bek közt így fogalmazta meg: „A köz
könyvtár jellege ne egyoldalú legyen; sem 
kizárólagosan tudományos szakkönyvtár, 
sem pedig regénykönyvtár ne legyen El
lenkezőleg legyen az törvényhatósági 
könyvtár, népkönyvtár és iparkodjék a 
művelt közönség igényeinek is lehetőleg 
megfelelni..."

Meg kell jegyezni, hogy a közkönyv
tár létrehozásán az úttörő Iványin kívül 
még Szabadka több ismert közéleti sze
mélyisége, pártfogója és sok egyéb té
nyező játszik közre. így aztán határta
lan az öröm, amikor az Iványi által 1891. 
december 8-án megszövegezett alapszabá
lyokat a belügyminisztérium 1892. ja
nuár 7-én jóváhagyja.* Nem is maradhat 
sokáig a főgimnázium zsúfolt helyiségé
ben az összegyűjtött anyag: 1893. március 
16-ai tanácsi döntéssel a közkönyvtár a 
régi törvényszék helyiségében talált új 
otthonra.9



Amikor a közkönyvtár nemes ügyét 
boncolgatjuk, azt is szem előtt kell tar
tamunk, hogy az főleg kezdetben elválaszt
hatatlan egységét képezi a múzeum tör
ténetének is. Hiszen Iványi és társai a 
közkönyvtár megalapítása után nyomban 
a múzeumi tárgyak sorsáról gondoskod
nak. így 1894nben a közkönyvtár műkö
dési területét régészeti, pénz, érem és 
egyéb muzeális tárgyak gyarapítására 
szélesítette ki.

Dr. Farkas Zsigmond, a Szabadkai 
Közkönyvtár Egyesület elnöke 1895. ok
tóber 7-én a városi tanácshoz intézett kér
vényében10 az egyesület fokozott anyagi 
támogatását szorgalmazza, mivel ez ,,múlt 
év óta múzeumosztállyal kapcsoltatott 
egybe”. Érdemes megjegyezni, hogy a 
közkönyvtár címét jóval a múzeumosztály 
hozzácsatolása után, 1895 decemberében11 
változtatta át Közkönyvtár és Múzeum 
Egyletre, ugyanakkor az egyesület alap
szabályait is módosítja, ám a belügymi
nisztérium csak 1896. március 13-án 
hagyja azt jóvá. Az egylet működése iránt 
mind nagyobb érdeklődés nyilvánul meg, 
és évenként a városi tanács is néhány 
száz forinttal támogatja. Amiért a város 
közvéleménye ilyen figyelemmel kíséri e 
fiatal közművelődési intézményt, az jó
részt BiibóiBige György tanárnak és mú- 
zeumőmek köszönhető, alki lelkes és szer
teágazó tevékenységével új életet va
rázsol az egylet munkájába. Olyannyira, 
hogy a városi tanácshoz intézett beadvá
nyokat többnyire ő szövegezi és írja. 
Mozgékonyságával fogva tartja környe
zetét, és szeme előtt mindenkor az egy
let jövője lebeg.



Bibó-Bige György 1899. március 30-áu 
az egylet elnökének nevében hosszabb 
beadvánnyal12 fordul a tanácshoz. Ebben 
elpanaszolja az intézmény aggasztó kö
rülményeit, miszerint az „(mindennek al
kalmas, csak könyvtár és múzeum helyi
ségnek nem”. A szobák szűkösek és sö
tétek, munkára alkalmatlanok. „Egyesü
letünk már régebben elhatározta, misze
rint városi múzeumot létesít, hol a város 
múltjára és jelenére vonatkozó összes 
dolgok össze gyűjtetnek p. o. régiségek, 
a megye flórája és faunája, földtani, nép
rajzi sajátságok. Ezekből már a régibb 
időiben számos anyag gyűlt össze, melyek 
elhelyezve igen csinos kis múzeumot ké
peznének.” Ennek kapcsán az utóbbi idő
ben több tárgy preparálás céljából a fő
városba került. Tehát rövid idő lefolyása 
alatt oly nagy mennyiségű anyag gyűlt 
egybe, hogy azit a meglevő helyiségben 
már lehetetlen tárolni. A különböző gyűj
temények részére elkerülhetetlen a meg
felelő bútordarabok biztosítása. Végül a 
beadvány konkrét javaslatokkal záródik. 
A tanács 1899 májusában hozott határo
zatával13 figyelembe veszi a fenti kérel
met. Az 18994>en kiutalt 200 Ft évi se
gélyt az egylet könyvek bekötésére, szek
rény beszerzésére és üvegezésére, nyom
tatványok, madarak és csigák vásárlására 
használta fel.14

Bibó-Bige György nem elégszik meg az 
eddigiekkel. Jól tudja — a muzeális tár
gyak inkább együtt, egy épületben képez
nének jelentősebb értéket. Arra törekszik, 
hogy a város tulajdonát képező és eldü- 
gottabb helyein elheverő tárgyakat a



legrövidebb időn belül egybegyűjtse. 1899 
júniusában ismét az egylet eülőkének ne
vében szövegezi meg kérelmét15, amikor 
is javasolja, hogy a városi levéltárban 
elfekvő és a város történelmére, múltjára 
vonatkozó tárgyakat ezentúl a múzeum 
osztályán őrizzék: „Egyletünk múzeum
osztályt szervezvén óhajtja ezen múzeum
ban úgy városunk jelenére mint múltjára 
vonatkozó összes adatokat, tárgyiakat 
összegyűjtve a nagy közönségnek bemu
tatni s ezáltal mint egy oktatni s nevel
ni is. Ezen múzeum egyik legjelentéke
nyebb része a rógiségtár .. .  Míg egy rész
ről az archívumban elhelyezett dolgok a 
nagy közönség részéről hozzáférhetetle
nek s így azok oktató, nevelő, buzdító 
haitása megszűnik, más részt azok fenn
tartására kevesebb gond fordítatván las
sanként teljesen megsemmisülnek."

Balogh Károly főleváltáros 1899. de
cember 16-án elkészíti a levéltárban el
helyezett azon muzeális tárgyak leltárát,16 
amelyekre a Közkönyvtár és Múzeum 
Egylet igényt tarthat. íme néhány fellel
tározott tárgy: „1 drb. katona csákó V. 
Ferdinánd idejéből (moly ette); . . .  a 
molnár czóh zászlója, szabadalmi levele 
és pecsétje; 3 drb. egyenes nyelű kasza 
az 1848. évi szabadságharczból; 1 drb. 
szerb szászló 1848. évből; 1 dnb. kis kék 
selyem zászló egyik oldalán 2 fejű sas, 
a másik oldalán Szabadka sz. kir. város 
czímerével; 1 drb. kék színű 1817. évi pol
gári őrségi zászló egyik oldalon Szabad
ka sz. kir. város czímerével, a másik ol
dalon valószínűleg úrszíne változása ké
pével . . . ”



A városi tanács 1900. október 20-án 
olyan határozatot17 hoz, hogy a levéltár
ban felleltározott tárgyakat a főjegyzői 
hivatalban őrzött érmekkel együtt az egy
letnek átadják.

Közben — 1899 nyarán — Bibó-Bige 
archeológiái és numizmatikai tanfolya
mon vesz részt,18 amelyen múzeumon ki
képzést szerez.

A szabadkai születésű Szirmai Antal 
(1860—1927) festőművész a későbbiek so
rán is nagy figyelemmel kíséri az egylet 
sorsát és 1903. április 7-én Budapestről 
a Szondy u. 74-ből levélben értesíti19 a 
polgármestert, hogy a „Museum”-nak 
ajándékozza a „Választás a korona és 
kard között” című nagyméretű történeti 
festményét. Majd hozzáfűzi:

„Melegen érdeklődöm ezen létesítendő 
Museum iránt s iparkodom, tőlem telhe- 
tőleg ezen kultúr intézmény sikerét elő
mozdítani úgy most mint a jövőben is. 
Ha tehát a város közönsége felhatalmaz
na engem ezen Museum ezélj aira való 
ajándék vagy letét tárgyak gyűjtésével, 
hiszem, igen sok művészi, vagy kultúr ér
tékű tárgyat költség nélkül tudnék a 
Museum számára megszerezni. Hisz annyi 
szobor pályázat van a melynek modeljei 
elkallódnak hely szűke miatt és mely 
modeleket az illető szobrászok szívesen 
ajándékoznak egyes Museumok számára. 
Egyes elismerést vagy köszönést megsza
vazó levelekkel pedig gyakran értékes 
képeket is lehetne szerezni.

Nagykörű ösmeretségemet művészi 
körökben szívesen kihasználnám e Mu
seum gyarapítása érdekében.”



A levél kapcsán a város törvényható
sága elhatározza,20 hogy a tanácsterem 
részére Szirmaival megfesteti 2400 korona 
értékben Kossuth Lajos 2 m 64 am xl m 
75 cm-es arcképét.

Dr Farkas Zsigimond elnök 1903. jú
nius 27-én hosszú lére eresztett folya
modványában21 részletesen feltárja az egy
let nehézségeit, egyben eddigi eredmé
nyeit stb. Az 1902. év végén végzett zár
lat adatai szerint „ . . .  könyvtárunkban 
van 3000 mű több mint 5000 kötetben. 
Múzeumunkban 5292 drb. tárgy van el
helyezve” — írja dr. Farkas. „És hogy 
ez nem elrejtett vagyon, de városunk 
kulturális tőkéje, mutatják az alábbi ada
tok. — Kivettek az 1902-ik év folyamán 
használatra 2512 munkát s látogatták 
Egyletünk Múzeumát, bár az csak Szep
tember hóban nyílt meg s csak vasárna
ponként álJlott a közönség rendelkezésé
re: 19 nyitási napon 1274-en. Nagyrészt 
az alsóbb osztályból való emberek”. Te
hát az egylet arra az álláspontja jutott, 
hogy misszióját széles körökben hirdet
heti. Ám hivatásának teljesítésében a 
helyiséghiány és az anyagiak felette aka
dályozzák. Áz intézmény állományát négy 
szobában helyezik el. A múzeumi tárgyaik 
a két utcai szobában foglalnak helyet. 
Nincs hely olvasóterem, múzeumőr, iro
da és laboratórium részére. A meglevő 
helyiségek egyáltalán nem felelnek meg 
rendeltetésüknek: az ablakok és ajtók 
rosszul záródnak, a könyvtár szobái sö
tétek. Az egylet helyiségeibe csak az nem 
hatolhat be, aki nem akar. „És még 
nyomorultabbak az anyagiakat illetőleg”
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— áll továbbá a beadványban. Az egy
let évi jövedelme két forrásból ered: 
400 korona városi segélyből és 400 koro
na tagdíjból. Ez rendkívül csekély összeg, 
hiszen csak magának a helyiségnek rend
ben tartása legalább 600 koronát emészt 
fel. Az egylet összes teendőit mellékfog
lalkozás gyanánt a könyvtáros és egy 
múzeumőr végzi. Az utóbbi a múzeumot 
rendezi, leltározza (!), törzslapozza, kata
logizálja és lebonyolítja a levelezést. Dr. 
Farkas ZsAgmond elnök befejezésül je
lentős anyagi és erkölcsi támogatást, az 
intézmény fokozatos fejlesztését, gyara
pítását és erősbítését követeli.

És a városi tanács intézkedik: 1000 
korona állami segélyt szavaztat meg, el
rendeli a helyiségek rendbe hozását (gáz
világítás bevezetése stb.).22

A következő években mindamellett 
megtorpanás, hanyatlás áll be az egylet 
fejlődésében. A múzeumok és könyvtáraik 
országos főfelügyelősége is mind nagyobb 
aggodalommal kíséri az intézmény sorsát. 
Fraknói Vilmos történetíró, országos fő
felügyelő 1905. július 12-én hosszú leirat
ban23 sajnálatát fejezi ki, amiért az egylet 
„életképességét — jórészt a tagok rész
vétlensége folytán — szinte végkép el
vesztette, s hogy az Iványi István tanár 
által annak idején nagy lelkesedéssel 
egybehozott gyűjtemény czéltudatos to
vábbfejlesztése, sőt kellő gondozása a 
jelen szomorú állapotoik között az egye
sület részéről nem remélhető, arra indítja 
a múzeumok és könyvtárak országos fő
felügyelőségét, hogy Szabadka város te
kintetes közönségéhez felhívást intézzen



az iránt, vajon nem volna-e hajlandó ne
vezett egylet feloszlása esetén annak 
könyvtárát és múzeumát saját kezelésébe 
átvenni s városi intézménnyé fejleszteni”. 
Erre a városi tanács 1905. július 19-én a 
további intézkedés érdekében azzal a kér
déssel fordul24 az egylethez, bocsássa a 
hatóság rendelkezésére eddigi fenntartá
sához szükséges adatait (vagyoni kimu
tatás, leltár, államsegély stb., valamint 
közölje „feloszlatására vonatkozó hajlan
dóságát” is. Farkas Zsigmond csak jó
val később, 1906. április 6-án tesz eleget 
a felhívásnak.25 Hivatkozik az egylet 
1905. október 23-án tartott közgyűlési ha
tározatára, amely szerint az intézmény 
hajlandó minden tulajdonjogáról a város 
javára lemondani és felosztani. Az elnök 
egyben mellékeli a Közkönyvtár és Mú
zeum Egylet teljes leltárát. Mielőtt ezt 
részletesebben áttanulmányoznánk, el
mondjuk, hogy a törvényhatósági bizott
ság 1906. április 26-ai ülésén megvitatja 
az egylet súlyos helyzetét és arra az ál
láspontra helyezkedik,26 hogy a további 
intézkedés érdekében előbb kivárja az 
intézmény közgyűlésének végleges dönté
sét. Pár hónappal később (1906. június 
28-án), Farkas Zsigmond elnök az egylet 
közgyűlésének határozata (június 24.) ér
telmében bejelenti27 a Közkönyvtár és 
Múzeum Egyiet teljes feloszlását. Egyben 
kiemeli, hogy ,yaz intézményt a város 
mindenkor jelenlegi minőségében” köte
les fenntartani. Végül sürgeti a vagyonát
ruházás időpontját.

Ekkor befut Bölcskei Lajosnak, a fel
oszlott „közkönyvtár és múzeum vezető



jének” kérvénye/8 aki továbbra is az egy
let alkalmazottjaként óhajt működni és 
az elkezdett múzeumi gyűjtemények ren
dezését mielőbb befejezni kívánja.

Ha már itt tartunk, térjünk rá a 
Bölcskei által 1906. január 9-én elkészí
tett (és a közelmúltban fellelt) leltár kö
zelebbi megvilágítására. A múzeum törté
netére nézive — egyben a város művelő
déstörténetének szempontjából is — rend
kívüli jelentős összegezést szemlélhetünk 
a tanulmányunkhoz csatolt leltárban. Min
den kétséget kizárólag gazdag gyűjte
ménnyel rendelkezett az egylet feloszlá
sa pillanatában. Hiszen az őskorból 93, 
a római korból 107, a középkorból 58, 
az újkorból 283 db tárgy; a pénz- és 
éremgyűjtemény összege 2841 db; a pre
parált áilatok száma 456 db, a kegyeleti 
és műtárgyaké 13 db; 7 db térkép, ás
ványgyűjtemény 257 db és 29 üveg sza
badkai talajrétegminta; 10 doboz lepke 
és 2 doboz bogár; 3 doboz tölgyfalevél és 
termés; 15 doboz mozaiklapocska; 180 db 
madártojás; 19 db madárfészek; 6 db da
rázsfészek 10 pár agancs; 4 db koponya 
és végül egy címer ad képet a szabadkai 
múzeum század eleji kincseiről, amely
nek száma meghaladta a négyezret.

Fraknói Vilmos országos főfelügyelő 
1907. december 4-i leiratában29 felkéri a 
városi tanácsot, hogy az egylet ügyében 
időközben tett intézkedéseiről a főfelü
gyelőséget minél sürgősebben és kellő 
részletességgel tájékoztatni szíveskedjék. 
Itt megjegyezzük, hogy az országos fő
felügyelőség ezt megelőzőleg — majd 
utána több esetben is — felvilágosítást



kér30 a szabadkai Közkönyvtár és Mú
zeum Egylet állapotáról, ám kimerítőbb 
választ a tanács csak 1909. szeptember 
21-én küldött.31 Ebből megtudhatjuk: az 
egylet azért ment át a város tulajdonába, 
mivel nem rendeződött helyiséghiánya, 
ennélfogva a közönség rendelkezésére 
nem állhatott és újabb beszerzés sem tör
tént. Érdemleges intézkedés időközben 
csak annyiban észlelhető, hogy a város 
Bölcskei Lajos kezéből az egyletet gon
dozásra és felügyeletre Balogh Károly 
főlevéltárosnák átadta. Az adott viszo
nyok között ez bizonyult a legjobb meg
oldásnak, hiszen a „gondozás és a gyűjtés 
munkája azóta tányleg meg is indult, s 
azok a kedvezőbb elhelyezésre várnak, 
hogy azt fokozott mértékben... kiter
jesszük főleg néprajzi adatok gyűjtésére, 
amelyek között első sorban a bunyevác 
népnek eddig elhanyagolt néprajzi adat
gyűjtésére gondolunk”. És remélhetőleg 
hamarosan végleg megoldódik az egylet 
helyiséghiánya is — áll a jelentésben.

Fraknói Vilmos 1910. november 14-ei 
terjedelmes válaszában32 örömmel könyve
li el Szabadka igyekezetét az egylet talp
ra állítására, újjászervezésére. Hiszen az 
országos főfelügyelőségnek eddig „legel- 
szomorítóbb” javaslata éppen a leggaz
dagabb alföldi város könyvtárának és 
múzeumának törlése, feloszlatása volt. 
Ezért most a főfelügyelőség az egylet új- 
játeremtését a legnagyobb mértékben tá
mogatja. Majd a válaszlevél arra kéri a 
tanácsot, hogy az intézmény további sor
sáról a felügyelőséget feltétlenül tudó
sítsa.



De mielőbb tovább boncolgatnánk a 
történteket, hadd kanyarodjunk ismét 
vissza! Nézzük részletesebben, hogyan 
indult el az egylet holtpontjáról, és mi
lyen nehézségek gördültek isimét útjába?

Az eddigiek során már találkoztunk 
Bölcskei Lajos tanárral és Balogh Károly 
levéltárossal, akik főleg az egylet felosz
lását követő évektől játszanak jelentő
sebb szerepet az intézmény életében. 
Bölcskei — mint a közkönyvtár és mú
zeum alkalmazottja — 1908. június 274 
beadványában33 azt fejtegeti, hogy 1906- 
ban az egylet ideiglenes vezetését azért 
kérte, mivel a könyvtár és múzeum ré
szére érkező újabb anyag elkallódna és 
állandó gondozás nélkül a meglevő is 
előbb-utóbb tönkremenne. A múzeum ér
tékes gyűjteménye eleddig leltározatlan, 
és a pár ezer korona értékű ezüst- és 
aranypénzért és a többi tárgyért ilyen 
okokból kifolyólag felelősséget nem vál
lalhat.

Ám a múzeum gyűjteménye tovább 
gyarapodik: 1908. augusztus 12-én Balogh 
Károly gondozására bízzák a régi város
háza lebontása alkalmával visszatartott 
múzeumi tárgyakat, ugyanakkor megbíz
zák (Bölcsked helyébe) a közkönyvtár és 
múzeum átvételével, anyagának karban
tartásával is.34

Balogh nyomban intézkedik. Folyamod
ványában35 aggodalmát fejezi ki az egylet 
feloszlatása óta zárva tartott tárgyaik ál
lapota miatt, hiszen utóbb Téglás Gábor36 
régész is megállapította azok fokozatos 
pusztulását. Ezért kéri a tanácsot, enge
délyezzen számára néhány napot, hogy



a Nemzeti Múzeumban a tárgyak kon
zerválására és megóvására szükséges gya
korlati szakismereteket elsajátíthassa. 
Majd követeli a tanácstól: utasítsa Bölcs
kei tanárt az egylet kulcsainak átadá
sára. Bölcsked duzzog. Ügy érzi, igazság- 
tanul jártak el vele, amikor Balogh ke
zébe adták a múzeumi tárgyak feletti 
gondviselést.37 A tanács pedig 1909. má
jus 29-én újabb határozatot hoz38: Balogh 
Károlyt megbízza a leltár elkészítésével, 
egyben teljesen ráruházza az egylet fel
ügyeletét. Balogh tüzetesen átvizsgálja39 
az anyagot és belátja, hogy ezentúl is 
a továbbképzés a legfontosabb tenniva
lója. Erre annál is inkább szüksége van, 
mivel a múzeum értékes lepkegyűjtemé
nye, valamint a Lendl Adolftól40 beszer
zett és biológiailag rendezett nagyérté
kű madárcsoport egyes részei gondozás 
hiányában pusztulásnak indultak. Ezen
kívül Gohl ödön kiváló szakértelemmel 
rendezett nagy érem- és pénzgyűjteménye 
a legutóbbi költözködést megsínylette. A 
városi tanács 1909. július 3-án engedélye
zi Balogjhnak, hogy Budapesten dr. Lendl 
Adolf műintézetében és Gohl Ödönnél a 
Nemzeti Múzeumban néhány napos ki
képzést nyerjen.

Ezt követőleg, augusztus 8-án Balogh 
Károly részletesen beszámol41 felette hasz
nos tanulmányút járói. Felsorolja azokat 
az eljárásokat, eszközöket és lehetősége
ket, amelyek az egyes tárgyak további 
megóvására nélkülözhetetlenek. Ennek ér
dekében nyomban javasolja a jegyzékbe 
foglalt tárgyak, eszközök és anyagok be



szerzését, amelyek közül legfontosabbak
nak találja az alábbiakat:

„1. Az összes különböző fajú romlás
nak indult tárgyaik pusztulásának meg- 
akasztására egy bádog pléhbői készült 
1,1/2 mét. hosszú, 1 m magas és 80 cm 
széles fertőtlenítő láda.

2. Üveg fiolák és csészikék a meg
óvást eszközlő anyagok befogadására a 
tárlókba.

3. A fertőtlenítést eszközlő és megóvó 
anyagok a különböző múzeumi tárgyak 
részére u. m.: szénkéneg, fehér bükkfa, 
kreozot, kámífor, rovarpor, mirbán olaj, 
fehér terpentin, halzsír, gép- és vazelin 
olaj, Damiar lack, czinkoxid, czinober, 
kindrusz, corosivum alkohol oldat stb.

4. Mechanikai eszközök: fúj tóga tó (ké
zi), különböző toll- és serte porolók, drót 
és gyökér kefék, szarvasbőr törlő, két ol
dalú ecset, üveg fecskendező, robbanás 
mentes szénkéneg kanna, horzsa kő, ka
lapácsok stb.

5. A leggyorsabban pusztuló és a lég
áramlástól is szétporló apró lepke és 
rovar gyűjtemény elhelyezésére légmen
tes fiók szekrénykék stb."

Nem sokkal később, 1909. szeptember
18-án Balogih falevél tárosnak ismét en
gedélyezik/2 hogy Budapesten a régésze
ti osztály munkáját kísérhesse figyelem
mel és egyben tájékoztassa dr. Fraknói 
Vilmos főfelügyelőt a szabadkai egylet 
állapotáról. A szabadkai főlevéltáros köz
ben (1910. február 19-én) még egy igen 
jelentős munkájának elvégzéséről értesí



ti43 a tanácsot: a megállapított 200 ko
rona tiszteletdíj fejében elkészítette az 
egylet leltárát. A leltárt dr. Dembitz La
jos helyettes polgármester és dr. Milkó 
Izidor törvényhatósági bizottsági tag vizs
gálta felül.44

Közben nézzünk meg néhány műtár
gyat és gyűjteményt, vizsgáljuk meg át
adásának körülményeit, amelyekkel ez 
idő tájt az egylet állománya gyarapodott.

Lencz Géza építész 1909 elején érte
síti a tanácsot, hogy megboldogult neje, 
néhai Rudics Laura nevében hajlandó a 
létesítendő kultúrpalota részére odaaján
dékozni a Rudics család (tagjait ábrázoló 
hét olajfestményt (néhányat közülük az 
1820—30-as években Schmidt József fes
tett), továbbá egy ezüstfoglalatú kameol 
családi pecsétnyomót, a család néhány 
végrendeletét a mellékiratokkal együtt 
stb.45 Az említett tárgyakat 1909. augusz
tus 12-ei tanácsi határozattal46 a Köz
könyvtár és Múzeum Egyletnél helyezték 
el. Ehhez csak még annyit, hogy jó né
hány év múlva, 1924. január 15-én Lencz 
Géza beadványában47 erélyes hangon visz- 
szaköveteli a hét olajfestményt, mivel 
azokat a város érdemtelenül a városháza 
poros padlásán helyeztette el. A mérnö
ki hivatal ezzel kapcsolatban „helyesbít” 
és azt jelenti a tanácsnak, hogy azok 
a városháza negyedik emeletén az ún. 
múzeumban vannak. Majd a tanács el
veti Lencz Géza kérelmét és utasítja Mi- 
jo  Mandié könyvtárigazgatót, hogy az em
lített festményeket a könyvtárban helyez
ze el.48 Mijo Mandié 1924. június 18-án



jelenti, hogy a képeket megfelelő bizton
ságba helyezte.49

A levéltári okmányokból tudomást sze
rezhetünk városunk jelentősebb képkiál
lításairól is. Egyikeit a sok közül 1910 
januárjában a kaszinó helyiségében ren
dezték.50 A következő festőművészek ál
lítottak ki: Pataky László, Kézdi Kovács 
László, Linek Lajos, Widder Félb̂ , Né
meth Bertalan, Páldy Zoltán, Veres Er
nő, Ott Zoltán, Ács Mariska, Nagy Er
nő, Fejér Sándor, Hollós Károly, Ban- 
sághy Vince és Ring Jenő. E tárlaton 
dr. Dembitz Lajos polgármester-helyet
tes a Közkönyvtár és Múzeum Egylet ré
szére 300 koronáért megvásárolja51 Kéz
di Kovács László őszi dal és Glatter 
Gyula Tanulmányfej című festményét. A 
tanács egyben -utasítja52 Balogh Károly 
főlevéltárost, hogy vegye azokat leltárba.

Mielőtt rátérnénk Vojnits Oszkár vi
lágutazó gyűjteményének körülményedre, 
szólnunk kell egy újabb mozzanatról, ne
vezetessen az egylet áthelyezéséről, he
lyiségeinek átrendezéséről és további ter
veiről is. Ennek lebonyolításánál kivált
képp a polgámiesterhelyettes és Balogh 
Károly jártak élen. Tudniillik dr. Dem
bitz 1911. szeptember 1-ei jelentése53 alap
ján a városi tanács utasítja54 a mérnöki 
hivatalt, hogy „a múzeum és közkönyvtár 
részére a Magyar-féle ház I. emeletén 
levő azon helyiségeket, melyek a katonai 
hivatalok helyiségeitől a Kobrak^féle ci
pőgyár felé eső sarokig terjednek, a ka
tonai hivatalok helyiségeihez hasonló mó
don hozassa helyre. Egyben felhívja a 
mérnöki hivatal figyelmét,55 hogy az új



könyvszekrények és állományok megter
vezésénél arra is ügyeljen, hogy azok 
a felépítendő kultúrpalota helyiségeiben 
is használhatók legyenek. Nem sokkal 
később, 1911. november 27-én Balogh fő- 
levéltáros örömmel jelenti,56 miután az 
egylet helyiségei elkészültek, megkezdhe
tő azok szakszerű berendezése, hiányai
nak pótlása és továbbfejlesztése. Majd 
javasolja a múzeum és közkönyvtár kü
lönválasztását. „A múzeum pedig két cso
portra osztatnék és pedig: I. Természet- 
rajzi részre, amelynek munkakörét Ta- 
upert57 Alfréd gymn. rend. tanár hajlan
dó ellátni; II. régészeti, numizmatikai, et- 
nographiai és képzőművészeti részre, 
amelynek szervezési és fejlesztési mun
káját Szabó Batancs István gymn. r. ta
nár venné át.”

A vidék néprajzi hagyományainak meg
őrzésére hellyel-közzel eddig is történt 
intézkedés, ám időközben Vojnits Osz
kár világutazó tropikus néprajzi gyűjte
ményével a múzeum osztálya még inkább 
gazdagodik, színesedik. Hogy miként ke
rül e jelentős gyűjtemény egy része vá
rosunk tulajdonába — erről — számolunk 
be bővebben az alábbiakban.

A szabadkai születésű58 világutazó 1913 
májusában szülővárosának ajándékozza59 
gyűjteményének jelentékeny részét. Ba
logh Károly június 2-án Vojnits Oszkár
ral közösen — az utóbbi költségén vásá
rolt öt szekrényben — elhelyezi a gyűj
teményt, amely a következőképpen oszlik 
meg:

1. polinéziai népfaj
— 32 tárgy; 2 kép; 5 térkép



2. pápuái népifaj
— 39 tárgy; 3 kép; 1 térkép

3. maláj i népfaj
— 87 tárgy; 8 kép; 5 térkép

4. brit-ándiai népfaj
— 47 tárgy; 17 kép; 3 térkép

5. afrikai népfaj
— 38 tárgy; 3 kép; 1 térkép

Összesen
— 243 tárgy; 33 kép; 15 térkép

Vojnits Oszkár báró nemes cseleke
detét a tanács határtalan örömmel fo
gadja, ezért elismerése és hálája jeléül 
elhatározza,60 hogy azon szobát, amely
ben a gyűjteményt elhelyezték, „bajsai 
Vojnich61 Oszkár gyűjteménye" című fel
irattal és az adományozás évének és nap
jának megjelölésével látja el.

Közeledünk a nagy világégéshez.
Váll Gyula városi építész (1898 és 1905 

között a Közkönyvtár és Múzeum Egy
let pénztárosa) 1914. február 7-én lepe
csételt csomagban a következő iratokat 
ajánlja fel62 a „múzeum" részére: a zár
számadás és a nyugta mellékleteit, pénz
tárkönyvet, költségvetési és egyéb okmá
nyokat. A csomagot Balogh Károlynak 
1914. február 25-én adták ki.63

Talán a világháború borzalmas kö
vetkezményei foglalkoztatják Vojnits Osz
kár öccsét, Vojnits Sándor országgyűlési 
képviselőt is, amikor 1915. május 13-án 
végleg elhatározza,64 hogy időközben el
hunyt bátyja hagyatékát (vadásztrófeák, 
ásványok, könyvék stb.) a múzeum ke
zelésébe legfeljebb tíz évre ideiglenesen



átengedi azzal, hogy a meghatározott idő 
után ismét a család tulajdonát képezze. 
Vojniits Sándor szigorúan kiköti, hogy 
a hagyatékot megfelelően külön helyez
zék el, ugyanakkor álljon az a közönség 
rendelkezésére is. A törvényhatósági bi
zottság Vojmits Sándornak és családjá
nak köszönetét mond,65 és utasítja a ta
nácsot, hogy a hagyatékot leltár ellené
ben vegye át.

Miután ezentúl Vojnits Oszkár gyűj
teménye küllőn felügyeletet igényel, 1915. 
július 14-ei tanácsi határozattal a túlter
helt Balogh Károly helyébe a gondozást 
Resch Béla felső kereskedelmi iskolai ta
nárra bízzák66 (díjtalanul!). Utóbbi 1915. 
szeptember 20-án terjedelmes jelentést 
küld a néprajzi gyűjtemény állapotáról, 
elhelyezésének körülményeiről, további in
tézkedésekről stb.67 Elmondja, hogy a gyűj
teményt a Magyartélé ház első emeleti 
négy termében helyezte el, s arról mú
zeumi katalógust szándékozik készíteni. 
„Most, amikor néhai bajsai Vojnich Osz
kár műkincseit elhelyezve látom, őszin
te öröm tölti el lelkemet, hogy végre 
Szabadka városában is megnyitható egy 
a város méltóságának, gazdagságának és 
nagyságának megfelelő néprajzi múze
um .. .  és szívesen dolgozok továbbra is 
azon, hogy a szabadkai néprajzi múzeum
ban összegyűj tessenek mindazon tárgyak, 
melyek népünk őstermelésére, halásza
tára, vadászatára, állattenyésztésére és 
szokásaira vonatkoznak" — írja Resdh 
Béla. A néprajzi gyűjtemény gondozása 
alapvető feladat: a prémek rendszeres 
kefélése, a tárgyak gyakori elmozdítása, 
a helyiségek szellőztetése, tisztán tartá



sa, tűzkár és betörés elleni biztosítása 
stb. Ezenkívül ajánlatos egy rekesztőkö- 
tél kifeszítése, hogy a trófeákhoz senki 
túl közel ne férkőzhessen. A második 
teremben elhelyezett tigrisbőröket sző
nyegre kell teríteni, mert azok a puszta 
padlón az üresség benyomását keltik a 
nézőben. A trófeák mellett elhelyezett pál
ma az összhangot biztosítaná, az orrszar
vúfej részére pedig stílszerű asztal szük
séges — állapítja meg végül Resch a je
lentésében.

Amint a fentiekből is látható, a nép
rajzi osztály — Vojnits Oszkár gyűjte
ménye mellett — feladatának tekinti vi
dékünk néprajzi tárgyainak rendszeres 
összegyűjtését. A múzeum történetének 
újabb jelentős mozzanata ez, annál is in
kább, hiszen ekkor már a világháború 
igencsak nagyméreteket öltött.

Közben Mihalik József 68 akadémiai 
tag és országos múzeumi felügyelő meg
tekinti a múzeumot, és a célnak meg
felelően rendezettnek, a Resch múzeum
őr által elkészített leltárt pedig alapos
nak találja.

A városi tanács 1915. október 6-án 
több lényeges határozatot hoz69 a Voj- 
nits-gyűjtemény rendezésével, az egylet 
helyiségeinek biztosításával, a házfelügye
lő megválasztásával stb. kapcsolatban. A 
néprajzi múzeum rendezése érdekében 
egyebek között utasítja a mérnöki hiva
talt, hogy la múzeum bejárata fölé „baj- 
sai Vojnich Oszkár néprajzi múzeuma" 
feliratú táblát helyezzen el. Továbbá „a 
városi tanács elhatározza, hogy folyó hó
10-én d. e. 11 órakor a múzeumot testű-



letileg hivatalosan megnyitja. A megnyi
tásra a helyi sajtót és annak útján a 
nagyiközönséget meghívja. Ettől kezdve 
a múzeum hetenként legalább kétszer 
nyitva tartandó s ennek pontos ideje 
megfelelően közhírré teendő. A városi ta
nács a háborúra való tekintettel, de egy
úttal a család70 óhajára való figyelemmel 
is a megnyitást ünnepélyesebb keretek 
közé helyezni nem kívánta”. Végezetül 
felkéri a Szabadkai Szabad Lyceurn 
Egyesület elnökségét, hogy Vojnits Osz
kár báró utazásairól — a háború befe
jeztével — vetített képes előadássoroza
tot rendezzen.

Miután a Szabadkai Néprajzi Múze
um október 104Ő1 a közönség rendelke
zésére áll, munkájára még nagyobb fe
lelősség hárul. Kezdetben éppen elég 
gonddal jár az új helyiség rendezése is. 
Resch Béla 1915. november 12-én fűtő
anyag kiutalását,71 december 2-án pedig 
megfelelő szén- vagy kokszfűtésre alkal
mas kályhák beállítását kéri.72 Ebben az 
ügyben a városi tanácsnak sürgősen in
tézkednie kell, mivel a látogató közön
ség különben a hét két napján (kedden 
és vasárnap 11-től 12 óráig) hidegben fog
ja szemlélni a kiállított tárgyakat.

Resch Béla, a néprajzi múzeum őre 
1916. január 2-án beterjeszti73 a Vojnits 
Oszkár hagyatékát tükröző és a városi 
múzeumban letétbe helyezett, valamint 
a város tulajdonát képező néprajzi tár
gyakról felvett és értékelt leltárt. A becs
lést dr. Semayer Vilibald,74 a Nemzeti 
Múzeum osztályigazgatója 1915. november
11-én, 12-én és 13-án eszközli, örömét fe



jezi ki, hogy Szabadkán végre ismét ér
deklődés nyilvánul meg a múzeum mos
tohán kezelt ügye iránt. A tárgyak elren
dezése és a múzeum rendje mintaszerű, 
ezért az intézmény nagyobb állami tá
mogatást is megérdemelne. A felügyelő 
ezenkívül megtekintette a városi könyv
tárt és a keretében működő természet- 
rajzi és történelmi csoportokat. Figyel
mét különösen a könyvtár értékes állo
mánya ragadta meg, amelyet ezentúl a 
közönség részére hozzáférhetővé kell ten
ni. A meglevő gyűjteményeket tovább kell 
gyarapítani; a tanulóifjúság részére pedig 
előadóterem létesítését kell szem előtt 
tartani.

A gyűjtemény többi részének felbecs
lését dr. Kertész Kálmán,75 a Nemzeti 
Múzeum igazgatóőre és a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagja 1915. november 
23-án végezte. A becslés eredménye a kö
vetkező:

1. A város tulajdonát képe
ző néprajzi tárgyak becs-
értéke összesen 6419 korona

2. Vojnits Sándor letétbe
helyezett néprajzi tárgya
inak becsértéke 1016 korona

3. A trófea becsértéke 11397 korona
4. A képek becsértéke 1021 korona
5. A lövészdíiak becsértéke 2978 korona
6. A könyvek becsértéke 3235 korona

Összesen 26066 korona

MiLkó Izidor, a Szabadkai Szabad Ly- 
ceum Egyesület elnöke 1917. január 10-ei 
válaszlevelében örömmel fogadja76 a meg



tisztelő felkérést és bejelenti, hogy az 
egyesület Vojnits Oszkár kalandos uta
zásairól néhány héten belül emlékünne
pet rendez. Az ünnepség emlékbeszédét 
Vermes Béla, a Vojnits Oszkár-féle mú
zeumot pedig Resch Béla múzeumőr is
merteti. A világutazó által bejárt egzo
tikus vidéket vetített képek segítségével 
idézik fel. A diapozitívokat — az emlék- 
ünnepély után — Vojnits Oszkár múze
umában megőrzik,77 hogy a későbbiek so
rán különböző iskolákban ismét bemu
tathassák. A belügyminisztérium csak ké
sőbb, 1917. április 17̂ én hagyja jóvá78 
az ünnepség megtartását; ugyanekkor e 
célra 300 korona segélyt is megszavaz.

Resch Béla 1918. február 12-én értesí
ti79 a tanácsot, hogy a nagy drágaság 
folytán ezentúl passzióból nem kezelheti 
a néprajzi múzeumot. A törvényhatósági 
bizottság helyt ad80 a kérelemnek és ne
vezettnek évi 600 korona tiszteletdíjat sza
vaz meg.

Tanulmányunk nem olyan céllal ké
szült, hogy a „bajsai Vojnioh Oszkár nép
rajzi múzeum" egész további történetét 
végigkísérje. Ám nagy jelentősége főleg 
abban nyilvánul meg, hogy e gyűjtemény
ből keletkezett múzeum éppen a legsú
lyosabb időkben — a világháború ide
jén — tárja ki kapuit a nagyközönség 
előtt. Röviden még annyit, hogy Vojnits 
Sándor 1920. március 24-én bátyja le
tétbe helyezett néprajzi tárgyait újabb 
három évre felajánlja.81 A tanács viszont 
azt jelenti,82 hogy az időközben helyiség- 
hiánnyal küszködő zeneiskola két szobá
ba zsúfolta be a néprajzi gyűjteményt.



De innen az értékes tárgyakat sürgősen 
újabb helyre kell szállítani, mivel gyor
san növekszik a diákság száma — tan
termekre van szükség. Ekkor Vojnits 
Sándor jobbnak találja, ha ismét magá
hoz veszi83 Oszkár bátyja néprajzi gyűj
teményét, amelyet még 1915-ben a mú
zeumnál megőrzésre letétbe helyezett. Vi
szont az 1913-ban személyesen Vojnits 
Oszkár által átadott gyűjtemény tovább
ra is a múzeum tulajdonát képezi, ame
lyet 1921. február 10-étől Alfréd Taubert 
tanár felügyeletére bíznak.84

Térjünk visszia a háborús évekre!
Szabadka művelődési élete még e szo

morú napokban sem bénult meg telje
sen. Hiteles okmányok bizonyítják, hogy 
számos kiváló művész, író, közéleti sze
mély stb. fordul meg városunkban, akik 
túlnyomórészt jótékonysági rendezvények
kel lépnek közönség elé. Figyelemre mél
tó a szabadkai munkások szakszervezeti 
bizottságának (elnöke Kalmár Jenő) kez
deményezése, amely közvetlenül az őszi
rózsás forradalom előtt, 1918. október
19-ére kiesziközli85 a városi tanácsnál, hogy 
Landler Jenő (1875—1928), a magyar mun
kásmozgalom egyik vezetője — „ezúttal 
kivételesen" — tartson „tudományos elő
adást" városunkban.

A Közkönyvtár és Múzeum Egylet éb
ren tartása terén viszont Balogh Károly
ra és Resch Bélára hárul kivételes sze
rep.

Az egylet állománya lényegében to
vább növekszik: 1914 folyamán Balogh 
átveszi a Bibó-Bige György tanár kelebiai 
ásatása (1913) folytán napvilágra került



régészeti tárgyaikat. Még 1915-ben és 1916- 
ban is csaknem húszíféle folyóiratot rend
szeresen járat/6 melyek közül felsorolunk 
néhányat: Magyar Iparművészet, Művé
szet, Magyar Könyvszemle, Uránia, Világ 
Lap, yasámapi Újság, Magyar Nyelvőr. 
Élet, Üj Élet, Magyar Kultúra, Levéltáro
sok Lapja.

Resch Béla, a Szabadkai Néprajzi Mú
zeum tisztje 1916. június 15-én a hon
védelmi miniszterhez intézett kérvényé
ben87 a múzeum részére egy-két az el
lenségtől eltulajdonított ágyú átengedését 
kéri. Erre 1916. szeptember 6-án egyebek 
között a következő válasz érkezik:88 „ ... a 
háború alatt ejtett hadizsákmány elosz
tása, illetőleg egyes gyűjtemények részé
re leendő átengedése csakis a háború 
után lesz megfontolás tárgyává tehető/' 
Resch nem nyugszik. Ugyanazon év szept. 
7-én a városi tanács terjeszti fel újabb 
beadványát/9 amelyben efcúttal az or
szág hadifoglyainak készítményeiből kér 
válogatást a néprajzi múzeum részére. 
A hadügyminisztérium nem gördít aka
dályt a fenti kérelem elé, ám kéri90 a 
fogolytábor pontos megjelölését, és az 
elkészített munkák közelebbi meghatáro
zását, amelyekre a múzeum igényt tart. 
A néprajzi múzeum tisztje 1917. március 
17̂ én kiegészíti91 előbbi folyamodványát: 
a somorjai fogolytábortól (Pozsony vár
megye) várja a kézimunkák leküldését.

Dr. Bé'kefi Rémig (1858—1924) törté
netíró, a múzeumok és könyvtárak or
szágos főfelügyelője 1918 áprilisában fel
hívja a szabadkai hatóság figyelmét a 
szegedi városi múzeumban történt be



töréses lopásra, melynek folytáé az em
lített múzeum „összes aranyérmei áldo
zatul estek".92 A fenti eset jól jellemzi 
a közbiztonsági állapotokat és arra fi
gyelmeztet, hogy a múzeumok kincseiket 
fokozottabb mértékben őrizzék: a tárlók
ból kötelesek eltávolítani legértékesebb 
arany- és ezüsttárgyaikat, valamint egyéb 
értékeiket is — „a normális viszonyok 
helyreálltáig zár alatt, biztos helyen tar
tani". A múzeum épületének éjjeli őr
zését hatósági közegekre kell bízni. Ké
sőbb a városi tanács bejelenti,93 hogy a 
fenti rendelet 1919. január 16-tól tárgy
talanná vált.

A Monarchia összeomlása 1918 nyarán 
már bizonyossá válik. A gazdasági bom
lás jelei már korábban megnyilvánulnak, 
de 1918 tavaszától az élelmezési helyzet 
egyenesen katasztrofális: mindennapos je
lenség az éthha'láil.

Egy új korszak van kibontakozásban, 
amellyel kapcsolatba hozható a szabad
kai közkönyvtár és múzeum átszervezé
sének gondolata is. Tudniillik Toncs Gusz
táv (1859—1938), a jeles pedagógus és 
irodalmár 1918. augusztus 4-én megszab
ja a fenti intézmény átformálására nyolc 
pontban megfogalmazott irányelveit.94 A 
múzeumot külön fejezetként méltatja: „A 
múzeum szervezésének általános elvei sok 
tekintetben azonosaik az előbbiekkel (a 
közkönyvtáréval M. L.). Az alkalmazás
— a múzeum természetének megfelelő- 
leg — más. A múzeum osztályokra osz
tandó, a szükséges osztályok szervezen- 
dőik. Az osztályok élére tudományos kép
zettségű vezetőket kell állítani." A köz



könyvtár és múzeum kapcsolatáról Toncs 
így vélekedik: A közkönyvtár — „Minden 
más hivataltól függetlenül szervezendő. 
Egyedül csak a múzeummal kapcsolható 
össze, de a múzeum önmagában is meg
állhat. A szabad oktatás szempontjából 
célszerű, ha egy szervezetet alkotnak és 
egy vezetés alatt vannak...  A múzeum
nak és a közkönyvtárnak egymás mun
káját ki kell egészíteniük. Amaz az is
meret reális anyaigát, emez a kornak meg
felelő feldolgozást szolgáltatja." Előadá
sok keretén belül a közvéleményt meg 
kell ismertetni a „múzeum tartalmával" 
stb.

Toncs Gusztáv irányelveivel akár le is 
zárhatnánk tanulmányunkat. Azonban hoz
zátesszük, hogy a politikai rendszervál
tozás kezdetén további kezdeményezések 
és intézkedések történnek a múzeum ér
dekében. A közművelődési minisztérium 
újvidéki kirendeltsége 1919. november 25- 
én felvilágosítást kér95 a szabadkai mú
zeumról, ha ilyen egyáltalán létezik. 
Amennyiben működik, úgy állami felügye
let alá kell helyezni és megakadályozni 
tárgyainak szétszóródását (átcsempészését 
a határon, hanyag és szakszerűtlen ke
zelését).

A fentiekben mindenekelőtt a levéltá
ri okmányok révén igyekeztünk felvázol
ni a szabadkai múzeum küzdelmes múlt
ját 1918-ig. Ugyanezt tettük a levéltárral 
és a könyvtárral kapcsolatban is, amelyek
— vele együtt — voltaképpen csak a felsza
badulás után váltak a város kiemelkedő 
művelődési intézményeivé, szellemi és tár
gyi kincsestáraivá.
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MELLÉKLET

A.
A Bölcskei Lajos tanár által elkészített 

leltár az egylet feloszlása évében:

Érem- és régiséggyűjtemény

I. Régiséggyűjtemény.

őskor
Kőfejsze 4 db
Lyukas kőfejsze 5 db
Kova szilánk 15 db
Bronz prémes véső 4 db
Bronz tokos véső 1 db
Bronz lyukas fejsze 1 db
Réz csákány 3 db
öntőrög 1 db
Lándzsa 2 db
Bronz karperec 5 db
Bronz sarló 1 db
Bronz tű 6 db
Bronz fibula 14 db
Bronz lemez 12 db
Csont tű 2 db



Szövőszék súly 
Agyag gyöngy

1 db 
16 db

Római kor

Agyag edények 43 db
Könnyfogó üveg 2 db
Könnyfogó agyagedény 1 db
Agyag mécses 9 db
Mozaik lapocskáik 5 db
Csont lemezek 14 db
Vasmécses 1 db
Kulcs 2 db
Mérleg rúd 1 db
Bronz Venus szobor 1 db
Üveg karika 4 db
Sarló 1 db
Kés 1 db
Napóra 1 db
Csöngettyü 2 db
Dísztárgyak (tűik, gyík, kígyó,

oroszlánfej) 15 db
Fibula 3 db
Flóta maradék csontból 1 db
Üveggyöngy 1 füzér
Malomkő 4 db

Középkor

Réztál
Réz kancsó
Réz buzogány fej

3 db 
1 db 
7 db »22



Vasbuzogány fej 2 db
Vas nyílhegy 5 db
Vas dárdahely 4 db
Vas sarkantyú 20 db
Vas fejsze 2 db
Zsigmond korabeli sarkantyú 1 db
Árpád-kori csat 1 db
Régi vaszár 2 db
Bronz csengettyű 2 db
Régi csat osztrák címerrel 3 db
Török ezüst gyűrű 2 db
Népvándorlás .korabeli ezüst fülön

függő 1 db
Réz miaríkolatú szurony 1 db
Réz gyűrű ezüstözve 1 db

Üjkor

Ezüst gyűrű 3 db
XVI. századbeli zongora 1 db
Inga óra 1 db
Szerb hajdísz csüngő 1 db
Szabadka városi rendőrbot 27 db
Golyó öntő 184&ból 4 db
1300—1400 kori pecsétnyomó 2 db
Régi olajfestmény (vár átadás) 1 db
Városi szavazó golyók 136 db
Molnár céh hivatalos pecsétje 1 db
1840 körüli magyar ruha 1 db
Szerb felkelő zászló 1848-ból 1 db
Polgár őrség zászlója 1817-ben 1 db



Dalegyesület ezüst koszorúja 1894 1 db
Régi zsebóra 2 db
Lúd toll 1 db
Kis kék zászló 1 db
Fegyverül használt kasza 1848-ból 1 db
1848—49 honjvéd tiszti öv 1 db
Kis ágyúgolyó 1848-ból 2 db
Üvegre festett nagy kép 1 db
48-as csákó toll forgó 1 db
Réztföldgömb 1 db
Molnár céh levele 1823-ból 1 db
A fegyverkovácsok kiváltság-

levele 1827. 1 db
Céh zászló 2 db
Céh láda 2 db
Céh tanács pad 1 db
Vaskilincs 1848-ból 2 pár
Pisztoly 16 db
Handzsár 3 db
Dárdahegy 1 db
Lándzsa 1848̂ ból 4 db
Kard 5 db
Szurony 4 db
Fegyver 42 db
Ágyú golyó 3 db
Török puska 1 db
48-as kard kötő 1 db
Tábori öv 1 db
Oltárkép 1790-ből 1 db



Kegyeleti és műtárgyak

Vörösmarty mellszobra 
Kossuth Lajos mellszobra 
Deák Ferenc mellszobra 
Mátyás relief kép 
Beatrice relief kép

1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db

Semsey 48 honvéd sírkoszorúja 1 db
Deák Ferenc koszorúja (A sza
badkai izr. nőegylettől) 1 db
Rudolf trónörökös koszorúja 
(Szabadka sz. k. város) 1 db
Telts Ede Vörösmarty-szobormü

pállyamüve 1 db
Szirmai (Schinier) történelmi ké

pe: „Korona és kard” 1 db
Elismerő oklevél a könyvtár szá

mára 1 db
Jámbor Pál oklevele 1 db
A dalegyesület csoportfényképe 1 db

Szabadka és Paiics 1784, 1780 
(2 db), 1790, 1810, 1884 (2 db) 

Szabadka címere

Pénz- és éremgyűjtemény

Térképek

Görög és római pénzek 557 db
Külföldi újkori pénzek 472 db
Magyar és osztrák pénzek 700 db



Különböző érmek 70 db
Magyar papírpénz 48—49-ból 21 db 
Külföldi papírpénz 21 db
1000 darab még nem osztályozott

érc- és papírpénz.

Természet rajzi gyűjtemény

I. Emlősök 9 db
II. Madár 129 db
III. Hüllő 16 db
IV. Lepíke 10 doboz
V. Bogár 2 doboz
VI. Csiga 302 db
Tölgyfa levél és termés 3 doboz
Madártojás 180 db
Madárfészek 19 db
Marázsfészek 6 db
Agancs (szarvas, őz) 10 pár

*

Ásvány gyűjtemény 141 db
Kövületek 116 db
Szabadkai talajrétegek 29 üveg

*

Koponya 4 db

Szabadkán, 1906. jan. 9.

Bölcskei Lajos 
e. i. múzeumőr



Farkas Zsigmond elnök bejelenti a 
Szabadkai Közkönyvtár és Múzeum Egy
let* feloszlását:

Tekintetes Tanács!
A Szabadkai Közkönyvtár és Múzeum 

Egyesület f. é. jún. 24-én tartott közgyűlé
sén hozott határozatból kifolyólag van 
szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy a 
nevezett közgyűlés az egyesület feloszlá
sát s összes vagyonának városi tulajdonba 
leendő átadását — azon kikötéssel, hogy 
az intézményt a város mindenkor jelen
legi minőségében fenntartja — egyhangú
lag kimondotta és az átadás folyamato- 
sításával az elnököt, pénztárost és könyv
tárost bízta meg.

Tisztelettel kérem ezért a tek. Taná
csot, hogy az átadás idejét kitűzni, arra 
megbízottjait kiküldeni és ezen határo
zatáról alulírottat értesíteni kegyeskedjék.

Szabadka, 1906. jún. 28.
Farkas
elnök

* Az egyesület pecsétje alapján szerepel írásunk
ban a Közkönyvtár és Múzeum Egylet megnevezés.
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kön yv  író ja  ezú tta l m ás  
fe la d a tra  vá lla lkozott.

M agyar L ászló, a sza 
badkai T ö rtén e lm i L e
v éltá r  levé ltá rosa  im 
m ár csa k n em  eg y  év ti
z ed e  h an gya szorga lom 
m al tá r ja  fö l, hozza  
n yilvánosságra  szü k eb b  
pátriánk m ú ltjá n a k  egy- 
eg y  k e v é s b é  ism ert, 
vagy n em  e lég g é  k iku 
ta to tt  fo rrá san ya gá t. Hé
za g p ó tló  m u n kájá ban  
m o st az e m líte tt  h árom  
szabadkai m ű v elő d ési  
in tézm én y  tö r té n e tév e l  
k a p cso la to s  levé ltá ri d o 
k u m en tu m o k a t g y ű jtö t 
te  ö s sz e  1918-cal bezá 
rólag, azzal a szá n d ék 
kal, h ogy  e z e k k e l  a m ű 
v e lő d é s tö r té n e t i  adalé
k ok k a l fö lk e l ts e  az ér 
d ek lő d és t  o lyan  levé ltá 
ri bú vá rkod á s iránt, 
a m ely  e s e t le g  e red m én y 
n yel já rn a  h a son ló  vagy  
m ás in tézm én y , in tézet, 
gyár, m u n k a szerv eze t  
k ü zd elm es  m ú ltján ak  
m egírásában .

H árom  ö ssz e fo g la ló 
ja, m ivel szám ta lan  ú j 
adattal g ya ra p ítja  edd i
g i ism ere te in k e t  és  tel
je s e b b é  tesz i a h árom  
in tézm én y rő l k ia lakult 
k ép ü n k et, sok b a n  hozzá 
járu l ahhoz, h o g y  id ővel  
s o r  k erü ljö n  e  m ű v elő 
d ési in té zm én y ek  á tfo 
gó tö r té n e tén e k  fe ld o l
gozására .




