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ELŐSZÓ

A délvidéki magyarság történeti kronológiájának összeállítására tettem kísérletet, annak remé-
nyében, hogy honi történetírásunkat makacsul szendergő, félálomszerű állapotából fölriasszam. 
Mert bárhová is forduljunk, bárhogyan is hányjuk-vessük, itthoni tájainkon – a Bácskában és a 
Bánátban, de jószerével a Drávaszögben sem – nem született újjá és nem újult meg a történelmi 
múltunk iránti érdeklődés. Legalábbis azokon a fórumokon nem, ahol a történetírás műhelyeit 
reméljük. Ez annál is inkább különös, mert a helyi feltáró munkát, a források föltárásának kézi 
munkálatait a helytörténeti kutatások lelkiismeretesen elvégezték. Könyvtárnyira nőtt immár a 
falu-, a város- és a tájtörténeti monográfi ák sora, művelődéstörténetünk irodalmának jelentősebb 
fejezeteit is haszonnal forgathatja az érdeklődő, az összefoglaló történeti munkáknak azonban 
változatlanul híre-hamva nincs. Könnyű lenne leírni és megnevezni a hiányt és a hiány lényegét, 
ha az önbecsülésben jelesebb vidékek teljesítményeivel vetnénk össze a közösségünk múltja fel-
tárásának halovány eredményeit, az adottságok függvényében azonban feltétlenül megtévesztő 
lenne az Erdéllyel és a Felvidékkel vonandó párhuzam. Ott ugyanis már létrehozták a történeti 
kutatások műhelyeit, ott már módszeresen oktatják a történelmet, és hivatássá nőtt a historiog-
ráfi a művelése. Ugyanakkor nem kerülhető meg a párhuzam a Lendva-vidéki magyarság törté-
nelemismereti igényességével, ahol már olyan alapvető művek is megszülettek, mint az első és a 
második világháború története, az 1920 utáni agrárreform pusztításának részletes föltárása, és 
az irodalomtörténeti monográfi a után az iskola-, a könyv-, a könyvtár- és a sajtótörténet is példa-
mutató módon monografi kus otthonára lelt. „Kellett ehhez a meghalás rémülete is” – mondják a 
Muravidék tevékeny kutatói. A kétségbeesés, hogy a muravidéki magyarság maroknyi közössége a 
történelem viharaiban bármikor eltűnhet. S lám, a Muravidéken a közösségének sorsáért aggódó 
értelmiség mára már kinőtte az elszakítottság okozta sorvadást.

Vajon a Duna és a Tisza folyásának alsó vidékein mi hiányzik ahhoz, hogy a közösség múlt-
ismereti igénye végre megteremtse a történetírás tudományos műhelyét (műhelyeit) is? Kevés 
volt a rémület? Bizony nem! A Bácska és a Bánság helytörténetének kutatása akkor teremte 
meg legszebb gyümölcseit – az 1990-es években –, amikor ezen a vidéken a legveszélyesebb 
volt magyar értékekre, magyar történetekre hivatkozni. Az elszánásban tehát nem volt, és ma 
sincs hiány, mindemellett a közéletet meghatározó politikának kellene megtennie a döntő 
lépéseket. Mára már mindenképpen eljött a délvidéki magyarság hiteles XX. századi története 
föltárásának és monografi kus földolgozásának az ideje. Ma már ugyanis nem elegendő az, amire 
hivatkozhatunk, nem elegendő az eddig elvégzett munka. És már nem elegendőek – mert nem 
hitelesek – azok a monográfi ák sem, amelyek évtizedekkel ezelőtt, egészen más körülmények és 
feltételek mellett, idegen elvárások kényszerei nyomán születtek. Ma már azt szeretnénk tudni, 
hogy valójában mi is történt a délvidéki magyarsággal a XX. században. És ha erre a kérdésre 
keressük a választ, akkor az eddigi gyakorlathoz képest fordított utat kell bejárni: nem a boldog-
nak hitt néphez kell történeteket gyártani, hanem a magyarságunk jelenlegi elesettségének okait 
kell megkeresni az elmúlt korok történéseiben. S ha nehéz is, ha kényszeredett is a számvetés, 
mégiscsak a bácskai és a bánsági magyarságunk közösségi szervezetlenségének, szociális kiszol-
gáltatottságának, egzisztenciális bizonytalanságának, meg-megismétlődő menekülési kénysze-
reinek, a vagyontalanságnak, az emberi erőforrások, az anyagi és szellemi tartalékok hiányának 
okairól, kialakulásuk és elmélyülésük történeteiről kell szólnia az írásnak. Mindezekhez pedig 
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nélkülözhetetlen a forráskutatások elvégzése, a bibliográfi ák, a kronológiák és a hivatkozható 
előtörténeti munkák föltárása.

E mostani, az 1918–1945 közötti kor eseményeinek időrendi áttekintése, a trianoni döntés után 
a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz csatolt Délvidék magyarságának történetét igyekszik – a 
forrásokra hivatkozva – a folyamatok természetes rendjében bemutatni. Jelzem: az első világháború 
utáni történések, a magyarságunk sorsa alakulásának tekintetében messze túlnőttek a mai Vajdaság 
dimenzióin. A területi viták, a baranyai-pécsi események, a Muraköz és a Muravidék hovatartozá-
sának összetett kérdése térben éppúgy szélesebb kitekintést követel magának, mint a szerb–horvát 
(és olasz) alkun belül Fiume elérhetőségének igénye vagy a Bánság fölött kiterebélyesedett szerb–
román viszályok mindvégig feloldhatatlan feszültsége. S hogy a felgyülemlett gondokra az egymással 
államszövetségben élő vagy a határokkal szigorúan elválasztott népek és nemzetek – magyarok, 
szerbek, horvátok, szlovének, németek, románok és olaszok – nem találták meg a mindenkit kielégítő 
megoldást, azt bizonyítják az 1940 utáni tragikus események is. A hatalmi önkény, az elnyomás és 
a kiszolgáltatottság elkeseredettséget, forrongó indulatokat, kegyetlen elhatározásokat termelt ki 
a nemzetekből, amelyeknek későbbi elszenvedője és áldozata a munkáját végző kisember mellett 
éppen maga a nemzeti közösség volt.

A történések időrendjének ismeretében a történelmi események néhány sajátos jelensége azonnal 
kidomborodik. Az első, és talán a legfontosabb, hogy a Magyarországtól elszakított területeken a 
közös történelmi múlthoz képest egészen új alapokon kellett közösséggé szervezni a néptömegeket. 
Ahol erőteljesebb volt a nemzeti hagyományok értékteremtő rendje – Erdélyben vagy a Felvidéken 
–, ott a meglévő intézményekre támaszkodva egyszerűbb, egyöntetűbb volt e folyamat. A délvidéki 
magyarságnak nehezebb sors jutott: intézmények hiányában hosszú éveken át eszköze sem volt a 
jelentkező jó szándéknak, hogy befolyásolja a magára maradt magyar közösség sorsának alakulását. 
A magyar sajtó volt az első fóruma a magyar nyilvánosságnak – és majdnem az egyetlen –, amely 
idővel rendezte a sorait, és évek múltán gyámolítójává vált a közéletnek. A Magyar Párt vezető elitje 
ugyan – a korabeli dokumentumok tanúsága szerint – tisztában volt a közösségteremtés feladatá-
nak lényegével, tevékenységét azonban a délszláv állam mindenkori politikája erősen behatárolta. 
A sajtó maradt az egyedüli lehetőség, melyen keresztül – még a diktatúra éveiben is – érdemben 
szólni lehetett a kisebbségi magyar közösséghez. Ezért elsőrendű feladata lesz a forráskutatásnak, 
hogy végre elvégezze sajtótörténetünk föltáró munkálatait. A Délbácska (később a Reggeli Újság), 
a Bácsmegyei Napló (később a Napló), a Hírlap, az Új Hírek, a Tiszavidék, a Sentai Közlöny, a 
becskereki Torontál (később Híradó) és laptársaik történetének földolgozása nélkül elképzelhetetlen 
a múltunkról alkotott hiteles ismeretek gyarapítása és rendszerezése.

A közösségteremtés hatalmas munkáját a délvidéki magyar értelmiség legjelesebbjei vállalták 
magukra, az elitnek azok a meghatározó tagjai, akiknek volt kellő elképzelésük a kisebbségi ma-
gyarság jövőjét illetően, és ennek nyomán volt kellő elszántságuk a magyarság sorsának alakításá-
hoz is. Tanítók, tanárok, papok, írók, újságírók, lapszerkesztők, ügyvédek, orvosok és módosabb 
gazdálkodók álltak az egyesületi mozgalmak élére, és teremtettek tevékeny kultúréletet ott is, 
ahol a legnehezebbek voltak a feltételek. Mindmáig adósok maradtunk a küldetéses emberek 
élettörténetének föltárásával és megírásával. A módszer- és szemléletváltás első komoly lépését e 
téren 2012-ben az Egyén és közösség című tanulmánygyűjtemény megjelentetésével a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézet tette meg. De amilyen fontos a történetírás új fogalomkészletében 
a termelőerőkre hivatkozó materializmus kizárólagos szemléletének a meghaladása, olyan fontos 
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a szellemtörténet jelentőségének a felismerése is. Látni kell, hogy a délvidéki magyarság szinte 
eszköztelen életében, az intézmények által biztosított szűkös keretek között egyedülállóan szép 
szellemi teljesítmények születtek, melyeknek elvitathatatlan szerepük volt a közösségépítés hatal-
mas munkájában. A Kalangya (és elődei, a Vajdasági Írás és A Mi Irodalmunk) a sorskérdéseink 
iránt határozottan elkötelezett magyar irodalmat teremtettek, a Reggeli Újság Egyesületi Közlönye 
ismeretekkel látta el a vidék művelődési egyesületeit, a református egyház Magvető című lapja – és 
a köréje csoportosulók tábora – pedig szociális alapot is teremtett a közösségi élethez. A szabadkai 
és az óbecsei Népkör, valamint a nagybecskereki Közművelődési Egyesület mindvégig otthona, 
menedéke és bástyája volt a magyar művelődési tevékenységnek. Mindahány intézmény élén olyan 
emberek álltak, akik megfontolt programjukkal egyengették közösségünk boldogulását. A kro-
nológia föltárta valóság eleven cáfolata annak a tévhitnek, hogy a bácskai és a bánsági magyarság 
sorsával csak a baloldali elkötelezettek tábora törődött volna, s hogy csak a baloldali irodalom 
szólt volna az elesettek sorsáról. A források ismeretében az irodalmunk múltja is immár a maga 
árnyaltságában mutatkozik meg.

Hogy miért döntöttem a délvidéki magyarság 1918–1945 közötti, negyed évszázadnál is hosz-
szabb eseménytörténetének az elkészítése mellett? Mert meggyőződésem, hogy ebben a korszakában 
a táj lakója a hódoltság korához fogható megpróbáltatásokat élt át, és bármilyen felkészületlenül is 
köszöntöttek rá a zord idők, ez a közösség akkor, azokban az esztendőkben váltotta meg belépőjét a 
jövőjéhez, úgy, hogy azzal a következő nemzedékeket is helytállásra kötelezte. A megmaradás nagy 
kihívása ma is, változatlanul érvényes. A közösség története pedig mindenkor példa a felelőtlenek-
nek és a kishitűeknek. Mégsem érzem maradéktalanul elegendőnek az elvégzett munkát: egyfelől 
azért nem, mert nálam senki tisztábban nem látja azokat a mélységeket, ahol még lényeges és fontos 
forrásokra lelhet a kutató elme, másfelől pedig azért nem, mert mindannak, ami az 1918–1920-as 
években a magyarsággal – és benne a Délvidék népével – történt, évszázadra visszanyúló előzményei 
vannak. A magyar Délvidéknek ugyanúgy egyszeri és megismételhetetlen históriája van, mint a 
történelmi hazánk bármelyik tájegységének, így hát – fegyelmezett reményekkel ugyan, de hatal-
mas izgalommal – folytatom a források föltárásának páratlanul szép munkáját: melynek során az 
1867–1918 közötti események kronologikus rendjének megrajzolása jelent számomra új kihívást. 
És ebben támaszt a Teremtő jóakaratától remélek.

Munkám elkészítésekor a társtudományok kronológiái, emlékiratok, történeti és irodalom-
történeti monográfi ák, tanulmányok és tanulmánygyűjtemények szolgáltak elsődleges forrásként, 
az igazán izgalmas részleteket azonban a korabeli folyóiratok, a napi- és hetilapok híranyaga és az 
1941–1944 közötti időszak „rejtőzködő”, mert soha kézbe nem vett közlönyei, iskolai és egyesületi 
évkönyvei szolgáltatták. Szakmai részről erős volt a késztetés a levéltári anyag áttekintésére is, ez 
azonban csak egy újabb évtized kutatómunkájának lehet az eredménye.

Hogy a kronológia megszületett és ilyen formában született meg, azért köszönettel tartozom 
kutatótársaimnak: Csorba Bélának, Matuska Mártonnak, Pastyik Lászlónak és Pejin Attilának, 
akik szakmai tanácsaikkal segítették munkámat. Külön köszönettel tartozom Bárdi Nándornak, 
aki az anyag felkutatásában is a segítségemre volt és Hajnal Jenőnek, aki az általa vezetett Vajda-
sági Magyar Művelődési Intézettel otthont és keretet biztosított a kutatáshoz. Igazi bátorításom 
azonban Ildikó szép szavai voltak. Nem reménytelen semmilyen vállalkozás, ha elkötelezett társai 
vannak az embernek.

    
2013. február 2-án, gyertyaszentelő Boldogasszony napján
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„Minden nemzet súlyából annyit veszít, amennyi 
az általa elnyomott nemzet iségek súlya.”

Szüllő Géza



1918
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1918 októbere
A Délvidék politikailag iskolázatlan magyarsága 
a veszély legcsekélyebb tudatával sem bírt 1918 
októberében. […] Szabadkán is a szervezett 
szociáldemokrata munkásság vállalta magára a 
rendfenntartás szerepét.

Csuka 1995, 10.

A szerbek és a bunyevácok között folyó tárgyalá-
sokat dr. Lalosevics János, dr. Manojlovics  Vla -
diszláv, Sztáics Vásza, Tomics Jása, Ráics Balázs 
szabadkai római rókusi plébános, dr. Szu dárevics 
Ferenc és más ifj ú horvát orientációjú bunyevá-
cok vezették. […] Dr. Lalosevics János az úgy-
nevezett újvidéki nemzeti kormány elnökének 
visszaemlékezéseiből tudjuk…

Csuka 1995, 11.

A magyar kormányt a Délvidéken csak a szabad-
kai főispán képviselte, akit Károlyi Mihály neve-
zett ki. Dr. Pleszkovics Lukács, a függetlenségi 
párt egyik szabadkai exponense volt. […] Bács 
megye főispáni széke még betöltetlen volt.

Csuka 1995, 11.

1918. október 5–6.
Zágrábban megalakult a Szerb–Horvát–Szlovén 
Nemzeti Tanács.

Mészáros 1981, 30.; Benda 1983, 839.

1918. október 17.
Császári manifesztum Ausztria népeihez. Bécs, 
okt. 17.

A hivatalos Wiener Zeitung mai különkiadá-
sa közli a császár következő manifesztumát:

Hűséges osztrák népeimhez!
[…] Ausztria népeinek akaratához képest oly 

szövetséges állammá alakul át, amelyben minden 
néptörzs saját külön állami közösséget alkot lete-
lepedési területén. Ausztria lengyel területeinek 
a független lengyel állammal való egyesítését ez 
semmiképpen sem érinti. Trieszt városa és terü-

lete népeinek kívánságához képest különleges 
álláshoz jut. Ez az új alakulás, amely a magyar 
szent korona országainak integritását semmi 
tekintetben nem érinti, minden nemzeti külön 
államnak biztosítja önállóságát. De eredménye-
sen védeni fogja a közös érdekeket is mindenütt, 
ahol a közösség az egyes államok életszükséglete. 
[…] A népeket, amelyek önrendelkezési jogán az 
új birodalom felépül, felhívom, hogy nemzeti 
tanácsaik útján vegyenek részt a nagy munká-
ban, és hogy ezek a nemzeti tanácsok, melyeket 
minden nemzet Reichsrath-beli képviselőiből 
alkotnak, a néprétegek érdekeit egymással és 
kormányaikkal való érintkezésben érvényre jut-
tassák. Károly s. k., Hussarek s. k., Schönbrunn, 
1918. október 17.

Fiume, A Tengerpart, október 19., 1–2.

Tisza István miniszterelnök bejelentette: „Ezt a 
háborút elveszítettük.”

Mészáros 1981, 32.

1918. október 19.
A francia–szerb csapatok elérték a Drina–Szá-
va–Duna vonalát. A teljesen demoralizált oszt-
rák–magyar csapatok Kövess tábornok vezeté-
sével védelmi vonalat építettek ki.

Mészáros 1981, 30.

1918. október 20.
Malagurszki Albe, későbbi polgármester há-
zában megtartották az első bunyevác–szerb 
összejövetelt. A bizottság Ráics Balázst tájéko-
zódás céljából Zágrábba küldte. A küldöttség 
november 2-án tért vissza Szabadkára.

Csuka 1995, 15.

1918. október 23-áról 24-ére virradó éjjel
Budapesten a Károlyi-palotában megalakult a 
Magyar Nemzeti Tanács. Tagjai a Károlyi-párt, 
a Jászi-féle Radikális Párt és a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt. Elnöke Károlyi Mihály 
gróf.

Benda 1983, 840.
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1918. október 29.
Még a régi hadsereg Honvéd Kerületi Parancs-
noksága parancsot adott ki Mihaljević és Snjarić 
altábornagyok aláírásával, amelyben ez áll:  „A
 Nemzeti Tanács ma megalapítja a nemzeti  kor-
mányt, amely fenn fogja tartani a békét, rendet 
és a törvényes állapotokat az országban. A kato-
naság és a honvédség a Nemzeti Tanács szolgá-
latában, annak rendelkezésére áll…” A kormány 
még aznap kiadta a maga „Kiáltványát a hadsereg 
részére”, amelyben szintén felhívja a régi hadsere-
get, „hogy feltétel nélkül vesse alá magát az SHS 
Nemzeti Tanács kormány parancsnokságának…” 
Az új állam nemcsak nemzeti felszabadulást hoz, 
„felszabadul benne a nép is minden százados 
igazságtalanság és egyenlőtlenség alól. Felhívunk 
benneteket az egyenlőség megvédésére…” Azu-
tán: „Katonák! Mindenütt, ahol mától kezdve lá-
zongások törnek ki a Nemzeti Tanács uralma és a 
Nemzeti Tanács kormánya biztonsági határozatai 
ellen, kihirdetjük a rögtönítélő bíráskodást…”

Lőrinc 1977, 30.

A Horvát Nemzetgyűlés Zágrábban kikiáltotta 
Horvátország függetlenségét és csatlakozását a 
szerb–horvát–szlovén államhoz.

Szűts 1991, 17.

1918. október 31.
Budapesten győzött a polgári demokratikus 
forradalom. A katonák meggyilkolták gróf Tisza 
István miniszterelnököt. A Károlyi Mihály vezet-
te új kormány deklarálta: „Magyarország területi 
integritását mindenképpen megőrzi.”

Mészáros 1981, 33.; Benda 1983, 842.

Dr. Mukics Simon vezetésével Szabadkán meg-
alakult a Magyar Nemzeti Tanács.

Csuka 1995, 16.

A döntően magyar–bunyevác összetételű Sza-
badkán a szerb csapatok bevonulásáig a Káro-
lyi-kormányhoz hű Magyar Nemzeti Tanács 

1918. október 27.
Újvidéken dr. Pavlasz Ignyát javasolta, hogy 
ügyvédi irodájában, szűkebb körben beszéljék 
meg a teendőket. A találkozón megjelent Tomics 
Jása, a délvidéki szerbek vezére, s a jelenlévők 
legnagyobb meglepetésére bejelentette, hogy 
még október 27-én Szabadkán Bácska, Bánát, 
Baranya szerb és bunyevác vezetői szigorúan 
zártkörű értekezletet tartottak, amelyen elha-
tározták, hogy Újvidéken, a szerb élet köz-
pontjában, szerb–bunyevác nemzeti tanácsot 
létesítenek, hogy ez szükség esetén átvehesse a 
hatalmat. […] Még nagyobb bátorságot kapott ez 
a szervezkedés, amikor Matkovics Béla újvidéki 
főispán felszólította Pavlaszt, hogy szervezzék 
meg a szerb polgárőrséget.

Csuka 1995, 12.

Újvidéken a magyar (és a német) munkásság és 
a radikalizálódó polgárság hatalmas tüntetést 
szervezett, amelynek keretében támogatásáról 
biztosította az újonnan alakult Magyar Nemzeti 
Tanácsot. A résztvevők követeléseiket a követ-
kezőkben foglalták össze: 1. a politikai életből 
el kell tűnniük mindazoknak, akik közvetlenül 
vagy közvetett módon előidézték a háborút; 2. 
Károlyi Mihály vezetésével alakuljon új kormány, 
amelyet a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
is támogat, hiszen ily módon a dél-magyarországi 
szerbek támogatása is megszerezhető, ami fel-
tétlenül szükséges annak megakadályozásához, 
hogy a területet idegen országhoz csatolják; 3. 
amennyiben a demokratikus kormány megala-
kítását a magyar feudális oligarchia továbbra 
is megakadályozná, a Magyar Nemzeti Tanács 
lépjen szövetségre a nemzetiségek tanácsaival, 
s céljaik eléréséhez közösen kérjék az Amerikai 
Egyesült Államok támogatását.

Mészáros 1981, 32.

1918. október 28–29.
A Piavénál az olasz hadsereg áttöri az osztrák–
magyar hadsereg védelmi vonalát.

Benda 1983, 840.
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vette kezébe az ügyek irányítását, amely október 
31-én alakult meg, és amelynek elnöke Mukics 
Simon lett. Szabadka maradt egy ideig a magyar 
kormány utolsó délvidéki bástyája. A Károlyi-
kormány a „magyarónnak”, azaz magyarbarát-
nak számító, nagy tekintélyű helyi ügyvédet, a 
nagy múltú szabadkai Népkör elnökét, egykor 
függetlenségi párti politikust, dr. Pleszkovics 
Lukácsot a város főispánjává és kormánybiztossá 
nevezte ki.

Sajti 2010, 27.

1918. november 1.
A Szociáldemokrata Párt pécsi szervezete utcai 
demonstrációt szervezett a városban. Megvá-
lasztották a Nemzeti Tanácsot, melynek közel 
a fele a Szociáldemokrata Párt soraiból került 
ki. Mellettük helyet kaptak a Károly-féle 48-as 
párt hívei és a haladó gondolkodású polgárok is. 
Elnökké Doktor Sándort, titkárrá Hajdú Gyulát 
választották. Ez a személyi összetétel lényegében 
– a helyi körülményekhez igazodva – megfelelt a 
Magyar Nemzeti Tanács összetételének.

Szűts 1991, 14.

1918. november 2.
Szabadka város képviselő-testülete rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen dr. Bíró Károly 
polgármester visszalépett.

Csuka 1995, 16.

1918. november 3.
A szerb hadsereg délvidéki bevonulását megelő-
zően fontos szerepet játszottak az események 
alakulásában a szerb politikai erők, elsősorban 
a Radikális Párt, illetve annak vezetője, Jaša 
Tomić. Ő volt a kezdeményezője és fő szónoka 
a november 3-ára összehívott újvidéki szláv 
tömeggyűlésnek, ahol a Károlyi-kormány meg-
alakulása után, de még a szerb csapatok bevonu-
lása előtt, elsősorban a rend és vagyonbiztonság 
megőrzésére buzdította a népet. Beszédében 
„emberiességi okokból” számolt azoknak a „nem 

szerb polgártársaknak” a segítségére is, akik a 
háború alatt megakadályozták a szerbek elleni 
atrocitásokat. Népőrséget szervezett, és vezeté-
sével megalakították a Szerb Nemzeti Tanácsot 
(Srpski narodni odbor), mely a gyűlés határozata 
értelmében „átmenetileg” irányítani fogja a 
„nép ügyeit”. Már ez a szervezet is a fennálló és 
lényegében funkcionáló magyar közigazgatási 
apparátus szláv ellensúlya kívánt lenni.

Sajti 2010, 26.

Padovában Weber tábornok az Osztrák–Magyar 
Monarchia nevében aláírta a másnap, november 
4-én életbe lépő fegyverszüneti megállapodást. A 
fegyverszünet a kettős monarchia számára lezár-
ta az 1914. július 28-i hadüzenettel indult világ-
háborút. Julier Ferenc hadtörténész számításai 
szerint a háborúban Magyarország mozgósított 
összesen 3 800 000 főt. Háborús veszteségek: 
661 000 halott, a bevonultak 17%-a. 743 000 se-
besült, a bevonultak 20%-a. 734 000 hadifi goly, 
a bevonultak 19%-a.

Benda 1983, 842.

A Padova melletti Villa Giustiban lezajlott fegy-
verszüneti tárgyalásokat követően sor került az 
antant szövetségesek együttesen kidolgozott 
feltételeinek elfogadására. A fegyverszünetet a 
Monarchia nevében Weber tábornok írta alá.

Szűts 1991, 8.

1918. november 3. (október 21.)
A Szerb Nemzeti Tanács a Szerb Maticában 
megtartotta első nyilvános ülését. A nemzeti 
tanács megválasztotta teljes testületét. Elnökség: 
elnök Tomics Jása, alelnök Varagyanin Arkádije 
és Pavlasz Ignyát, titkár dr. Petrovics Milán és 
Gyorgyevics Mita, a végrehajtó bizottság tagjai 
Tusánovics Dusán, Tatics Pávle, dr. Markovics 
Lázár, Miroszávlyevics P. Koszta, dr. Szvinyarev 
Miladin, Jovánovics Jóca Pop, Miroszávlyevics 
Lázár, Márkovics Sz. Dusán, Monásevics Sz. 
Dusán, Vélics Gyorgye, Presics Bogolyub, dr. 
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Mócs Alekszander, Lalosevics Dusán, Dotlics 
Szteván, Klicin Mita, Osztojics Tihamér, dr. 
Jankovics Pál, dr. Sztratimirovics Radivoj, Vilics 
Márk, Zsivojinovics Jován, Sztefánovics Vláda és 
Sztefánovics Lyubomir.

Csuka 1995, 13–14.

Szabadkán megalakult a bunyevác nemzetőrség, 
a Magyar Nemzeti Tanács pedig átvette a hatal-
mat a városházán. A szerb–bunyevác nemzeti 
tanács polgárőrséget szervezett.

Csuka 1995. 16.

1918. november 1–4.
A Bácska és a Bánát nagyobb városaiban és te-
lepülésein sorra alakulnak a nemzeti tanácsok, 
amelyek támogatásukról biztosítják a Károlyi-
kormányt. (November 1.: Pancsova, Versec, 
Zombor, Újvidék; november 2.: Feketics,  Kis-
hegyes, Martonos, Óbecse; november 3.:  Lili o-
mos, Bácsordas; november 4.: Doroszló, Ke-
resztúr, Bács, Zenta, Újverbász, Óverbász,  Szép-
liget, Temerin, Kucora. November 5-én Saj kás-
szentivánon is megalakult, de a szerb lakosság 
erőszakkal feloszlatta.) Nagybecskereken 3-án 
alakult meg a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek 
30 tagja volt, közöttük nem egy német nemzeti-
ségű. Elnökévé Várady Imrét választották. Ezzel 
egy időben lemondott tisztségéről Botka Béla, 
Torontál vármegye főispánja. A Magyar Nem-
zeti Tanács a belügyminisztériumhoz  eljuttatott 
beadványában Stener (?) György kinevezését 
kérte.

Mészáros 1981, 37.; Lásd még Löbl Árpád: A 
nagybecskereki Magyar Nemzeti Tanács jegyzőköny-
vei. A Bölcsészettudományi Egyetem X. évkönyve. 
Újvidék, 1977, 421–423.

1918. november 4.
A fi umei Olasz Nemzeti Tanács kimondta a város 
csatlakozását Olaszországhoz.

Benda 1983, 843.

1918. november 5.
A Horvát Nemzeti Bizottság behívta Horvát-
ország területére a szerb hadsereget. Ez egyben 
alapot adott arra, hogy a demarkációs vonalat 
Horvátországtól északra húzzák meg. Az an-
tant által a padovai értekezleten kijelölt vonal 
a Nagy-Szamos felső folyásától Marosvásárhe-
lyig, majd a Maros mentén Szegedig, innen a 
Szabadka–Baja–Pécs vonaltól északra a Dráváig 
húzódott.

Szűts 1991, 17.

Mišić vajda, szerb vezérkari főnök hadparancsa 
az 1. és a 2. szerb hadsereghez: szállják meg a 
Szerémséget, Szlavóniát, Horvátországot, Bosz-
nia-Hercegovinát és Dalmáciát, a Bánátot keleten 
Temesvár–Versec–Fehértemplom, északon a Ma-
ros vonaláig, a Bácskából a Bajától és Szabadkától 
délre eső területeket.

Benda 1983, 843.

1918. november 5–6.
Bácska és Bánát falvaiban és városaiban – Újvi-
dék és Zombor kivételével – a Magyar Nemzeti 
Tanács irányításával helyreállt a rend.

Mészáros 1981, 43.

1918. november 6.
Az újvidéki Srpski narodni odbor (Szerb Nem-
zeti Bizottság) a szerb hadsereghez fordult  segít-
ségért, azzal a konkrét kéréssel, hogy a magyar 
táborokból hazatérőben lévő, de általuk vissza-
tartott 2000 szerb hadifogoly (csapatok – M. F.) 
élére küldjenek tiszteket és altiszteket, mert itt 
nincs se hatóság, se katonaság.

Lőrinc 1977, 33.

Rudolf Stöger-Steiner báró közös hadügymi-
niszter felszólította a cs. és kir. hadsereg tisztjeit, 
hogy nemzetiségüknek megfelelően jelentkezze-
nek a saját nemzeti tanácsaiknál. Ezzel a kettős 
hadsereg formailag is megszűnt.

Benda 1983, 843.
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1918. november 7.
Pavlovics Boskó szerb hadnagy, aki a háború 
alatt Aradon volt internálva, Újvidéken 300 
hazatérő szerb katonával megszervezte a szerb 
katonai rendőrséget.

Csuka 1995, 14.

A Károlyi Mihály vezette magyar küldöttség 
Belgrádban eredménytelen tárgyalásokat foly-
tatott.

Mészáros 1981, 47.

Louis-Felix Franchet d’Esperey tábornok, az an-
tanthatalmak keleti frontjának főparancsnoka 18 
pontból álló fegyverszüneti szerződést nyújtott 
át a magyar küldöttségnek. A feltételek között 
szerepelt: a magyar kormány kiüríti a Nagy-Sza-
mos felső folyásától Marosvásárhelyig, majd a 
Maros mentén a Tiszáig, innen Szabadka–Baja–
Pécs vonalon a Dráváig húzódó demarkációs 
vonaltól délre és keletre eső területeket, leszereli 
a hadseregét, és átengedi területén az antanthatal-
mak csapatait. A küldöttség a fegyverszüneti pon-
tokat elfogadhatatlannak tartotta, és nem ír ta alá.

Benda 1983, 843.

A szerb katonai főparancsnokság Belgrádba, 
Ka lafatović tábornokhoz intézett levele szerint: 
„Szándékunkban áll a Maros vonaláig megszállni 
a területet, egészen a Szabadka–Baja–Pécs vona-
láig, és ha ezzel d’Esperey nem egyezne, akkor is 
megtesszük.”

Vinaver 1971, 20.

1918. november 8. után
Bácskában és Bánátban a szociális elégedet-
lenség újabb hulláma jelentkezett. Ezek a helyi 
„parasztlázadások” nem egy esetben antiszemita 
kilengésekké fajultak, hiszen a kifosztott üzletek 
tulajdonosai többnyire zsidók voltak.

Mészáros 1981, 50.

Megindul a hadifoglyok Magyarországról törté-
nő hazaszállítása. November folyamán mintegy 
270 000 orosz és 48 000 olasz és szerb hadifogoly 
hagyja el az országot.

Benda 1983, 843.

1918. november 9.
Bugarszki Vojiszláv szerb őrnagy zászlóalja Újvi-
dékre érkezett, hozzájuk csatlakoztak a városban 
élő, volt szerb hadifoglyok. A Szerb Nemzeti 
Tanács 8-áról 9-ére virradó éjjel tudta meg, hogy 
a szerb csapatok már a Szerémségben járnak, és 
éjszakai ülésen határozták el a még magyar városi 
közigazgatás ellenőrzését. A polgármester mellé 
dr. Adamovics Istvánt, a főkapitány mellé dr. 
Mócs Sándort nevezték ki. Pavlovics Boskó, a 
szerb nemzetőrség parancsnokának a vezetésével 
vették át a közigazgatást.

Csuka 1995, 14.

Laza Popović-Soko is a Bácskába, a Bánátba és 
a Baranyába történő bevonuláskor „támogatást” 
kért a „rendszer fenntartására” a szerb hadse-
regtől a katonai parancsnoksággal, valamint a 
régenssel folytatott megbeszélései alkalmával. 
Magyarország és Horvátország hadserege ugyan-
is tehetetlen volt a rend helyreállításában és fenn-
tartásában. A burzsoázia mind a Vajdaságban, 
mind Horvátországban egyrészt a közeledő szerb 
és francia hadseregtől, másrészt a reformpolitiká-
tól várta azt. Hasonlóan cselekedett a Pancsevói 
Szerb Nemzeti Tanács (Srpsko Narodno Veće) 
is. Szintén Nemzeti Gárdát szervezett a tulajdon 
megőrzésére, valamint olyan katonai osztagokat 
is, amelyek véget tudnak vetni minden „rendet-
lenségnek”, minden „anomáliának”, s le tudják 
verni a földosztási kísérleteket Dél-Bánátban. 
[…] A szerb hadsereg bejövetele azonban csak 
megszakította a földosztási kísérleteket, de nem 
vetett véget a forradalmi helyzetnek a Vajdaság-
ban és Jugoszláviában.

Lőrinc 1977, 31.
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1918. november 10.
Dotlics Milos 400 szerb lovasával átment Péter-
vá radra, ahol bevárták Bugarszki őrnagy csapa-
tát. Amikor a szerb csapatok már Péterváradon 
voltak, a következő kinevezések történtek: pol-
gármester Zsivojinovics Jován, főkapitány dr. 
Mócs Sándor, dr. Mátics Milán és dr. Sztákics 
Labud Szvetozár rendőrkapitányok, Mátics 
Mi livoj főmérnök, Dotlics Milos útbiztos, Sztá-
kics  Szto ján árvaszéki ülnök, Jovánovics Milán 
városgazda, dr. Szvinyarev Miladin kórházigaz-
gató, Todorovics Dimitrije a közellátási hivatal 
vezetője és dr. Jovánovics Pál tiszti főügyész lett.

Csuka 1995, 15.

Szabadkán a szerbek és a bunyevácok megtar-
tották első nagygyűlésüket. Ráics Balázs (Blaško 
Raić) szabadkai katolikus plébános bejelentette, 
hogy a Monarchia elveszítette a háborút, és a dél-
szlávok régi álma megvalósulhat. A Bunyevác–
Szerb Nemzeti Tanács elnöke Milodánovics 
Simon nyugalmazott ezredes lett.

Csuka 1995, 16.

Zomborban a Magyar Nemzeti Tanács nagygyű-
lésén Gyöngyösi Dezső és Nagy János magyarul, 
Đura Klapec pedig horvátul szólt az egybegyűl-
tekhez. A megjelenteket Balogfy Ernő, Bács-
Bodrog vármegye újonnan kinevezett főispánja 
is üdvözölte.

Mészáros 1981, 42–43.

1918. november 11.
Szabadkán beiktatták hivatalába dr. Pleszkovics 
Lukácsot. Dembitz Lajos alpolgármester elnö-
költ a képviselő-testület ülésén, amelyen Plesz-
kovics hosszú beszédében hitet tett tör he tet len 
magyarsága mellett, hangsúlyozta azonban, hogy 
a bunyevác nép védelmezője is szeretne lenni. Dr. 
Matijevics István a Bunyevác Nemzeti Tanács 
támogatásáról biztosította őt.

Csuka 1995, 16.

Dr. Pleszkovics Lukács, a Károlyi-kormány által 
kinevezett utolsó magyar főispán, minden zak-
latás ellenére is egészen a trianoni békekötésig 
Szabadka jog szerinti főispánjának tekintette 
magát. Prokopy Imre abban az időben, amikor 
Zombor már szerb megszállás alatt volt, meg-
kísérelte a főispáni installációjának ünnepélyes 
megtartását, és vállalta ezért a heroikus tünteté-
sért a fogságot, az internálást.

Csuka 1995, 23.

Szabadka első cenzora Pendzsics György volt, 
őt dr. Petrovics Dusán ügyvéd követte, majd 
Gyorgyevics Dragoszláv szerb tüzérszázados lett 
a katonai parancsnokság cenzora.

Csuka 1995, 23.

Linder Béla vezetésével újabb küldöttség utazott 
Belgrádba.

Mészáros 1981, 47.

Két nappal a szerb csapatok Újvidékre történt 
bevonulása után titkos találkozóra került sor az 
Újvidéki Szerb Nemzeti Tanács (Velika narodna 
skupština u Novom Sadu), a szerb kormány és 
a Zágrábi Nemzeti Tanács néhány képviselője 
között. A szerb kormány arra biztatta Jaša Tomi-
ćot, hogy tekintettel az egyesülés módjáról a 
horvátokkal kirobbant vitákra, közvetlenül 
Belgrádhoz, és ne a korábban, október 19-én 
Zágrábban megalakult Szerb–Horvát–Szlovén 
Államhoz csatlakozzanak. Az egyesülés föderatív 
és centralista erőinek sajátos összecsapásaként is 
értelmezhető, hogy Vajdaság, azaz akkori értel-
mezésben a Bácska, Bánát és Baranya nevében 
tulajdonképpen kétszer is kimondták az Auszt-
ria–Magyarországtól történő elszakadást, és a 
délszláv államhoz történő csatlakozást.

Sajti 2010, 29.

1918. november 12.
Az újvidéki Grand Hotelben összehívták Bácska, 
Bánát, Baranya szerbjeit, bunyevácait és egyéb 
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szlávjait, hogy szabad akaratukból döntsenek, 
Belgrádhoz vagy Zágrábhoz akarnak-e tartozni.

Csuka 1995, 15.

1918. november 13.
A balkáni fronton egymással szemben álló felek 
aláírták a fegyverszüneti megállapodást.

Mészáros 1981, 34.

Belgrádban lezajlanak a fegyverszüneti tárgya-
lások. Az antanthatalmak részéről a francia 
keleti hadsereg parancsnoka, Henrys tábornok 
és a szerb hadsereg főparancsnoka, Živojin Mišić 
vajda katonai megállapodást írtak alá a magyar 
kormány képviselőjével, Linder Bélával a hábo-
rút lezáró fegyverszünet „alkalmazásáról”.

Szűts 1991, 17.

Az antant–szerb megszálló csapatok a fegyver-
szüneti megállapodás napján Baranya területére 
léptek.

Szűts 1991, 17.

Linder Béla Belgrádban aláírta a magyar–szerb 
fegyverszüneti megállapodást. A Pesti Napló 
tudósítása szerint Szabadkán a lakosság virággal 
köszöntötte a bevonuló szerb katonaságot.

Vinaver 1971, 21, 24.

Eszék felől a pécsi üszögi pályaudvarra befutott 
a fehér zsebkendőt lobogtató szerb katonákat 
szállító vonat. A megszállókat a városi tanács 
élén Nendtvich Andor polgármester a pályaud-
varon fogadta. A megszálló erők parancsnoka 
Cvetić alezredes volt.

Szűts 1991, 18.

Szabadkán megjelent a bunyevácok 31 éves  múlt-
ra visszatekintő Neven című hetilapjának az első 
száma.

Csuka 1995, 16.

Az osztrák államtanács bejelenti Ausztria területi 
igényét Magyarországgal szemben.

Benda 1983. 844.

1918. november 18.
Néhány nappal a szerb hadseregnek Szabadkára 
való bevonulása után a katonai hatóságnak szin-
te az első intézkedése volt, hogy ideiglenesen 
betiltotta a Bácsmegyei Naplót. Majd újra in-
dult, de egy hírért ismét betiltották, ami 1920. 
augusztus 23-ig tartott. A Bácsmegyei Napló 
hivatásának tekintette: hirdetni az SZHSZ ki-
rály ságbeli magyarság becsületes lojalitását, bé-
kés munkakedvét, reprezentálhatja a magyarság 
kultúrképességét, s követelheti a magyarság szá-
mára az egyenlő jogokat, az egyforma elbánást, 
s felemeli a szavát a visszaélések ellen. Ma is azt 
követeli a magyarság számára, amit a magyar éra 
alatt követelt az itt élő nemzetiségek számára: 
egyforma elbánást, testvéries megértést.

Fenyves Ferenc 1924, 14.

1918. november 19. 
Bojovics Petár vajda az első hadsereg teljes vezér-
karával Újvidékre érkezett, ahol a Szerb Nemzeti 
Tanács meghívására aznap ülésezett a Délvidék 
valamennyi szláv vezetője. A megszállás teljesen 
simán folyt le, sehol az ellenállásnak a legcseké-
lyebb nyoma sem volt. Szabadkán leszerelték a 
magyar nemzetőrséget.

Csuka 1995, 15., 17., 18.

A szerb csapatok bevonulása előtti órákban szá-
zával hagyták el otthonaikat a magyar intellek-
tuelek, akik nem akartak egy pillanatig sem 
idegen uralom alatt élni. Ezek azt hitték, hogy 
csak pár hét, pár hónap rendcsinálásról van szó, 
arról a rövid átmenetről, amely szükséges egy 
békekonferencia előkészületeire, és mindenü-
ket hátrahagyva, sokszor egy kézitáskával vagy 
hátizsákkal indultak Budapestre, hogy azután 
csak a felszabadító honvédek nyomában tudtak 
huszonhárom esztendő múlva visszatérni.

Csuka 1995, 18.
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Pécsett feloszlatták a nemzetőrséget és a Pécsi 
Nemzeti Tanácsot is, a szénszállítást pedig leál-
lították. Ezzel egy időben mind határozottabban 
kirajzolódott a politikai törekvés, amelynek 
lényege a megszállt területek „Nagy-Szerbiához” 
történő csatolása volt.

Szűts 1991, 19.

1918. november 20.
A szerbek átvették Szabadka város közigazgatá-
sát. A város első szerb polgármestere dr. Mati-
jevics István lett. Evetovics Iván, Ráics Balázs, 
Vojnics Tunics István és dr. Mátics Márton kép-
viselték Szabadkát a belgrádi nemzetgyűlésen.

Csuka 1995, 16.

Szabadkának első szerb rendőrfőkapitánya  Iv-
ko vics-Ivándékics Iván volt, akit saját kívánsá-
gára felmentettek, és főmérnöknek neveztek 
ki. Őt dr. Mijatov Milorád váltotta fel, azután 
Manojlovics Dusán lett a főkapitány. Ők, külö-
nösen Manojlovics Dusán, nem voltak hajlan-
dók a megkívánt eréllyel eljárni, és a szabadkai 
főkapitány teendőit Karakásevics Gábor hajdani 
magyar csendőr százados vette át. A szabadkai 
csendőrség vezetője Miladinovics Szlobodán, 
szintén volt magyar csendőrtiszt lett. Ezek ketten 
a békediktátumig tartó bizonytalanságokkal teli, 
átmeneti időben valóságos rémuralmat vezettek 
be, amelyet a jobb érzésű szerbek is elítéltek.

Csuka 1995, 26.

A Magyar Szociáldemokrata Párt újvidéki városi 
bizottságának magyar tagjai Holló János, Farkas 
József, Stark Jenő, Valenth András, Béres Imre, 
Bukovszki Ferenc és Jovan Nineslinski voltak. 
Az MSZDP Magyarország területi integritását 
támogatta, és ezért a Bácska, Bánát és Baranya 
területén távol tartotta magát a szerb és a bunye-
vác szervezett munkásságtól.

Mészáros 1981, 108.

1918. november 21.
A szerb csapatok befejezték Bácska, Bánát és Ba-
ranya területének a demarkációs vonalig történő 
megszállását. A fegyverszüneti megállapodás 
értelmében a békeszerződés aláírásáig ezen  a  te-
rü leten megmaradt(hatott volna) a magyar  köz-
igazgatás. Pancsován azonban a katonai bevo-
nulás pillanatában leváltották a város magyar 
vezetőségét, Ne decz ky Jenő főispánt pedig  in-
ter nálták. A katonai közigazgatás mindenütt 
megtiltotta a művelődési és a sportrendezvények 
megtartását, a magyar nyelven oktató általános és 
középiskolákat pedig bezáratta. A rendőrség és a 
csendőrség helyi egységeit lefegyverezték.

Mészáros 1981, 53., 55–56.

1918. november 25.
A szerb katonaság bevonulását követően Újvi-
déken 650 küldött jelenlétében – akik között 
néhány német, egy magyar küldött volt, a ro-
mánokat senki sem képviselte – megtartották 
a Nagy Szerb Nemzetgyűlést (Velika narodna 
skupština). A Szerb Nemzetgyűlés munkáját 
üdvözölte a szabadkai és a zombori Szerb–bu-
nyevác Nemzeti Tanács is.

Mészáros 1981, 55., 58.

A Nagy Szerb Nemzetgyűlés határozatot ho-
zott Bácska, Bánát és Baranya Magyarországgal 
fennálló államjogi, politikai és gazdasági kap-
csolatainak a megszakításáról, egyúttal kinyil-
vánította a területeknek a Szerb Királysághoz 
történő  csat lakozási szándékát. […] A megszálló 
katonai erőkre támaszkodva az Újvidéki Szerb 
Nemzeti Bizottság és a Nagy Nemzetgyűlés saját 
politikai céljait valósította meg. Létrehoztak egy 
ötventa gú törvényhozó testületet, a Nagy Nem-
zeti  Ta nácsot, s megbízták a Nemzeti Igazgató-
ság felállításával. Ennek feladata a végrehajtói 
hatalom gyakorlása lett volna.

Szűts 1991, 20.
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Újvidéken a Szerb Nemzeti Tanács döntött Bács-
ka, Bánát és Baranya Magyarországtól történt 
elszakítása és az új délszláv államhoz történő 
csatolása ügyében. A szerbek kész tényként kezel-
ték, hogy Magyarország integritása ezzel a jelzett 
területekre vonatkozóan megszűnt.

Vinaver 1971, 24.

1918. november 25–26.
Nagybecskereken utoljára ülésezett a Magyar 
Nemzeti Tanács. A feloszlatását követően a városi 
vezetést elbocsátották. Ezekben a napokban a 
nagyobb városokban általános volt a fejetlenség: 
volt, ahol még működött a magyar közigazgatás, 
de az igazi hatalmat a katonai bizottságok vették 
át, közben a Szerb Nemzeti Tanácsok különböző 
határozatokat és rendeleteket bocsátottak ki.

Mészáros 1981, 57.

1918. november
A szerb megszállás első pillanatától a katonai 
vezetés erőteljesen akadályozta a magyar köz-
igazgatás működését. Újvidéken már a Szerb 
Nemzeti Igazgatóbizottság létrejöttét megelőző-
en, a Szerb Nemzeti Tanács működésének idején 
– amely bizonyos értelemben a legfőbb igazgatá-
si, hatalomgyakorlási adminisztratív  szerv ként
működött – megtiltották a szerb hivatalnokok-
nak, hogy a magyar közigazgatási intézmények-
ben letegyék az esküt.

Mészáros 1981, 66.

1918. november 30.
Fülep Lajos, Károlyi Mihály személyes megbí-
zottja Fiumébe érkezett, ahol az Olasz Nemzeti 
Tanács vezetőivel tárgyalt. Fölvetette a magyar 
hivatalnokok városban maradásának lehetőségét. 
Gracioli tábornok fölvetette az olasz csapatok 
Magyarországra küldésének lehetőségét, Károlyi 
azonban nem vállalta a döntés ódiumát. Fülep 
Lajos energikusan válaszolt: „nem lehet egyszer-
re Olaszország és Jugoszlávia kedvében járni!”

Vinaver 1971, 38.

1918. december 1.
Sándor régensherceg Belgrádban kihirdette a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulá-
sát, és ezzel egy időben megalakult az ideiglenes 
kormány is.

Mészáros 1981, 60.

1918. december 4.
Kosta Bugarskit Bács-Bodrog vármegye főispánjá-
vá nevezték ki. Torontál vármegye főispánja Slav-
ko Županski, a Krassó-Szörény vármegye meg-
szállt területével egyesített Temes vármegye  fő-
ispánja Martin Filipon, Baranya főispánja pedig 
Stipan Vojnić-Tunić lett. […] A magyar kormány 
Bács-Bodrog vármegye főispánjának leváltását 
nem ismerte el, és helyébe kinevezte Pro kopy 
Imrét.

Mészáros 1981, 61, 67.

Az újvidéki Szerb Nemzeti Igazgatóság határo-
zatot hozott arról, hogy minden megye élére új 
főispán kerüljön. Az érintett megyék és városok: 
Bács-Bodrog vármegye, Zombor, Torontál vár-
megye, Temes vármegye és Temesvár, Krassó-
Szörény vármegye, Baranya vármegye és Baja 
város. […] Baranya és Baja élére új főispánt ne-
veztek ki. Vojnić-Tunić Stipan – volt szabadkai 
polgármester-helyettes – meg is jelent Pécsett, 
hogy elfoglalja a hivatalát. Pécsett azonban  el-
utasították. Nagyobb sikerrel járt Baján, ahol 
Mes kó Zoltán főispán eltávolítása után elfoglalta 
a főispáni posztot, és a város élére azonnal új 
főispánt nevezett ki.

Szűts 1991, 21., 23.

1918. december 5.
A Szerb Nemzeti Tanács ülésén megvitatták  a 
bíróságok sorsának kérdését is, és úgy döntöt-
tek, hogy a „megfelelő szerb szakemberek  hí-
ján” a régi bírók a helyükön maradhatnak, de 
nem hozhatnak ítéleteket a magyar törvények 
szellemében. A bácskai – újvidéki, zombori és a 
szabadkai – táblabírák a Pécsi Királyi Ítélőszék-
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hez, a bánáti – nagybecskereki és nagykikindai – 
táblabírák pedig a Temesvári Királyi Ítélőszékhez 
tartoznak. A magyar igazságügyi minisztérium 
erélyesen tiltakozott a szerb határozat ellen.

Mészáros 1981, 62–63.

1918. december 9.
Bácska, Bánát és Baranya Szerb Nemzeti Tanácsa 
rendeletben tiltotta meg a magyar nyelvű okta-
tást mindazon iskolákban, amelyben a magyar 
diákokon kívül más nemzetiségű (elsősorban 
szerb és horvát) diákok is tanultak.

Mészáros 1981, 187.

1918. december 12.
A magyar vasutasok, jogászok – bírók, ügyészek 
és ügyvédek –, közhivatalnokok és tanárok  tö-
megesen tagadták meg az új állam szolgálatára és 
a királyra történő felesküvést. […] Ezért  a  Nem-
zeti Igazgatótanács úgy döntött, hogy az eskü 
ideiglenes jellegű, és csak addig érvényes, amíg 
a területi kérdések végérvényesen el nem ren-
deződnek.

Mészáros 1981, 72–73.

1918. december 25.
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság csapatai 
megszállták a Muraközt.

Benda 1983, 846.

1918. december 30.
A balkáni francia hadsereg csapatai bevonultak 
Szegedre, és Bánátban kordont vontak a román 
és a jugoszláv hadsereg közé.

Benda 1983, 846.

1918 vége
Bácska és Bánát mindazon népeinek, amelyek 
nem beszélik a magyar nyelvet (Svakom narodu  u 
Bačkoj i Banatu koji ne govori madjarski) cím mel 
a magyar hatóságok röpcédulákat  terjesztettek, 
amelyek Magyarország területi in teg ritásának 
megőrzésére szólítottak fel. Ezen a röpcédulán 
a következő (nem teljesen megbízható – M. S.) 
sta tisztikai adatok szerepeltek: a 33 728 négy-
zetkilométernyi megszállt területen összesen 
2 371 236 lakos él, ebből 778 308 mag yar 
(32,8%), 635 052 (20,6%) német, ami már 
megközelíti a 60%-ot. Ugyanezen a területen 
425 801 (18%) szerb, 258 421 (10,8%) román, 
49 774 (2,3%) szlovák, 28 820 (1,2%) horvát és 
114 254 (5,8%) egyéb nemzetiségű él.

Mészáros 1981, 68.
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1919. január 8.
A megszállt Délvidék területén létrehozták  a  ka-
tonai bíróságokat. Hatáskörüket április  28-án, 
majd május 7-én újabb rendeletekkel bővítették. 
A civil lakosságra is érvényes joggyakorló  tevé-
kenységüket csak 1919. október elején szün tet-
ték meg.

Mészáros 1981, 63–64.

1919. január 18.
Párizsban ünnepélyesen megnyitották a béke-
konferenciát.

Benda 1983, 848.

1919. január 25.
Elfogadták az agrárreformról szóló előzetes  ren-
deletet, amely a nemzeti kisebbségekkel szem-
ben még nem volt diszkriminatív jellegű. A 
rendelet leszögezte: az agrárreform kedvezmé-
nyezettje csak olyan személy lehet, aki földmű-
veléssel  foglal kozik, és „egyáltalán nincs, vagy 
nincs  elegendő földje”. […] Mivel azonban az 
5. sza kaszban megfogalmazódott, hogy „földet 
csak azok a családfenntartók kaphatnak, akik a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság állampolgárai, 
és állandó lakhelyük az agrárreform által érintett 
község területén van”, közvetve mégis csak kire-
kesztő jellegű volt, hiszen az optálás határidejé-
nek lejárta előtt a nemzeti kisebbségeket nem 
tekintették a délszláv állam állampolgárainak. 
(Meg jegyzés – M. F.)

Mészáros 1981, 96–97.

1919. január közepe
Megjelent Pécsett Jovan Lalošević zombori  ügy-
véd, a Nemzeti Igazgatóság „minisztere”, s a szerb 
parancsnokság által összehívott vezető magyar 
tisztviselők előtt kinyilatkozta, hogy Magyaror-
szág megszállt déli területei Baranyával együtt 
– önálló tartományként – a szerb királysághoz 
tartoznak. Bejelentette, hogy a megye élére  Vla-
dislav Pandurović (Pandurovics László) szemé-

lyében új főispánt neveztek ki. A bejelentést a 
pécsi vezetés újból elutasította.

Szűts 1991, 23.

1919. január 27.
Vladislav Pandurovićot hivatalosan is beiktat-
ták tisztségébe. A városban jól ismerték, mert 
korábban mint m. kir. honvéd százados, a pécsi 
hadapródiskola tanára volt. A beiktatás elleni 
tiltakozásként a megye és a város vezetői nem 
jelentek meg. Másnap Pandurović hivatalosan is 
átvette dr. Kerese Györgytől a főispáni hivatalt.

Szűts 1991, 24.

Hamarosan szerb szabályrendelet jelent meg  Ba-
ranya vármegye új közigazgatási beosztásáról. 
A bevezető részben megfogalmazták: Baranya, 
Tolna és Somogy vármegyének a demarkációs 
vonalon belül fekvő területe – Baranya várme-
gye elnevezés alatt – közigazgatásilag egységes 
egészet képez.

Az új járási beosztás a következő volt:

 1.  Pécsi járás, székhelye Pécs,
 2.  Baranyavári járás, székhelye Dárda,
 3.  Siklósi járás, székhelye Siklós,
 4.  Mohácsi járás, székhelye Mohács.

Ebben a négy járásban nem történt változás 
a korábbiakhoz képest.

 1.  Szentlőrinci járás, székhelye Szent-
lőrinc, magába foglalta a korábbi 
szentlőrinci járás valamennyi telepü-
lését s ezenfelül a volt hegyháti (sásdi) 
járásnak a demarkációs vonalon belül 
fekvő községeit.

 2.  Pécsváradi járás, székhelye Pécsvárad, 
ide tartoztak a korábbi pécsváradi 
járás községei és Tolna vármegyé-
nek a demarkációs vonalon belüli 
települései.
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A magyar közigazgatási kar leváltása 1919  elejé-
től, az új délszláv állam határait kijelölő párizsi 
tárgyalások megindulásával párhuzamosan  tö-
megessé vált, amit hivatalosan a hűségeskü  meg-
tagadásával indokoltak. […] 1918 és 1924 között 
egyébként az Országos Menekültügyi Hivatal 
kimutatása szerint 44.903 fő menekült és optáns 
hagyta el Jugoszláviát.

Sajti 2010, 32., 37.

Az új szerb hatalom az új rendelkezések sorát 
hozta meg. Egyebek mellett megtiltották a meg-
szállt terület magyar fi ataljainak a magyarországi 
iskolák és egyetemek látogatását, és megtiltották 
a sajtónak a magyar hírszolgálat használatát. 
Helyette az újvidéki és a belgrádi hírügynökség 
híranyagát kellett közölnie.

Vinaver 191, 30.

1919. február 6.
Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia képviselői 
memorandumot juttattak el a párizsi békekonfe-
renciához, melyben rögzítették Magyarországgal 
szembeni területi követelésüket, és eleve tilta-
koztak a magyar részről fölmerült népszavazás 
ellen.

Benda 1983, 849.

1919. február 8.
Szabadkán az 1903-ban megalakult Műpárto-
lók Köre a Városi Színházban kabaréval lépett 
a közönség elé. Igazából azonban csak az év 
októberére rendezte sorait a Műpártolók Köre, 
amikor már telt ház előtt játszották a Próba-
házasság című vígjátékot. A Műpártolók Köre 
mindig jótékony célra rendezte az előadásokat, 
ezért cserében díjmentesen léphetett fel a Városi 
Színház színpadán. A társulatnak volt tagja Sza-
bó Márton is, aki 1921-ben külön színtársulatot 
alapított, mely 1921-ben Farkas Imre Cseregye-
rekek című darabjával mutatkozott be.

Bokréta 1940, 11., 13.

 3.  Szigetvári járás, székhelye Szigetvár 
(korábban Somogy vármegyéhez 
tartozott), beosztása nem változott.

 4.  Barcsi járás, székhelye Barcs (koráb-
ban Somogy vármegyéhez tartozott). 
Magába foglalta a barcsi és a kaposvári 
járásoknak a demarkációs vonalon 
belül fekvő községeit.

Szűts 1991, 25–26.

1919. január
Betiltották a Bácskai Hírlapot, a legnagyobb 
szabadkai újságot. Júliusban a szerb katonai pa-
rancsnokság újra engedélyezte a megjelenését, de 
rövid idő után ismét betiltották. Csak 1920 kö-
zepén jelent meg újból, de pár hónapos működés 
után végleg megszűnt. Hasonlóan járt a Bácskai 
Napló is, amely alapítása óta szoros kapcsolatban 
állott a kalocsai érsekséggel. A cenzúra különös 
eréllyel foglalkozott ezzel az újsággal, amelynek 
a megszállás első éveiben Bart István katolikus 
lelkész volt a szerkesztője és Kudela Géza kato-
likus hittanár volt a munkatársa, aki elsőként 
kezdte meg a Délvidéken a magyar zenekultúra 
céltudatos fejlesztését. A lap katolikus iránya már 
eleve ellenszenves volt a szerbeknek, és amikor 
dr. Völgyi János azután, hogy Szabadka város 
főjegyzői székéből eltávolították, átvette az új-
ságot, mindennapos lett a lap elkobzása.

Csuka 1995, 24.

Az Otto Roth vezette, temesvári központtal  mű-
ködő Bánáti Nemzeti Tanács – amely Bánátot 
és Krassó-Szörény vármegye megszállt területét 
továbbra is Magyarország integráns részének 
tekintette – Bánát autonómiájának kikiáltását 
követelte, és hangsúlyosan igényt tartott Versec 
és Fehértemplom városokra is, amelyek ekkor 
már a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz  tar-
toztak.

Mészáros 1981, 61.
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1919. február 14.
A Szerb Nemzeti Tanács beadványában arra kérte 
a belügyminisztériumot, csökkentse a magyar és 
a német sajtótermékek számát, hiszen erőteljes 
propagandát csak a szerb lapok révén képesek 
kifejteni. A működési engedéllyel rendelkező 
magyar és német lapok pedig csak a szerb hírügy-
nökségtől kapott információkat közölhessék.

Mészáros 1981, 65.

1919. február 21.
A katonai főparancsnokság parancsban fordul 
a helyi katonai vezetőkhöz, amelyben elrendeli, 
hogy a vasutasok készülő sztrájkját minden esz-
közzel meg kell akadályozni. A magyar lakosság 
ekkor már oly nagy mértékben el volt keseredve, 
hogy Bácska, Bánát és Baranya nagyobb telepü-
lésein általános sztrájkot hirdettek. Temesvárott 
délelőtt tíz órakor még a városi vízszolgáltatást 
is megszüntették. Még ugyanazon a napon  Sza-
badkán és Zomborban is sztrájkba léptek a 
vasutasok. Erre Pécsett egy nappal később került 
sor. Temesvárott, Szabadkán és Zomborban 23-
án letörték a vasutasok megmozdulását, Pécsett 
viszont egészen március 11-éig tartott a sztrájk. 
Szabadkán 2000 vasutast mozgósítottak, és mun-
 kájuk végzésének felügyelete ettől kezdve a 
katonai parancsnokság feladata volt.

Mészáros 1981, 76–78.

1919. február 21–22.
A Népszava beszámolója szerint „kitört a dél-
vidéki sztrájk”. Temesvár, Szabadka, Zombor és 
Pécs munkásai egyszerre hagyták abba a munkát. 
Szerb feltételezés szerint a megmozdulás mögött 
nem a Magyar Szociáldemokrata Párt állt, ha-
nem a magyar kormány.

Vinaver 1971, 40.

1919. február 22.
Nemcsak Pécsett, de a megye egész megszállt 
területén megállt az élet.

Szűts 1991, 34.

1919. február 23.
Temesváron, Zomborban és Szabadkán sikerte-
lenül véget ért a sztrájk.

Szűts 1991, 34.

1919. február 25.
Újvidéken megtartotta első, kibővített ülését a 
Városi Tanács. Fáth Ferenc az újvidéki magyarok 
nevében rövid nyilatkozatot olvasott fel, mely 
szerint a most létrejött szervezet csak a folyama-
tos ügyek intézését vállalhatja, és nem avatkozhat 
bele a helyi magyar közigazgatási szervezetek 
munkájába. Ellenkező esetben a magyar képvi-
selők elhagyják a Városi Tanácsot.

Mészáros 1981, 71.

Minisztertanácsi határozattal meghirdették a  szo-
 ciálisnak nevezett jugoszláv agrárreformot, ami a 
délszláv állam által megszállt területek – a Délvi-
dék – nem délszláv lakosainak tulajdonában lévő 
nagy- és középbirtokok kisajátítását és a délszláv 
lakosok, elsősorban a dobrovoljacok közötti szét-
 osztást jelentette. […] A hatóságok  a rendelet 
végrehajtását nem a független és pártatlan bí-
róságra, hanem a kormányhatóságoktól függő 
és így könnyen befolyásolható közigazgatási 
szervekre bízták. (A rendeletbe foglaltakat az 
1920. február 11-i 2202. számú, az 1920. július 
3-i 9905. számú, az 1920. szeptember 3-i 14 082. 
számú, az 1920. szeptember 16-i 15 119. számú, 
valamint az 1920. február 12-i 2120. számú, 
miniszteri rendeletek tovább súlyosbították.) 
A kisajátított és így „felszabadított” földeket a 
minisztertanácsi határozattal egy esztendőre – 
egy művelési időszakra – kényszerbérletbe adták, 
kizárólag szláv nemzetiségű földigénylőknek.

Prokopy 1933, 3–4., 6–7., 9.

Az új délszláv állam minisztertanácsi határozat-
tal – még csak nem is törvénnyel – meghirdette 
az újonnan szerzett területek addigi birtokviszo-
nyainak felszámolását és az új, kizárólag nemzeti 
szempontokra épülő birtokrendezés programját, 
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amely a nagybirtokokra vonatkozó agrárreform 
likvidálásáról szóló 1931. június 19-i rendelet 
végrehajtását szabályozó 1931. július 18-i hatá-
rozat közzétételével ért hivatalosan véget. Tény-
legesen a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban 
az agrárreformról szóló törvény tehát soha nem 
született meg. A valóság az, hogy a jugoszláv 
királyság huszonkét éves történetét végigkísérte 
a birtokviszonyok rendezetlenségéből eredő 
társadalmi és politikai feszültség, és ami legalább 
ennyire súlyos kérdés, a gazdasági fellendülés 
elmaradása, az „agrárbürokrácia” elburjánzása, 
ami az erőforrások eltékozlásához, haszontalan 
szétforgácsolásához vezetett.

A megszállt területeken lévő nagybirtokokra 
vonatkozó jugoszláv agrárreform – jellegében 
jogfosztó – kormányrendelet 1919. február  25-
én jelent meg, végrehajtását pedig az 1920. feb-
ruár 12-én kiadott 2119. számú királyi ukáz az 
újonnan felállított agrárreform-minisztériumra 
bízta. A rendelet tulajdonképpen a szerb minisz-
tertanácsnak a Korfu szigetén 1917. február 28-
án 200. szám alatt megfogalmazott határozatán 
alapult, amely kimondta: „minden dobrovoljac, 
aki a szerb hadseregben az ellenség ellen küzd a 
háború végéig, öt hektár termékeny földet fog 
kapni letelepedésre”.

Lánczi 1918, 3.

Slavko Šećerov kormánybiztos  agrárreformprog-
ramjának megfogalmazásakor Bács-Bodrog és 
Torontál vármegyékben mintegy 200 000 ka-
tasztrális holdnak megfelelő földterület kisajátí-
tását tervezte, ami a kincstár számára kétmilliárd 
korona bevételt jelentett volna.

1919. február 27.
A hónap folyamán a Szerb Nemzeti Tanácsokat 
fokozatosan felszámolták, és azok korábbi  fel-
adatköreit a központi hatalom megfelelő minisz-
tériumai vették át. A Nagy Nemzetgyűlés utol-
só ülésére február 27-én került sor, melyen 24 
képviselőt és ugyanannyi helyettest delegáltak 

az Ideiglenes Nemzeti Képviselő-testületbe 
(Privremeno narodno predstavništvo), amelynek 
összesen 387 tagja volt. […] A szerb burzsoázia 
a politikájában a nem szláv népekkel – elsősor-
ban s magyarokkal és a németekkel szemben 
– mérhetetlen intoleranciát tanúsított. És ha 
a magyarok és a németek elégedetlenségüknek 
adtak hangot, ellenségeskedésnek, később pedig 
irredentizmusnak tekintették.

Mészáros 1981, 65–66.

A szerb hatóságok kiadták az Előzetes rendel-
kezéseket az agrárreform előkészítéséhez. Ez a 
nagybirtok felosztásáról intézkedett, elrendel-
ve a kisajátítást, azzal, hogy utólagos törvény 
fogja megállapítani, mi tartozik a nagybirtok 
kategóriába és mi nem. Egyelőre ideiglenesen a 
hitbizományokat, valamint a legalább 100–500 
katasztrális hold kiterjedésű, jelenleg művelés 
alatt nem álló birtokokat sorolták ide. […] Jut-
tatásban az Előzetes rendelkezések értelmében 
azok a földművesek részesülnek, akiknek nincs, 
vagy alig van saját földjük. A juttatott földnek 
akkorának kellett lennie, hogy az a családot el-
tartsa. Előnyben részesültek a rokkant katonák, 
a hadiözvegyek, hadiárvák és a szerb önkén-
tesek (dobrovoljacok). A juttatott földeket a 
végleges felosztásig ideiglenesen bérbe adták, a 
bér összegét a helyi körülmények szabták meg. 
A nagybérletek, amennyiben a nagybérlő nem 
maga gazdálkodott a földön, hanem azt tovább 
adta albérletbe, megszűntek.

Lőrinc 1977, 33.

1919. február
A Szerb Nemzeti Tanács a békeszerződés aláírá-
sához szükséges érvként rögtönzött népszámlá-
lást végzett a szerbek által megszállt területen. E 
szerint Torontál vármegyének – Pancsova város 
kivételével – 587 433 lakosa volt, ebből 116 109 
magyar és 153 549 német, így a nem szláv lakos-
ság létszáma valamivel 50 % alatt maradt.

Mészáros 1981, 88.
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A Nemzeti Igazgatóság rendeletben szabályozta 
a kisebbségi oktatás kérdését. Leszögezte: a gye-
rekeket „kizárólag anyanyelvükön kell oktatni”. 
Azt azonban, hogy ki milyen nemzetiségű,  illetve 
milyen anyanyelvű, az úgynevezett „névelemzés” 
alapján az állam határozta meg. […] Az impé-
riumváltás után az oktatás, az iskolahálózat,  a 
magyarok gazdasági helyzete, valamint az egy-
házak működése terén – a közigazgatáshoz és az 
igazságszolgáltatáshoz hasonlóan – a cél a teljes 
nemzeti őrségváltás, a magyar államiság fi zikai, 
strukturális, szellemi bástyáinak a lebontása volt.

Sajti 2010, 42.

Kosta Stanojević jugoszláv megbízott a párizsi 
béketárgyalásokra utazva Svájcban magyar po-
litikusokkal találkozott, és a gazdasági együtt-
működés lehetőségeiről tárgyalt. Magyarország 
fölvetette a gazdasági unió tervét, és Fiume közös 
használatát javasolta.

Vinaver 1971, 34.

Podmaniczky báró, Károlyi Mihály személyes 
megbízottja Triesztben a Bánság ügyében szerb 
politikusokkal tárgyalt. Fölvetette, hogy a Bán-
ság területe fölött Magyarország és Jugoszlávia 
közösen osztozzon, és ezzel megakadályoznák a 
román csapatok előrenyomulását. Ante Trumbić 
jugoszláv külügyminiszter 1919. február 20-án 
kelt levelében a magyar–olasz tárgyalások során 
előállt helyzetet Jugoszláviára nézve rendkívül 
súlyosnak ítélte.

Vinaver 1971, 36.

1919. március 1.
Nikola Pašić tábornok, a jugoszláv katonai  kül-
döttség vezetője már biztosra vette, hogy a  ma-
gyar–jugoszláv határ nem a Ferenc-csatorna 
mentén fog húzódni, ahogyan azt Párizsban  az 
angol küldöttség szorgalmazta, hanem jóval észa-
kabbra, úgy, hogy Zenta, Szabadka és  Zombor 
is szerb területre esik. A szerb küldöttség Fe-
hértemplomot, Versecet és Nagykikindát is a 

magáénak tudhatta, és bízott Baja, Mohács és 
Pécs megtartásában is.

Vinaver 1971, 42–43.

1919. március 8.
Zentán, kellő számú – a feladatot vállalni 
hajlandó – képviselő hiányában nem alakult 
meg a Városi Tanács. Ez csak 1920. május 3-án 
sikerült.

Mészáros 1981, 71.

1919. március 9.
Budapesten megalakult a Magyarországi  Dél-
szláv Szociáldemokraták Pártja. Elnökévé  Sveto-
zar Mošorinskit választották.

Benda 1983, 851.

1919. március 12.
Az Újvidéki Nemzeti Igazgatóság beszüntette 
a működését, hatáskörét az SZHSZ Királyság 
kormányának megfelelő osztályai vették át. Ezzel 
felerősödött a baranyai területek annektálásának 
a veszélye, anélkül, hogy ezt külön hangoztatták 
volna.

Svetislav Rajić, Pécs szerb alispánja elküldte Belg-
 rádba a sebtében 176 településen lebonyo lított 
népszámlálás adatait. Eszerint a város 56 120 
lakosából 14 485 szerb volt. A magyar csak 
néhány ezerrel több, 17 901. A németség száma 
14 549. Ezzel azt kívánták bizonyítani, hogy 
a város összlakosságán belül a magyar kisebb-
ségben él. Hasonló eredményekhez vezetett a 
megyei népszámlálás is. A szentlőrinci járásban 
14 567 magyart, 12 177 szlávot és 7748 németet, 
a siklósi járásban 10 407 magyart, ugyanennyi 
németet és 16 111 délszlávot mutattak ki. Még 
kirívóbb szláv többséget hoztak ki a mohácsi 
járásban, ahol 27 957-tel szemben mindössze 
6508 magyart és 17 877 németet számoltak ösz-
sze. A szerb népszámlálás részletes feldolgozását 
elvégezte Gorjánác Radojka „Az 1919. évi szerb 
népszámlálás a megszállt Baranyában” című ta-
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nulmányában (Baranyai Helytörténetírás 1981. 
és 1982–1983. évi számában).

Szűts 1991, 43–44.

A magyar népszámlálásra a visszacsatolást kö-
vetően 1921. november 20–29-e között került 
sor, amely az 1920. december 31. és 1921. január 
1. közötti éjféli állapotot rögzítette. Összeha-
sonlítás:

 Össznép.  Magyar Német Szerbhorvát
Pécs 
(1921)  49 822 41 628 6 356 125–688
(1919)  56 120 17 901   14 549 14 485
Siklósi j. 
(1921)  33 540 26 100   5 164 501–149
(1919)  36 925 10 407 10 407 16 111
Mohácsi j. 
(1921)  44 842 16 834 21 026 2474–504
(1919)  52 342   6 508 17 877 27 957
Baranya 
(1921)  302 656 158 031 105 941 9471–12 923

Szűts 1991, 206–207.

1919. március 27.
Nagygyűlést tartottak Pélmonostoron, amelyen 
határozatot hoztak a szerb közigazgatás fenn-
tartása mellett. Egyre inkább felerősödtek azok 
a törekvések, amelyek Baranyának az SZHSZ 
Királysághoz való tartozását szorgalmazták.

Szűts 1991, 43.

Tüntetések a Muraközben a Magyar Tanácsköz-
társaság mellett.

Benda 1983, 853.

1919. március 30.
Még a radikálisnak tekintett újvidéki Zasta-
va című lap is elítélte a helyi hatóságok azon 
döntését, mely szerint az iskolákban, az okta-
tási  intézményekben a tanítók és a személyzet 
előtt nyilvánosan semmisítsenek meg minden 
olyan tárgyat – zászlót, címert, volt uralkodók 

arcképét, bélyegzőket – amelyek a magyar állam 
jelképei voltak.

Mészáros 1981, 74.

1919. március
Dr. Petrovics János szabadkai ügyvéd, az újvidéki 
kormányzat igazságügyi megbízottja átvette a 
szabadkai törvényszék vezetését, és esküt köve-
telt a bíróság tagjaitól.

Csuka 1995, 24.

1919. április 7.
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának  hí-
rére Szabadkán három jugoszláv katonai had-
osztályt vezényeltek, melyeknek adott esetben 
d’Esperey parancsára be kellett volna vonulniuk 
Budapestre.

Vinaver 1971, 54.

A Duna-hadosztály április 15-én érkezett  Sza-
badkára. Az egység 16 291 katonája 7329  pus-
kával, 5936 karddal, 389 géppuskával és 47 
ágyúval volt fölszerelve. A mozgósítási paran-
csot április 19-én visszavonták. Május 17-én a 
Duna-hadosztályt Szlovéniába vezényelték. A 
jugoszláv katonaság Duna-hadosztályát június 
3-án Ausztriába vetették be, és három nap alatt 
Klagenfurtig nyomult előre.

Vinaver 1971, 56., 61., 68.

1919. április 9.
Az SZHSZ Királyság oktatási minisztériumá ban 
létrehozott Bácska, Bánát és Baranya  ok tatási 
kérdéseivel foglalkozó ügyosztály az 1918–
1919-es tanévben engedélyezte a magyar nyel-
vű oktatást mindazon intézményekben, ahol 
nem volt oktatói hiány. Kivételt csak Pancsova 
jelentett, ahol sem az általános iskolában, sem 
a gimnáziumban nem kezdődött meg a tanítás, 
de nem kezdődött meg a magyar nyelvű okta-
tás a verseci és a nagykikindai gimnáziumban 



■■  1919 ■ 29 ■   

sem. Ezzel szemben megkezdődött a tanítás az 
újverbászi és a nagybecskereki katolikus gimná-
ziumban, a fehértemplomi főgimnáziumban, a 
zentai katolikus gimnáziumban és a zombori 
községi főgimnáziumban is.

Mészáros 1981, 187.

1919. húsvét hétfő
A szabadkai Népkör színpadán lelkes kis csoport 
bemutatta a Vidám kabaréest című összeállítást. 
Ha visszatekintünk a szabadkai magyarság régi 
jugoszláviai életének már-már ködbe vesző 
eseményeire, a kortárs lelki szemei előtt élesen 
kibontakozik a Népkör ütemes, az egész magyar-
ságot magával lendítő tevékenysége. A népköri 
színjátszás, az ott tartott előadások valóságos 
seregszemlét jelentettek. Az előadásokra hívó 
plakátok, mint a harsány kürtszó, minden la-
kásba eljutottak, és elindították a magyarság 
tömegeit a Népkörbe, az egyetlen helyre, ahol a 
színpadon magyar nyelven beszéltek.

Garay 2012, 10.

1919. július 9.
A párizsi béketárgyaláson a nagyhatalmak a Mu-
raközt Jugoszláviának ítélték, augusztus 13-án a 
katonaság megszállta a területet.

Vinaver 1971, 81.

1919. július 12.
Szegeden P. Ábrahám Dezső miniszterelnöksége 
alatt megalakult a Forradalmi Kormányzóta-
náccsal szembeni új magyar kormány. A kor-
mány miniszterei: külügy Teleki Pál gr.,  belügy 
Balla Aladár, pénzügy P. Ábrahám Dezső mi-
niszterelnök, kereskedelem-ügy Varjasy Lajos, 
földművelésügy (július 16-tól) Teleki Pál gr. 
külügyminiszter, népjólét Dömötör Mihály, 
vallás- és közoktatásügy (július 18-tól) Dömötör 
Mihály népjóléti miniszter, igazságügy (július 
16-tól) Balla Aladár belügyminiszter, hadügy 

Bratiknak Sándor, közélelmezés (július 16-tól) 
Pálmay Lajos.

Benda 1983, 861.

1919. július 21.
Belgrádban kihirdették A nagybirtokok elide-
genítésének és megterhelésének tilalma című 
rendeletet, amely bevezette az új délszláv állam 
agrárreformját.

1919. július 23.
A belgrádi kormány minisztertanácsa határozat-
tal a megszállt magyar területekre is kiterjesztet-
te a régi, 1904. évi szerbiai népiskolai törvényt, 
amely csak állami és magánjellegű népiskolákat 
ismert el. Ezzel egy csapásra törvényen kívül 
helyezték a magyar felekezeti iskolákat, ami 
azon nyomban azok megszűnéséhez vezetett. 
Az intézkedés folytatásaként egy évvel később, 
1920-ban ugyancsak minisztertanácsi határo-
zattal kiterjesztették a volt magyar területekre 
az 1912-es szerbiai középiskolai törvényt is, 
amely szerint ezek is kizárólag állami intézmé-
nyek lehetnek. Az intézkedések következtében 
1924-ig a Vajdaságban fokozatosan megszűntek 
a felekezeti jellegű nép- és középiskolák.

Salacz 1975, 108.; Balogh–Gergely 1993, 169.

1919. július 25.
Zentán dr. Keczeli Mészáros Ferenc ügyvéd  ma-
ga köré gyűjtötte a harctérről hazatért magyar 
ifj akat, és hozzáláttak a kultúrmunka megszerve-
zéséhez. Színvonalas Anna-bál keretében  mutat-
koztak be, és néhány esztendő múltán az Arany-
ifj úság a Tisza mente egyik legszínvonalasabb 
egyesületévé vált.

Bokréta 1940, 37.

1919 közepe
Az oktatási minisztérium Bácska, Bánát és  Ba-
ranya Ügyosztálya folytatta a polgári és a  szak-
középiskolák felszámolását. A közzétett határo-
zatainak lényege: 1) azokban az óvodákban és 
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az általános iskolákban, amelyekben nem szláv 
nyelven folyik az oktatás, továbbra is az anya-
nyelvükön tanulhatnak a gyerekek azzal, hogy 
kötelező a szerbhorvát nyelv és az úgynevezett 
„nemzeti tantárgyak – a történelem és a föld-
rajz – szerbhorvát nyelven történő tanulása; 2) 
más volt a helyzet a középiskolai oktatás terén, 
Bánátban és Bácskában egy-egy középiskolában 
engedélyezik a magyar nyelvű oktatást (ameny-
nyiben Baja véglegesen Jugoszláviához kerül, 
Bácska esetleg két magyar középiskolát kaphat), 
mi több, Bácskában további két polgári iskolá-
ban folyhat magyar nyelvű oktatás. Tanítóképző 
főiskolát sem a magyarok, sem a németek nem 
működtethetnek. Tanítókat csak a szerb tanító-
képző főiskolán képezhetnek, legfeljebb néhány 
tantárgyat hallgathatnak az anyanyelvükön; 
3) a nem szerb iskolák működését is az állam 
fi nanszírozza.

Mészáros 1981, 188–189.

1919. július 31.
A nagybirtok elidegenítési és megterhelési  tilal-
máról szóló szabályrendelet a nagybirtok  ma-
ximumát a Bácskában mezőgazdaságilag haszno-
sított föld esetén 300 hektárban (520 kat. hold), 
erdő és más, nem megművelt föld esetén 500 
hektárra (868 kat. hold) emelte fel. A földreform 
nacionalista jellege nem csupán s nem is elsősor-
ban a rendelkezések szövegében, hanem sokkal 
inkább a reform gyakorlati keresztülvitelé ben 
érződött. A parcellákat egye lőre csupán bé-
relhették az igénylők (a szerb kifejezés az „érde-
keltek”; „interesenti”) még az 1920. szeptember 
3-án kiadott újabb rendelet is csak négyéves 
bérletekről tud (1920. X. 1-től 1924. IX. 30-ig). 
[…] A rendelkezések egyébként engedélyezték 
az 1920 októberén (Minden bizonnyal tévedés, 
1924 októberéről lehet szó – M. F.) túlterjedő 
bérleti viszonyt is, „mindaddig, míg a birtok 
törvényes úton nem jutott a bérlő tulajdonába”. 
Így egy évtizednél is hosszabb időn át, és a gya-
korlatban sokszor volt így, a „juttatott” bérlő 

nem tudta, kié is a föld, amelyet megművel. 
A nagybirtok maximuma viszont esetenként 
túlléphette a felső határt is, amennyiben szak-
vélemény mintabirtokká minősítette az üzemet, 
vagy méltányolta azt, hogy a tulajdonos belter-
jesen műveli a földjét, ipari növényeket termel, 
esetleg kiváló állattenyésztő. […] Ez volt a helyzet 
1931-ig, ekkor hozták az agrárreform felszá-
molásáról szóló törvényt (Zakon o likvidaciji 
agrarne reforme).

Lőrinc 1977, 33–34.

1919. július
Fiumében az olasz katonaság fegyveres össze-
tűzésbe került a francia békefenntartó egysé-
gekkel.

Vinaver 1971, 64.

1919. augusztus 3.
A román csapatok bevonultak Temesvárra, ezzel 
egy időben a szerb katonaság elhagyta Észak-
Bánát területét.

Vinaver 1971, 86.

1919. augusztus 21.
Belgrádban katonai körökben komoly aggodal-
mat okozott a román katonaság Tiszáig történt 
előrenyomulása. A bánsági területek fölötti vita 
miatt nem zárták ki a jugoszláv–román katonai 
összetűzés lehetőségét sem. Belgrádban tartanak 
attól, hogy Magyarország legyőzésével Románia 
megszerzi a teljes Bánátot. Bukarest továbbra is 
ragaszkodik Békéscsabához és Makóhoz.

Vinaver 1971, 86.

1919. augusztus 25.
A párizsi békekonferencia legfelsőbb tanácsa vég -
legesen megállapította a magyar–jugoszláv hatá-
rokat, s ebben fi gyelmen kívül hagyta a ba ra nyai 
területre irányuló szerb igényeket.

Szűts 1991, 50.
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A Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság te-
rületén megtartott különböző összejöveteleken 
ismét bebizonyosodott, hogy az annexiónak 
nincs szélesebb bázisa a munkások tömegeiben. 
A fehérterror elől védelmet nyújtó átmeneti 
megszállást nem keverték össze a Magyarország-
tól való végleges elszakadás kérdésével.

Szűts 1991, 52.

1919. augusztus 31.
Terzić szerb tábornok arra az esetre, ha fegyverrel 
kellene megállítani a román katonaság előretö-
rését, Nagybecskereken létrehozta a „bánáti csa-
patok” parancsnokságát. Az ősz során volt olyan 
pillanat, amikor a párizsi béketárgyalásokon a 
semleges Bánáti Köztársaság megteremtésének 
lehetősége komolyan fölmerült.

Vinaver 1971, 86., 100.

1919. augusztus
Sturcz József igazgató-tanító vezetésével újra-
szervezte munkáját a kupuszinai Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, mely a település egyetlen  magyar 
egyesületeként közművelődési szerepet is vállalt. 
Működésüket A cigány című bohózat bemutatá-
sával kezdték. Az évek során 1924 karácsonyán a 
Győzedelmes szeretet, 1925-ben a Tót lány, 1926-
ban a Falu rossza, 1927-ben a Gyimesi vadvirág, 
1927 karácsonyán Az első karácsony, 1928-ban 
a Betlehemi éj, 1932-ben a Leánykérő és A nyúl, 
1933-ban A vereshajú lány, 1934-ben a Bor, 
1935-ben A cigány, 1937-ben a Piros bugyelláris, 
1938-ban a Tépett rózsa, 1939-ben a Sárga csikó, 
1940-ben pedig a Vén bakancsos és fi a, a huszár 
című darabot mutatták be.

Bokréta 1940, 71.

1919. szeptember 10.
Saint Germain-en-Laye-ben a Szövetséges és Tár-
 sult Hatalmak és a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályság képviselői aláírták a nemzeti kisebbségek 
védelméről szóló egyezményt. A szerb politikai 

vezetés azonban soha nem tartotta be a szerző-
désbe foglaltakat.

Mészáros 1981, 87.

1919. szeptember 22.
Bunyevác delegáció utazott Párizsba, amelynek 
tagjai Dolinka Vásza, Ráics Balázs, Piukovics 
Ferenc, Rudics Simon (Bácsalmás), Vukovics 
József Gyidó (Bácsbokod), Ispánovics Pál  (Katy-
már), Velin József (Szántó), Pekics Péter (Fel-
sőszentiván) és dr. Abrámovics Iván (Bácsalmás) 
voltak. A delegáció október 3-án jött vissza.

Csuka 1995, 16–17.

A (szabadkai) bunyevác irányzat vezetője,  tulaj-
donképpeni lelke Ráics Balázs plébános  volt, aki-
nek szűkebb vezérkarát dr. Szudárevics  Ferenc, 
Mándics Mihály, dr. Vojnics Tunics István, dr. 
Matijevics István, dr. Prcsics József, Is pá novics 
Mátyás és dr. Mátics Márton alkották. Ez  a  csa-
pat hamar felbomlott. Ráics elsőnek jött rá, hogy 
a bunyevácoknak alárendelt szerepet szántak a 
délszláv államban és a Bácskában is, és a katolikus 
horvátok felé fordult az érdeklődése. A Párizsba 
menesztett bunyevác társaságnak a működéséről 
Ráics Balázs 1941 első napjaiban, alig két hónap-
pal a felszabadulás előtt a szabadkai Bunyevác 
Maticában „leleplező visszaemlékezés” formá-
jában számolt be.

Csuka 1995, 20–22.

1919. szeptember 28.
Egyre gyakoribbak az atrocitások a szerbek 
által megszállt területen. Blayer Jakab nem-
zetiségi kisebbségi miniszter Csernoch János 
hercegprímásnak küldött tájékoztatása szerint 
Nagybecskerek város szerb katonai vezetése a 
katolikus egyháznak megtiltotta a harangozást, 
az újvidéki magyar katolikus főgimnázium be-
rendezését elvitték Belgrádba.

Salacz 1975, 106.
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1919. október 21.
A szerb hatóságok a megszállt Délvidék területén 
létrehozták a rögtönítélő bíróságokat, amelyek 
központja Újvidéken, Zomborban, Szabadkán, 
Pancsován, Fehértemplomban, Nagykikindán, 
Nagybecskereken és Pécsett, a (kerületi) tábla-
bíróságok székhelyén volt.

Mészáros 1981, 64.

1919. október 30.
Gróf Pallavicini György, a dunántúli központi 
kormánybiztos Gaál Gaszton Somogy–Tolna–
Ba ranya kerületi kormánybiztoson keresztül  ren-
deletet adott ki a Baranya megszállásával kapcso-
latos feladatokról. A katonai és polgári hatóságok 
legelső feladatául a megszálló csapatok mögött és 
fedezete alatt a helyi karhatalom szervezését, a 
határcsendőrség kiegészítését, valamint a sorozás 
elrendelését jelölte meg.

Szűts 1991, 55.

1919. november 7.
Az Antant Legfelső Katonai Tanácsa elrendelte 
az idegen csapatok Magyarországról történő 
kivonulását. Vonatkozott ez a pécs–baranyai  te-
rületeket megszálló jugoszláv katonai alakula-
tokra is.

Vinaver 1971, 97.

1919. november 15.
Riffl   Sándor alezredes részletesen tájékoztatta 
Svachulay Zoltánt, Baranya vármegye megbízott 
kormánybiztosát a megye politikai helyzetéről és 
saját tevékenységéről. […] A pécsi–baranyai hely-
zetet nagyon súlyosnak, bonyolultnak tartotta, 
elsősorban a terület „bolsevista fertőzöttsége” 
miatt. A város lakosságának 50%-át megbízha-
tatlannak minősítette. […] A posta mint testület 
megtagadta az együttműködést, a sajtó rendkívül 
szélsőséges hangú. Megítélése szerint a bányá-
szok körében alig van, aki megbízható.

Szűts 1991, 57.

1919. november 17.
Moore amerikai ezredes az antantmisszió élén 
Pécsre érkezett, és átadta a békekonferencia ötös 
tanácsának jegyzőkönyvét Vujičić Kosta szerb 
alezredesnek. Ebben a Kiskőszeg, Dolmány, 
Dráva vonalra történő visszavonulásra szólítot-
ták fel a szerb csapatokat. A felszólítást azzal az 
indoklással, hogy Belgrádtól nem kaptak ilyen 
parancsot, elutasították.

Szűts 1991, 54.

1919. november 24.
Cvijić Jovan, aki tagja volt a párizsi béketárgyalá-
son részt vevő szerb küldöttségnek, memorandu-
mot adott át a békedelegáció számára, amit a 
nagy hatalmak elé tártak. Ebben kifejtették,  hogy 
Pécs városa „problematikusan magyar”, a legu-
tóbbi 20-30 év magyarosításának következtében 
megnőtt a „szerb katolikusok” száma. Már egy 
októberi jegyzékben is arról tájékoztatták Cle-
menceau-t, hogy a baranyai területeken 113 000 a 
szerbek száma a 18 000–20 000 magyarral szem-
ben, az ipart és a kereskedelmet a kezében tartó 
városi népesség meghatározó többsége német 
és zsidó, a munkásság pedig nagy többségében 
szláv származású.

Szűts 1991, 53.

1919. november 25.
A nagyhatalmak elismerték Horthy Miklós kor-
mányát. London Horthy személyében látta az 
ország konszolidálásának lehetőségét.

Vinaver 1971, 96.

1919. november
Polgár Andor bácsalmási földbirtokos pincéjé-
ben baráti vacsorát rendezett. Az est résztvevőit 
– köztük Vermes Béla földbirtokost, a Délvidéki 
Liga későbbi elnökét – a szerb hatóságok letar-
tóztatták és átadták az ügyészségnek, ahol izgatás 
és hazaárulás címén vádat emeltek ellenük. Az 
eljárást egy héttel később megszüntették.

Csuka 1995, 25.
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1919. december eleje
Svachulay Zoltán kormánybiztost felmentették, 
és távirati úton dr. Blaskovich Ivánt bízták meg 
a Baranya vármegye és Pécs város területére is 
kiterjedő főispáni és kormánybiztosi teendők 
ideiglenes ellátásával. Időközben azonban az 
azonnali kiürítés tervei is szertefoszlottak.

Szűts 1919, 57.

1919. december 11.
Riffl   Sándor alezredest letartóztatták a szerb 
hatóságok. 1920 januárjában ellene – a szerb 
állam elleni kémkedés és szervezkedés vádjával – 
bírósági eljárást indítottak. Az ügyet azzal zárták 
le, hogy társaival együtt előbb Zomborba, majd 
Újvidékre internálták, ahonnan csak közel egy 
év elteltével sikerült megszökniük.

Szűts 1991, 60.

1919. december 18.
Megjelent a Szabályrendelet a hadi önkénte-
sekről (Uredba o dobrovoljcima), amelynek 13. 
cikkelye úgy rendelkezik, hogy a dobrovoljac 
(bo rac) 5 hektár, a „nem harcos” (neborac) 
pe dig 3 hektár jó minőségű föld juttatásában 
részesül, amennyiben azt maga műveli meg. 
A  dob rovoljacok nem lehettek a föld teljes jogú 
tulajdonosai (szinte hűbéri „osztott” tulajdonról 
van szó), tekintve, hogy a kapott 3–5 hektár 

földet el sem adhatták, meg sem terhelhették. A 
rendelkezések értelmében a dobrovoljacoknak 
elsőbbségi joguk van belső (zárt) telepítés ese-
tében. Jószágtartásra is volt igényjogosultságuk, 
ám a jószág három éven át az állam tulajdonát 
képezte. A törvények szerint a dobrovoljac  nem 
lehetett „államellenes” mozgalmak vagy pártok 
tagja, mert ilyen esetben elveszítette a földigény-
lési jogát.

Lőrinc 1977, 35.

A szabályrendelet megszüntette azt a gyakorla-
tot, hogy a nem földműves dobrovoljac is  kap jon 
földet.

Lőrinc 1977, 35.

1919. december 30.
Párizsban Ante Trumbić és Beneš előzetes meg-
állapodást kötöttek a békeszerződésbe foglaltak 
magyarországi végrehajtásának ellenőrzésére 
vonatkozóan. 1920 februárjában már nyíltan 
beszéltek a kisantantállamok szövetségéről, mely-
nek programját maga Beneš dolgozta ki. Március-
ban elkészült a Prága–Belgrád–Bukarest közötti 
együttműködési megállapodás szövegének első 
tervezete. Párizs ekkor már a Duna mente feletti 
dominanciájának riválisát látta a szövetségben. 
Beneš kénytelen volt hangsúlyozni a kisantant 
önvédelmi jellegét.

Vinaver 1971, 139–140.



1920
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1920. január 7.
A magyar küldöttség megérkezett a párizsi béke-
tárgyalások helyszínére. A korabeli feljegyzések 
szerint a győztesek úgy bántak velük, mint „az 
internáltak csoportjával”. Az Apponyi Albert 
vezette küldöttség az első felszólalása során 
elutasította az eléjük tárt béketervezetet, és a 
Teleki Pál által előkészített dokumentumokra 
hivatkozva kérte annak érdemi újratárgyalását. 
Magyarország elfogadta Horvátország és Szlavó-
nia elszakítását, de nem egyezett bele a Bácska 
és a Baranya elcsatolásába.

Vinaver 1971, 113.

Az újvidéki Református Egyházközösség ének-
kara a belgrádi belügyminisztériumtól megkapta 
a működési engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

1920. január 7–8.
A Jugoszláv Szocialista (Kommunista) Párt  vaj-
dasági körzeti szervezetének és a szakszerveze-
teknek újvidéki együttes tanácskozásán elítélték 
az agrárreformmal kapcsolatos elképzeléseket, 
és a földterületek államosítása mellett foglaltak 
állást. Vajdaságban az agrárreform meghirde-
tésekor 400 olyan nagybirtokost tartottak  nyil-
ván, akinek a földbirtoka meghaladta a 200 ka-
tasztrális holdat. Ezek a birtokok összesen 
907 111 katasztrális hold és 53 négyszögölnyi te-
rületet jelentettek. (Idézett forrás: Danilo  Ke cić 
„Revolucionarni radnički pokret u  Voj vodini 
1917–1921” című műve. Újvidék, 1972.)A szer-
ző szerint az agrárreform által érintett nagybir-
tokosok nemzetiségi összetétele a következő-
képpen alakult:

   Kat. hold Négyszögöl %
 1.  magyar 175 802 242 48,62
 2.  német 78 352 1069 21,67
 3.  szerb 30 337 985 8,39
 4.  zsidó 28 059 496 7,76
 5.  olasz 24 840 1278 6,87

 6.  horvát 23 969 557 6,63
 7.  román 216 894 0,06
 Összesen: 361 578 721 100,00

Mészáros 1981, 98.

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság – a parla-
men tarizmus – idején a Vajdaság területén 600 000 
volt a bérmunkások száma, ennek két harmadát 
a magyarok és a németek alkották. 1918 után, 
amikor a magyar közösséget kirekesztették az 
agrárreform kedvezményezettjeinek sorából, 
70% fölé emelkedett a magyar földnélküliek 
száma. A napszámosok, a cselédek és a zsellérek 
bére nem érte el az iparban dolgozók bérének 
egyharmadát sem. Ezenkívül egészségi biztosí-
tásban sem részesültek.

Mészáros 1981, 124–125.

1920. január 15.
Az 528-as számú miniszteri rendelet – majd  ezt 
követően a szeptember 3-i 14 140. számú rende let 
– további négy évre, 1920. október 1-től  1924. 
szeptember 30-ig meghosszabbította a kény-
szerbérletet.

Prokopy 1933, 10.

1920. január 18.
Nagybecskereken megjelent a Közakarat című 
lap. A szocialista eszméket valló Binder József 
kiadásában és Szüszner Kálmán szerkesztésével 
megjelenő újság első száma 2 800 példányban 
jelent meg, és terjesztői igyekeztek eljuttatni a 
távolabbi, magyarok által lakott városokba és 
falvakba is. (Binder József lapalapítási kérelmét 
1919. október 19-én juttatta el a belügyminisz-
tériumhoz.) Eszmeiségében teljes mértékben 
azonosult a Jugoszláv Szocialista (Kommunista) 
Munkáspárt programjával, ezért a 6. szám megje-
lenését követően a belgrádi belügyminisztérium 
1920. január 24-én betiltotta. Szüszner Kálmán 
és Kun György újságírókat ezt követően kiutasí-
tották az országból.

Mészáros 1981, 117–118.
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culatot öltött a Tiszavidék is, s óbecsei községi 
lapból regionális közlönnyé vált, az oktatás, a 
művelődés és az egyházi élet terén „vajdasági” 
kitekintésre törekedett. Az 1926. december 19-
én közzétett előfi zetési felhívásban a szerkesztő 
rámutatott: „Munkatársaink között a helyi 
magyar társadalom legkiválóbb tagjait találjuk, 
akik arra törekszenek, hogy olvasóinknak mindig 
elsőrendű szórakoztató és hasznos, nevelő-tanító 
olvasmányokkal szolgáljanak.” A Tiszavidék 
utolsó fellelhető száma 1934. április 15. dátumot 
viseli.

1920. február 12.
A 2119. számú királyi rendelettel létrehozták az 
agrárreform-minisztériumot. Hozzá tartozott 
hét tartomány (Szlovénia, Horvát-Szla vón or-
szág, Dalmácia, Bosznia-Hercegovina, Monte-
negró, Vajdaság és Dél- vagy Ószerbia) agrár-
igazgatósága, melynek végrehajtó szerveiként a 
megyei agrárhivatalok és az ezeknek alárendelt 
agrármegbízottak és a helyi agrárbizottságok 
működtek.

Prokopy 1933, 32.

1920. február 21.
Hatályba lépett a nagybirtok részleges kisajátítá-
sáról szóló szabályrendelet, amely a telepesek szá-
mára volt hivatott földalapot biztosítani. Egy-egy 
telep – e rendelet szerint – nem lehetett ki sebb 
1000 katasztrális holdnál, legalábbis kezdetben, 
mert későbbi intézkedések kisebb telepek létre-
hozását is lehetővé tették.

Lőrinc 1977, 35.

1920. február 26.
Pécsett hatalmas tömeggyűlést rendeztek,  me-
lyen Polácsi János volt az egyik szónok, és  ame-
lyen elítélték a Horthy-rendszer terrorját. (A 
szocialista mozgalmon belül sokan a Horthy-
rendszerrel való szembenállást összekapcsolták 
az SZHSZ Királysághoz történő csatlakozással.)

Szűts 1991, 73.

1920. január 21–24.
A szövetségesek ultimátumot intéztek Belgrád-
hoz, melyben közölték, Fiume Olaszországhoz 
fog tartozni.

Vinaver 1971, 119.

1920. január 25.
A skupština elfogadta a Nemzeti Bank létrehozá-
sáról szóló törvényt. Ezzel egy időben rendeletet 
hozott a korona és a dinár 4:1 arányú átváltására 
vonatkozóan, óriási vagyoni kárt okozva ezzel az 
Osztrák–Magyar Monarchia egykori területein 
élő lakosoknak.

Mészáros 1981, 96.

1920. január 29.
Krizman Hinkó dr. agrárreform-miniszter 1091. 
számú rendeletében – amit az 1920. július 1-jén 
kelt 10 185. számú rendeletével megerősített –  
kimondta, „a magyar és a német nemzetiségű
polgárok és polgárnők nem vehetnek részt a 
helyi  ag rár bizottságok megválasztásában  ál lam-
polgárságuk nemzetközi kérdésének elin té zet-
lensége miatt”.

Prokopy 1933, 24.

1920. február 1.
1920. január 25-én megszűnt az 1911. október 
1-je óta megjelenő Óbecsei Újság című szép-
irodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap, 
ám egy héttel később, 1920. február 1-jén már 
megjelent a Tiszavidék című hetilap. Pusztán 
címváltozásról volt szó, hiszen mindkét lapot 
felelős szerkesztőként Bácskay Bódog jegyezte. 
1922 szeptemberében bekövetkezett váratlan 
halálát követően néhány szám Tihanyi Ernő 
felelős szerkesztő irányításával látott napvilágot, 
az 1922. október 22-i Tiszavidék azonban már 
dr. Draskóczy Ede nevével jelent meg. 1923. 
január 28-án (B. N.): A Vajdaság vámbevételei 
(3.) című cikk címében először jelent meg a  Vaj-
 daság mint közigazgatási fogalom (1925. június 
21-én: A Vajdaság adója, 2.) Ekkoriban új ar-
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1920. február 29.
Slavko Šećerov szerb agrárreform-miniszter  kör-
levelet intézett a megyei agrár-főmegbízot tak-
hoz, amelyben ez olvasható: „Különös  védelem-
ben részesítendő az a középbirtok, amely  nem zeti 
kezekben van (t. i. szerb), mert az agrárreform 
végrehajtásánál nem szabad szem elől téveszteni 
a nemzeti momentumot egyfelől azok szem-
pontjaiból, akiket földdel kell ellátni, másfelől 
és főleg annak a birtoknak a szempontjából, 
amelyet agrárreformmal kell sújtani. Elrendelem 
tehát, hogy az olyan birtokoknak ideiglenes 
haszonbérletbe való kiadásánál, melyek terjedel-
mükkel nem érik el azt a maximumot, amely az 
egyes országrészeken a nagybirtok elidegenítését 
és megterhelését letiltó 1919. július 21-iki ren-
delet 2. §-a értelmében megállapított: fi gyelem-
be vétessenek mind az itt kifejtett szempontok, 
de különösen a birtok tulajdonosának a nemze-
tisége.” A rendeletek, a határozatok, az utasítások 
és a körlevelek tehát soha nem mulasztották el 
hangsúlyozni, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság területén az agrárreform kifejezetten 
szerb nemzeti érdekeket szolgált.

Etédi 1929, 37.

1920. február
Frádl József katolikus kántortanító vezetésével 
újrakezdte munkáját az ósziváci Magyar Műve-
lődési Egyesület. Első társasestjükön bemutat-
ták a Három fr akk és az Ő nem féltékeny című 
bohózatokat.

Bokréta 1940, 70.

1920. március 1.
A magyar nemzetgyűlés a református vallású 
Horthy Miklóst választotta meg Magyarország 
kormányzójává. Csernoch János bíboros her-
cegprímás a magyar katolikus egyház nevében 
1920. március 17-én levélben gratulált a kine-
vezéshez.

Balogh–Gergely 1993, 176.

Kúlán magyar és német fi atalok nagyméretű  til-
takozó megmozdulást szerveztek. A szerb kato-
nai vezetés 1920 elejétől kezdte a saját hadsere-
gébe besorozni a „nem szláv” nemzetiségűeket 
is. […] A behívóparancsok tömeges megtagadása 
a szerb hatalom újabb megtorló intézkedéseit 
vonta maga után.

Mészáros 1981, 82–83.

1920. április 1.
Újvidéken elbocsátottak 30 községi tisztvise-
lőt, mert megtagadták az eskü letételét. S mert 
hasonló okokból januárban már 12 tisztviselőt, 
márciusban pedig a városi bíróság magyar al-
kalmazottjait családtagjaikkal együtt (összesen 
53 főt) átdobtak a demarkációs vonalon, a vá-
rosi  hivatalokban nem maradt egyetlen magyar 
hiva talnok sem.

Mészáros 1981, 84.

1920. április 15.
Szabadkán a magyar vasutasok általános sztrájk-
ba léptek, melyet a rendőri és katonai erőknek 
csak április 20-án sikerült letörniük. A városban 
1500 vasutast bocsátottak el, sokat közülük a 
demarkációs vonalon áttoloncoltak Magyaror-
szágra.

Mészáros 1981, 120.

1920. április
Az oktatási és művelődési miniszter rendelete 
szerint a magyar tanítóknak három éven belül 
sikeres vizsgát kellett tenniük az államnyelv 
ismeretéből. A vizsga letételéig csak ideiglenes 
alkalmazottként dolgozhattak.

Mészáros 1981, 138.

1920. május 25.
Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia katonai 
megállapodást írt alá, melynek értelmében, ha 
sor kerül rá, készek fegyverrel is megakadályozni 
a történelmi Magyarország restaurálását. A szer-
ződés szövegét eljuttatták a párizsi béketárgya-
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lásokon részt vevő nagyhatalmak képviselőihez 
is. A három utódállam ezzel katonai nyomást 
gyakorolt Magyarországra a békeszerződés  alá-
írásának kikényszerítése érdekében. Egy ko rábbi 
– 1919. március 11-én kelt – memorandumból 
kiderül, hogy a jugoszláv delegáció egy 130 000 
km2 területű, közel tízmillió lakossal rendelkező 
Magyarországgal számolt, melynek nemzeti 
jövedelme nem haladta volna meg a hatmilliárd 
arany frankot, amelyből kétmilliárd frankot a 
szomszédos országok kárpótlására kell fordí-
tani.

Vinaver 1971, 108.

1920. május
Bácska új főispánja elrendeli, hogy a hivatalno-
koknak hűségesküt kell tenni a délszláv államra 
és a királyra. A magyar hivatalnoki kar jelentős 
része ezt megtagadta, őket azonnal elbocsátot-
ták, egy részüket áttoloncolták a határon.

Vinaver 1971, 129–130.

1920. június 4.
A történelmi Magyarország területéből a tria-
noni békeszerződéssel a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysághoz Horvát-Szlavónország nélkül 
20 551 négyzetkilométert csatoltak, melynek 
1 509 295 lakosa volt, ebből 30,3 százalék a 
magyar. Az 1910-es magyar népszámlálás adatai 
szerint a Magyarországnak a délszláv államhoz 
került délnyugati részén, a hajdani Vas- és Zala-
vármegye területén fekvő Muravidék területén 
(940 km2) 91 436 lakos 22,3%-a, 20 346 fő volt 
magyar, 73,1%-a, 66 790 fő pedig vend (szlovén). 
A Muraköz (795 km2) 93 837 főnyi lakosságának 
91,1%-a volt horvát. Baranya vármegye délke-
leti részéből a Duna és a Dráva között elterülő, 
úgynevezett baranyai háromszög (1213 km2) 
került a délszláv államhoz. E terület 50 797 főnyi 
lakosságának 19,6%-a volt magyar (20 134 fő), 
27,5%-a német, 19,6%-a horvát, 11,9%-a pedig 
szerb. A Bánát SZHSZ Királysághoz került 
területén élő 572 771 lakos 43,9%-a volt szerb 

és egyéb szláv, 54,3%-a pedig német, magyar és 
román nemzetiségű. Az 1910-es magyar nép-
számlálás szerint a Bánátban 109 343 magyar élt. 
A magyarság lakosságon belüli létszáma a Bács-
kában volt a legmagasabb, 697 101 lakos között 
41,8% volt magyar (291 433 fő), 23,2%-a német. 
A szerbek és a horvátok alkották a la kosság 
27,5%-át. Az 1921-es délszláv összeírás szerint az 
SZHSZ Királyság 11 984 911 lakosából 467 658 
volt magyar, akiknek döntő többsége, 378 107 
a Vajdaságban élt. Szerbiában mindössze 2532 
magyar élt, Montenegróban 17, Bosznia-Her-
cegovinában 2557, Dalmáciában 68, Horvát-
országban 71 928, Szlovéniában pedig 14 429 
fő vallotta magát magyarnak.

Sajti 2010, 47.

A katolikus egyház Magyarországon négy egy-
háztartományra és 25 egyházmegyére  osz lott, 
Horvátország egy egyháztartományt  alkotott 
négy egyházmegyével, összesen tehát öt egy-
háztartomány és 29 egyházmegye terült el a 
magyar királyság történelmi határai között. 
Ezenkívül az egész országra kiterjedő szervezetei 
voltak a bencés, premontrei, cisztercita, piarista, 
jezsuita, Szent Ferenc-rendi, minorita, irgalmas 
szerzeteseknek, valamint számos női szerzet-
nek. A szorosan vett Magyarországon a római 
katolikusoknak 18 püspökségük közül négynek 
egész területét (Nyitra, Besztercebánya, Szepes 
és Erdély), tizenegynek többé-kevésbé nagy ré-
szét (Esztergom, Vác, Győr, Szombathely, Pécs, 
Csanád, Kalocsa, Szatmár, Nagyvárad, Kassa, 
Rozsnyó) vesztették el, míg érintetlenül csak 
három maradt (Székesfehérvár, Veszprém, Eger). 
A 3310 anyaegyházból 1432 maradt meg, s így 
a veszteség 56 %-ot tesz ki.

A hét görög katolikus püspökség közül a 
hajdúdorogi magyar püspökség plébániáinak 
fele, 83 maradt Magyarországon, míg a másik 
fele, 80 Romániához került: az eperjesi, mun-
kácsi és nagyváradi püspökségeknek mindössze 
24 plébániája maradt a trianoni határokon belül, 
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míg a lugosi, szamosújvári és gyulafehérvár-
fogarasi püspökségek teljesen elszakadtak.

A görögkeleti román és szerb egyházak hét 
püspöksége közül az aradi, temesvári és bácsi püs-
pökségekből 27 plébánia maradt Magyarorszá-
gon, a szentendrei 42 plébániáját tartotta meg, 
és hetet elveszített, míg a verseci, karánsebesi és 
nagyszebeni teljes egészében elszakadtak.

A református és evangélikus egyházkerületek 
közül a történeti emlékekben leggazdagabb és 
legnagyobb egy-egy erdélyi teljes egészében 
idegen uralom alá került, míg a többi 4–4 egy-
házkerület érzékeny veszteséget szenvedett. A 
reformátusok lelkészeik felét veszítették el: 1078 
elkerült, 1008 maradt. Az evangélikusok lelké-
szeik kétharmadát veszítették el. 76 egyházuk 
szakadt el (442 anyaegyház, 264 leányegyház), 
404 egyház (250 anyaegyház, 154 leányegyház) 
megmaradt.

Az unitáriusok egyetlen püspökségüket, a 
kolozsvárit és majdnem az összes lelkészségüket 
elveszítették, a csonka országban, a Duna–Tisza 
menti egyházkörben mindössze öt lelkészségük 
maradt.

Olay 1930, 31–32.

A trianoni békével jugoszláv fennhatóság alá 
került a csanádi egyházmegyének több mint 
egy negyede, a kalocsai főegyházmegye nagyobb 
része, a pécsi egyházmegye szlavóniai és dél-ba-
ranyai területe, valamint a szombathelyi egyház-
megye 19 plébániája, s távozni kényszerültek a 
piaristák a vezetésük alatt álló nagybecskereki 
gimnáziumból. A kalocsai érsekség jugoszláv 
uralom alá került 89 plébániájából 1923 febru-
ár jában a Szentszék létrehozta a bácskai apos toli 
kormányzóságot, s kormányzójául az ekkor 
elhunyt Várady Árpád kalocsai érsek korábbi 
helynökét, Budanović Lajos szabadkai plébá-
nost nevezte ki. A pécsi püspökség jugoszláv 
fennhatóság alá került részét, mint külön észak-
szerémi és dél-baranyai apostoli kormányzó-
ságot a Szentszék 1922-ben a boszna-szerémi 

(đakovári) püspök, Akšanivić Antal joghatósága 
alá rendelte. A csanádi egyházmegye jugoszláviai 
csonkját először, mint Glattfelder Gyula püspök 
helynöke, Kovács István nagybecskereki plébá-
nos, pápai prelátus kormányozta, majd a bácskai 
apostoli kormányzósággal egyidejűleg, 1923. 
február 10-i kelettel a jugoszláviai Bánságból is 
apostoli kormányzóságot létesített a Szentszék. 
Első adminisztrátora a magyarul is tudó Rodić 
Raphael ferencrendi szerzetes lett, akit azonban 
a következő év októberében – amikor őt kinevez-
ték belgrádi érsekké – ugyancsak Kovács István 
tette meg helynökké. A szombathelyi egyház-
megye Jugoszláviához csatolt plébániái 1923. 
december 1-jén a maribori püspök joghatósága 
alá kerültek.

Mivel a Vajdaságban nem létezett katolikus 
papnevelő intézet, bizonytalanná vált a magyar 
katolikus papi utánpótlás is. A bácskai kispapok 
szétszórtan, Zágrábban, Đakováron, Szarajevó-
ban és Splitben tanultak.

Salacz 1975, 107–109.

Bácska új apostoli adminisztrátora, Budanović 
Lajos kitűnő szervezőnek bizonyult. Még  mint 
érseki helynök, 1920-ban Palánkán új ad mi-
niszt ra túrát létesített, amely 1921-ben új plébá-
niává alakult át, ugyanakkor Szabadkán a Szent 
Teréz-plébániához tartozó bunyevác lakosságú 
Békován magyar nyelvű parókiát és templomot 
építtetett. 1922-ben lett önálló magyar nyelvű 
adminisztratúra a közigazgatásilag Moholhoz 
tartozó Gunaraspuszta Adához, Szenttamáshoz, 
Péterrévéhez és Óbecséhez tartozó filiáival, 
amelynek 1925-ben megépült a temploma is. 
Budanović apostoli kormányzói kinevezése 
után 1924-ben alapította meg az oromhegyesi 
plébániát, mely korábban Adorján fi ókegyháza 
volt. 1926-ban egész sor új lelkészség létesült, 
így Szabadkán a Szent Teréz- és Szent Péter-
plébániákból kivált Kisboldogasszony-lelkészség 
(1929-ben a kápolnája is felépült), és ugyancsak 
a Szent Teréz- és Szent Rókus-parókiákból kivált 
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Kálvária lelkészség, utóbb Jézus feltámadásáról 
elnevezett, a szintén a Szent Teréz- és a tavankúti 
plébániákból kiszakított sebesicspusztai (Mala 
Bosna), a Szent Péter- és Szent György-plébá-
niákból kiszakított Szabadka-kertvárosi (e két 
utóbbinak 1930-ban, illetve 1931-ben a temp-
lomaik is megépültek) horvát–magyar nyelvű 
lelkészséggel, és a Szent Rókus-parókiából ki-
szakított magyar–horvát–német nyelvű sándori 
lelkészséggel. Ugyancsak 1926-ban létesült még 
a horgosi plébániából kivált horgos-királyhalmi, 
a magyarkanizsai belvárosból kiszakított, már 
templommal rendelkező Szent Pál-, valamint az 
ugyancsak templommal rendelkező tóthfalusi 
parókia, továbbá a zentai Szent István-, illetőleg 
a Jézus Szíve plébániákból kivált Szent Ferenc- és 
Szent Antal- magyar nyelvű lelkészségek, vala-
mint a palánkai plébániából kivált ópalánkai 
német és magyar lelkészség is. 1927-ben további 
hat új magyar nyelvű lelkészség létesült: Újvidé-
ken a belvárosi plébániából kivált Szent Rókusról 
elnevezett plébánia, valamint a kettőjükből újra 
kivált Szent Erzsébet-lelkészség, melynek 1931-
ben a temploma is felépült. Továbbá a  Mar-
 tonosból kivált a martonos-körösparti (kis-
piaci), a kúlai Szent Rókus-, a péterrévei Szent 
Imre-, és az Óbecséhez tartozó három és félezer 
magyar hívőt számláló Újfaluban a Szent Mar-
git-plébánia.

1933-ban létesült Szabadkán a Szent Péter-
plébánia területén a már önálló templommal 
rendelkező Szent Kereszt és palicsfürdői ma-
gyar és horvát nyelvű lelkészségek, valamint 
Apatinban a német nyelvű Jézus szíve lelkész-
ség, melynek a hívők áldozatkészsége nyomán 
azonnal megépült a temploma is, 1935-ben a 
Szabadkához tartozó nagyfényi plébániából 
vált ki a györgyéni, azonnal templomot is építő 
horvát nyelvű lelkészség, és a kucorai plébániá-
ból a torzsai magyar–német–horvát plébánia, 
amely 1940-ben építette fel a saját templomát. 
Szép nagy templom épült 1936-ban a szabad-
kai plébániából kivált, a magyar határon fekvő 

kelebiai magyar és horvát nyelvű, valamint a 
szabadkai-ludaspusztai parókiából kivált haj-
dújárási magyar lelkészség. 1936-ban létesült a 
vajszkai parókiához tartozó bogyáni templom 
horvát nyelvű lelkészsége, valamint a zombori 
kórház magyar nyelvű curatiája is. 1937-ben 
a már templommal rendelkező Keviben szer-
veztek a tornyosi parókiából kivált mag yar 
nyelvű lelkészséget, 1938-ban pedig megépült 
a templom a kishegyesi parókiából leválasztott 
bácsfeketehegyi vicariának is, 1939–1940-ben 
pedig Alsófutakon épült fel az akkor létesített 
magyar–német lelkészség temploma. Az újon-
nan szervezett lelkészségek közül 1931-ben pa-
rókiává fejlődött a magyarkanizsai Szent Pál- és 
a tóthfalusi lelkészség. 1924-ben Zomborban 
megépült a második templom is, 1928–1929-
ben pedig a hívek áldozatkészsége nyomán 
felépült a hatalmas csantavéri templom is. 1938-
ban Futak fi liája, Petrőc is templomot építtetett, 
1939–1940-ben pedig a horgosi–királyhalmi 
lelkészségnek is megépült a temploma.

Salacz 1975, 112–113.

A trianoni békeszerződést megelőzően már  vég-
rehajtották az egész megyei közigazgatás szer-
besítését. Bács megye főispánja Manojlovics 
Vla diszláv lett. Erősen szerb nemzeti érzésű, aki 
már a magyar uralom idején tevékenyen  részt 
vett a szerb szervezkedésben és azokban a ta-
nácskozásokban, amelyek már 1918 októberé-
ben megkezdődtek a délvidéki szerbség vezetői 
között […], de teljesen korrekt európai gondol
kodású, tisztességes ember, akinek az volt az 
elképzelése, hogy az új délszláv államban a ma-
gyarságnak lehet olyan együttélési esélyt bizto-
sítani, amely talán kielégíti a délvidéki magyar-
ságot is. Elképzeléseiből azonban semmi sem 
valósult meg.

Csuka 1995, 36.

A békeszerződés 65. bekezdése kimondta,  hogy 
azok a nem szláv nemzetiségűek, akik vállalták 
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nemzeti hovatartozásukat, optálhattak,  és 1922. 
január 26-ig el kellett hagyniuk a Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság területét. Egy másik bekezdés 
előírta, hogy azok a magyarok, akik 1910. január 
1-je előtt is a most elcsatolt területen éltek, 
megkapták az új ország állampolgárságát. Akik 
később telepedtek le, azoknak ezt külön kellett 
kérvényezniük, de a legritkább esetben kapták 
meg az SZHSZ Királyság állampolgárságát. 
Túlnyomó többségüknek távozniuk kellett az 
országból. A szerb politikai vezetés intoleráns 
magatartása miatt azonban 1921 végéig 39 272 
magyar hagyta el Bácska, Bánát és Baranya 
területét.

Mészáros 1981, 85., 87.

Az első három esztendőben a legtöbbet Topo-
lya, Bácskossuthfalva, Bácsföldvár, Temerin és 
Horgos népe szenvedett a jegyzőktől. Később a 
magyar újságok leleplezései nyomán vizsgálatok 
indultak meg, amelyek több visszaéléssel vádolt 
magasabb rangú tisztviselőnek a bukását, néhány 
esetben – így Sztojkov Mózes bácsmegyei alispán 
esetében is – börtönbe jutását eredményezték.

Csuka 1995, 37.

Azokban a magyar községekben, amelyekben 
mindig vegyesen éltek szerbek és magyarok, sok-
kal kisebb volt a délvidéki magyar társadalomra 
jellemző, veszedelmes bénultság. Bácsföldvár, 
Óbecse, Szenttamás magyarsága, amely tulaj-
donképpen mindig védelmi pozícióban élt, 
hiszen a szerbség aránylag erősebb volt, ocsúdott 
fel a leghamarabb. Egyszerű emberek, falusi 
kereskedők, kisgazdák álltak a közösségi élet 
megszervezése érdekében indított mozgalom 
élére, ezek a névtelenek, ezek a kisemberek 
voltak a magyar ellenállás gondolatának első 
magvetői.

Csuka 1995, 45.

Mindenki úgy segített, ahogy tudott. Hiteleket 
szereztek, kölcsönöket adtak, munkához jut-

tatták a kenyértelen embereket. A nagy baj az 
volt, hogy mindez ideiglenes volt. A segítőak-
ciók megszervezői, akiknek élén Törley Bálint 
állott, úgy gondolták, hogy csak rövid időről 
van szó, a békekötés véget fog vetni az idegen 
önkénynek…

Csuka 1995, 44.

1920. június 6.
Az oktatási miniszter, Svetozar Pribičević aláírá-
sával megjelent az oktatási minisztérium Bácska, 
Bánát és Baranya Ügyosztályának 17967. számú 
rendelete, amely az 1920–1921-es tanévtől el-
rendeli a magyar nyelvű iskolai oktatás fokozatos 
felszámolását. […] Valamennyi állami gimnázium 
– a nagybecskereki, a pancsovai, a nagykikindai, 
a fehértemplomi, a zombori, a szenttamási és az 
újvidéki is – folytathatja oktatói tevékenységét, 
de amennyiben a felső tagozatokon eddig magyar 
nyelven folyt az oktatás, mostantól kizárólag 
szerb nyelven tanulhatnak a diákok.

Mészáros 1981, 189.

1920. július 1.
Az agrárreformügyi miniszter rendelete sze rint 
– amelyben a bácskai és a bánáti agrárbizott-
ságok létrehozásának szükségességéről szólt – 
leszö gezte: a rendelet 5. bekezdése értelmében 
„a magyar és a német kisebbség, tekintettel 
az állampolgársági hovatartozásuk rendezet-
lenségének kérdésére, nem lehetnek kedvez-
ményezettjei az agrárreformnak”. (Službene 
novine, 1920. július 5.) Az optálás határideje 
1922. január 26-a volt, addig a magyarokat és 
a németeket nem tekintették jugoszláv állam-
polgároknak (Službene novine, 1920. február 
28.) Nem vehettek részt a választásokon és nem 
voltak választhatók sem. (Službene novine, 1921. 
március 13.) Állampolgárságot automatikusan 
csak azok kaptak, akik 1910. január 1-je előtt 
is bejelentett lakhellyel rendelkeztek a vidéken. 
Akik ezt követően költöztek a Szerb–Horvát–
Királyság által megszerzett területre, azoknak 
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1921. július 15-ig külön eljárás keretében kellett 
állampolgársági igazolást szerezniük. (Službene 
novine, 1920. december 6.)

Mészáros 1981, 139–140.

A Hivatalos Lapban megjelent a Naredba  mi-
nistra za Agrarnu Reformu od 1. jula 1920 br. 
10 185 o raspuštanju starih i izbor novih ag-
rar. odbora u Banatu i Bačkoj című rendelet. 
(Službene novine, 1920. broj 145.) A Bácska és 
a Bánság területére vonatkozó községi, járási és 
megyei agrárbizottságok megválasztásáról szóló 
agrárreform-minisztériumi rendelet 5. §-a szerint 
a „magyar és a német polgárok, tekintettel a 
nemzetközi körülmények folytán rendezetlen 
állampolgárságukra”, nem jelölhetők és nem 
választhatók meg az agrárbizottságok tagjai-
vá. A magyar és német nemzetiségű lakosság 
állampolgárságának rendezését ugyanis külön 
törvény szabályozta, amely 1922. január 26-ig 
adott határidőt az optálásra, a „honosság meg-
választására”.

1920. július 13.
Svetozar Pribičević oktatási miniszter a Minisz-
tertanácshoz eljuttatott 10 130. számú  be ad-
ványában kérte a Szerbia és Crna Gora  terü letén 
érvényes oktatási törvény Vaj da ságra  tör  ténő 
kiterjesztését. A Minisztertanács jóváhagyta a 
miniszter kérését, és ezzel ténylegesen is meg-
kezdődött a magyar általános (és közép-) iskolák 
felszámolása.

Mészáros 1981, 190.

1920. július vége
Polácsi János küldöttség élén Belgrádban járt, 
majd az ott folytatott tárgyalásokon tájékoztatta 
a pécsieket. Belgrádi tárgyalásait így foglalta 
össze:

 1.  Meddig tart még Pécs és Baranya 
megszállása? – Válasz: A béke rati-
fi kálásáig, esetleg még azután is 3-4 
hónapig.

 2.  Meddig marad a jugoszláv közigazga-
tás? – Válasz: Bizonytalan ideig.

 3.  Milyen büntetést szab a jugoszláv 
hatóság az ide szökött fehér agitáto-
rokra? – Válasz: Erre megvannak az 
előírások.

 4.  Megtarthatók lesznek-e a községi és a 
törvényhatósági választások? – Válasz: 
A jugoszláv kormány nem zárkózik 
el, sőt, bizonyos körülmények között 
támogatja is, de részletes tervet vár a 
pécsi Szocialista Párttól.

 5.  Mi a célja a kormánynak a pécsi 
fehérek újságjával, a Dunántúllal? 
– Válasz: Amíg szerb érdekeket nem 
sért, nem tesznek semmit.

Szűts 1991, 75.

1920. augusztus 8.
Pécsett szocialista nagygyűlést tartottak, ame-
lyen Doktor Sándor beszélt. Hangsúlyozta: „Mi 
állunk a jogfolytonosság alapján, mikor ide a 
szerb megszálló csapatok megérkeztek, akkor 
itt a Károlyi-törvények alapján Nemzeti Tanács 
uralma alatt állott a város. Az újabb magyar 
törvényeknek itt nem lehet hatásuk, ezért ezt a 
nemzeti tanácsot kell helyreállítani… Ez a nép-
gyűlés elég hatalmas ahhoz, hogy határozatot 
hozzon. Elő fogjuk terjeszteni a Nemzeti Tanács 
régi tagjainak névsorát…” […] A Nemzeti Tanács 
megválasztott tagjai közül 34 szocialista, 15 
radikális polgár és 3 pártonkívüli volt.

Szűts 1991, 86.

1920. augusztus 10.
Pécsett a szerb városi vezetés zár alá vette a pi a-
rista rend 2100 holdas dobszai gazdaságát, amely 
ennek következtében a megszállás alóli felsza-
badulásáig több mint húszmillió korona kárt 
szenvedett. Pécsett a szerbek erőszakoskodása a 
megszállás utolsó pillanatáig tartott.

Salacz 1975, 107.
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1920. augusztus 14.
Szövetségi szerződés jött létre Belgrádban  Cseh -
szlovákia és Jugoszlávia között a trianoni béke-
szerződés által szentesített rend fenntartására. 
Ez lett a fokozatosan kialakuló kisantant alapja. 
(A szerződés szövegét közli Halmosy Dénes: 
Nemzetközi szerződések 1918–1945. A két 
világháború közötti korszak és a második világ-
háború leg fontosabb külpolitikai szerződései. 
Budapest, 1983, 156–157. – Pritz Pál jegyzete 
Hory András könyvéhez.)

Hory 1987, 424.

Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályság szövetségesi szerződést kötött a magyar 
restaurációs törekvésekkel szemben, és ezzel 
megszületett a kisantant. (Később – 1921. jú-
nius 7-én – csatlakozott a szerződéshez Ro-
mánia is.) Elsőrendű feladatának tekintette a 
békeszerződésben foglaltak végrehajtása feletti 
ellenőrzést.

Vinaver 1971, 149.

1920. augusztus 24.
Szabadkán újra megjelent a Bácsmegyei Napló, 
a polgári demokratikus értelmiség napilapja. 
Az újság 1903. január 16. és 1907. február 10., 
valamint 1908. július 7. és 1919. január 17. 
között már megjelent, az új délszláv államban 
azonban újra be kellett jegyeztetni, ami a lap 
tulajdonosának, Fenyves Ferencnek – aki 1908 
óta felelős szerkesztőként is jegyezte a lapot – 
sikerült. 1903–1908 között Dugovich Imre és 
Csillag Károly állt az újság élén, 1929-ben Bródy 
Mihály váltotta fel Fenyvest, akit viszont 1935-
ben Szegedi Emil és Havas Károly követett. A 
Bácsmegyei Napló fogadta be a pécsi emigránsok 
népes csoportját, élükön Haraszti Sándorral, aki 
1986-ban megjelent Befejezetlen számvetés című 
önéletrajzi művében külön fejezetet szentelt a 
napilapnál eltöltött éveknek. A Szegedről érke-
zett Dettre János a napilap hasábjain folytatott 
vitát a vajdasági magyar irodalom lényegére 

vonatkozó kérdésekről. A Fenyves Ferenc irányí-
totta lap liberális újságírói közösségének tagjai 
gyakran opponálták a Szenteleky Kornél vezette 
csoport irodalmi meggyőződését és kisebbség-
védelmi elképzeléseit, a helyi színek elméletében 
pedig kifejezetten a vicinális irodalom veszélyét 
látták. A gyakran nemtelen eszközöket is alkal-
mazó Fenyves Ferencet Szenteleky írótársaihoz 
intézett leveleiben ezért gyakran bírálta. A 
Bácsmegyei Napló 1924-ben – 25 éves fennállása 
alkalmából – Almanach címmel – antológiát 
jelentetett meg. Ennek sikerén felbuzdulva 
1928-ban karácsonyi mellékletként Vagyunk! 
címmel ismét irodalmi almanachhal ajándékozta 
meg az olvasóit, amit egy évvel később Almanach 
1929 címmel megismételt. „Mikor most újból 
útnak indítjuk a jugoszláviai írás Almanachját, 
azt szeretnénk, hogy a magteremtett és életre 
keltett jugoszláviai magyar irodalom teremtse 
meg a magyar olvasót is, aki íme, értéket kap és 
akitől az irodalom ezért nem vár mást, csupán 
érdeklődést” – írta Fenyves Ferenc Lecturis 
salutem! című bevezető írásában. A napilap, 
amely 1930. március 26-tól Napló címmel jelent 
meg, tárca rovatában gyakran közölte Koszto-
lányi Dezső, Karinthy Frigyes, Babits Mihály és 
Móricz Zsigmond írásait is, vasárnapi irodalmi 
rovata pedig az 1920-as és 1930-as években a 
jugoszláviai magyar írók munkáinak adott teret. 
A lap 1941-ben szűnt meg.

1920. augusztus 27.
Egy rendelet ideiglenesen megengedte a telepek 
létesítését olyan bérelt nagybirtokon is, amelyért 
az állam vállalta magára a bér fi zetését. Ugyanak-
kor a szaloniki fronton harcolt dobrovoljacokra 
korlátozták a telepesi jogokat, amivel a helyi 
(vajdasági, bácskai) önkénteseket gyakorlatilag 
megfosztották a földtől, mert java részük annak 
idején a dobrudzsai fronton harcolt.

Lőrinc 1977, 35.
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Ha a húszas években még nyomorogtak is, a 
30-as években már bizonyos gazdasági önálló-
ságra tettek szert a telepesek. Noha államilag 
3000–3000 dinár adósság terhelte az egyes ház-
tartásokat, s a letelepedéskor 95 százalékuknak 
semmije, jó részüknek takarója vagy evőeszköze 
sem akadt, a telepesek 40%-a ekkor már adósság-
mentesen gazdálkodott. 80 százalékuk a föld-
művelésre alkalmas eszközökkel is rendelkezett. 
Tekintve, hogy a telepítések egyik célja a Bácska 
teljes elszerbesítése volt, s a helybeliek, főleg a 
magyarok s más nem szláv népek – de esetleg 
szlávok sem – részesülhettek földben. A divide 
et impera politika befolyása alatt a telepesek és 
helybeliek között eleinte elmérgesedett a helyzet, 
hiszen a magyar volt itt a legelesettebb nép, és 
régóta vágyott már a földre. De gyakori volt az 
összetűzés a magyar nagybirtokos és a telepesek 
között is. Sok kis- és középparaszt is elveszítette 
földjét, hogy a dobrovoljacoknak jusson. 1939-ig 
a Bácskában 52 615 személynek 192 462 kataszt-
rális holdat juttattak, a nagybirtokosok viszont 
169 968 katasztrális holdat tarthattak meg, ami 
a korábbi nagybirtok 46,82%-ának felelt meg. 
Az önkéntesek száma 5177 volt, ami persze nem 
jelentette a Bácska teljes elszerbesítését.

Lőrinc 1977, 36.

A Vajdaságban is életbe lépett az oktatási mi-
nisz térium új oktatási törvénye. Ennek értel-
mében:

 1.  minden általános iskola állami intéz-
ménnyé minősült. A nem szláv közös-
ségekben létrehozhatnak a kisebbsé-
gek számára párhuzamos tagozatokat, 
akkor, ha egy osztályba legkevesebb 
60, két összevont osztályba 55, három 
vagy négy összevont osztályba 45 
tanuló jelentkezik. Számukra kötelező 
a szerb nyelv tanulása, valamint a föld-
rajz és a szerb történelem ugyancsak 
szerb nyelven történő hallgatása;

 2.  az önálló anyanyelvi szakközépiskolák 
és a polgári iskolák helyett Újvidéken, 
Zomborban és Pancsován a szerb 
tannyelvű iskola keretében magyar 
tagozatokat nyitnak.

Mészáros 1981, 191.

1920. augusztus 29–30.
Pécsett törvényhatósági választásokat tartottak. 
12 876 személyt vettek fel a választói névjegy-
zékbe, s ebből 9144 fő adta le a szavazatát. A ke-
resztényszocialisták és a városi polgárság jelentős 
része bojkottálta a választásokat.

Szűts 1991, 87.

1920. szeptember 1.
A világháború előtt Újverbászon magyar  nyel -
 vű gimnázium működött, amelyet a mai na-
pon állami gimnáziumként átadtak a német 
közösségnek, ahol anyanyelvükön tanulhattak 
a német diákok. […] A felsőfokú kereskedelmi 
középiskolákat a megfelelő szerb tannyelvű kö-
zépiskolákhoz csatolták, azzal az ígérettel, hogy 
szükség esetén párhuzamos magyar tagozat is 
létrehozható. A szabadkai magyar községi gim-
názium ugyancsak hasonló sorsra jutott, hiszen 
még az 1918–1919-es tanévben bunyevác párhu-
zamos tagozatok nyíltak, s a tervek szerint állami 
gimnáziummá történő minősítését követően 
3–4 éven belül szerb tannyelvű gimnáziummá 
alakul át. […] A felső kereskedelmi iskolákat a 
megfelelő szerb középiskolákhoz csatolták, a 
kúlai, a hódsági, a bácstopolyai magyar állami 
polgári iskolákat felszámolták, a Felsőkabolban 
(Kovilj), Újvidéken, Palánkán, Óbecsén, Török-
becsén és Titelen működőket pedig a helyi szerb 
iskolákba integrálták.

Mészáros 1981, 191.

1920. szeptember 13.
A választásokat követően megtartották a Tör-
vényhatósági Bizottság alakuló közgyűlését. 
Elnökévé Doktor Sándort választották, aki  be-
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szédében egyebek mellett elmondta: „Meg kell 
oldani a pénz kérdését, mert Pécs gazdasági 
helyzetét a speciális valuta erősen lerontotta. 
Ehhez meg kell szerezni az SHS állam támoga-
tását.” Ezt követően a közgyűlés megújította a 
város vezetőségét.

Szűts 1991, 88–89.

1920. szeptember 22.
A városi közgyűlésen Pécs polgármesterévé  Lin-
der Bélát (mint egyedüli pályázót), a Károlyi-kor-
mány volt hadügyminiszterét választották meg. 
Élelmezésügyi tanácsnok Bodnár Zsigmond 
tanfelügyelő, pénzügyi tanácsnok Rapp Dezső 
takarékpénztári könyvelő, gazdasági tanácsnok 
Lépes György mérnök, jogügyi tanácsnok dr. 
Soltész János MÁV üzletvezetőségi titkár, rend-
őrkapitány Polácsi János tanító, városi főmérnök 
Steinmetz István MÁV-mérnök lett. A főjegyző-
nek megválasztott Dettre János nem vállalta el 
a tisztséget. A tisztújító közgyűlés köszönőtáv-
iratot küldött az SZHSZ-kormánynak azért az 
önzetlen támogatásért, mellyel lehetővé tette 
Pécsett a népakarat megnyilvánulását, „mely az 
új Magyarországot akarja megteremteni”.

Szűts 1991, 89.

A politikai életet Doktor Sándor, dr., Hajdu 
Gyula dr., és Linder Béla irányították.

Szűts 1991, 93.

Szűts Emil Doktor Sándor „peranyagát” említi.

Szűts 1991, 131.

1920. szeptember 23.
Doktor Sándor Pécs város újonnan megválasz-
tott Törvényhatósági Bizottságának elnöke fel-
szólította Nendtvich Andor polgármestert, hogy 
adja át a hivatalát. Mivel az megtagadta annak 
teljesítését, a szerb karhatalom letartóztatta, a 
demarkációs vonalra szállította, és kiutasította 
a megszállt területről.

Szűts 1991, 90.

1920. október 1.
Tovább szigorították az oktatási törvényben elő-
írtakat: a polgári iskolában magyar párhuzamos 
tagozat csak abban az esetben indítható, ha a 
jelentkező diákok száma eléri a 30-at.

Mészáros 1981, 192.

1920. október 11.
Pécs város törvényhatósági bizottsága közgyű-
lést tartott, melyen Linder Béla polgármesteri 
jelentése során a következőket mondta: „Mikor 
azt a jelszót, »Nem akarok többé katonát látni!« 
a dolgozók óriási lelkesedése közepette  kimond-
tam, hogy egy jó békét mi nem fegyveres erőszak-
kal érhetünk el, hanem csakis teljes megadással 
[…] Mint megvert ország, mint tönkrement 
ország, mint kis ország nekünk le kell monda-
nunk mindennemű imperializmusról […] s csak 
egy kötelességünk lehet, a szomszédos országok 
jóindulatú támogatásával a mindennapi életet 
biztosítani.”

Szűts 1991, 105.

1920. október 23.
Egy újabb rendelet – tekintettel a hatalmas elé-
gedetlenségre – azzal az indoklással, hogy a nem-
zeti (elszerbesítési) érdekek így követelik meg, 
ismét engedélyezte az ipari dolgozóknak is a 
földhöz jutást. A szerbesítés politikája érdekében 
a dobrovoljacok részére főleg olyan birtokokból 
hasítottak ki egyes területeket, amelyeknek 
tőszomszédságában magyar vagy német parasz-
tok éltek. Így számos ellentétnek vetették el a 
magvát, s a harc szinte permanenssé vált nemzeti 
síkon is, de a helybeli és a betelepített szerbek, sőt 
még az egyes szerb önkéntes rétegek (szaloniki, 
dobrudzsai frontharcosok) között is.

Lőrinc 1977, 35.



■ 46 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1920. október 28.
Az oktatási miniszter újabb rendelete szerint:

 1.  a nemzeti kisebbségek tanulói számára 
a szerbhorvát nyelv mellett anyanyel-
vükön is röviden összefoglalhatják a 
szerb földrajz és a történelem tantár-
gyak anyagát,

 2.  ez érvényes a magániskolákra is,
 3.  a nem szláv tannyelvű iskolákban a 

szerbhorvát nyelv oktatása a harmadik 
osztályban kezdődik,

 4.  a zsidó felekezetű iskolákban az okta-
tás szerhorvát nyelven folyik, kivéve 
azon helységeket, ahol nincs szerb 
iskola, de a szerbhorvát nyelv tanulása 
ott is kötelező, valamint a földrajz 
és a szerb történelem szerb nyelven 
történő tanulása is.

Mészáros 1981, 192.

1920. november 12.
Olaszország és a Szerb–Horvát–Szlovén  Király-
ság megkötötte a rapallói szerződést, melyben 
Olaszország lemondott az 1915-i londoni  szer-
ződésben neki jutatott Sibenikről és környékéről, 
és Dalmáciából csupán Zárát és a katonai szem-
pontból fontos szigeteket tartotta meg. Fiumét 
szabad kikötőnek nyilvánította. A rapallói  szer-
ződést a két állam 1925-ben a nettunói  szer-
ződéssel egészítette ki, amelynek értelmében 
Fiume területét végleg Olaszországhoz csatolták. 
Jugoszlávia a Baross-kikötőt, valamint a fi umei 
kikötőben levő két mólónak és a hozzá tartozó 
raktáraknak használatát kapta.

Benda 1983, 876.

Megkötötték a rapallói szerződést, melynek ér-
telmében Fiumét és közvetlen környékét „Fiumei 
szabad államnak” nyilvánították.

Szűts 1991, 123.

1920. november 20.
A Vesznics-kormány kihirdette a választási tör-
vényt, és kiírta az alkotmányozó nemzetgyűlési 
választásokat. Radics köztársasági pártja 50 man -
dátumot szerzett, de továbbra is megmaradt  el-
lenzékben és nem vett részt az alkotmányozó 
nemzetgyűlés munkájában. A vidovdáni alkot-
mányt, amely Jugoszlávia sírásója lett, a radi-
kális–demokrata koalíció hajszolta keresztül a 
horvátok és a szlovének szavazatai nélkül.

Csuka 1995, 46–47.

1920. november 28.
Megválasztották a délszláv állam alkotmányozó 
nemzetgyűlését. A Demokrata Párt 94, a Radi-
kális Párt 89, a Kommunista Párt 58, a Radics-
párt (horvát köztársasági parasztpárt) 49, a szerb 
földművesek 30, a boszniai muzulmán párt 24, 
a Korosec-párt (szlovén klerikális néppárt) 15, 
a horvát zajednica 11, a Szocialista Párt 10 man-
dátummal rendelkezett. Durva hangú viták és 
Horvátországban vad utcai harcok dúltak az 
alkotmányteremtő munka alatt. A nagyszerb 
centralizmus vívta első csatáját a horvát és  szlo-
vén re gi ona liz mus sal. Ni ko la Pa sics megszavaz-
tatta az alkotmányt, ám ez csak úgy sikerült, 
hogy valósággal megvásárolta a muzulmán bégek 
szavazatait.

Csuka 1995, 30–31.

A délszláv államban az 1921. évi jugoszláv sta-
tisztika szerint az összlakosság száma 11 984 911 
lélek volt, ebből 632 735 macedón, 467 658 
magyar, 505 790 német, 439 657 albán, 231 068 
román, 12 552 olasz, 150 322 török, 246 357 
egyéb, 40 000 zsidó, az állam alkotmánya azon-
ban egyáltalán nem tesz említést a kisebbsé-
gekről.

Csuka 1995, 31.
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1920. december 3.
Linder Béla Pécsről memorandumot intézett 
az antanthatalmakhoz: „Mi igyekszünk itt lé-
tesíteni a mi kis köztársaságunkat, mint a jövő 
Magyarország kezdeményezését […] Elkerül-
hetetlennek tartjuk a jelenlegi uralom bukását, 
és mi megkíséreljük a lehetőséget (sic!), hogy 
helyettesítsük egy demokratikus uralommal, 
mely képes az újjászervezésre, mely nemcsak 
az országra nézve fontos, hanem a szomszédos 
és érdekelt államokra nézve is.” (Magyartalan! 
– M. F.) Ezt ismétli meg december végén a 
belgrádi kormány egyik miniszterének pécsi lá-
togatásakor, amikor a terület autonómiájáról tár-
gyaltak. A jegyzőkönyv a következő bejegyzést 
tartalmazza: „a magyar állam törvényhozásának 
és kormányának rendelkezései az autonómia te-
rületén nem hajthatók végre. Addig pedig, amíg 
az autonómia más jogszabályt nem alkot, […] a 
magyar államnak a magyar tanácsköztársasági 
kormányzótanács megalakulásáig, azaz 1919. 
évi március 22-éig érvényben volt jogszabályai 
maradnak hatályban.”

Szűts 1991, 112., 110.

1920. december 9.
A magyarországi evangélikus egyház egyetemes 
közgyűlése kimondta, hogy az integritás alapján 
áll: „az egyetemes egyházat régi területi határai-
ban továbbra is egységesnek tartja”.

Balogh–Gergely 1993, 180.

1920. december 12.
Újvidéken megjelent a Délbácska című politikai 
napilap első száma. Kezdetben mindössze négy 
oldalon közölt híreket, hamarosan azonban a 
magyar közélet meghatározó lapjává vált. Fele-
lős szerkesztője 1920–1923 között dr. Szlezák 
Rezső, 1923–1929 között pedig Tomán Sándor 
volt. Az újvidéki Gutenberg könyvnyomdában 
nyomtatták, kiadótulajdonosként pedig Fáth 
Ferenc és társa szerepelt az impresszumban. 
Rövid idő leforgása alatt íróink serege jelentke-

zett a napilapnál, és ezzel a jugoszláviai magyar 
irodalom életében is fontos orgánummá vált. 
Az írók és költők közül Andrée Dezső, Borsodi 
Lajos, Cziráky Imre, Csuka Zoltán, Debreczeni 
József és Fekete Lajos publikált a legtöbbet a lap-
ban. 1929. december elsejétől Reggeli Újságként 
jelent meg.

Fáth Ferenc és társai egyféle – pénzügyi ér-
te lemben nem profi táló – részvénytársaságot 
alapítottak; körülbelül 500 újvidéki magyar  ér-
telmiségi személyenként 100–500 dinárt ado-
mányozott a lapalapítás céljaira, úgyhogy a  Dél -
bács ka 200 000 dinár kezdőtőkével kezdte meg 
a működését. […] Fáth Ferencen kívül még hét 
alapító tagja volt a vállalkozásnak: Horváth 
Lajos újvidéki református lelkész, Fábry Bertalan 
újvidéki evangélikus lelkész, dr. Szlezák Rezső 
újvidéki ügyvéd, Ábrahám János helybeli könyv-
kereskedő, Beck János könyvkötő, valamint Irsai 
Antal és Palásti György újvidéki szőlősgazdák. 
[…] A Délbácska politikai napilap volt.

Hornyik 1985, 13–14.

Délbácska [az első programcikke]. Az az új  hely-
zet, melyet a békeszerződés teremtett, és amely 
által a magyarság az S.H.S. állam területén 
nemzetiséggé vált, azt bizonyos feladatok elé 
állította, hogy a közösség érdekeivel  nem ellen-
tétes, ezektől azonban mégis különböző külön 
érdekeit és céljait a törvényes rend alapján állva, 
és a törvényes korlátokat soha át nem lépve, 
megvalósíthassa. […] A politikai célok mellett 
lehetnek azonban a gazdasági és kulturális élet 
terén olyan célok, melyek általánosak, nem is 
függnek a társadalmi osztálytagosulástól, hanem 
egy nemzetiségnek sajátos, külön céljait képe-
zik. Az ily célok köré való csoportosulás nyel-
vi,  illetve nemzetiségi alapon már történhetik 
anél kül, hogy az illető nemzetiség az általános 
államérdekkel vagy törvényes renddel összeüt-
közésbe jönne. Az ilyen gazdasági és kulturális, 
tehát  nem politikai természetű, sajátosan ma-
gyar célok és érdekek elérése, ápolása és védelme 
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végett a vajdasági magyarságnak is egységbe kell 
tömörülnie. Ennek a tömörülésnek szószólója, 
felvilágosítója, oktatója és irányítója akar lenni 
a Délbácska. Erre vállalkoztunk.

Délbácska, 1920. december 12. 1.

1920. december 22.
A pécsi Vigadóban megtartott nagygyűlésen 
megjelent Budapestről Lovászy Márton is. A 
Munkás tudósítása szerint a gyűlésen szóba ke-
rült „ennek a területnek egy átmeneti autonóm 
kormányzatú impériummá való kiépítése”.

Szűts 1991, 111.

A „Linder–Lovászy-féle autonómiatörekvés”.

Szűts 1991, 119.

Lovászy Márton politikai, közéleti tevékenysége 
már néhány hónappal korábban Magyarországon 
lehetetlenné vált, s ezért emigrált az SZHSZ-
állam területére.

Szűts 1991, 114.

1920. december 29.
A szerb kormány meghozta az Obznanát, amely-
lyel megszüntették a Jugoszláv Kommunista Párt 
működését. Letartóztatták, rendőrségi felügyelet 
alá vonták a kommunistákat, vagy száműzték 
őket a szomszédos országokba. Az állami hi-
vatalokból elbocsátották őket, akik az 1920-as 
földreform során földhöz jutottak, visszavették a 
földet. Ilyen módon a rendelet erősen érintette a 
Bácskát, a Bánátot és a Szerémség sok helységét. 
Nem kevesen elhagyták a lakóhelyüket, s emig-
ráltak. Többségük a bácskai, a bánáti területek 
magyar, német nemzetiségű kommunistáiból 
kerületek ki. Többen költöztek Pécsre is, s itt az 
emigráció „balszárnyához” csatlakoztak.

Szűts 1991, 99–100.

A Pécsi Szocialista Párt vezetése kiáltványt tesz 
közzé, melyben lemond.

Szűts 1991, 115–117.

1920. december 30.
Kihirdették az Obznanát, amellyel betiltották a 
Jugoszláv Kommunista Párt valamennyi szerve-
zetének a működését. Az Obznana értelmében 
a munkásotthonokat is be kellett zárni, és 
megtiltottak minden baloldali és szakszervezeti 
tömörülést is. Ez újabb alkalmat adott a magyar-
ság nagyobb tömegeinek az országból történő 
kiutasítására.

Mészáros 1981, 123.

1920
Az SZHSZ Királyság belügyminisztériumának 
irattárában fellelhető iratok szerint a jugoszláv 
hatóságok feltételezték, hogy a szabadkai Bács-
megyei Napló és a Hírlap szoros kapcsolatban áll 
a magyar belügyminisztériummal és a Távirati 
Irodával, mi több: rendszeres anyagi támoga-
tást is kapnak. A pénz egyszerű bankátutalással 
történt, amit egy bizonyos Jakopčić bonyolított 
le a szabadkai Gazdasági Bankon (Privredna 
banka) keresztül.

Mészáros, 1981, 223.

Az oktatási intézmények államosításáról szóló 
törvény meghozatala előtt a Vajdaságban 379 
magyar egyházi jellegű alapítványi általános 
iskola működött: közülük 224 római katolikus, 
néhány lutheránus és izraelita. Ezenkívül 252 
községi és 9 speciális alapítványi általános iskola 
létezett. A magyar nyelvű óvodák száma 180 volt 
(községi és alapítványi), volt továbbá mezőgaz-
dasági szakiskola, 7 községi és két alapítványi 
kereskedelmi középiskola. Horvátországban, 
Szlavóniában és Boszniában a Julián Egyesület 
65 magyar általános iskolát működtetett, a Ma-
gyar Állami Vasutak további 14-et, a protestáns 
egyház pedig 11-et. Volt továbbá 4 községi és 2 
felekezeti alapítványi középiskola, egy gimnázi-
um, egy községi és két alapítványi kereskedelmi 
iskola. Mindemellett működött 14 községi, 9 
magán és 5 alapítványi polgári iskola. […] A 
szerbek az első világháború előtt bizonyos fokú 
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autonómiával rendelkeztek az oktatás terén. 
Az iskolák önállóan választhatták meg a támo-
gatóikat, az intézmények vezetőit, a tanári kar 
összetételét, és maguk határozták meg az oktatási 
programot is, bár ezeknek igazodniuk kellett a 
magyar oktatási programokhoz.

Mészáros 1981, 186–187.

1920
Petényi József elnökletével újra kezdi működését 
a zombori Kaszinó Egyesületi Dalárda. Hengen 
Mátyás, majd dr. Kiss Lajos és Kiss János karmes-
terek új színt és új lendületet visznek a Dalárda 
életébe. 1920 és 1930 között kizárólag vokális 
koncerteket rendeztek, és dalos versenyeken  vet-
tek részt.

Bokréta 1940, 62.



1921
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1921. január 8.
A pécsi polgárság vezetői küldöttséget menesz-
tettek Belgrádba. Négynapi ott-tartózkodásuk 
alatt nem sikerült bejutniuk Nikola Pašićhoz, 
egyedül Drašković belügyminiszter állt velük 
szóba, de nem belügyminiszterként, hanem mint 
pénzügyminiszter-helyettes.

Szűts 1991, 119.

1921. január 18.
A belgrádi oktatási minisztérium rendeletében 
a magyar középiskolások számára kötelezővé 
tette a hazafi as Jugoslovenski sokolhoz történő 
csatlakozást. Ettől kezdve üldözték, 1924-től 
kezdve pedig rendelettel tiltották az iskolai val-
láserkölcsi, pasztorális egyesületek működését, 
így a Mária-kongregációk tevékenységét is.

Salacz 1975, 108.

1921. január 21.
Elfogadták a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
alkotmányát, mely kimondta: „Az állampolgár-
ság az egész királyságban egységes. Valamennyi 
polgár a törvény előtt egyenlő.” (4. §). A Szerbek, 
Horvátok, Szlovének királyságának alkotmánya. 
A magyar szöveget fordították dr. Gráber László 
és dr. Kalmár Elemér ügyvédek; Subotica – Mi-
nerva Nyomda- és Lapkiadó RT. [1921] 32 p.

1921. január 27.
A sajtó közölte a Pécs–baranyai Köztársaság au - 
tonómia-tervezetének részleteit. Ebben ez ol vas - 
ható: Önkormányzati tervezet a trianoni bé-
keszerződéssel Magyarországnak ítélt, az SHS 
állam katonai megszállása alatt álló terület  igaz-
gatására.

Szűts 1991, 120.

1921. január 31.
Az 1921-es jugoszláviai népszámlálás adatait 
csak 1932-ben tették közzé a Statisztikai Év-
könyvben (Statistički godišnjak 1929. I. knj. 
69. Beograd, 1932). A legfontosabb adatokat 

Fekete Lajos közölte A magyar kisebbség poli-
tikai és gazdasági helyzete Jugoszláviában című 
tanulmányában. (Kisebbségvédelem, 1938. 6. 
sz. 29–40.)

Bánság
Összes népesség
Ebből magyar
A bánság lakóinak számához viszonyítva %-ban
Az összmagyarság számához viszonyítva %-ban

Dunai 2 107 658 385 526 18,29 82,44
Szávai 2 336 739   51 648 2,21 11,05
Drávai 1 037 838   14 426 1,39 3,08
Drinai 1 354 200   11 033 0,82 2,36
Vrbászi 824 556 880 0,11 0,19
Moravai 1 211 812 281 0,02 0,06
Vardári 1 386 091 157 0,01 0,03
Tengermelléki      
 786 357 105 0,01 0,02
Zétai 782 972 88 0,01 0,02
Belgrád város 
 152 658 3 514 2,30 0,75
Összesen 1921-ben      
 11 984  911 467 658 3,90 100,00

Kisebbségvédelem, 1938. 6. sz. 30.

A délszláv hatóságok újabb népszámlálást végez-
tek. Eszerint Bácska, Bánát és Baranya területén 
összesen 1 380 413 lakos élt, közülük 379 740 
(27%) vallotta magát magyarnak. Valamivel 
későbbi pontosítás szerint Szlavóniában, a Mu-
raközben és a Muravidéken további 68 390-en 
vállalták magyarságukat. Szlovéniában 14 897, 
Boszniában 2793, Szerbiában 2165, Monteneg-
róban 13 fő vallotta magát magyarnak. En nek 
alapján a hivatalos közlemény szerint a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság területén 1921 elején 
472 079 magyar élt. Ha figyelembe vesszük, 
hogy közben 39 272-en elhagyták a megszállt 
területet, az 1919-es rögtönzött népszámlálás kor 
kimutatott 379 740 magyarhoz képest szembe-
ötlő a különbség. (Irodalom: Defi nitivni  re zul-
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és Deák Kornél dolgozott ki, hogy hatvantagú 
színtársulatot szerveznek, amely „stagione”-sze-
rűen előadásokat tart az egész Délvidéken. A 
terv a kivitelezések stádiumán sem juthatott túl 
[…] A hivatalos álláspont a magyar színházzal 
szem ben az volt, hogy a magyarság létesíthet 
állandó színházat, de a színészek csak jugoszláv 
állampolgárok, vagy csehszlovák, vagy román 
állampolgárok lehetnek. Földes Sándor felvidéki 
magyar színigazgató megpróbálkozott ennek a 
nehézségnek a leküzdésével. […] A magyar színé-
szet ügye mégis előbbre jutott, éspedig a magyar 
műkedvelők érdeméből. Az első műkedvelő 
előadást a Katolikus Legényegylet rendezte Sza-
badkán Mamuzsics József szervezésében. […] A 
Katolikus Legényegylet elnöke, dr. Nacsa Lajos 
szabadkai hitoktató felismerte, hogy a feladat 
meg növekedett […]. A bunyevác támadások 
következtében azonban a legényegylet munká-
ját betiltották. A hivatalos vád az volt, hogy a 
Katolikus Legényegylet nem katolikus, hanem 
magyar munkát végez elsősorban, ami meg-
engedhetetlen, mert az egyesület alapszabálya 
szerint nem áll nemzeti alapon, és tagjai között 
éppen úgy vannak bunyevácok, mint magyarok. 
[…] A Katolikus Legényegylet által kezdett 
munkával párhuzamosan, de ebből kisarjadtan 
megkezdődött a Népkörben is a műkedvelői 
színjátszás. A kezdeményezők itt régi magyar 
színészek voltak, Garay Béla és Szabó Hangya 
Márton. […] A Népkör maga tulajdonképpen a 
kispolgárságnak volt az otthona, és még abban 
a gondolkodásban élt, amely annak a független 
pártnak volt a hagyománya, amelyből a Népkör 
kialakult. […] A Magyar Párt számára igen fontos 
volt, hogy a Népkör tisztán kulturális egyesület 
legyen, mert állandóan fenyegetett az a veszély, 
hogy az átgondolás nélküli politizálás, amely 
szinte hagyományosnak látszott a Népkörben, 
olyan külön utakra vezethet, amelyek az egész 
délvidéki magyarságra nézve veszélyessé vál-
hatnak.

Csuka 1995, 128–134.

tati popisa stanovništva od 31. januara 1921. 
godine)

Mészáros 1981, 88.

A megtartott népszámlálás szerint a trianoni bé -
kével Magyarországtól Jugoszláviához csatolt 
Dél-Baranyát, Bácskát és a Bánságot magába fog-
laló Vajdaságnak 1 380 413 lakosa volt, akik kö-
zül 720 306 vallotta magát római katolikusnak, 
475 485 görögkeletinek, 133 886 protestánsnak, 
akik közül kereken 49 000 volt a református, s 
ebből 36 000 a magyar, s ugyanakkor 18 777 volt 
az izraeliták száma. A népszámlálás az új Jugo-
szláviában a Vajdaságon kívül csak Horvátor-
szágban és a hozzácsatolt Muraközben, valamint 
Szlovéniában a Muravidéken mutatott ki jelen-
tősebb számú, túlnyomó többségében katolikus 
magyart: 70 553-at, illetőleg 14 897-et.

Salacz 1975, 108.

A Bácskát, Bánságot és Dél-Baranyát magába 
foglaló Vajdaságnak a mai napon tartott nép-
számlálás szerint 1 380 413 lakosából 721 306 fő 
római katolikus, 475 485 ortodox (görögkeleti), 
133 886 protestáns, 18 777 izraelita volt. Magyar 
anyanyelvűnek 382 070 fő vallotta magát. Hor-
vátországban 70 553, Szlovéniában pedig 14 897 
magyar nemzetiségű élt.

Balogh–Gergely 1993, 181.

A szabadkai Népkörben az első előadásokat már 
1921-ben megtartották. […] A Délvidéken a To-
rontáli Közművelődési Egyesület volt az egyet-
len nagyobb kulturális egyesület, ennek hatása 
és munkaköre azonban nem tudott Torontálon 
túlterjedni. Mégis Nagybecskerekről indult el dr. 
Mara Jenő és dr. Farkas Geiza irányítása mellett 
az első nagyobb kulturális akció, amelynek a 
célja az volt, hogy a Becskereken élő hivatásos 
magyar színészek és a Becskereken igen szép 
munkát végző műkedvelők egybefogásával ál-
landó magyar színtársulatot létesítsenek. A terv, 
amelyet két lelkes magyar színész, Nyárai Rezső 
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1921. február 15.
A Pécsi Újság Franchet d’Esperey és a baranyai 
kérdés címmel interjút közölt a francia tábornok-
kal. (Eredetileg tévesen: 1920. február 15.)

Szűts 1991, 123.

1921. április 18.
Pécs város közgyűlésén Linder Béla javaslatot 
terjesztett elő arról, hogy kérjék az antanthatal-
maktól a megszállás öt esztendővel történő  meg-
hosszabbítását. Majd néhány nappal később azt 
írja, hogy az ötéves megszállás nem megoldás, 
„rendezett közjogi állapotot kell teremteni, va-
gyis anexiót” [az SZHSZ-állam részéről].

Szűts 1991, 128–129.

1921. május 23.
A belügyminiszter újabb rendelete enyhített az 
Obznana szigorán, és engedélyezte a szakszer-
vezeti munkát, amennyiben annak vezetősége 
garantálta, hogy politikai szempontból semleges 
tevékenységet folytat.

Mészáros 1981, 123.

1921. május
Szabadka új képviselő-testületet kapott, amelybe 
először neveztek ki magyar tagokat is. A magya-
rok és a zsidók közül bekerültek: dr. Nagy Ödön, 
dr. Szántó Gábor, Kuthy Jenő, Nagy Ferenc, 
Kunszabó András, Varga Mihály, Vigh Lipót, 
Gábor Gerő, Reiger Imre, Horváth Bálint, Piri 
György, Futó Béla, Gál Péter, Kiss Lajos, Dobó 
Béla, dr. Rabstein Mátyás, Fekete Dénes, dr. 
Milkó Izidor, Bubori Péter, dr. Varga György, 
Lichtneckert Gerő, Werner Rezső, Berger János, 
Karsai Bertalan, Kanyó Antal, Takács József, 
Rigó István, dr. Tordai Izsó, dr. Klein Adolf. 
Ekkor már Szabadkán Dobanovacski Pál volt 
a főispán, aki dr. Nagy Ödönnek megengedte, 
hogy magyarul szólaljon fel, arra való hivatkozás-
sal, hogy ha a kormányzat magyarokat kinevez 
a képviselő-testületbe, akkor elismerte azon 
jogukat, hogy magyarul szólaljanak fel.

Csuka 1995, 17.

Kutas-pusztán, egy tanyasi kúrián dr. Sántha 
György elnökletével, családi ünnep ürügyén, a 
messzi vidékről érkezett vendégek, intellektue-
lek, gazdák, papok és néhány magyar újságíró 
részvételével egy magyar párt létrehozásának ter-
ve kapcsán titkos megbeszélést tartottak. Ebben 
a kúriában beszélték meg először a Magyar Párt 
programjának alapelveit. Az elgondolás az volt, 
hogy a délvidéki magyarság részére olyan eszközt 
kell teremteni, amely lehetővé teszi a magyar ér-
dekek védelmét. Már ekkor felmerült a gondolat, 
hogy a politikai, a gazdasági és a kulturális kér-
déseket teljesen szét kell választani. A bánátiak 
azon az állásponton voltak, hogy a Torontáli 
Magyar Közművelődési Egyesületet országos 
jellegűvé kell kifejleszteni, és a délszláviai ma-
gyar kulturális élet rendezése a jövőben ennek 
az egyesületnek a feladata legyen.

Csuka 1995, 52.

Meglehetősen tervszerűtlenül kezdődött a ma-
gyar szervezkedés a Délvidéken, a Bácskában. Két 
kiindulási pont volt. Az egyik Szabadka, a másik 
Zombor. Szabadkán ugyancsak volt két olyan 
pont, amelyből a szervezkedési vágy sugárzott 
ki. Az egyik a Gazdakör, a másik a Népkör volt, 
amelyet eddig Függetlenségi Körnek neveztek. 
A zombori szervezkedés megindítói dr. Falcione 
Árpád, volt magyar országgyűlési képviselő és 
dr. Palásthy Ödön voltak. Mindketten a régi 
munkapárt politikusai. Szabadkán a Népkör, 
amelynek az elnöke dr. Pleszkovics Lukács volt, 
a város utolsó magyar főispánja, a függetlenségi 
pártnak szabadkai exponense szemben állott a 
Gazdakörrel, amelynek vezetői dr. Bíró Károly, 
az utolsó szabadkai magyar polgármester, dr. 
Janiga János, volt magyar országgyűlési képvise-
lő, a munkapárt emberei voltak. Az igazi munkát 
mégis a Gazdakörből kiindulva kezdte meg 
Törley Bálint földbirtokos, aki később magyar 
államtitkárként halt meg. Törley nagy tekinté-
lyű, széles látókörű ember volt, aki megtalálta a 
kapcsolatokat Nagybecskerekkel és Zomborral 
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is, és különösen a zombori kezdeményezőket 
vonta magához.

Csuka 1995, 48.

Pleszkovics Lukács elképzelése már ekkor az volt, 
hogy nem kizárólag magyar szervezkedésre van 
szükség, hanem a délvidéki népek együttes meg-
szervezésére. Szerinte a délvidéki szerbség egy ré-
sze „magyar érzelmű”, tehát magyarok, németek, 
de különösen a bunyevácok összefogásával egy 
„vajdasági mozgalmat” kell teremteni.

Csuka 1995, 49.

A bánátiak és a szabadkaiak elgondolása az volt, 
hogy a magyarságnak távol kell tartania magát 
a szerbek és a horvátok mindinkább eldurvuló 
háborúskodásától, nehogy még súlyosabbá  vál-
jon a helyzete. Különösen a dél-bánátiak, akik-
nek jelentős kapcsolataik voltak Belgráddal, 
úgy  vélték, hogy a belgrádi kormányzattal való 
tisztes és önérzetes megegyezésekkel lehet majd 
biztosítani a magyar érdekeket, mindenesetre el 
lehet érni a sérelmek orvoslását.

Csuka 1995, 52–53.

Tulajdonképpen Zomborból indult ki a gondo-
lat, hogy a Délvidék, vagy ahogyan akkor már 
nevezték: a Vajdaság magyar mozgalmának veze-
tője nem kell hogy régi, a kicsinyes pártharcok-
ban kipróbált – ami majdnem azt jelentette, hogy
 lejáratott – politikus legyen, a fő, hogy tekin-
télyes, határozott és kockázatot vállaló ember 
legyen. Így esett a választás dr. Sántha Györgyre. 
Magyar volt, anyagilag teljesen független, Sza-
badkán és messze környéken rendkívüli  népsze-
rűséget szerzett évtizedes sebészorvosi munká-
jával, a szerb–bunyevác nemzeti tanács már az 
első napokban eltávolította a szabadkai Mária 
Valéria közkórház sebészeti osztályáról. Sántha 
György vállalta, hogy megkezdi Szabadkán a 
szervezési munkát.

Csuka 1995, 49.

A magyar szervezkedés megindítói természet-
szerűen anyagilag független emberek, földbir-
tokosok, ügyvédek voltak, mert anyagilag függő 
helyzetben lévő magyar nem kockáztathatta a 
kenyerét.

Csuka 1995, 50.

A szabadkai kezdeményezéshez egymás után 
csatlakoztak a magyar városok és falvak veze-
tői. A Tisza menti szervezkedésnek Zenta lett 
a központja, s a munkát dr. Sóti Ádám és dr. 
Csettle János irányította. Adán dr. Király Ká roly, 
Magyarkanizsán dr. Batta Péter állottak elsőként a 
szervezkedés élére. Már 1921-ben, tehát a Magyar 
Párt formális megalakulása előtt, az egész délszláv 
területre és nem csak a Délvidékre, hanem a hor-
vátországi és a szlavóniai magyar szórványokra is 
kiterjedő szervezkedés folyt, melyben részt vettek 
a katolikus papok is. Szenttamáson Berecz Kál-
mán plébános,  To polyán Barsi Viktor plébános, 
Horgoson Virág István plébános, Adorjánban 
Horvát János plébános, Újvidéken Fáth Ferenc 
apátplébános, Magyarkanizsán Marton Mátyás 
pré post plé bá nos és rajtuk kívül a fi atal káplánok 
egész sora csatlakozott a mozgalomhoz, ami nem 
kis kockázatot jelentett a számukra.

Csuka 1995, 51.

A magyar mozgalom vezetői közül főként a to -
rontáliak dolgoztak azon, hogy eloszlassák a 
belgrádi gyanakvást. Irántuk több volt a bizalom 
Belgrádban, mert élénkebb kapcsolataik voltak a 
szerb politikusokkal, és nem kerülhettek abba a 
gyanúba, hogy nem csak Budapest, hanem Zág-
ráb felé is tekintenek. A bácskai magyar vezetők 
között többen voltak akkor már, akiket azzal 
gyanúsítottak, hogy szívesebben dolgoznának 
együtt Zágrábbal, mint Belgráddal. Éppen ezért 
az előkészítő tárgyalásokban dr. Várady Imre ve-
zetésével főként a torontáli magyar vezetők vet-
tek részt, akik csupán addig mentek el, ameddig 
a titokban tartott megbeszéléseken megnyerték 
valamennyi magyar politikus felhatalmazását. A 
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belgrádi politikusok állandóan valamiféle ígére-
teket követeltek a magyarságtól. […] Pártpoliti-
kai szempontból azonban  sem miféle ígéretet a 
torontáli közvetítők nem  tehettek. Azt a nagyon 
sokszor hangsúlyozott kívánságot, hogy a ma-
gyarság valamelyik nagy országos párt keretein 
belül helyezkedjen el, visszautasították.

Csuka 1995, 56.

Várady Imre egy 1909-es országgyűlési beszé-
dében utalt a szerb radikálisok agrárreformjára, 
amelyet példaként állított pártja, a 48-as függet-
lenségi párt elé, amely nyíltan együttműködött 
a szerb radikálisokkal.

Lőrinc 1977, 20.; További részletek Csuka 1995, 74.

A Radikális Párt egyik szárnya, amelynek ve-
zetője a balkáni politika nagymesterének, Pa sics 
Nikolának ellenfele, Prótics Sztoján volt, tanúsí-
totta a legtöbb megértést a magyar törekvésekkel 
szemben. Prótics Sztoján, akiben nem volt meg 
a legtöbb délszláv politikus türelmetlen sovi-
nizmusa, eléggé jól volt informálva a vajdasági 
viszonyokról és az volt a véleménye, hogy a hirte-
len minden átmenet nélkül a nemzeti kisebbség 
sorsára jutott magyarság iránt az új államalaku-
latnak megértést és megbecsülést kell tanúsíta-
nia. Már 1920-ban egy magyar újságírónak adott 
interjújában azt mondta, hogy a szerbségnek 
fel kell ismernie a magyarság nehéz helyzetét, 
és az államnak meg kell könnyíteni a magyarság 
beilleszkedését az új állami keretekbe.

Csuka 1995, 57.

A Demokrata Párt vezetői közül Davidovics 
Lyu ba, ez a valóban européer szerb államférfi  már 
a kezdet kezdetén látta, hogy az új jugoszláv ál-
lamalakulat azzal, hogy nagy területeket kapott 
Versailles-ban, Trianonban és Neuillyben, az 
osztrák, magyar és bolgár területekkel átvette a 
hajdani Osztrák–Magyar Monarchia örökségét, a 
nemzetiségi problémáit. Pasics Nikola nem értet-
te a nemzetiségi kérdést. […] Davidovics  Lyuba 

és a hozzá hasonló szerb reálpolitikusok a kor-
mányzatot nem akarták azonosítani a Délvidék 
egyes városaiban valóságos rémuralmat bevezető 
szerb szélsőséges csoportok garázdálkodásaival, 
és mivel a Magyar Párt kezdeményezői nem 
adták fel a külön párt gondolatát, különösen 
Prótics Sztoján sürgetésére a SZHSZ-királyság 
kormánya végül is engedélyezte a Magyar Párt 
létesítését.

Csuka 1995, 59.

Az autonomista mozgalomnak néhány bánáti 
szerb politikus volt az első híve, de tulajdonkép-
peni formát ez a kérdés akkor kapott, amikor dr. 
Pleszkovics Lukács, aki főként azért, mert bu-
nyevác származásával nem tartotta összeegyez-
tethetőnek az intranzigens magyar párthoz való 
tartozást, de magyar érzéseit is követni akarta, 
az autonomista elképzelés mellé állott. Az au-
to nomista mozgalom a magyarságra bizonyos 
veszélyt jelentett, mert ha a Délvidék magyarsága 
elfogadja a vajdasági autonómiának tételeit, már 
nem csak forma szerint ismeri el a jugoszláv 
állameszme jogosultságát, hanem ténylegesen 
és cselekedetekkel is alátámasztja ezt a gondo-
latot. […] A délvidéki magyarság elfogadván és 
elismervén a hajdani szerb Vajdaság történeti 
jogcímének helyességét, helyesnek fogadja el a 
trianoni döntést és ezzel az állásfoglalásával a 
maga részéről is hozzájárul Trianonhoz.

Csuka 1995, 75.

Dr. Krafft   István, a német párt elnöke szerémségi 
ember volt, erősen érzett rajta a horvát környe-
zetnek és a horvát mentalitásnak a hatása, és 
nem tartotta a németség érdekében valónak, ha 
Jugoszláviában együtt halad a magyarsággal.

Csuka 1995, 77.

A Radikális Párt a zsidókat külön ígérettel kö-
tötte le a választásra: az agrárreform céljaira 
igénybe vett városi földekből negyven láncot 
ígért a magyarkanizsai zsidó hitközségnek, ha 
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valamennyi zsidó a radikálisokra szavaz. Dr. 
Bat ta Péter, a Magyar Párt magyarkanizsai  szer-
vezetének elnöke látva, hogy az ígéretek meny-
nyire befolyásolják a magyarság egyes rétegeit, 
tiltakozása kifejezéseként lemondott elnöki 
tisztségéről.

Csuka 1995, 78.

1921. június 28.
Elfogadták a vidovdáni alkotmányt. A parla-
mentből távozóban Sándor régens ellen  Sztá jics
Szpaszoje nagybecskereki cipészsegéd me rény-
letet követett el. Draskovics Milorád belügymi-
niszternek jó alkalom volt ez, hogy leszámoljon 
a kommunistákkal. Megszületett az Obznana, 
az állam védelméről szóló törvény, amellyel 
megszüntették a kommunista pártot és megsem-
misítették az 59 kommunista mandátumot.

Csuka 1995, 31.

A merénylet jó alkalom volt arra, hogy a dél-
vidéki magyarságot újabb atrocitások érjék. 
A Bácskai Hírlap két munkatársát, Szaulits 
Antalt és Stella Adorjánt áttoloncolták a hatá-
ron. Bácstopolyán Cseremov Dragutin (másutt 
Cseremov Gyorgye szerepel) főszolgabíró előtt a 
„kommunista gyanús” Lelbach Antalnak – akitől 
már több ezer holdat elvettek az agrárreform 
során – naponta tizenkét kilométeres gyalog-
lást követően meg kellett jelennie. (Cseremov 
dobrovoljac volt, hajdani osztrák–magyar tiszt, 
aki már Oroszországban is kegyetlenkedett a 
magyar hadifoglyokkal.)

Csuka 1995, 32.

A vidovdáni alkotmány a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság minden állampolgárát jogi és politikai 
szempontból egyenlőnek tekint. A nemzeti 
kisebbségek azonban az optálás határidejének 
letelte előtt (1922. január 26.) nem számítottak 
a délszláv állam állampolgárainak.

Mészáros 1981, 91.

A vidovdani alkotmány 16. bekezdése kimondta: 
„A más fajhoz és nyelvhez tartozó kisebbségek 
anyanyelven történő általános iskolai oktatását 
a vonatkozó törvény szabályozza.”

Mészáros 1981, 194.

1921. június 29.
Belgrádban meggyilkolták Milorad Drašković 
belügyminisztert, az Obznana megalkotóját. A 
rendőrség számos kommunistát letartóztatott, 
köztük Csáki Lajost és Pálinkás Simont is. Juhász 
József ellen pedig körözést adtak ki.

Mészáros 1981, 124.

Válaszul az Obznanára az újvidéki „forradalmi” 
mozgalom vezetőinek egy része arra a következte-
tésre jutott, hogy a fehérterrorra „vörös ter ror-
ral” kell válaszolni. Merényletet követtek el 
Sándor régens ellen.

Szűts 1991, 159.

1921. július eleje
Pécsett a Munkásakaratot a „baloldal” nem volt 
képes megjelentetni. Új „radikális” lap jelentke-
zett Baranyai Magyar Újság címmel, Hesslein 
József szerkesztésében. A lap, amely mögött 
Svetislav Rajić, szerb kormánybiztos-főispán 
állt, szélsőséges és teljesen felelőtlen cikkeivel a 
Magyarországhoz történő visszatérés elutasítása 
mellett kardoskodott. […] Közölte a jugoszláv 
sajtóosztály főnökének „hivatalos” nyilatkoza-
tát, miszerint Pécs kiürítése nincs napirenden. 
Amennyiben erre valamikor sor kerülne, végre-
hajtása 3-4 napot venne igénybe.

Szűts 1991, 156.

1921. július 2.
[Grosset angol ezredest kinevezték a „Baranya-
Misszió” élére.] A nagyhatalmak tábornoki és fő-
biztosi együttes értekezletén részletesen előírták 
a Pécs–baranyai Köztársaság területén mindkét 
fél számára a kiürítéssel, illetőleg a bevonulással 
kapcsolatos feladatokat. A magyar kormány 
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Bádoki Soós Károly altábornagyot bízta meg 
a kiürítendő területek katonai megszállásának 
előkészítésével és irányításával. A katonai pa-
rancsnok mellé kormánybiztosnak kinevezték 
Kiszely Gyula belügyminisztériumi miniszteri 
tanácsost.

Szűts 1991, 134.

1921. július 14.
A Bécsi Magyar Újság közölte Károlyi Mihály 
Linder Bélához intézett levelét, amely a Pécs se-
gítségével fejlődő szerb–magyar barátság láttán 
egyféle cseh–magyar barátság kialakulásában 
is bízik.

Szűts 1991, 160.

1921. július 21.
Újabb merénylet Szerbiában. Delnicében meg-
gyilkolták Milorad Drašković volt belügyminisz-
tert. A nyomozást követően nemcsak a kommu-
nista párt alapszervezeteit, de a szakszervezeti 
mozgalmat is felszámolták.

Szűts 1991, 159.

1921. augusztus 1.
Megjelent és hatályba lépett a közbiztonságról 
és az államvédelemről szóló törvény, ami csak 
fokozta a kommunisták és a baloldali elkötele-
zettek üldözését.

Mészáros 1981, 124.

1921. augusztus 4.
Belgrádban felfüggesztették 54 kommunista 
kép viselő mentelmi jogát, ezt követően pedig  le-
tartóztatták őket.

Szűts 1991, 159.

1921. augusztus 6.
Újvidéken rendkívüli és kibővített ülést tartott 
a városi szenátus, és rendeletbe foglalta, hogy 
mindazokat, akik a Magyar Tanácsköztársaság 
bukása után menekültként érkeztek a városba, 
vagy Magyarországra vagy Szovjetoroszországba 

kell toloncolni. (Bácsmegyei Napló, 1921. de-
cember 16.)

Mészáros 1981, 149.

1921. augusztus 10.
Gosset ezredes Pécsre érkezett, hogy felügyelje 
a baranyai területek visszacsatolását.

Szűts 1991, 162.

1921. augusztus 11.
Pécsett – tiltakozásul a közelgő visszacsatolás el-
len – délben általános sztrájk kezdődött. Doktor 
Sándor indulatos beszédet tartott.

Szűts 1991, 164.

1921. augusztus 14.
Pécsett népgyűlést tartottak a Széchenyi  téren, 
ahol a kiürítés rémhírével felizgatott munkásság
szónokai kikiáltották a Baranya–bajai Szerb–
Magyar Köztársaság megalakulását, amely  fegy-
verrel fogja megakadályozni a magyar nemzeti 
hadsereg bevonulását. A gyűlés ideiglenes elnö-
kéül Dobrovics Péter festőművészt választja meg, 
majd kisebb delegáció alakul azzal a megbízatás-
sal, hogy az új köztársaság megalakulását az an-
tanthatalmak belgrádi követségeinél bejelentse. 
A felizgatott tömeg ezalatt rombolva, pusztítva 
vonul végig a Király utcán. Beverik a Nemzeti 
Kaszinó összes ablakát, szétkergetik a kávéhá-
zak közönségét, s megtámadják a Megye utcai 
Katholikus Legényegylet, valamint a József utcai 
keresztényszocialista párt helyiségeit is. A tömeg 
innen a vármegyeháza elé vonul, ahol Rajics szerb 
kormánybiztos igyekszik megnyugtató beszédet 
intézni a halálra rémített emberekhez.

Pécs, Baranya 1928, 119.

Pécsett kongresszust tartottak a megszállt terü-
letek szakszervezetei. A megjelentek létszámát 
a korabeli sajtó 15 000–20 000-re teszi. „Egy 
ideig ott voltam a tömegben, élveztem a tömeg 
hangulatát” – írta visszaemlékezésében Löbl Ár-
pád. Petar Dobrović javaslatára előkészületeket 
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tettek a „szerb–magyar köztársaság” kikiáltására. 
Megválasztották az ideiglenes intéző bizottság 
tagjait. Köztük volt dr. Hesslein József a Bara-
nya-megyei Magyar Újság főszerkesztője, Boros 
Imre hírlapíró, Doktor Sándor és mások. […] Az 
általuk megfogalmazott kiáltványban egyebek 
mellett ez volt olvasható: „Mi nem engedjük ide-
plántálni a borzalmakat. Fegyverrel. Szerszám-
mal, puszta kézzel, minden erőnkből ellenállunk. 
Fel lesznek robbantva a bányák, elpusztulnak az 
üzemek, rommá lesznek a városok, mielőtt az 
első terror katona betenné a lábát. – Baranya-
Baja-Szerb-Magyar-Közt. Intéző Biz.”

Szűts 1991, 168–171.

Az intézőbizottság augusztus 14-én levelet vitt 
Gosset ezredeshez: „Ezredes Úr! Az SHS kato-
nai hatalom által megszállva tartott területek la -
kossága f. évi augusztus hó 14-én megtartott 
népgyűlésen proklamálta a Baranya–Bajai Szerb
–Magyar Köztársaságot, amelyet az SHS állam 
fennhatósága és a kisantant védelme alá helyez.”

Szűts 1991, 171.

Pécsett kikiáltották a Baranya–bajai Szerb–Ma-
gyar Köztársaságot. Linder Béla és Petar  Dob-
rović Belgrádba utazott, hogy Nikola Pašić 
segítségét és a katonaság támogatását kérje. Pa šić 
már ismerte a nagyhatalmak döntését, és nem 
ígért semmit.

Vinaver 1971, 168.

1921. augusztus 16.
A magyar kormány tájékoztatta az angol fő-
biztost, hogy nem ismeri el a baranyai köztár-
saságot.

Szűts 1991, 172.

1921. augusztus 17.
A nagykövetek konferenciája tiltakozó jegyzéket 
küldött Belgrádba a Pécs–baranyai Köztár-
saság szerbek által megszállt terület  kiürítésének 
ha logatása miatt. […] Pécsről 40 vagon ból  álló 

szerelvény indult Eszékre, amely elszál lította a 
szerb városparancsnokság irodáit, a ka szár nya-
berendezéseket s a szerb katonatisztek, állami 
hivatalnokok és tisztviselők magánbútorait.

Szűts 1991, 180–181.

1921. augusztus 18.
A pécsi sajtó szerint a belgrádi miniszterelnök, 
Nikola Pašić hozzájárult ahhoz, hogy „köztár-
sasági zászlóaljakat állíthassanak fel önkéntesek 
toborzása útján, s ezek egyenruhával és fegyver-
rel való ellátását az SHS kormánya biztosítsa”. 
Linder Béla és Petar Dobrović napok óta Belg-
rádban tartózkodik.

Szűts 1991, 173.

A Népszava közli a Magyarországi Szociálde-
mokrata Pártnak a Pécs–baranyai Köztársaság 
kikiáltásával kapcsolatos véleményét. „Őszintén 
megvallva nehezen adjuk rá fejünket, hogy ehhez 
a kérdéshez hozzászóljunk, Száz ok is hallgatásra 
kényszerített bennünket eddig, és teszi lehe-
tetlenné ma is, hogy mindent úgy mondjunk 
meg, ahogy ezt az ügy érdekében elmondanunk 
kellene. […] Az a fölfogásunk, hogy amikor az 
egész világ szeme Magyarországon függ, mégsem 
előnyös reánk nézve úgy állítani be az egész 
baranyai kérdést, mintha arra lenne szükségünk, 
hogy fegyveres erőhatalommal foglaljuk el azt 
az országrészt, amely sohasem volt elszakítva az 
anyaországtól, és csak jogellenesen, az erősebb 
jogán állott megszállás alatt eddig. […] Linder 
Béláról azt tudjuk, hogy sem nem szocialista, 
sem nem kommunista. Linder egyszerűen  pol-
gári forradalmár, aki legföljebb az októberi 
forradalom álláspontját képviseli. Nem tudjuk 
megérteni, hogy miért kell ebből az emberből 
a magyar sajtónak kommunistát, egy fi ók Le-
nint vagy Trockijt csinálni, amikor éppen Pécs 
munkássága tekinti őt legkevésbé ilyennek. Az 
is rejtély előttünk, hogy a szerb hivatalos körök 
miként néznének el kommunista üzelmeket 
Baranyában, miként adnának menlevelet a saját 
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területükre kommunistáknak, amikor éppen  a 
napokban hozták meg törvényüket a kommu-
nisták ellen és tűzzel-vassal fognak hozzá a 
kommunista mozgalom elfojtásához.”

Szűts 1991, 177.

Bádoki Soós Károly altábornagy, a déli végeken 
vezénylő tábornok Kaposvárott nyilatkozta: 
„úgy értesültem, hogy azok, akik ma a »Baranyai 
szerb–magyar köztársaság« nevében sürögnek-
forognak, fenyegetőznek és fogadkoznak, ösz-
szesen sincsenek többen, mint kétezren. Ötszáz 
Magyarországról elmenekült terrorista, akikhez 
mindössze mintegy ezerötszáz kétes egzisztencia 
és megtévesztett ember csatlakozott a baranyai 
területről. […] A magyar munkásoknak csak egy 
töredéke ült fel a szerb intrika szálain mozgó 
vörös izgatásnak, a többi hű maradt a magyar 
állameszméhez.”

Szűts 1991, 178.

1921. augusztus 19.
Pécsett a baranyai szerb katonaság parancsnoka 
hirdetményben teszi közzé, hogy a kiürítés azon-
nal megkezdődik. Az éjszaka folyamán a város 
egy nyüzsgő hangyaboly képét mutatja. Három 
vonat mintegy ezer embert szállít az SHS terüle-
tére. A Munkás és a Hír című lapok elkeseredett 
hangú vezércikkben jelentik be a szocialista 
uralom összeomlását és a kiürítés megkezdését. A 
szocialista városi hatóság utolsó intézkedéseként 
röpcédulákat osztat szét, amelyben a menekülni 
szándékozókat a dohánygyárba utasítja, ahol 
tömegesen állítják ki a „Menekülésre van kény-
szerítve” kezdetű igazolványokat.

Pécs, Baranya 1928, 120.

Pécs utcáin megjelentek a kiürítésre felszólító 
falragaszok. [Gyorgyevics alezredes felszólítá-
sának szövege u. o.]

Szűts 1991, 181.; 182–183.

Linder Béla augusztus 18-án visszatér Belgrádból 
Pécsre, de 19-én családjával együtt elhagyja a 
várost. Petar Dobrović Belgrádból már nem is 
tér vissza Pécsre. […] Svetislav Rajić főispán még 
a helyén volt. Hirdetményben értesítette a város 
lakosságát, hogy aki nem kívánja bevárni a be-
vonuló nemzeti hadsereget, az 20-án délelőtt 11 
órakor és a délután 3 órakor induló vonatokkal 
Eszék felé elhagyhatja a várost.

Szűts 1991, 184.

Baranya területéről igen sokan menekültek 
Szlavóniába. Néhány nap alatt az Eszékre érke-
zettek száma megközelítette a húszezret. Ilyen 
nagyságrendű elvándorlásra senki sem számított, 
ezért elhelyezésük szinte megoldhatatlan feladat 
elé állította a várost.

Szűts 1991, 186.

Svetislav Rajić pécsi főispán, szerb kormánybiz-
tos átadta a városházát Gosztonyi Gyulának, 
Pécs város magyar kormánybiztosának. A köz-
biztonság ellátását a szerb rendőrségtől a pécsi 
városi rendőrség vette át.

Szűts 1991, 198.

A szerb katonaság elhagyta Baját és Pécset, és 
megtörtént a környék evakuálása is.

Vinaver 1971, 168.

1921. augusztus 20.
Gosztonyi Gyula kir. kormánybiztos Rajics SHS 
kormánybiztostól átveszi Pécsett a város feletti 
közigazgatási hatalmat.

Pécs, Baranya 1928, 120–121.

Magyar csapatok megszállták a pécsi középü-
leteket.

Szűts 1991, 199.

A magyar katonaság bevonult Pécsre. Az ötezer 
bányász közül 250-en emigráltak.

Vinaver 1971, 169.
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1921. augusztus 22.
Augusztus 21-én este 108 főnyi csendőrség  érke-
zik Pécsre. A városban zeng a Himnusz, a lakosság 
örömmel üdvözli az érkezőket. 22-én reggel hat 
órakor az Árpádtetőn felállított diadalkapun át 
megérkezik a magyar nemzeti hadsereg első sza-
kasza. Ezzel megbukott a Baranya–bajai  Szerb–
Magyar Köztársaság.

Pécs, Baranya 1928, 122.

1921. szeptember 4.
A hivatalos lapban megjelent Horthy Miklós 
kormányzó amnesztiarendelete, amely kiterjedt 
a megszállás alól felszabadított Pécs-baranyai 
területeken elkövetett „bűncselekményekre” is.

Szűts, 1991, 200.

1921. szeptember
A Pécs és Baja kiürítésére vonatkozó döntést 
megelőzően már 450 szláv menekültet helyeztek 
a délvidéki közigazgatásban. A Jugoszláviába 
került pécsi emigráció vezére Linder Béla, a 
Károlyi-kormány hadügyminisztere, Pécs vá-
ros polgármestere volt, aki a pécsi köztársaság 
rögeszméje körül a legtöbbet buzgólkodott. 
Linder Belgrádban telepedett le, kapcsolatokat 
teremtett a belgrádi politikai körökkel, és a 
csoportja később sok bajt és zavart okozott a 
délvidéki magyarságnak. Állandóan szította a 
gyanút a szerb politikusok között, és ahányszor 
bonyodalom támadt Belgrád és Budapest között, 
Linder egészen nyíltan úgy szóban mint írásban 
a legerélyesebb lépéseket sürgette Magyarország 
ellen, a frankhamisítási per idején, és a marseille-i 
királygyilkosság után is.

Csuka 1995, 29.

1921. október 21.
Bethlen István miniszterelnök ellátogatott Pécs-
re, ahol beszédet tartott.

Szűts 1991, 200.

1921. október 31.
IV. Károly sikertelen visszatérési kísérletét kö-
vetően a jugoszláv belügyminiszter rendeletben 
kötelezte a főispánokat és a városi vezetőket, 
hog y a Vajdaság , Horvátország , Szlovénia, 
Bosznia, Muraköz és a Muravidék területén élő 
magyarok tevékenységét, mindennapi életét 
fokozottan ellenőrizzék.

Mészáros 1981, 149.

1921. november 5.
Az élelmezésügyi minisztérium a lakosság éle-
lemmel történő ellátása érdekében feloldotta 
a szabad áruforgalomra vonatkozó korábbi 
tilalmat. Ezzel egyszersmind az árak drasztikus 
növekedését és a feketekereskedelmet is szerették 
volna megállítani. 50 millió dinár rendkívüli 
segélyalapot hoztak létre a lakosság ellátásá-
nak javítása érdekében, a Vajdaságnak ebből 
mindössze 250.000 dinár jutott. Az élelmezési 
gondokat a délvidéki településeken továbbra is 
a helyi vezetésnek kellett megoldania. A Bánát-
ban 36, a Bácskában 30, Baranyában pedig 26 
községben kellett az élelmiszerárakat ellenőrző 
„bíróságokat” létrehozni.

Mészáros 1981, 95.

1921. november 27.
Az óbecsei Tiszavidék bejelentette, megjelent 
Eszteleczky Gyuri (György) Lelkem könnyei című 
128 oldalas verseskötete. Az volt az  első magyar 
könyv, amely az újonnan alakult Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság területén megjelent. Már 
a lap elődje, az Óbecsei Újság is közölte „nem 
egetverő, nem világfi gyelmet keltő, de népszerű 
verseit”.

1921. november
Megjelent a Magvető, az S.H.S. Királyság refor-
mátus keresztyének egyházi lapja. Impresszumá-
ban feltüntette: Kiadja a Magvető iratterjesztése. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Feketič – Bačka. 
Megjelenik havonta egyszer. Nyomtatott Pleesz 
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Henrik könyvnyomdájában Novivrbas. Csak 
az 1922. márciusi szám címoldalán jelent meg 
a szerkesztő Ágoston Sándor bácsfeketehegyi 
lelkész neve. A folyóirat kezdetben nyolc (a dupla 
szám tizenhat), 1941-től tizenhat (a dupla szám 
harminckét) oldalon közölt híreket a bácskai, 
bánsági, szlavóniai és drávaszögi reformátusok 
életéből. A mag yar anyanyelvű reformátu-
sok elhelyezkedése (1922. február), Vukovári 
szeretetház (1922. március), Lelkészbeiktató 
Torontálvásárhelyen (1922. augusztus–szeptem-
ber) és az ehhez hasonló írások határozták meg 
a folyóirat arculatát.

Ágoston Sándor szerkesztő a folyóirat  meg-
jelenésének első évfordulóján, 1922 novembe-
rében közölt Az egy éves Magvető című szám-
vetésében kiemelte: „lapunk hármas hivatását 
ismertük fel”. Az ébresztés: az alvó lelkek fel éb-
resztése. A belső közösség ápolása: ápolja az SHS 
királysági református keresztyének egyházmegyei 
közösségét. A külső egység ébrentartása: a béke-
szerződések nyomán „a magyar református egy-
ház több állam területére tagozódott. Ma gyar-
 ország, Erdély, Szlovákia, Jugoszlávia, Amerika 
református magyar egyházai mind külön egyház-
kormányzati területekbe szervezkedtek, de azért 
összeköt bennünket a hitnek, a reánk kiáradó 
szent Léleknek, s a Jézus Krisztus láthatatlan 
Főségének egysége”. Az 1941. év januári szám 
Húsz esztendő című vezércikkében ugyancsak 
Ágoston Sándor megállapította: „Ha végiglapoz-
zuk a Magvető és a Kalendárium [az Árvaházi 
Naptár] húsz évfolyamát, olvasmányokban, tu-
dósításokban, hírekben, képekben megtaláljuk 
a jugoszláviai református egyház egész eddigi 
történetét.”

1921. december 15.
Szabadkán megjelent a Hírlap, a Magyar Párt 
lapja, melyet „a szervezkedés gerince és a legfon-
tosabb eszköze”-ként tartanak számon. Alapítója 
Törley Bálint volt, akit a leghatékonyabban 
Falcione Árpád segített a munkában, néhány más 

magyar földbirtokos támogatásával. Az anyagi 
eszközök előteremtése nem volt túlságosan ne-
héz, sokkal nehezebb volt a technikai kérdések 
megoldása. A Hírlap első felelős szerkesztője 
Vukov Lukács volt, akinek személye azért is 
megfelelt, mert ismerte a délszláv nyelvet, ami 
akkoriban a legnagyobb ritkaság volt a délvi-
déki magyar újságírók között. Vukov „kiválása” 
után Havas Károly lett a szerkesztő, aki azzal 
a rövid megszakítással, amelyben a Hírlap a 
párt tulajdonából egy üzleti vállalkozás kezébe 
jutott, egészen 1929 áprilisáig, a Hírlap betil-
tásáig magmaradt a lap felelős szerkesztőjének. 
A Hírlap főmunkatársa Godányi Zoltán volt, a 
többi munkatársak Magyari Domokos, Pál Ta-
más, Komor Mihály, Buzás László, Arányi Jenő, 
Gyomai Imre, Magyar József, s később Csuka 
János, aki rövidebb-hosszabb ideig dolgozott 
a Magyar Párt hivatalos lapjánál. Ezek között 
olykor voltak emigránsok is, de mindig csak 
olyan munkakörben, amely nem befolyásolta a 
Hírlapnak intranzigens, harcos és megalkuvást 
nem ismerő magyar szellemét. A lap irányítása 
Törley Bálint kezében nyugodott, aki különösen 
arra helyezte a súlyt, hogy a hírlap a magyar 
sérelmeket állandóan nyilvántartsa.

Csuka 1995, 72.

Havas Károly – aki a Magyar Párt tulajdonkép-
peni publicistája volt – rendkívül élesen bírálta 
a Hírlap egész működése alatt a délszláviai ese-
 ményeket és különösen az agrárreform végrehaj-
tása során elkövetett visszaélések, a nincstelen 
magyarok kisemmizése és az iskolaügyi sérelmek 
miatt folytatott állandó harcot.

Csuka 1995, 73.

1921. december 31.
A szabadkai hatóság engedélyezte a Népkör 
szilveszteri műsoros estjének megtartását. Ezen 
kívül sem 1921-ben, sem 1922-ben nem léphet-
tek színpadra a műkedvelő színjátszók.

Garay 2012, 12.
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1921 vége
A Magyarországra optáltak száma az év végére 
elérte a 39 000-et.

Vinaver 1971, 274.

1921
Szabadkán a Függetlenségi Kör helyiségében 
Pleszkovics Lukács volt országgyűlési képviselő 
vezetésével megalakult a Népkör – Magyar 
Olvasókör. Kezdetben a Népkör épületében 
tartották meg műkedvelői előadásaikat, amelyek 
többnyire táncmulatsággal egybekötött dalestek 
voltak. 1925-ben dr. Szántó Gábor evangélikus 
lelkész, ismert költő vette át az irányítását.

Bokréta 1940, 17.





1922
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1922. január 13.
A magyar katolikus püspöki kar a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság fennhatósága alá került 
magyar felekezeti iskolák megmentése érdekében 
emlékirattal fordult a magyar kormányhoz.

Balogh–Gergely 1993, 184.

1922. február eleje
Szabadkán megkezdte működését a későbbi Ma-
gyar Párt szervezőbizottsága. Ideiglenes elnöké-
vé Sán tha Györgyöt választották. Az elnökség-
nek tagja volt még Várady Imre is, aki korábban 
a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt tagja volt. 
1914-ben Bánátban létrehozta a Radikális Pol-
gári Pártot, és a leghatározottabban hirdette a 
Vajdaságban élő nemzetiségekkel – különösen a 
szerbekkel – történő együttműködés szükséges-
ségét. Ezért a budapesti politikai körökben roha-
mosan csökkent a népszerűsége. (Irodalom: Löbl 
Árpád: Građanske političke stranke u Vojvodini 
1887–1917. Újvidék, 1979.)

Mészáros 1981, 150. 

1922. február 11.
Nagybecskereken sikeresen megtartották a Ma-
gyar Párt bánáti tagozatának alakuló ülését. A 
résztvevők kifejezték, politikai szinten hajlan-
dók együttműködni a Radikális és a Demokrata 
Párttal, de szó volt a magyarság állampolgári 
jogainak az elismeréséről és érvényesítéséről is.

Mészáros 1981, 151.

1922. február 26.
Zombor város vezetése megtiltotta, hogy a  Ma-
gyar Párt szervezőbizottsága megtartsa  beje len-
tett összejövetelét (Bácsmegyei Napló,  1922. 
május 4.) Ugyanakkor erőteljes belgrádi nyo-
másra a szerb vezető pártok – a demokrata és a 
radikális párt – tagtoborzó akciókat folytattak 
a magyarok által lakott településeken. Belügy-
miniszteri jelentés szerint Tö rök ka nizsán a  la-
kosság 50 százaléka csatlakozott valamelyik  párt-
hoz. Egyetlen feltételük volt: kerüljenek be az ag-

rárreform kedvezményezettjeinek sorába,  ami re 
megkapták az ígéretet.

Mészáros 1981, 151.

Zentán sikeresen megtartották a Magyar Párt 
helyi előkészítő bizottságának ülését, amelyről 
a város rendőrkapitánya jelentést készített. Meg-
állapította, az összejövetelen semmilyen állam-
ellenes esemény nem történt.

Mészáros 1981, 151.

1922. március 2.
A tavankúti Földműves Olvasókör a belgrádi 
belügyminisztériumtól megkapta a működési 
engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

1922. március 22.
Az Újvidéki Járási Pénzügyi Igazgatóság rendele-
tet adott ki, amelynek értelmében azok a magya-
rok, akik az anyaországba történő optálás okán 
eladják ingatlanjaikat, az 1918., 1919., 1920. és 
az 1921. esztendőre is jövedelemadót, az 1917., 
1918., 1919. és 1920. esztendőre pedig a „hábo-
rús jövedelmek” (?) után is adót kell  fi zetniük, 
mégpedig azonnal és készpénzben, különben 
nem kapják meg az útlevelüket.

Mészáros 1981, 101.

1922. március 31.
A SZHSZ Királyság külügyminisztere brüsszeli 
tárgyalásai alkalmával gyorsjelentést kért a bács-
kai, bánáti és baranyai magyar iskolák helyzeté-
ről. Az oktatási minisztériumtól kapott tájékoz-
tatóban egyebek mellett ez olvasható: Nagy becs-
ke reken a nyolcosztályos magyar gimnázium tíz 
tagozatán 368, Újvidéken a nyolcosztályos gim-
názium ugyancsak tíz tagozatán 315, Zom bor-
ban a nyolcosztályos gimnázium tíz tagozatán 
556, Zomborban a nyolcosztályos gimnázium 
nyolc tagozatán 307, Szabadkán a nyolcosztályos 
gimnázium tizenegy tagozatán 494 magyar diák 
tanul. Emellett 11 polgári iskola 43 tagozatán 
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1922. május 28.
Az ósziváci Katolikus Kör a belgrádi belügymi-
nisztériumtól megkapta a működési engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

Az óbecsei Tiszavidék mai száma közölte a hírt, 
miszerint Eszteleczky Gyuri, a Lelkem könnyei 
című verseskötet szerzője 1922. május 22-én főbe 
lőtte magát. Az egykori szlavóniai MÁV-iskolai 
tanár reménytelenül mély nyomorának tett a 
végére pontot. Eszteleczky Gyuri a Tisza-parti vá-
ros mindennapjainak vőfélye volt, szerény képes-
ségű rímfaragó, aki módfelett nehezményezte, ha 
nótázó kedvét nem méltányolta a hallgatóság. 
Mégis verseskötete volt az első irodalmi alko-
tás, amely a délszláv államban magyar nyelven 
megjelent.

1922. május 30.
Az Országos Magyar Párt – azt követően, hogy 
Nikola Pašić április 19-én meghallgatáson fogad-
ta a magyarság képviselőit – memorandumban 
fordult a szerb miniszterelnökhöz. Az aláíró dr. 
Sántha György elnök és dr. Gráber László előadó 
volt, akik az alakuló közgyűlés megtartására ké-
szülő párt nevében a magyarságot ért sérelmeket 
sorolta fel, egyben a jogorvoslati lehetőségekre is 
javaslatot tett. „A megszállás első percétől fogva 
a jugoszláviai magyarok csupán harmadrendű 
állampolgárokként szerepelnek, akiknek min-
den állampolgári kötelességet a legszigorúbban 
kell teljesíteniük, de viszont az állam életébe 
semminemű befolyásuk nem volt s ma sincs”. 
Kellő határozottsággal mutattak rá: 1922. január 
26-ig, az optálás idejének leteltéig a délvidéki 
magyarság „apái ősi földjén” csupán feltételes 
állampolgár volt – egyszersmind megbízhatatlan 
is – és ebből eredően semmilyen állampolgári 
jogokkal nem rendelkezhetett. Helyzete jugo-
szláv állampolgárságának rendezését követően 
érdemben semmit sem változott. Az új szerb 
hatalom gyakori és kedvelt eljárása volt a számára 
„kényelmetlen elemeket” rövid eljárással átdobni 

51 tanár vezetésével 1864 magyar diák részesül 
anyanyelvi oktatásban. A magyar tannyelvű  ál-
talános iskolákban 54 260 diák (25 161 fi ú és 
29 259 lány) tanul 803 magyar pedagógus irá-
nyításával (közülük 424 tanító, 325 tanítónő, 
54 óvónő).

Mészáros 1981, 205.

1922. április 14.
Nagybecskereken megválasztották a Magyar 
Párt bánáti tagozatának vezetőségét. Várady Imre 
lett az elnök és Borsodi Lajos a titkár.

Mészáros 1981, 151.

1922. május eleje
A horvátországi, szlavóniai és a muraközi magyar  -
ság képviselői jelezték, szeretnének csatla kozni a 
Magyar Párt szabadkai központi szerve zetéhez.

Mészáros 1981, 148.

1922. május 4.
A kúlai Római Katolikus Munkásegyesület a 
belgrádi belügyminisztériumtól megkapta a 
működési engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

1922. május 10.
Nikola Pasics radikális-demokrata koalíciós kor-
mánya törvényjavaslatot terjesztett a szkupstina 
elé az agrárreform véglegesítéséről. A javaslat 
azonban megbukott, és a vonatkozó törvények 
csak jóval később, több mint egy évtizeddel az 
agrárreformot megindító 1919. február 25-i 
kormányrendelet után jelentek meg. Ezek: 1) 
Törvény a boszniai és hercegovinai beglucski 
földekről (1928. december 3., ennek módosítása 
1929. szeptember 27., 1930. március 27., 1930. 
augusztus 9.). 2) Törvény a dalmáciai  agrár-
viszonyok likvidálásáról (1930. október 19.). 3) 
Törvény a nagybirtokokon végrehajtott  agrár-
reform likvidálásáról (1931. június 19.). 4) Tör-
 vény a délszerbiai és montenegrói agrárviszo-
nyok rendezéséről (1931. december 5.).

Prokopy 1933, 32–33.
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a magyar határon. […] „A történelem majdan 
meg fogja állapítani, hogy az elszakított Délvi-
dék magyarsága elnyomásának közepette is – és 
különösen akkor – fényesen dokumentálta ön-
tudatos és bölcs kultúrfölényét az uralmon lévő 
balkáni politikával szemben. Pedig az ellenük 
felvonuló hatalmi korlátoltsággal és többször 
a legdurvább brutalizmussal szemben, súlyos 
feladat volt a fölényes higgadtság megőrzése” 
– olvasható a memorandumban összefoglalt 
helyzetjelentésben.

A Memorandumot azonban személyesen 
átadni már nem tudták, ezért augusztus 9-én 
kénytelenek voltak postán elküldeni. A mellé-
kelt kísérőlevélben pedig ez volt olvasható: „Az 
emlékirat az elszenvedett sérelmeknek magasabb 
politikai és jogi perspektívából való higgadt és 
öntudatos, bölcs és jogászi fejtegetése, annak bi-
zonyítéka és fényes igazolása tehát, hogy amikor 
elszakított véreink a brutális és balkáni elnyomás 
ellen emelnek is szót, akkor is kultúrfölényes 
tudással csak az igazságot és a jogot keresik, 
amelyhez Trianon előtt hozzá voltak szokva.”

Memorandum 1922, 3., 13., 21.

1922. május 30.
Megjelent A munkások egészségi biztosításáról 
szóló törvény (Službene novine). A törvény 6. 
paragrafusa leszögezi: nem kötelező a biztosítás 
1. a mezőgazdasági munkások és a napszámosok 
esetében; 2. a mezőgazdasági létesítményben 
állandó vagy alkalmi munkára felvett cselédek, 
kertészek, a takarító- és mosónők esetében. A 
törvény legsúlyosabb mértékben a magyar föld-
nélküli tömegeket érintette.

Mészáros 1981, 103.

1922. június 8.
A Magyar Újság arról tudósított, hogy a szláv, de 
különösen a szerb lakosság morális tekintetben 
züllésnek indult, csak az italnak és a kártyának 
élt. 1921 végére Martonoson, Adán és Moholon 
– tehát csak a zentai járás területén – a dob-

ro vol jacoknak juttatott földekből 2000 hold 
visszakerült magyar kézre.

Mészáros 1981, 146.

1922. június 10.
Az átalakult Bethlen-kormányban a vallás- és 
közoktatásügyi tárcát az addigi belügyminiszter, 
gróf Klebelsberg Kunó vette át.

Balogh–Gergely 1993, 185.

1922. június
A Vajdaság területén összesen 15 magyar nem-
zetiségű bíró kapott működési engedélyt. (Bács-
megyei Napló, 1929. június 16.)

Mészáros 1981, 145.

1922. július 2.
A torontálvásárhelyi református egyházközség 
meghívta lelkészének Gachal Jánost, aki sorra 
szervezte meg a Gazdakör, a Református Nő-
egylet, az Ifj úsági Egyesület és a vasárnapi iskola 
működését. Gachal János évek múltán a bánsági 
és a szerbiai részek református esperese lett.

Bokréta 1940, 238.

1922. július 13.
Az újvidéki Magyar Kaszinó a belgrádi belügy-
minisztériumtól megkapta a működési enge-
délyt.

Mészáros 1981, 225.

1922. augusztus 12.
Dr. Varga György és társai ügyében, tízhónapi 
vizsgálati fogság után kihirdették a vádiratot. A 
vád szerint a letartóztatottak – dr. Varga György, 
Ignácz Gyula, Pospe Ferenc, Veresbaranyi Má-
tyás, Sebestyén Antal, Német Imre, Sáray-Szabó 
Krisztina, Hajdú József, Nagy József, Jakab 
Sámuel, Demeter Aladár, Pálff y Gyula, Pálff y 
István, Szedlár József, Heim Antal, Tumbász 
Béla, Varga-Kaiser Imre és Deák Sándor – az S. 
H. S. állam alkotmányos és politikai rendjének 
megdöntésére szövetkeztek. A vádirat szerint 
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dr. Varga György politikai szervezetet létesített, 
amely működését 1919 végén vagy 1920 elején 
kezdte meg – olyan időben, amikor a Délvidék 
közigazgatásilag is még Magyarországhoz tar-
tozott. Dr. Völgyi János ellen külön emeltek 
vádat, amely szerint tudott a Varga-féle „szervez-
kedésről”, és mint a Bácskai Napló szerkesztője, 
lapjában állandóan izgatott az állami igazgatás 
ellen, azzal a szándékkal, hogy elégedetlenséget 
szítson, és ezzel megkönnyítse dr. Varga György 
munkáját.

Csuka 1995, 39–40.

1922. szeptember
Megtartották a főtárgyalást a „Varga-féle ösz-
szeesküvési per”-ben, melyről a szabadkai lapok 
részletesen beszámoltak. Dr. Varga György és 
valamennyi társa – kivéve dr. Völgyi Jánost, 
akinek sikerült Magyarországra menekülnie – 
súlyos fegyházbüntetést kapott. Varga György 
és Ignácz Gyula hamarosan belehalt a kínzások 
során elszenvedett belső sérülésekbe.

Csuka 1995, 43.

1922. szeptember 8.
Feltételezhetően Varga György letartóztatása 
is közrejátszott abban, hogy Zentán elmaradt a 
Magyar Párt eredetileg mára tervezett alakuló 
közgyűlése. A Magyar Párt szervezőinek tevé-
kenységét a helyi szerb vezetéstől kezdve a leg-
felsőbb belgrádi politikai körökig szinte kivétel 
nélkül mindenki ellenségesen kezelte, a nemze-
tiségi alapon történő pártalapítási szándékot az 
állam iránti illojalitásként ítélték meg.

Mészáros 1981, 154.

1922. szeptember 14.
A szabadkai Magyar Párt intéző bizottsága nevé-
ben dr. Sántha György elnök és dr. Székely Áron 
főtitkár a következő felhívást bocsátotta ki:

Jugoszláviai magyarok!
A Magyar Párt folyó hó 17-én Zentán  va-

sárnap délelőtt tíz órakor tartja alakuló országos 
nagygyűlését. Hosszas küzdelem után sikerült 
elérnünk, hogy végre megalakíthatjuk a jugoszlá-
viai magyarság országos politikai szervezetét. A 
magyarság egész életére kiható kérdésekben kell 
a jövőben döntenünk, miket csak a magyarság 
erejével és részvételével oldhatunk meg. Erre a 
nagy feladatra csak akkor vállalkozhatunk, ha 
az egész magyarság tömörülésére, egységére és 
jelenlétére hivatkozhatunk. A ti jelenlétetek 
adja majd meg nekünk az erőt, a bizalmat és a 
lelkesedést. Kérünk tehát titeket, legyetek ott 
mindannyian. Azok a szervezetek is, amelyek 
már megalakultak és azok a közösségeknek a 
magyarsága is, ahol a szervezkedés tőlünk füg-
getlen körülmények miatt nem történhetett meg. 
Bízunk a ti odaadásotokban, a ti segítségetekben 
és a ti hívségetekben.

A kiáltvány megjelent a magyar újságokban 
és röpcédulán is.

Csuka 1995, 60.

Pár nappal a kitűzött időpont előtt a Bácsmegyei 
Napló azt a hírt közölte, hogy a zentai nagygyű-
lést bizonytalan időre el kell halasztani. Másnap 
a Magyar Párt hivatalos lapjának, a Hírlapnak 
oldalain, vastag betűs fi gyelmeztetések jelen tek 
meg, hogy szeptember 17-én minden ju goszlá-
viai magyarnak ott kell lennie a zentai nagy gyű-
lésen. Az utolsó pillanatban ugyanis a zentai 
főszolgabírónak aggályai támadtak, és közölte 
dr. Sóti Ádámmal, a Magyar Párt zentai vezető-
jével, hogy nem vállalhatja a felelősséget a gyűlés 
biztonságáért.

Csuka 1995, 62–63.

1922. szeptember 17.
Vasárnap Zentán megtartották a Magyar Párt 
alakuló közgyűlését. A városba érkező magya-
rokat nemcsak a zentai magyarság kiküldöttei 
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fogadták dr. Sóti Ádám és dr. Csettle János ve-
zetése alatt, hanem már a zentai vasútállomáson 
feltűntek az Orjuna emberei, dobrovolyácok és 
formaruhás csetnikek, mindannyian alaposan 
felfegyverezve. […] A belgrádi Vreme harangozta 
be a jugoszláviai magyarság első megmozdulását, 
a zentai nagygyűlést. Szombaton Belgrádból  har-
minc ko mi tá csi Pe tyá nác Kosz ta vojvoda  vezeté-
se alatt elindult Zentára, minthogy olyan hírek 
terjedtek el, hogy a Vajdaság autonómiáját fogják 
követelni. Ezekhez Újvidéken az ottani naciona-
listák csoportja csatlakozott dr. Bogojevics veze-
tése alatt. A gyűlésre a szabadkai nacionalistákon 
kívül a verseci nemzeti lovas osztag is elment.

Csuka 1995, 63.

Tíz órakor dr. Sántha György megnyitotta a  ju-
goszláviai magyarság első nyilvános gyűlését. 
A kormány képviseletében, mint kirendelt kor-
mánybiztos dr. Petrovics Bránkó zentai polgár-
mester is megjelent, akit erős csendőrjárőr kísért 
fel az emelvényig. Sántha György üdvözlő beszéde 
után (Csuka János közli a beszéd szövegét) kérte, 
hogy a gyűlés mondja ki a jugoszláviai Magyar 
Párt megalakítását és a jegyzőkönyv vezetésére dr. 
Ru by Gyula szabadkai ügyvédet, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére dr. Békeff y György szabadkai ügy-
védet és Birkáss István szabadkai földbirtokost 
jelölte ki. Ezután dr. Csettle János a következő 
határozati javaslatot ajánlotta elfogadásra: A 
Zentán 1922. évi szeptember 17-én megtartott 
nagygyűlés kimondja, hogy a  ju goszláviai ma-
gyarság egységes, minden más politikai párttól 
független politikai szervezetként megalakítja a 
Magyar Pártot, magáévá  teszi az előkészítő szer-
vek által elébe terjesztett  prog ramot és felhívja 
az ország dolgozó magyar  népét, hogy félretéve 
minden osztályellentétet, felekezeti gyűlöletet, 
a magyarság jogi és politikai egyenjogúságáért 
megindult küzdelemben egységesen csatlakozzék 
a Magyar Párthoz. A nagygyűlés felhatalmazza 
a mai napon megválasztandó tisztikart és vezér-
lőbizottságot, hogy alkossa meg mielőbb a párt 

szervezeti szabályait és ügyrendjét, és minden 
rendelkezésére álló törvényes és alkotmányos 
eszköz igénybevételével gondoskodjék arról, 
hogy a pártnak az új nemzetgyűlésen parlamenti 
képviselete legyen.

Csuka 1995, 64–65.

A nagygyűlés megválasztotta a jugoszláviai ma-
gyarság első tisztikarát.

Elnök: dr. Sántha György
Társelnök: dr. Várady Imre (Nagybecskerek), dr. 

Gráber László (Pancsova), Falcione Árpád 
(Zombor), dr. Sóti Ádám (Zenta)

Ügyvezető elnök: dr. Nagy Ödön (Szabadka)
Főtitkárok: dr. Ruby Gyula (Szabadka), dr. 

Csett le János (Zenta), dr. Mara Jenő (Nagy-
becskerek)

Titkárok: dr. Strelitzky Dénes (Szabadka), dr. 
Deák Leó (Zombor)

Pénztáros: Csiszéri Nagy Samu (Szabadka)
Ellenőr: Vass Kálmán (Szabadka)

Az intézőbizottság tagjai:
Szabadka: Törley Bálint, Deák András, Koncz 

András, Horváth Csomó József, Nojcsek 
Géza, Heuman Mór, Andrássy György, Pauk 
János, Szántó Simon, Patócs Béla, dr. Székely 
Áron, dr. Vécsei Samu.

Zombor: Szemes József, Mérő Ignác, Falcione 
Lajos, dr. Czeisel Lajos, dr. Buják József,  Vá-
moscher Ervin, dr. Turányi Zsigmond,  dr. 
Léderer Dezső, dr. Palásthy Ödön, dr. Het-
tescheimer Imre, Ugry Mihály.

Nagybecskerek: Erdélyi István, dr. Kardos Sa-
mu, dr. Kuszin János, dr. Borsodi Lajos, 
Tóth Ferenc.

Torontálvásárhely: Tóth Ferenc, Szenti Imre,  La-
kis János, Monoki Gyula.

Hertelendyfalva: Th onka Károly, Ömböli Már-
ton.



■ 70 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Zenta: Tóth Miklós, Horti János, Papp Meny-
hért, Radvány Károly, Molnár Sz. Vince,  Pe-
tő Sándor.

Bácstopolya: Kihut János, dr. Decsy József, dr. 
Kiss József, Pecze Sándor, dr. Békeff y Károly, 
Varga Mihály, Gyarmati Sándor, Schäff er 
Gyula, Sinkovics Ferenc, Tóth József.

Ada: dr. Király Károly, Török Máté.
Magyarkanizsa: Varga György.
Mohol: Vida Péter.
Monostor: Szimrák Béla.

Dr. Gráber László a nagygyűlés elé terjesztette 
a Magyar Párt programját. (Csuka János közli a 
program teljes szövegét.)

Csuka 1995, 65–70.

A pártprogram politikai és jogi szempontból va-
ló ságos mestermű volt. […] A Magyar Pártnak, 
ha eredményeket akart elérni, meg kellett akadá-
lyozni azt, hogy a szláv pártok holmi kisebb en-
gedményekkel elvakítsák a magyar szemeket. A 
magyar tömegek elé nem csak a valós helyzetet, a 
teljes jogfosztottságot kellett odaállítani, hanem 
azt az ideális helyzetet is, amely a nemzetközi jogi 
szerződések és a wilsoni ígéretek szerint kijárt 
volna minden nemzeti kisebbségnek.

Csuka 1995, 71.

A Magyar Párt Zentán megtartott alakuló  köz-
g yűlésének résztvevői létrehozták a Sántha 
György, Gráber László, Várady Imre, Deák Leó 
és Csettle János alkotta bizottságot, amelynek 
feladata a szerb pártokkal történő kapcsolat-
tartás volt.

Mészáros 1981, 155–157.

1922. szeptember 20.
A gyakorlatban is alkalmazzák a diákok „név-
vegyelemzését”. A gyerek az apa nemzetiségi 
hovatartozása alapján iratkozhat az iskolába. Ha 
ezt nem lehet egyértelműen eldönteni, a kérdés-
ben a kerületi hatóságok döntöttek.

Mészáros 1981, 203.

1922. szeptember 22.
Svetozar Pribičević oktatási miniszter kihirdette 
a 14.449. számú „diákok etnikai hovatartozását 
felülvizsgáló” rendeletét, a hírhedett „névvegye-
lemezés” alapjául szolgáló jogi szabályozást. […] 
Ennek értelmében szerb iskolába kellet íratni 
minden gyereket, akinek az egyik szülője nem 
magyar–szerb, horvát, bunyevác, szlovák, cseh, 
lengyel vagy ruszin – volt. 

Mészáros 1981, 195–196.

1922. november 16.
A belügyminiszter leiratban fi gyelmeztette a 
vaj dasági vezetést, hogy a választói listák össze-
állításakor a magyarok esetében szigorúan alkal-
mazni kell a törvényben előírtakat. Hamarosan 
bebizonyosodott azonban, hogy a szerb hatalmi 
körök ennek ellenére sem biztosítják a magyarok 
számára a választási jogot.

Mészáros 1981, 160.

1922. november 28.
A belgrádi Vreme című napilap cikkében arról 
ír, hogy a Magyar Párt összeköttetésben áll az 
Olaszországban működő horvát komitéval és 
az ébredő magyarok egyesületével.

Csuka 1995, 91.

1922. november 29.
A Magyar Párt elnöksége dr. Sántha György 
elnök vezetésével összeült és nyilatkozatban 
cáfolta a Vreme vádjait. (A cáfolat szövegét közli 
a könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 91–92.

1922. december 1.
A trianoni békediktátummal a pécsi egyházme-
gyétől elszakított és a Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság területéhez csatolt részt, a különvá-
lasztott észak-szerémi és dél-baranyai kormány-
zóságot a Szentszék a diakóvári püspökség  jog-
hatósága alá helyezte.

Balogh–Gergely 1993, 186.
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1922. december 7.
A Szocialista Párt vajdasági szervezete úgy  dön-
tött, hogy a következő választásokra már meg-
jelenteti magyar nyelvű lapját is. Az Előre 1923 
februárjában és márciusában meg is jelent, de 
április elején a hatóságok betiltották.

Mészáros 1981, 132.

1922
A belgrádi kormányzat már 1922-ben belügy-
miniszteri rendeletet adott ki, amelynek száma 
5980/922, amellyel kimondta, hogy a katona-
köteles korban lévő jugoszláv állampolgárok 
nem lehetnek magyar egyetemek hallgatói, és 
magyarországi utazás céljaira nem kaphatnak 
útlevelet. […] A bécsi és a prágai egyetemeken 
többnyire a délvidéki zsidó fi atalság folytatott 
tanulmányokat.

Csuka 1995, 101.

Dr. Várady Imre személyében új elnököt válasz-
tott a nagybecskereki Magyar Közművelődési 
Egyesület. Igazgatóvá dr. Marton Andort, tit-

károkká pedig dr. Mara Jenőt és Juhász Ferencet 
választották. Nehezen és körülményesen szerve-
ződött újjá a Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezt követően azonban a délvidéki magyarság 
egyik vezető közművelődési intézményévé vált. 
Lyceumi estjein Marton Andor egyesületi igaz-
gató gazdasági és szociális tárgyú felolvasásai 
mellett Kovách István apátplébános irodalmi 
előadásai eseményszámba mentek. Mellettük 
látogatottak voltak Brájjer Lajos, Borsodi Lajos 
és Burgeth József nyugalmazott és Bogner József 
aktív főgimnáziumi tanár, dr. Báthory Endre 
orvos, Juhász Ferenc és Kelemen János lapszer-
kesztők előadásai. A nagybecskereki Magyar 
Közművelődési Egyesület vezetőségének egyik 
hangsúlyos törekvése volt, hogy a Bánságban 
és a Bácskában számos fi ókszervezetet hozzon 
létre – közöttük az egyik legfontosabb a zombori 
egyesülete volt. Várady Imre és a vezetőség nagy 
hangsúlyt fektetett az irodalmi élet megszerve-
zésére is. Háromezer kötetes, nagy gonddal ösz-
szeválogatott könyvtárában a magyar irodalom 
klasszikus és modern művei is megtalálhatók.

Bokréta 1940, 220.
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1923. január eleje
A Magyar Párt elnökségi tanácsa már 1923 elején 
egy bizottságot küldött ki a Radikális Párttal 
folytatott tárgyalásokra. A bizottság tagjai dr. 
Várady Imre, dr. Deák Leó, dr. Gráber László, dr. 
Csettle János voltak, és a tárgyalásokat Várady 
és Gráber vezették, akik különösen a radikáli-
soknak azokkal a vezetőivel, akik Bánátból szár-
maztak, elég gyakran összejöttek. Várady Imre 
és Gráber László hívei voltak a radikálisokkal 
való megegyezés gondolatának. Csettle János 
általában ellene volt minden megegyezésnek, dr. 
Deák Leó pedig inkább a másik nagy szerb párt-
tal, a demokratákkal kereste volna a megegyezés 
lehetőségét. A Magyar Párton belül ebben a 
kérdésben két áramlat küzdött egymással. Az 
egyik elvi álláspont az volt, hogy a magyarság 
csak úgy juthat politikai teljességhez, ha a kor-
mánnyal halad és a politikai jogok birtokában 
könnyebb lesz a gazdasági és kulturális szer-
vezetek létesítése. […] A Magyar Párt minden 
törekvése tehát oda irányult, hogy elsősorban a 
politikai jogokat biztosítsa, mert éppen az 1923. 
évi választás tanulságai azt bizonyították, hogy 
a politikai jogok teljes körülbástyázása nélkül a 
Magyar Párt tehetetlenségre van kárhoztatva. 
Az 1923. évi választást megelőző időkben dr. 
Gráber László és dr. Várady Imre már odáig 
jutottak a radikálisokkal folytatott tárgyalások-
ban, hogy az elnöki tanács elé egy Belgrádban 
már elfogadott tervezetet terjesztettek, amely a 
paktum néven vált ismertté a délvidéki magyar 
közvélemény előtt, és amely egy szomorú belső 
háborúnak a kirobbantója lett. Ez a belső harc 
már 1921 óta állandóan érett. Megindítója dr. 
Pleszkovics Lukács volt, aki nem akart a magyar 
pártban szerepet vállalni, és régi függetlenségi 
párti politikai múltjára hivatkozva vezérségre 
törekedett. […] Közte és a Magyar Párt vezeté-
se között mind nagyobb lett a szakadék, és dr. 
Pleszkovics Lukács most már nyíltan is a párt 
vezetése ellen fordult, amelyet épp úgy, mint a 

szláv kortesek az „urak pártjának” nevezett. A 
válságot a paktum terve robbantotta ki.

Csuka 1995, 106–108.

Titkos ülésen dr. Gárber László az elnöki tanács 
előtt ismertette a Belgrádba kiküldött bizottság 
által megkötött paktum lényegét. Az ülésen a 
tagokon kívül három újságíró, dr. Dettre János, 
Vukov Lukács és Havas Károly is jelen volt. Az 
ülésen elfogadták a választási paktumot, amely 
szerint a kormány kötelezi magát arra, hogy min-
den magyart felvesz a választói névjegyzékbe, 
tehát minden magyarnak megadja a választói 
jogot és a nagyon bonyolult jugoszláv választási 
rendszerben a Délvidék valamennyi kerületé-
ben úgy ejti meg a jelöléseket, hogy a Magyar 
Pártnak nyolc mandátum jusson a paktum értel-
mében. A Magyar Párt jelöltjeinek engedte át 
a kormánypárt azokat a választói kerületeket, 
amelyekben a szavazók többsége, ha minden 
magyart fölvesznek a választói névjegyzékbe, 
magyar lett volna. A Magyar Párt ezzel szemben 
arra kötelezte magát, hogy azokban a kerüle-
tekben, ahol nincs magyar jelölt, a magyarság a 
kormány jelöltjére adja le a szavazatát és a parla-
mentbe önállóságát teljesen megtartva, kívülről 
támogatja a kormánypártot. A paktum tervét 
az elnöki tanács elfogadta és dr. Sántha György 
elnök javaslatára köszönetet szavazott dr. Várady 
Imrének és dr. Gráber Lászlónak, akik a paktum 
létrehozásán a legtöbbet dolgoztak. Ugyanakkor 
dr. Sántha György javaslatára kimondták, hogy 
a paktum elfogadását titokban kell tartani. […] 
Másnap a Hírlapban Vukov Lukács, aki akkor a 
lapnak a főszerkesztője és egyik tulajdonosa volt, 
vezércikket írt, amelyben nem csak leleplezte az 
egész paktumot, hanem a legélesebb támadást 
intézte azok ellen, akik a paktum megterem-
tésén dolgoztak, és azzal vádolta őket, hogy a 
kormánynak eladták a magyarságot. A hatás 
katasztrofális volt.

Csuka 1995, 108–109.
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tanyára, kis faluba, csak az előadásokban lehettek 
részesei, munkásai és gyermekei a nagy magyar 
családnak. Szomjas lelkük csak az előadásokon 
telhetett meg örömmel, sírással, nevetéssel… 
Ó, többet, sokkal többet jelentett az előadás, 
mint bármelyik főváros nagy színházában! Nem 
szórakozni, sorsot vállalni jöttek össze a nézők 
és a színészek, szomorú kisebbségi sorsot… A 
műkedvelői élet kialakításában igen fontos fel-
adathoz jutottak a régi, hivatásos színészek, akik 
az első világháború után otthonukba visszatérve 
továbbra is hívek maradtak a világot jelentő desz-
kákhoz. Hivatásuknál fogva ők voltak és marad-
tak végig az állandó rendezők, és az ő játékukra 
alapozva mertek a társulatok nagyobb tudást és 
készültséget igénylő színművek, drámák, nagy-
operettek előadásába belefogni.

Garay 2012, 15.

Az államfordulatot követő első években csak 
a Népkör műkedvelőinek vendégszereplésein 
látott „színházat” a kisebb helységek magyar-
sága, és ezek a vendégszereplések ösztönözték 
azután őket arra, hogy maguk is alakítsanak 
saját körükből s saját erőforrásaikból műkedve-
lő együtteseket. Ebben a munkában a Népkör 
szakemberei is igyekeztek segítséget nyújtani. 
Hamarosan számos helyen felbuzdultak a Nép-
kör példáján, és kisebb helységek is műkedvelői 
csoportokba tömörítették a fi atalságot, hogy újra 
megtanítsák a magyar ifj akat már-már elfelejtett 
anyanyelvükre.

Garay 2012, 15.

A Népkör műkedvelőinek hatása kettős irány-
ban nyilvánult meg a kisebbségi sorsban élő 
ma gyarság kultúrája terén. Az előadások,  sze rep-
tanulások révén maguk a műkedvelők is  meg is-
merkedhettek az irodalom – legalábbis a szín-
padi irodalom – alkotásaival, megtanultak helye-
sen beszélni magyarul, leszoktak az elidegenítő 
nyelvjárásokról, és a helyes magyar beszédet 
átültették környezetükbe is. A másik pozitív 

Törley Bálint, aki a Hírlap alapítója volt, újra 
vállalta a laptulajdonosság súlyos kötelezettsé-
geit, Vukov Lukács helyébe pedig Szántó Róbert 
került.

Csuka 1995, 109.

A paktum megszűnésének legsúlyosabb követ-
kezménye az lett, hogy a magyarság töredéke 
jutott csak a választói joghoz és a Magyar Párt 
kénytelen volt kimondani a passzivitást, hiszen 
teljesen reménytelen lett volna, hogy akár a 
kormánypárt, akár az ellenzék oldalán magyar 
jelöltek szerepeljenek.

Csuka 1995, 109.

Gráber László, Csettle János és Deák Leó titok-
ban választási megállapodást kötött a Radikális 
Párttal. A Radikális Párt számított a magyar 
szavazatok egy részére, ezért kompromisszumos 
megoldásként beleegyezett a választói listák 
összeállítása határidejének január31-ig történő 
elnapolásába. A megállapodásból végül semmi 
sem lett, mert a kormány követelményként meg-
fogalmazta: a bánáti választói körzet magyar 
szavazói csak a Radikális Pártra voksolhatnak. 
Ily módon a Magyar Párt önálló listát csak a 
zom bori, a szabadkai és az újvidéki választókerü-
letben állíthatna, ez pedig a magyarság számára 
elfogadhatatlan volt.

Mészáros 1981, 159.

1923. január 6.
Petőfi  Sándor születésének 100. évfordulójára 
emlékeztek a szabadkai Népkörben. Petőfi  köl-
tészetéről Szántó Róbert tartott előadást, majd 
ezt követően az Iparos dalárda megzenésített 
Petőfi -dalokat adott elő.

Garay 2012, 13.

Csak a [szabadkai] Népkör színházában jöttek 
össze hosszú éveken át a magyarok, és csillogó 
szemmel csak a Népkörben hallgathatták a kul-
túra igéit. Vagy ha a Népkör kirándult valamely 
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fejlemény a közönség oktatása, egyben nemes 
formában való szórakoztatása volt. A nézők tö-
mege a Népkörben az egyszerűbb néprétegekből 
verbuválódott, és ha ezeknek a hozzátartozója, 
ismerőse, rokona, jó barátja játszott a színpadon, 
a kapcsolatok vonzották az előadásra őket, ahol 
megismerhették a népszínműveket, drámákat, 
művelődhettek, és fogékonnyá válhattak a kul-
túra iránt.

Garay 2012, 16.

1923. január 18.
A Bácsmeg yei Napló közölte a Magyar Párt 
agrárreformmal kapcsolatos programját.

Mészáros 1981, 160.

1923. január
Bácsfeketehegyen Ágoston Sándor igazgató 
lelkész vezetésével, 20 befogadott árva gyerekkel 
megnyílt az Sz. H. Sz. Királysági Református Ár-
vaház. Három évvel korábban, Újverbászon, egy 
lelkészkonferencián merült fel, hogy a korábban 
feloszlatott vukovári szeretetházat Újvidéken 
újra életre kell kelteni. Egy év eredménytelen 
próbálkozását követően a feketehegyi refor-
mátus presbitérium felajánlotta a közel három 
katasztrális holdnyi, régi temetőjét a szeretetház 
létrehozására. Ugyanott egy kisebb lakóházat 
is vásároltak, melyben most Varga Lujza fel-
ügyelő tanárnő közreműködésével megindult 
a munka.

1888-ban Keck Zsigmond akkori banov -
cei lelkész azzal a kéréssel fordult az egyházme-
gyei közgyűléshez, támogassa őt abban, hogy a
missziói körzetében elszórt szegény családok 
gyermekei számára bennlakásos nevelőházat  lé-
tesítsen. Keck Zsigmond nagy lelkesedéssel öt 
évig vezette a szeretetházat, a 6–10 bennlakó 
gyerek a környékbeli puszták szegény béreseinek 
a gyermekei voltak. 1893-ban a lelkész elhagyta 
Banovcét, és a szeretetház hanyatlásnak indult, 
ezért Kelecsényi Zádor vukovári közjegyző  kez-
 deményezésére az egyházmegyei vezetés 1905-

ben Vukovárra helyezte át. Kelecsényi irányítása 
alatt a szeretetház szépen fejlődött, olyannyira, 
hogy 1912-ben nyolcvan gyerek befogadására 
alkalmas, egyemeletes palotát építtetett. A  benn-
 lakó gyerekeknek négy nevelő és négy lelkész 
viselte a gondját. 1917-ben Kelecsényi Zá dor 
váratlanul meghalt. 1918 novemberében a sze-
retetház Mohácsra menekült, üresen maradt épü-
letét szerb katonák szállták meg, berendezését a 
„zsákmányoló bizottság elszállította”. Mohácsról 
a gyerekek lassan szétszéledtek a világba. „A kál-
vinisták azonban nyakas emberek. Ha egyik he-
lyen feldúlják a fészkét, hozzáfog, és más helyen 
épít újat” – jegyezték fel a krónikák. A reformá-
tus közösségek összefogásának eredményeként 
1923. június  30-ig nem kevesebb, mint 95 841 
dinár 40 para gyűlt össze, és ez lehetővé tette, 
hogy Ágoston Sándor, a nagy elődök  példáját 
követve, a semmiből újrateremtse a református 
szeretetotthont.

Árvaházi Naptár 1924, 24–25., 26–27.

Az Sz. H. Sz. Királysági Református Árvaház 
alapszabályai:

   1. az árvaház címe: SHS Királysági 
Református Árvaház Crno Brdon.

   2.  Az Árvaház feladata, hogy felvegye 
és nevelje az SHS királyság állampol-
gárainak református vallású árva és 
elhagyott gyermekeit. A gyermekek 
többek között az SHS királyság jó és 
hű állampolgáraivá és az egyház val-
lásos híveivé neveltetnek. Az oktatást 
az állami iskolában nyerik, az Árva-
házban az állam nyelve is kötelezően 
ápoltatik.

   3.  Az Árvaházba felvétetnek és nevel-
tetnek fi ú- és leány-gyerekek 12 éves 
korig. A 12 év betöltése után ezen 
gyermekek elkülönítve nevelendők.

   4.  Az Árvaházat a református egyházme-
gye alapítja. Az egyházmegye igazgat-
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ja és gondoskodik belső berendezé-
  séről.
   5.  Az Árvaház teljes ellátásáról az espe-

res és az egyes egyházközösségek lel-
készei által egyes egyházközösségek-
ben teljesítendő rendes és rendkívüli 
gyűjtések összegéből az egyházmegye 
gondoskodik.

   6.  A közvetlen igazgatást, úgy gazdasá-
gi, mint nevelésügyi tekintetben az 
esperes által kinevezett lelkész látja 
el. Az Árvaház vagyonkezelése fölötti 
felügyelet az egyházmegyei tanács 
feladata, melynek az igazgató lelkész 
elsősorban felelős.

   7.  Az Árvaház megszűnése esetén az 
összes ingó és ingatlan vagyon az 
egyházmegye tulajdona marad. Összes 
vagyonával az egyházmegyei közgyű-
lés korlátlanul 8. rendelkezik.

   9.  Az Árvaházat az összes hatóságok, 
intézmények és személyek előtt az 
esperes képviseli, vagy az, akire ezen 
jog általa átruháztatik.

 10.  A gyermekek nevelése felett a 
gyermekek és ifj ak védelméről szóló 
törvények és szabályzatok szerint a 
gyermekek védelmére rendelt állami 
szervezetnek felügyeleti joga van.

Crno-Brdo, 1923. szeptember 5.

Árvaházi Naptár 1924, 65–66.

1923. február 10.
XI. Pius pápa – miután a katolikus egyház kapcso-
latai megszakadtak a kalocsai érsekséggel – sza-
badkai központtal egy bácskai és nagybecskereki 
központtal egy bánáti apostoli adminisztratúrát 
hozott létre. A bácskai adminisztratúra élére  a
szabadkai Szent Teréz-templom plébánosát,  Laj-
čo Budanovićot nevezte ki. […] A Bács szék-
hellyel működő apostoli  ad mi nisztratúrát négy 
esperességre – a szabadkaira, a Duna mentire, a 

Tisza mentire és a bácsira – osztották fel. Ezek 
felölelték a bácstopolyai, a zombori, az újvidéki, 
a zentai, a magyarkanizsai, a kúlai, a palánkai és a 
regőcei egyházkerületeket is. Forrás: Bácsmegyei 
Napló, 1923. február 21.

Mészáros 1981, 211.

A kalocsai érsekség Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályság területéhez került 89 plébániájából az 
Apostoli Szentszék létrehozta a bácskai apostoli 
kormányzóságot. Kormányzójának Budanović 
Lajos szabadkai plébánost nevezte ki. A csanádi 
egyházmegye elcsatolt részéből létrehozta a 
bánsági apostoli kormányzóságot, melynek el-
ső kormányzója Rodić Raphael ferences rendi 
szerzetes lett.

Balogh–Gergely 1993, 186.

1923. február 11.
A Magyar Párt vezetői szabadkai tanácskozá-
sukon úgy döntöttek, hogy a Magyar Párt boj-
kottálja a választásokat.

Mészáros 1981, 160.

1923. február 17.
Az Apostoli Szentszék rendelete lehetővé tette 
Glattfelder Gyula csanádi püspök számára, hogy 
áttelepüljön az egyházmegye magyarországi ré-
szébe. Székhelyéül Szegedet jelölte ki. A csanádi 
egyházmegye Romániához került 153 plébáni-
ájából pedig Temesvár székhellyel új apostoli 
kormányzóságot állított fel.

Balogh–Gergely 1993, 186.

1923. március 15.
Dr. Willer József A kisebbségi jogok az utód-
államok alkotmányaiban címmel közölt tanul-
mányt a Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai 
szemlében. A trianoni békeszerződés nyomán 
létrejött utódállamok alkotmányainak jogtu-
dományi elemzése és összevetése után a szerző 
így zárta fejtegetését: „Tudjuk, hogy a kisebbsé-
geket még egyetlen állam se akarta önálló jogi 
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személyeknek elismerni. De azt már mégis csak 
be kell látnia minden államnak, Romániának 
is, hogy a kisebbségek értelmileg, érzelmileg, 
hagyományilag elkülönített embercsoportokat 
képviselnek az állam kötelékén belül, kiknek 
közös az öröme, közös a szenvedése, közös az 
érdeke, közös az akarata; és ahogy közös volt a 
kisebbségi csoportok múltja, úgy közös a jelene, 
és közös lesz minden mesterkedés ellenére a 
jövője is. Amíg tehát az államhatalom a kisebb-
ségeket a maguk közösségében csak elnyomni, 
agyonhallgatni, megfojtani törekszik, addig 
egyes emberek netán könnyebb, zavartalanabb 
élete számba se jöhet. A jövőt a közösség sorsa 
dönti el, és nem az egyes emberé. A közösség 
pedig, ha mindjárt csak kisebbség is, eldöntheti 
az államnak is a jövendő sorsát.

Magyar Kisebbség, 1923. március 15. 213.

1923. március 18.
Jugoszláviában megtartották a második parla-
menti választásokat. Vajdaságban a radikálisok 
elsöprő győzelmet arattak. […] A magyar sajtó 
megállapítása szerint minden ígéret és terror 
ellenére a magyarságnak nagyobb része, már-
mint azoknak a nagyobb része, akik bekerültek 
a választói névjegyzékbe, kitartott a passzivitás 
mellett. A magyar munkásság a Szociáldemok-
rata Pártra szavazott, és olyan magyarok is,  akik 
nagyon távol állottak a szociáldemokrata vi-
lágnézettől – kereskedők, földbirtokosok – is 
oda adták a voksukat, mert ez volt az egyetlen 
párt, amely legalább programja szerint nem  ál-
lott szláv nemzeti alapon. A Német Pártnak  is 
jutottak magyar szavazatok. Szabadkán a Bu-
nye vác–Sokác Párt, amely a Radikális Párt 7179
szavazatával szemben a leadott 22 225  sza va -
zat ból 5250 szavazatot szerzett meg, ezt a nagy 
eredményt főként a külterületi magyarság tá-
mogatásának köszönhette. Az egész országban 
a mandátumok megoszlása a következő volt: 
108 a Radikális Párté, 70 a Radics-párté, 51 a 
Demokrata Párté, 22 a Korosec (szlovén kle-

rikális) Párté, 22 a Szpahó-csoporté (boszniai 
muzulmánok), 13 a Dzsemijeté (dél-szerbiai 
muzulmánok), 9 a Földműves Párté, 7 a Német 
Párté, 3 a Szociáldemokrata Párté 3 a Bunyevác–
Sokác Párté, 1 a Pucely-féle szlovén földműves 
párté és egy a román párté.

Csuka 1995, 79.

A Szocialista Párt országos szinten 28 702 sza-
vazatot (10,7%-ot) szerzett. A Vajdaságban az 
észak-bácskai területeken a Magyar Párt gyűjtöt-
te be a magyar szavazatok jelentős részét, a szoci-
alisták az agrárreformra vonatkozó ígéreteikkel 
Horgoson, Óbecsén és Temerinben szereztek 
maguknak jelentős mennyiségű támogatót.

Mészáros 1981, 132.

A Krafft   István vezette Német Párt – a román 
párt tal – összesen 8 képviselőt juttatott a par-
la mentbe. Krafft   Újvidéken, a választások után 
azt nyilatkozta: „A német párt hajlandó arra, 
hogy valamennyi kisebbséget képviselje a par-
lamentben, azoknak kívánságait és panaszait 
előadja és őket az esetleges atrocitásokkal és 
jogtalanságokkal szemben megvédje. A párt azt 
vallja, hogy a nemzeti kisebbségeknek egymással 
szolidárisan kell küzdeniük, kulturális, politikai 
és gazdasági jogaikért.”

Csuka 1995, 80.

Újvidéken dr. Brezovszky Nándor nagy tekinté-
lyű sebészorvos állott a magyar mozgalom élére, 
és munkatársai kisebb számban az intellektuelek, 
többségükben iparosok, kisemberek voltak.

Csuka 1995, 80.

Szabadkán, ahol a legerősebb volt a magyar pár ti 
akció, és ahonnan kiindult a mozgalom,  külön 
nehézséget okozott az is, hogy a magyar pol-
gárság igen nagy része a régi függetlenségi párt 
tradícióiban nevelkedett és, igen sok volt az 
olyan régi, elmagyarosodott bunyevác, aki sem-
miképpen nem akart a magyarságtól elszakadni, 
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még a felajánlott előnyöket is visszautasította, 
viszont töretlen magyar érzése és az egyik dél-
szláv törzshöz való vérségi tartozása, rokoni 
kapcsolatai, olyan lelki problémák elé állították, 
amelyből nehéz volt kivezető utat találni. A 
legjellemzőbb példa dr. Piukovich József volt 
magyar országgyűlési képviselő esete. Piukovich 
József nagybirtokos nemes volt, több cikluson 
át a magyar parlament tagja. A magyar főváros 
társadalmi életének egyik kimagasló alakja. 
Nagy műveltségű européer, aki bejárta az egész 
világot, és a múlt századbeli magyar úr életét 
élte. A magyar fölébredéskor, amelyben a nagy 
fordulat utáni ájultságból életének és jogainak 
megvédésére akarták felvértezni a jugoszláviai 
magyarságot, a mozgalom kezdeményezői több-
nyire földbirtokosok, dr. Piukovich Józsefet is 
meg akarták nyerni, ő azonban így tért ki: „Mit 
akartok tőlem, végre is nem tagadhatom le, hogy 
szláv vér van az ereimben.” Dr. Piukovich magyar 
volt és a magyaron kívül franciául, németül, 
angolul és olaszul is beszélt.  Szláv nyelven egy 
szót sem tudott. […] Hasonló, talán súlyosabb 
problémája volt dr. Pleszkovics Lukácsnak, aki az 
első Károlyi-kormány által kinevezett, törvényes 
utolsó magyar főispánja volt Szabadkának […], 
már-már úgy látszott, hogy Szabadkán egyetlen 
és az egész Délvidéknek már akkor legnagyobb 
magyar társasköre a magyar Népkör teljesen a 
Pleszkovics-féle vajdasági gondolat mellé áll.

Csuka 1995, 80–81.

A Magyar Párt vezetői számára gondot okozott 
a Népkör új vezetőjének a kiválasztása, legszíve-
sebben dr. Bíró Károlyt, Szabadka utolsó  magyar 
polgármesterét és dr. Janiga Jánost, Szabadka 
utolsó magyar parlamenti képviselőjét szeret-
ték volna az elnöki székben látni. Végül is a 
köztiszteletben álló, tekintélyes, de már idős dr. 
Birkáss Gyula földbirtokosra esett a választás, 
aki felváltotta dr. Pleszkovics Lukácsot a magyar 
Népkör elnöki székében, és így el lehetett kerülni 
azt a veszélyt, hogy a már akkor legnagyobb 

kulturális egyesület egy, a magyarságtól mégis 
távol eső gondolatnak, a vajdasági gondolatnak 
a fészke legyen, s azt is, hogy alapszabály-ellenes 
politizálás miatt betilthassák.

Csuka 1995, 82.

A Magyar Párt vezetői különböző akciókat kezd-
tek a legégetőbb magyar sérelmek feltárására, és 
az orvoslás megkísérlésére. Külön főtitkári hiva-
talt állítottak fel Zomborban, amelynek  ve ze tése 
Prokopy Imre, az utolsó magyar Bács megyei 
főispán feladata lett. Először is az anyaggyűj-
tés munkáját kellett elvégezni. Felmerült az a 
terv, hogy felállítják a magyarság kataszterét, 
azonban már a kezdetnél olyan nehézségeket 
támasztottak, különösen a kisebb falvakban a 
helyi hatóságok, hogy az anyaggyűjtés munkáját 
tulajdonképpen meg sem lehetett kezdeni.

Csuka 1995, 83.

A magyar hivatalnokok elbocsátása, kényszer-
nyugdíjaztatása súlyosan érintette a délvidéki 
magyar kisebbséget. […] A Magyar Párt külön 
szervezetet létesített ezeknek a sérelmeknek a 
nyilvántartására, az adatok összegyűjtésére, és az 
illetékes minisztériumhoz történő továbbítására. 
Ennek a szervezetnek a vezetését dr. Strelitzky 
Dénes vállalta el, aki ezzel a munkával kapcsoló-
dott be először a Magyar Párt harcaiba.

Csuka 1995, 84.

A Magyar Párt mindent elkövetett, hogy az 
iskolakérdésben valamilyen javulást érjen el, és 
a párt munkájának jelentős része az iskolaügyi 
sérelmeknek (a névelemzés, a felekezeti és köz-
ségi iskolák bezáratása, a tanítók dél-szerbiai, 
macedóniai áthelyezése, majd korrupciós visz-
szahelyezése, a magyar középiskolai képzés és a 
magyar tanítóképzés kérdésének) az elintézése 
volt. A kérdés annyira fontosnak látszott, hogy 
Szabadkán az egész Délvidékre kiterjedő hatás-
körrel külön szervezetet létesítettek, amelynek 
élén Szántó Róbert evangélikus lelkész állott, 
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aki ekkor a Hírlap főszerkesztőjének, tehát a 
pártlaphoz delegált bizalmi emberének sze-
repét is elvállalta. Vele együtt dolgozott az 
iskolaügy terén Balázs-Piri Kálmán, a szabadkai 
községi elemi iskolák utolsó magyar felügyelő 
igazgatója, akinek a megbízatása az volt, hogy 
gondoskodjon a magyar középiskolás tanulók 
utánpótlásáról.

Csuka 1995, 88.

A Magyar Párt Szabadkán internátust létesített.

Csuka 1995, 89.

Voltak községek, amelyek esztendőkig elkesere-
dett harcot folytattak a jegyzőkkel és a Magyar 
Pártnak egyik fontos feladata volt az, hogy ebben 
a harcban segítse a magyar közösségeket. […] 
Általában azokban a falukban, ahol a magyarság-
nak küzdeni kellett a jogtalanságok ellen, sokkal 
erősebb volt a magyar érzés megnyilvánulása, 
mint azokon a helyeken, ahol kisebb-nagyobb 
ajándékokkal lehetett valamit elérni. 

Csuka 1995, 89.

Leginkább a számbelileg is gyönge Bunyevác-
Sokác Párt kereste a magyarság felé történő 
közeledés lehetőségét, mert ennek a pártnak a 
vezetői, Ráics Balázs, dr. Vojnics Tunics István és 
dr. Prčič József akkor már felismerték azt, hogy 
a nagy reménységek, amelyeket a bunyevácok 
1918-ban támasztottak, szétfoszlottak, és a párt, 
amely tulajdonképpen katolikus jellegű volt, 
nagy aggodalommal látta, hogy a belgrádi kor-
mányzat a pravoszláv egyházat mindig inkább 
államvallásnak kezdi tekinteni. […] A bunyevác 
vezetők lokális politikát folytattak, mindig csak 
Szabadkának, Zombornak és a két város legköz-
vetlenebb környékének érdekeit nézték. A ma-
gyar vezetőknek országos politikát kellett foly-
tatni, mert nem csak bácskai, hanem torontáli, 
baranyai, muraközi, szerémségi és  hor vátországi 
magyarok érdekeit is szem előtt kellett tartaniuk.

Csuka 1995, 90–91.

(A kommunista eszmeiség hatása a délvidéki ma-
gyarságra.) Moholon megtörtént, hogy a gazdák 
egy fi atal, lelkes, a magyarságért sokat dolgozó 
káplánt, Hegyi Pált feljelentették az egyházi 
hatóságoknál, hogy kommunista érzelmű, mert 
a magyar nép bajait átérző lelkész a gazdagokat 
fi gyelmeztette, hogy magyar kötelességük első-
sorban magyar testvéreiknek munkát adni, és ezt 
a munkát tisztességesen meg kell fi zetni.

Csuka 1995, 93–94.

A Magyar Párt megint visszatért a magyar ka-
taszter felállításának gondolatához. (A kérdőív 
anyagát közli a könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 94–95.

A kisebbségek kivándorlásának megkönnyítése 
egyik eszköze volt az elszlávosító politikának. 
(Csuka János a könyvében részletesen foglalko-
zik a kérdéssel.)

Csuka 1995, 95–97.

Dr. Nagy Ödönt, a Magyar Párt ügyvezető elnö-
két letartóztatták, és ugyanakkor letartóztatták 
dr. Géber Lászlót, a párt egyik társelnökét is, 
aki pedig az 1923. évi választást megelőző hó-
napokban a Magyar Párt nevében tárgyalásokat 
folytatott Belgrádban a Radikális Párttal, és 
akiről köztudomású volt, hogy leginkább hajlott 
minden kompromisszumos megoldás felé. A 
vád ellenük az volt, hogy szoros kapcsolatban 
álltak az Ébredő Magyarok Egyesületével, és 
a vádat egy állítólag elfogott levél támasztotta 
alá, amelyen ott volt mindkettejük aláírása, és 
amely szerint felajánlották, hogy az Ébredő 
Magyarok Egyesületének a Délvidéken kezdett 
irredenta munkáját a Magyar Párt támogatni 
fogja. A két magyar párti vezető ember nyolc 
napig volt vizsgálati fogságban, míg a szakértők 
megállapították, hogy a levél egészen otromba 
hamisítvány.

Csuka 1995, 102–103.
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A kémkedési perek sokszor arra adtak, hogy a 
súlyos börtönbüntetések következtében egy-egy 
vagyonosabb magyart anyagilag tönkretegyenek. 
Dobó Szilveszter királyhalmi földbirtokost és 
fi át, Dobó Imrét, akiket azzal vádoltak, hogy a 
magyar határ közelében fekvő birtokukon állan-
dó szállást adtak az Ébredő Magyarok Egyesület 
futárjainak, hosszú időre bebörtönözték, és a 
nagy vagyonú magyar földbirtokos családot a 
meghurcoltatás a legsúlyosabb anyagi válságba 
sodorta, mert mindenki, aki csak közel fért 
ehhez az ügyhöz, hasznot húzott belőle. A szerb 
sajtó […] odáig ment, hogy még a zsidókat is 
megvádolták azzal, hogy az ébredők ügynökei.

Csuka 1995, 103.

Az üldözés egyik legsúlyosabb eszköze az optá-
lási jog körül mesterségesen támasztott bonyo-
dalom volt, […] mellyel a délvidéki magyarságot 
1921-től 1923-ig teljes politikai jogtalanságban 
tartották. (Csuka János könyvében részletesen 
foglalkozik ezzel.)

Csuka 1995, 104–105.

Az oktatási miniszter rendelete alapján az 1923–
1924-es tanévben már csak Nagybecskereken, 
Zentán és Szabadkán engedélyezik a magyar 
középiskolák működését. Az első és az ötödik 
osztályokba már nem engedélyezték a zsidó 
származású diákok beíratását, akik ettől kezdve 
csak szerbhorvát tannyelvű középiskolában 
tanulhattak.

Mészáros 1981, 195.

1923. március 30.
Az újverbászi Kereskedői és Iparosi Fiúegyesület 
a belgrádi belügyminisztériumtól megkapta a 
működési engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

1923. március vége
A Magyar Párt vezetősége bejelentette, a jövőben 
ismét részt kíván venni a politikai életben.

Mészáros 1981, 161.

1923. április vége
A jugoszláv külügyminisztérium átiratban  érte-
sítette a belügyminisztériumot, miszerint infor-
mációi vannak arról, hogy a Magyar Párt egyes ve-
zetői kapcsolatban állnak az Ébredő Magyarok 
elnevezésű, szélsőjobboldali, revizionista  szer-
vezettel. A rendőrség letartóztatta Gráber  Lász-
lót és Nagy Ödönt, de hamarosan kiderült,  hogy 
az ellenük megfogalmazott vádirat hamis doku-
mentumokra épült.

Mészáros 1981, 161.

1923. május 30.
Megjelent a Vajdasági Kultúra című keresztény 
társadalmi és irodalmi folyóirat első száma. 
Főszerkesztő Márton Mátyás. Felelős szerkesztő 
és kiadó Szentiványi Dezső. Szerkeszti a szer-
kesztő bizottság. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Starakanjiža, Bácska. Megjelenik minden hónap 
utolsó napján (később ezt nem jelzi). A tizenhat 
oldalas folyóirat rovatai: Művelődés, Közgazda-
ság, Egészség, Udvar, kert major, olykor a Lap és 
könyvbírálat. A szerkesztőség a magyar keresz-
tény olvasókhoz kíván szólni, a közölt szépiro-
dalom, a versek és a novellák mélyen vallásos 
tartalmúak, de publicisztikájában megjelennek 
a Szentföldről és Rómáról készült beszámolók 
is. Konzervatív alapon támadta kora vajdasági 
irodalmi törekvéseit: Mesterházy Ambrus: A 
vajdasági aktivisták szemtől-szemben. Meg jelent 
az Út legújabb száma (1923. október 30.), d.: 
Vajdasági Írók Almanachja (1923. december), 
-ó.: Mire lehet a papírt felhasználni? Újabb iro-
dalmi jelenségek a Vajdaságban [A szabadkai, Az 
ucca, Irodalmi Értesítő és A Munka megjelenése 
alkalmából] (1925. május).

Márton Mátyás főszerkesztő alkalmanként 
M. M. szignóval publikált; Pacifista levelek 
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(1924. november), A „fohászkodás” költőjéről 
(1776–1836) címmel pedig Berzsenyi Dániel-
ről írt rövid tanulmányt (1924. június). Jeles 
pillanata volt a folyóiratnak a Jókairól szóló 
tanulmány megjelentetése, a Jókai művészete 
(1925. február), és Mesterházy Ambrus Koszorú 
egy magyar papköltő sírjára című méltatása, 
amelyben az elhunyt darázsi plébánosról, Ujlaki 
Kornél Dezsőről emlékezett meg (1925. május). 
Ugyanott a plébános két versét, a Leo pápa és a 
Karácsonyi éneket is közölték. Költőink közül a 
legtöbbet Heinz Vilmos, Kováts Antal és Stadler 
Aurél publikált a folyóiratban.

1923. május
A bethleni konszolidáció minden erőfeszítése el-
lenére Magyarországnak 1923-ra sem sikerült 
pénzügyi-gazdasági tekintetben talpra állnia, 
egyre bizonyosabbá vált, hogy nagyhatalmi 
gyors hitelek nélkül az ország október végére tel-
jesen összeomlik. Franciaország ekkor kilá tás ba 
helyezte a hitelek odaítélését. Ez ellen  a kisan-
tantállamok határozottan tiltakoztak. Beth len 
István ugyan Genfben találkozott  Nin čić ju-
goszláv külügyminiszterrel, de a szerb politikus 
hajthatatlan maradt.

Vinaver 1971, 244–245.

1923. július 20.
Budanović Lajos bácskai apostoli adminisztrátor 
szerb kormányhoz intézett memoranduma sze-
rint az elmúlt három év során 20 bácskai zárdát 
és 212 katolikus iskolai tantermet vettek el az 
állami iskolák céljára.

Salacz 1975, 108.

1923. augusztus 12.
Kibővített ülést tartott a Magyar Párt elnöksé-
ge, melyen megfogalmazták a párt rövid távú 
cselekvési programját. Ennek középpontjában 
a magyar középiskolai oktatás biztosítása és az 
agrárreform kedvezményezettjeinek a sorába tör-
ténő bekerülés szerepelt. Ezen túlmenően  Sán-

tha György, Várady Imre, Gráber László, Király 
Károly és Deák Leó személyében létrejött egy 
bizottság, amely összefoglalót készített mind-
azon jogsértésekről, amelyeket a szerb hatalom 
a mag yar kisebbséggel szemben elkövetett. 
(Bácsmegyei Napló, 1923. augusztus 13.)

Mészáros 1981, 162–163.

1923. október 22.
Milojević, Jugoszlávia budapesti nagykövete 
levelet juttatott el a külügyminisztériumhoz, 
melyben az esetleges hitel feltételeiről értesítet te 
a magyar kormányt. A feltételek között az akkor 
szokásos követelések szerepeltek: Magyaror-
szágnak maradéktalanul be kell tartania a béke-
szerződés feltételeit, le kell mondania  a területi 
követeléseiről, a területén fel kell számol nia az ir-
redenta csoportokat, és valahol a felsorolás végén 
ott állt: Magyarországnak kártérítésként le kell 
szállítania Jugoszláviának a békeszerződésben 
megállapított 2600 tehervagont és a 150 gőz-
mozdonyt, egészen pontosan a már leszállított 
996 vagon és 50 mozdony feletti hátralékot.

Vinaver 1971, 250.

1923. november 1.
Az Apostoli Szentszék a szombathelyi egyház me-
gyének a trianoni békediktátum által a  Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság területéhez került 
területét 19 plébániáját 67 281 hívőjével a  ma-
ri bori püspök, apostoli adminisztrátor fennha-
tósága alá helyezte.

Balogh–Gergely 1993, 187.

Isidor Subakov, Terék Márton és Pavle Nešić 
Óbecsén megalapította a Narodna štampariját, 
melyet 1932. szeptember 18-ig működtettek. Eb-
ben a nyomdában jelent meg a Sztáribecseji Járás 
(1926–1932) és az Új Tiszavidék (1938–1939) 
és a Jugoszláviai Magyar Élet (1940–1941).
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1923–1924
A Magyar Párt folyamatosan nagy erőfeszíté-
seket tett a magyar választói névjegyzék elké-
szítésére.

Csuka 1995, 110.

1923
Fehér Ödönnek, a Szent Ferenc-rendi templom 
karnag yának kezdeményezésére megalakult 
a szabadkai katolikus mag yarság templomi 
énekkara, a Szent Cecília Egyházi Énekkar. Te-
vékenysége kezdetben a vasárnapi és az ünnepi 
miséken való fellépésekre korlátozódott, idővel 
azonban magas színvonalon gazdagította a város 
zenei életét.

Bokréta 1940, 15.





1924
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1924. január 1.
Gáj József A szerb egyháztörténelem és a nagy-
szerb történelem közös álma című tanulmányát 
közli a Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai 
szemle. Írásában a szerző így foglalta össze a szerb 
politika törekvéseit: 1. Erőteljes nagyszerbesí-
tés az S. H. S. állam területén; 2. A horvátok, 
dalmátok, szlovének visszaszerbesítése; 3. Az 
asszimilálódni nem akaró nemzeti kisebbségek 
rendszeres gazdasági tönkretétele és kiüldözése; 
4. A szlávellenes nyugati kereszténység üldözése 
a szerb mentalitású pravoszlavizmus javára; 5. A 
még fel nem szabadított szerbeklakta területek 
felszabadítása, illetve egyesítése; 6. A csehek-
kel, bolgárokkal, oroszokkal, lengyelekkel való 
kulturális és gazdasági, majd politikai egyesü-
lés. Ebben foglalható össze az az elvi-politikai 
tendencia, amelyre a szerb bel- és külpolitika 
különös hangsúlyt fektet, mint közelebbi és 
távolabbi programja.

Magyar Kisebbség, 1924. január 1. 21.

1924. január
A kormány a Magyar Pártot egyszerű rendelet-
tel feloszlatta, de a rendeletben nem mondta 
ki a párt működésének betiltását. Detektívek 
jelentek meg dr. Sántha György, a Magyar Párt 
országos elnökének a lakásán, lefoglalták a Ma-
gyar Párt irattárát, és magukhoz vették a pecsétet 
is. Alighogy ez megtörtént, Ráics Szvetiszláv, aki 
a magyar honvédelmi minisztérium fogalmazói 
karában kezdte meg pályafutását és a vajdasági 
közigazgatásban többször is a legfontosabb po -
zíciókat töltötte be, és aki arra törekedett, hogy 
valamilyen modus vivendit teremtsen a magyar-
ság megbékítésére, újabb tárgyalásokat kezdett 
dr. Várady Imrével.

Csuka 1995, 114.

A Magyar Párt helyzete a feloszlatását megelőző 
hónapokban már igen nehéz volt, mert  a radikáli-
sok külön radikális – magyar párti  szer vezeteket 
létesítettek. A demokraták őszintébbek voltak, 

és nem játszották ezt a kétszínű játékot, hanem 
egyenesen a Demokrata Pártba verbuválták a 
magyarokat.

Csuka 1995, 111.

A magyar–radikálisok vezetője akkor Gálff y 
György szabadkai gyógyszerész volt, aki néhány 
magyar intellektuelben kapott támaszt, akik 
a régi magyar időkből visszamaradt hivatásos 
kortesek segítségével, különösen az agrárreform 
által tönkretett hajdújárási magyar kisbérlők 
között tudtak sikereket elérni. Dr. Pleszkovics 
Lukács most már nyíltan megkezdte a harcot, és a 
Magyar Pártból kivált Macskovics Benedek mér-
nökkel együtt megalakította a Vajdasági Pártot. 
Később Pleszkovicshoz még néhány szabadkai 
magyar intellektuel csatlakozott, akik szintén 
kiváltak a magyar pártból. […] Kritikájuk legfő-
képpen arra irányult, hogy a Magyar Párt a sé-
relmek orvoslását a kormány engedékenységével 
akarta elérni, míg ők a nyílt és éles ellenzékiséget 
látták helyesebbnek. Támogatásra találtak Vukov 
Lukácsban, aki A Föld címen lapot indított, s azt 
a mozgalom rendelkezésére bocsátotta. […] Dr. 
Pleszkovics Lukács nyíltan hangoztatta, hogy 
az agrárreform enyhítése a Magyar Pártnak 
nem célja és minden csak azért történik, hogy 
több földet ne vegyenek el a magyar földbir-
tokosoktól. Dr. Sántha György már 1922-ben 
a Magyar Párt megalakulása előtt egy hírlapi 
nyilatkozatában leszögezte, hogy a földreform 
igazságos, tehát olyan végrehajtását, amelynek 
révén föld jut a szegény magyaroknak is, a leg-
teljesebb mértékben helyesli, és azóta a Magyar 
Párt nem egyszer elkötelezte magát emellé az 
elv mellé, de Pleszkovics azt, hogy különösen 
Szabadkán és Zomborban a párt vezetői közül 
nagyobb földbirtokkal bírtak, arra használta fel, 
hogy ezt a vádat újra előszedje.

Csuka 1995, 115–116.

Az agrárreform a szláv földműves elemeket terv-
szerűen juttatta előnyökhöz, és pár év elteltével 
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barátságos szólamai ellenére a magyar–jugoszláv 
viszony semmivel sem jobb, mint volt. Ismertette 
a délvidéki magyarok súlyos helyzetét. Elmondta, 
hogy a szerbek a határt csaknem légmentesen 
lezárták. Az úgynevezett kettős birtokosokat – 
akiknek földjét az új határ átszeli – földjük meg-
művelésére sem engedik át, ha azt mégis  meg-
próbálják, egyszerűen lelövik őket. […] Daruváry 
Géza külügyminiszter nagyon részletesen fejtette 
ki a Jugoszláviához való viszonyunkra vonatkozó 
felfogását. Ennek az volt a lényege, hogy mindent 
meg kell kísérelnünk a jelenleg áldatlan helyzet 
orvoslására, amire – nézete szerint – most kedve-
zőek a kilátások. Bethlen Istvánnak Ninčić kül-
ügyminiszterrel Genfben történt találkozásakor 
az volt a benyomása, hogy a szerbek hajlandóak 
volnának a Magyarországgal szembeni politiká-
jukat felülvizsgálni.

Hory 1987, 131–132.

1924. március 9.
Dr. Sántha György elnök Bácskertesen összehív-
ta az országos Magyar Párt elnöki tanácsát. […] 
Az újságtudósításokból kiderül, hogy Becskerek, 
Csantavér, Topolya, Ada, Zenta, Szabadka, To-
rontálvásárhely, Martonos pártszervezeteinek 
küldöttei voltak jelen. A többi magyar város 
pártmegbízottainak nevét el kellett hallgatni, 
mert a helyi hatóságok nyomása olyan nagy 
volt, hogy a legtöbb helyen a pártszervezetek 
nyilvános működést nem fejthettek ki.

Csuka 1995, 126.

1924. március 14.
Hory András nagyköveti megbízólevelével  Belg-
rádba érkezett.

Hory 1987, 135.

1924. március 15.
Hory Andrást fogadta Panta Gavrilović kül-
ügyminiszter, aki közölte vele: „Mi megértjük 
Magyarország lelkiállapotát, és természetesnek 
tartjuk, hogy nem tudnak máról holnapra és 

szerbiai kereskedők és vállalkozók lepték el a 
Vajdaságot, akiket a hivatalos politika minden-
képpen segített, és így a magyar kereskedő és 
vállalkozó réteg visszaszorult.

Csuka 1995, 116–117.

Az adózás terén nemcsak a Délvidék magyar-
ságát, hanem a délvidéki szerbséget is súlyos sé-
relmek érték. Az adókulcs lényegesen magasabb 
volt az úgynevezett Vajdaságban, mint az ország 
bármely más részében…

Csuka 1995, 117–118.

Olaszország és Jugoszlávia megegyeztek, hogy 
a Németországgal történő együttműködés sem-
milyen formában nem lehetséges. […] Mindent 
egybevetve két lehetőséggel kellett számolni: 
vagy sikerül Magyarország és Jugoszlávia közt 
baráti kapcsolatot létrehozni, és céljainkat ennek 
révén megvalósítani, vagy Olaszországban szer-
zünk hatalmas partnert ugyanezen célra.

Hory 1987, 145., 147.

1924. február 1.
„Az S. H. S. Királyságban a katholikus egy-
ház nem élvez teljes szabadságot és mozgási 
lehetőséget sem az alkotmányban, sem a  köz-
igazgatás részéről. Mert az alkotmány 12. §-a 
értelmében az állam magának tartja fenn a 
jogot, hogy törvénnyel szabályozza, hogy  a 
törvényesen elismert és bevett felekezetek 
mily módon és milyen feltételek mellett  érint-
kezhetnek az ország határain kívül lévő egyhá-
zi felsőbbségeikkel” – írta dr. Korosecz An tal, 
a Jugoszláviai Néppárt vezére a Nova Evropa 
1923. január elsejei számában.

Magyar Kisebbség, 1924. február 1. 115.

1924. február vége
Kánya Kálmán, a magyar Külügyminisztérium 
vezértitkára Hory Andrásnak Belgrádba törté-
nő utazása előtt elmondta, hogy az új jugoszláv 
követ (1924. február 24-től Tihomir Popović) 
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véglegesen belenyugodni a változott helyzetbe. 
Ezért számolunk azzal, hogy alkalmasnak látszó 
pillanatban – bár minden kilátás nélkül – meg 
fogják kísérelni elvesztett területeik visszaszerzé-
sét. De ha ilyen alkalom valaha is kínálkozni fog, 
addig még nagyon sok idő telik el. Ezt az időt 
mindkét ország szempontjából hiba lenne elvesz-
tegetni. Ezért nem zárkózunk el egy normális 
viszony kiépítése elől. Ha azonban a magyarok 
nem tudnak, vagy nem akarnak erre az alapra 
helyezkedni, úgy kénytelenek leszünk visszatérni 
a legteljesebb elzárkózás állapotára.”

Hory 1987, 139.

1924. március 17.
Kelebián, a határ menti tanyavilág magyarságá-
ból több mint hatszáz ember gyűlt egybe, hogy 
a Magyar Párt küldötteit fogadja. A kelebiai 
magyarokat, akik többnyire kisgazdák voltak, 
Görög Alajos szervezte meg, és ennek a népgyű-
lésnek különös jellegzetessége az volt, hogy a 
Magyar Párt programját bunyevác nyelven is 
ismertették.

Csuka 1995, 126.

1924. március 18.
Hory András Ninčić külügyminiszternél tett lá-
togatást, aki hangoztatta a viszony megjavítására 
vonatkozó készségét. A gazdasági kapcsolatokról 
úgy nyilatkozott, hogy Magyarország pénzügyi 
fellendülését és így a kedélyek megnyugvását 
jugoszláv szempontból is kívánatosnak tartja.

Hory 1987, 139.

1924. március 22.
II. Sándor szerb király fogadta Hory András 
magyar követet.

Hory 1987, 140.

1924. március
A betiltott Magyar Párt elnöki tanácsa Szabad-
kán ülést tartott, és kommünikét adott ki, ami 
valamennyi magyar lapban megjelent, és hang-

súlyozta, hogy a Magyar Párt mindaddig nem 
hajlandó a kormánnyal tárgyalásokat folytatni, 
amíg a párt betiltását meg nem szüntetik, és a 
tárgyalás alapja csakis a délvidéki magyarság 
teljes politikai, gazdasági és kulturális jogegyen-
lőségének elismerése lehet.

Csuka 1995, 114.

A betiltást követően azonnal megkezdődött 
a legerősebb agitáció a helyi pártszervezetek 
létesítésére. Különösen erős volt az agitáció 
Torontálban, ahol Torontál-Vásárhely reformá-
tus magyarsága az utolsó emberig a Magyar Párt 
tagja lett. […] Ekkor szervezték meg Újvidéken a 
Magyar Pártot, amiben különösen nagy érdeme 
volt dr. Brezovszky Nándornak, dr. Wilt Vilmos-
nak, Achs Izidornak, Fáth Ferenc apátplébános-
nak és Horváth Lajos református lelkésznek. Az 
újvidéki magyarság helyzete meglehetősen nehéz 
volt. […] Újvidéken jelent meg a Délbácska, a 
magyarságnak a Hírlap mellett küzdő második 
harcos lapja, amelyet Fáth Ferenc teremtett meg, 
és szerkesztője Tomán Sándor volt.

Csuka 1995, 123.

1923 tavaszán Szabadkán százas bizottságot szer-
veztek, és ennek a százas bizottságnak a tagjai kö-
telezték magukat arra, hogy utcáról utcára járva 
szervezik be a Magyar Pártba a magyarokat. A 
százas bizottság névsora éles cáfolata volt azok nak 
a vádaknak, hogy a Magyar Párt csak az ügyvédek 
és földbirtokosok pártja, mert ebben a nehéz 
munkát végző bizottságban többségben voltak 
a kereskedők, a kisiparosok, a gazdák, akik nagy 
lelkesedéssel végezték  az elvállalt nehéz feladatot.

Csuka 1995, 123.

A Magyar Párt számtalan népgyűlést rendezett,
és a magyar párti vezetők: Prokopy Imre, dr.  Stre-
litzky Dénes, dr. Palásthy Ödön, Berecz Kálmán, 
Brezovszky Nándor, Csettle János, Király Károly, 
Batta Péter, Nagy Ödön, dr.  Sán tha György,  dr. 
Várady Imre és segítőtársaik végigjártak minden
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magyar falut, és különösen nagy gonddal foglal-
koztak a Tisza menti és a baranyai magyarsággal.

Csuka 1995, 126.

A Dél-Bácskában, ahol a magyarok többnyire 
vegyes lakosságú falvakban éltek, eleinte nehezen 
indult meg a szervezkedés, de később Berecz 
Kálmán szenttamási plébános vezetésével egy-
másután alakultak meg a magyar szervezetek, és 
éppen ezekben a vegyes lakosságú községekben, 
amelyekben a magyarságnak sokszor nehezebb 
helyzete volt, mint a Tisza mentén és Felső-Bács-
kában, itt volt a legnagyobb a lelkesedés és a belá-
tás, hogy csak a magyar nemzeti alapon történő 
szervezkedés javíthat a kisebbségi sorsba jutott 
magyarság helyzetén. […] Hősies harcot vívtak 
a magyarságukért a baranyai magyarok. Egyes 
vidékeken szinte szigetet alkottak, és ezeken a 
szigeteken volt a legerősebb a magyar ellenállás. 
Csúza, Vörösmart, Pélmonostor, Her cegszőllős 
magyar népe a maga erejéből kezdett kulturális 
akciókat, pedig éppen ennek a vidéknek a ma-
gyarsága nagyon szegény volt

Csuka 1995, 127.

Dr. Pleszkovics agitációja, amelyben felmerült 
meglehetősen burkolt formában a zsidóelle-
nesség is, miután azt is megfogalmazta, hogy a 
Magyar Párt a zsidók befolyása alatt áll, és ezért 
hajlik a kormánnyal való megegyezés felé, nem 
maradt hatástalan.

Csuka 1995, 125.

1924. május 4.
A Magyar Párt elnöki tanácsa Nagybecskereken 
összehívta a párt nagygyűlését. A küldöttség egy 
része már május 3-án megérkezett, és dr. Várady 
Imre lakásán bizalmas megbeszélést tartottak. 
[…] A nagygyűlést a bizonytalan helyzetre való 
tekintettel nem akarták úgy, mint Zentán, a sza-
bad ég alatt megtartani, hanem a nagybecskereki 
Magyar Kaszinó tágas nagytermében. A dele-
gátusok már egybegyűltek, amikor dr. Mara 

Jenő, a Magyar Párt főtitkára közölte velük, 
hogy a hatóságok intézkedése következtében a 
nagygyűlést nem lehet megtartani. Fél órával 
később dr. Várady Imre lakásán jöttek össze a 
párt vezetői, ahol dr. Mara Jenő főtitkár előadta, 
hogy pár soros végzést kézbesítettek neki, amely 
szerint a kormány a Magyar Pártot feloszlatta, 
és a nagygyűlés megtartását megtiltotta. (A 
betiltást kimondó szöveget közli a könyvében 
Csuka János.)

Csuka 1995, 136–137.

Röviddel a Magyar Párt feloszlatása és a becske-
reki nagygyűlés szinte puccsszerű betiltása után 
megjelent egy kormányrendelet, amely feloszlat-
ta a német Kulturbundot, aminek természetes 
következménye az volt, hogy a német párt a 
parlamentben szembefordult a kormánnyal. […] 
A német párt a Kulturbund feloszlatása miatt 
heves harcot kezdett a kormány ellen, mert  a 
Kulturbund volt a német pártnak az igazi szer-
vezete. Már 1920-ban és 1921-ben minden 
nagyobb németlakta községben megalakultak a 
helyi szervezeteik. […] A délszláviai németség-
nek igen jelentős tömegei éltek a Vajdaságban, 
és ezek bizonyos mértékig a belgrádi kormány-
nak a kedvencei voltak a kisebbségek között. A 
többnyire szerémségi származású német vezetők 
sokkal közelebb állottak a horvát, általában a 
délszláv kultúrához, mint a magyarhoz, és a szá-
zadforduló magyarországi nemzetiségi harcaiból 
átvett jelszavak után indulva, úgy tüntették fel a 
helyzetet, mintha az 1918. évi tragédia és a tria-
noni békeszerződés felszabadulást jelentett volna 
a délvidéki németség részére. […] A német veze-
tők állandóan hangsúlyozták, hogy a délvidéki 
németségre az irredentizmusnak még az árnyéka 
sem eshet, hiszen azzal, hogy a délszláv uralom 
alá kerültek, felszabadultak a magyar elnyomás 
alól, és semmi vágyuk nem lehet visszakerülni a 
magyar feudalizmus alá.

Csuka 1995, 139–141.
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A Kulturbund úgy a községi, közigazgatási 
kérdésekben, mint az iskola kérdésében mindig 
szemben állott a magyarsággal…

Csuka 1995, 142.

Korosec Antal, aki úgy mint Radics István, 
igazi népvezér volt, a szlovéneket sorakoztatta 
fel a kormány ellen. Korosec katolikus pap volt, 
majdnem két évtizeden keresztül az osztrák par-
lamentnek a tagja. A délszláv politikai életnek 
egyik legkimagaslóbb alakja, aki folyton csak 
a saját szlovén népének érdekeit tekintette, és 
amint az osztrák parlamentben a szlovén érdekek 
szemszögéből nézett mindent, úgy az új délszláv 
államban is, bár egyike volt azoknak, akik segí-
tettek létrehozni azt az államot, mindent csak 
aszerint ítélt meg, hogy az jó-e, vagy rossz-e a 
szlovéneknek. Ez a lappangó szeparatizmus volt 
a délszláv államgondolat legveszedelmesebb 
ellensége, és valamennyi délszláv politikus közül 
csak Pribicsevics Szvetozár volt az, aki hitte is, 
hogy a különböző és egymással ellentétes érdekű 
délszláv néptörzseket a jugoszláv állameszmében 
maradéktalanul egybe lehet foglalni.

Csuka 1995, 143.

A Magyar Párt feloszlatása után dr. Sántha 
György, dr. Strelitzky Dénes, Csettle János,  Pro-
kopy Imre, dr. Palásthy Ödön és társaik éppúgy 
járták a magyar falukat, mint azelőtt. […] A 
de mokrata párt ekkor nyert nagy teret a magyar-
ság soraiban. […] Dr. Pleszkovics Lukács nem 
lépett be rögtön a Demokrata Pártba, de annyira 
közeledett a demokratákhoz, hogy vele együtt 
csatlakoztak olyanok is, akik eddig a Magyar 
Pártban jelentős szerepet töltöttek be. Így Macs-
kovics Benedek, dr. Pataky Antal, dr. Havas Emil, 
Lendvay József, Kerepessy Vince.

Csuka 1995, 144–145.

A Magyar Párt a betiltás miatt az államtanácshoz 
fordult panasszal […]. A kormánnyal való tárgya-
lások ellen igen erélyesen foglaltak állást a Tisza 

vidékieknek nevezett magyar párti politikusok, 
főként dr. Csettle János és dr. Király Károly, va-
lamint Mohácsy Pál és dr. Strelitzky Dénes…

Csuka 1995, 146.

A feloszlatott Magyar Párt vezetői közül éppen 
azok, akik hosszú időn keresztül a radikálisokkal 
folytattak egyezkedő tárgyalásokat, a bánátiak, 
rögtön a Davidovics-kormány megalakulása 
után érintkezésbe léptek több demokrata párti 
politikussal. Ugyanakkor a zomboriak, akiknek 
kapcsolataik voltak a vajdasági Demokrata Párt 
számos vezetőjével, köztük Setyerov Szlávkóval, 
szintén tárgyalásokat kezdtek, amelyeknek a cél-
ja az volt, hogy az új kormánytól minél hamarabb 
kieszközöljenek egy olyan rendeletet, amely a 
Magyar Pártot újból visszahelyezi a jogaiba.

Csuka 1995, 148.

1924. május 9.
Tauber (?) német párti képviselőnek a belgrádi 
parlamenti beszéde azért jelentős pillanata Ju-
goszlávia kisebbségi politikájának, mert ez a 
beszéd állította fel először a németségnek azt 
a követelését, hogy a jugoszláv állam létesítsen 
német tanítóképzőt. […] A középiskolák kér-
désében is a teljes egyenjogúságot követelte a 
német párt nevében. […] „az egyetemek kérdé-
sében a kisebbségeknek nincs semmi követelni 
valójuk”.

Csuka 1995, 120–121.

A magyar sajtó teljes részletességgel ismertette 
Tauber parlamenti felszólalását, és a magyar 
publikum most eszmélt rá arra, hogy milyen 
szomorú és kétségbeejtő a jugoszláviai magyarság 
helyzete, és nincsen semmiféle módja arra, hogy 
a jugoszláviai parlamentben védekezzen, vagy 
jogokat követeljen. […] Ebben az időben történt 
egy adai nagygyűlésen, hogy Vida Péter magyar 
gazdálkodó azt mondta, hogy nem lesz magyar 
iskola, ha nincs magyar politikai képviselet, mert 
mire a magyarság képviselőket küldhet a parla-
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mentbe, addig lassan elsorvasztják valamennyi 
magyar iskolát.

Csuka 1995, 122.

1924. május 15. – július 8.
Belgrádban a magyar és a jugoszláv delegáció 
sikeres tárgyalásokat folytatott a legnagyobb 
kedvezmény elvét is magába foglaló kereskedel-
mi szerződés megkötéséről. Több fontos megál-
lapodást maga Hory András követ írt alá.

Hory 1987, 158.

1924. május 19.
Bodrero, Olaszország belgrádi követe közli Hory 
Andrással, hogy II. Sándor király hajlandó ma-
gánkihallgatáson fogadni a magyar–jugoszláv vi-
szony megbeszélése céljából. Egy nappal később, 
május 20-án Budapest megtiltja az audencián 
történő megjelenést.

Hory 1987, 161.

1924. június 8.
A Föld című lap közölte Vukov Lukács cikkét, 
amelyben egyebek mellett ez volt olvasható: „A 
becskereki nagygyűlés előértekezletén a birtokos 
frakció nevében Törley Bálint hangoztatta is a 
vele szimpatizáló vidéki szervezeteknek azt a kö-
vetelését, hogy a paktumtárgyalások alkalmával 
garantálja a kormány, hogy több földet nem vesz 
el a vajdasági nagybirtokosoktól. E feltétel nélkül 
nem voltak hajlandók semmiféle tárgyalásra.”

Csuka 1995, 149.

1924. június második fele
Sor került a magyar–jugoszláv vegyes bizottság 
ülésére. […] Az útlevél- és vízumügyekben is 
létrejött a megállapodás. Ez a kereskedelmi  kap-
csolatok kiépítése szempontjából is nagy jelen-
tőségű volt, az új határ által kettészelt földek 
tulajdonosainak pedig lehetővé tette a területek 
rendes megművelését. (Pritz Pál megjegyzése: 
„Ez túlzás. A megállapodás csupán átmeneti 
megnyugvást hozott. Az 1934-es marseille-i 

gyilkosság előtt a magyar–jugoszláv viszony 
egyik súlyos gondja ez a kérdés. 1930. február 
5. és 1933. október 30. között kereken 20 ko-
molyabb sérülést okoztak a jugoszláv határőrök 
fegyverei. Közülük 9 esetben magyar állampol-
gárok, illetve magyar nemzetiségű jugoszlávok 
életét oltották ki. – Jegyzetek 449. o.) Július 
7-én kölcsönös megegyezéssel a tárgyalásokat 
őszig elnapoltuk.

Hory 1987, 168–169.

1924. június 27.
A Hírlap beszámolója szerint a betiltott Ma-
gyar Párt vezetői közül Sántha György, Gráber 
László, Király Károly és Csettle János Szabadkán 
tárgyalásokat folytattak a radikális párt helyi ve-
zetőivel. Felajánlották a számukra, hogy hozzák 
létre a Magyar Radikális Pártot. Az eseménnyel a 
Hírlap július 4-i számában ismét foglalkozott.

Mészáros 1981, 166.

1924. június 30.
Az SHS királysági református egyházmegye.

Baranyai alesperesség: Bellye (magyar), Kő 
(magyar), Karancs (magyar), Hercegszőlős (ma-
gyar), Kopács (magyar), Sepse (magyar), Laskó 
(magyar), Csúza (magyar), Várdaróc (magyar) 
és Vörösmart (magyar).

Bácskai alesperesség: Tiszakálmánfalva (ma-
gyar), Cservenka (német), Feketics (magyar), 
Feketics (német), Kúla fiókegyház (német), 
Újsóvé (német), Újvidék (magyar), Beocsin 
fi ókegyház, Ószivác (magyar), Újszivác (német), 
Ó- és Új-Verbász (német), Pacsér (magyar), Piros 
(magyar), Torzsa (magyar), Zombor (magyar), 
Ómoravica (magyar), Szabadka (magyar), Zenta 
fi ókegyház (magyar). Szórványok: Csantavér, 
Szenttamás, Ada, Hódság, Kishegyes, Péterréve, 
Temerin, Zsablya.

Bánáti alesperesség: Torontálvásárhely  (ma-
gyar), Kevevára (magyar), Magyarittabé (magyar),
Pancsova (magyar), Nagybecskerek (magyar), 
Törökbecse fi ókegyház (magyar), Nagy kikinda 



■■  1924 ■ 91 ■   

(magyar), Nagyszered (cseh), Hertelendifalva 
(magyar), Versec (magyar). Szórványok: Udvar-
szálás, Belgrád, Csesztreg, Antalfalva, Mokrin. 

Horvát-Szlavónországi alesperesség : Beč -
men (német), Dubanovci (német), Surčin  (né-
met), Beška (német), Brekinjska (magyar), Da-
ruvár (magyar), Imsovci fi ókegyház (magyar), 
Haraszti (magyar), Kórógy (magyar),  Szent-
lászló (magyar), Magyarrétfalu–Eszék (magyar), 
Maradék (magyar), Nijemci (német), Nékince 
(magyar), Suhopolje (magyar), Šidski-Banovci 
(német), Tordinci (horvát), Uljanik (cseh), Nagy-
Pisanica (magyar), Velimirovac (német), Vuko -
vár (magyar), Zágráb (magyar), Kutina (magyar). 
Szórványok: Bingula, Čakovec,  Li povljani, 
Ob rijez, P.-Grbovo, Sla di jevci, Treštenci, V.-
Vukovec, Zdenci.

Árvaházi Naptár 1925, 1322–133.

1924. június
Elérte a 44 000-et a Magyarországra optáltak 
száma.

Vinaver 1971, 274.

1924. július 15.
„Meg kell értenünk, hogy a nemzeti eszme  fölött
egy más eszme is él, mely általánosabb,  és ez a  né -
pek békéjének és szolidaritásának eszméje” – 
idézte Rangrati Emil, román politikus szavait 
a Lugoson megjelenő Magyar Kisebbség című 
nemzetpolitikai szemle, majd a magyar törekvé-
sek támogatásának reményében közölte a Nép-
szövetségi Társaságok Uniójának alapszabályait.

Magyar Kisebbség, 1924. július 15. 593.

1924. július 20.
Váratlanul lemondott a kormány, a király pedig 
a demokrata párti Ljuba Davidovićot bízta meg 
a kormányalakítással. A miniszterelnök Ljuba 
Davidović első intézkedéseinek egyike a Magyar 
Párt betiltásának a visszavonása volt.

Mészáros 1981, 167.

1924. augusztus 11.
A bácstopolyai Magyar Olvasókör a belgrádi 
belügyminisztériumtól megkapta a működési 
engedélyt.

Mészáros 1981, 225.

1924. szeptember 2.
A Bácsmegyei Napló közli dr. Sántha György 
nyilatkozatát, amelyben Vukov Lukácsnak A 
Föld június 8-i számában közölt vádjaira vála-
szolt. (A nyilatkozat részletét közli könyvében 
Csuka János is.)

Csuka 1995, 148–149.

1924. szeptember 4.
Dr. Sántha György, dr. Várady Imre, dr. Gráber 
László, dr. Deák Leó és Törley Bálint Belgrádba 
utaztak, hogy a kormánynál a Magyar Párt fel-
oszlatásának visszavonása érdekében eljárjanak.

Csuka 1995, 151.

Korosec Antal közoktatásügyi miniszter ren-
deletet adott ki, amely szerint a német közép-
iskolákba a német tanulók az ország bármely 
részéből felvehetők vallási különbségre való 
tekintet nélkül. (Az újvidéki német középiskola 
a katolikusok részére volt fenntartva, míg az 
újverbászi a protestánsoké volt.)

Csuka 1995, 151.

A Hírlapban a Magyar Párt elnöke határozottan 
visszautasította a Bácsmegyei Napló antiszemi-
tizmussal kapcsolatos vádjait.

Mészáros 1981, 169.

1924. szeptember 5.
Davidovics Lyuba miniszterelnök fogadta a Ma-
gyar Párt Sántha György, Várady Imre, Gráber 
László, Törley Bálint, Csettle János és Deák Leó 
alkotta küldöttségét, akiket Setyerov Szlávkó 
vajdasági demokrata párti képviselő mutatott 
be neki.

Csuka 1995, 151.
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Ekkoriban (?) Ivanics Momcsilo Pasics, Pribi-
csevics és a magyarok címmel cikket írt a belg rádi 
Radikal című lapban: „Figyelmeztetni kell a 
közvéleményt arra, hogy nekünk a magyar kor-
mányok idején két szerb középiskolánk volt. Az 
egyik Szremszki Karlovcin, a másik Újvidéken. 
Emiatt nem ment tönkre a magyar állam. Nem 
tudom, milyen veszedelem fenyegetné a mi álla-
munkat a magyar középiskolák által?!”

Csuka 1995, 152.

1924. szeptember 9.
Megjelent a kormányrendelet, amely hatályon 
kívül helyezte a Magyar Párt betiltásáról szóló 
rendeletet. A belügyminisztérium Bácska–Bá-
nát–Baranya osztályának főnöke, Atanac ko vics 
Lázár főispán azonnal értesítette az alárendelt 
hatóságokat arról, hogy a Magyar Párt működé-
sét újból megengedte a kormány. Ezt a határo-
zatot rögtön megküldték Szabadkára a Magyar 
Párt országos vezetőségének és Becskerekre, a 
Bánsági Magyar Párt vezetőségének. (A Magyar 
Párt 1924. május 3-tól szeptember 9-ig nem  mű-
ködhetett.)

Csuka 1995, 153.

Veszenyák agrárreform-miniszter nyilatkozott 
egy budapesti lap belgrádi tudósítójának. […] A 
miniszteri nyilatkozat rendkívül megdöbbentette 
a magyarságot, világosan látszott, hogy az agrár-
reform kérdésben a Davidovics-kormánytól sem 
lehet többet várni, mint a Pasics–Pribicsevics-
kormánytól. (A nyilatkozat szövegének részletét 
Csuka János közli a könyvében.)

Csuka 1995, 160–161.

A magyar kisebbségnek azt a szerepet szánták, 
hogy segítse kiszorítani ősi földjéről a bolgár, 
illetve macedón és török kisebbséget, hiszen ki 
akarták tisztítani azokat a területeket is, amelyek 
a neu illyi békekötéssel jutottak az új délszláv 
állam alakulathoz.

Csuka 1995, 167.

1924. szeptember 14.
A Magyar Párt elnöki tanácsa megbízásából dr. 
Sántha György és dr. Várady Imre kiáltványt bo-
csátott ki, amelyben egyebek mellett közlik: „A 
Magyar Párt ismét szabad! Négy hónapig tartó 
megalázó és kényszerű tétlenség után munkához 
látunk ismét. November hó 9-re ismét össze-
hívtuk a Magyar Párt közgyűlését, ugyanazzal 
a napirenddel, amelyet a betiltott közgyűlés 
napirendjeként megállapítottunk.”

Csuka 1995, 155.; Mészáros 1981, 167.

Gyorgyevics Dragoszláv – aki szabadkai bunye-
vác lányt vett feleségül, és hivatásának érezte  azt, 
hogy éppen abban a városban, amely a Magyar 
Párt legfőbb erőssége volt, megbontsa a magyar 
egységet és ezzel szolgálja a belgrádi cent ralisz-
tikus gondolatot – volt a megteremtője az első 
magyar–radikális szervezetnek, amely kezdetben 
csupán kis kortesekkel dolgozott, ám hamarosan 
érintkezésbe lépett Gálffy György szabadkai 
gyógyszerésszel, és őt is megnyerte a radikális 
pártnak. […] De sikerült megnyernie dr. Szántó 
Gábor szabadkai orvost és a már a Magyar Párt 
működésének újra való engedélyezése előtt meg-
alakították a Magyar–Radikális Pártot. Különös 
módon úgy, mint akik a demokratákhoz csatla-
koztak, Gálff y sem lépett ki a Magyar Pártból és 
dr. Szántó Gábor is tagja maradt.

Csuka 1995, 157.

1924. szeptember 27.
A Vass Ádám-féle vendéglőben Törley Bálint 
elnökletével ülésezett a Magyar Párt szabadkai
szervezete. Ezen az ülésen Gálff y György  is  meg-
jelent, és éles beszédben azért támadta a  párt 
vezetőségét, mert azt a pénzt, amit magyar kul-
turális célokra kellene költeni, a párt a sajtóor-
gánumának a támogatására fordítja, amely július 
6-án – mondta Gálff y György – őt és dr. Szántó 
Gábort megbízhatatlan elemeknek nevezte. Ez 
után a beszéd után dr. Szántó Gábor és Gálff y 
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György kiváltak a Magyar Pártból, és megalakí-
tották a Magyar–Radikális Pártot.

Csuka 1995, 158.

1924. szeptember
(Nikola Pašić visszavonulása után) „Belgrádban 
azonnal látogatást tettem az új külügyminiszter-
nél. Udvariasan, de komor arckifejezéssel foga-
dott. Minthogy korábban sohasem találkoztam 
vele, nem tudtam megítélni, hogy ez természe-
téből fakadt, vagy csak a magyar követnek szólt. 
Mindenesetre szimptomatikusnak találtam, hogy 
közel egyórás beszélgetésünk alatt nem tartotta 
szükségesnek a magyar–jugoszláv viszonyról 
megemlékezni. Még világosabbá vált előttem, 
hogy a Davidović-kormánytól nem sokat vár-
hatunk. Igaz, a belügyminiszter felfüggesztette 
a Magyar Párt betiltásáról szóló korábbi rendel-
kezés hatályát – amíg az államtanács az ez  ellen 
benyújtott fellebbezés ügyében nem dönt. De a 
problematikus értékű intézkedésen kívül a  ma-
gyar kisebbséggel szembeni engedékenyebb ma-
gatartásnak semmi konkrét magnyilatkozásával 
nem találkoztam.”

Hory 1987, 170.

1924. október 12.
Újvidéken is megalakult a Magyar Párt helyi 
szervezete.

Mészáros, 1981, 168.

1924. október 23.
A Bácsmegyei Napló cikket közölt a délvidéki 
ma gyar kivándorlókról. Mészáros Sándor rámu-
tat: A Kivándorlásügyi Bizottság nem a nemzeti-
ségi hovatartozást vette nyilvántartásba, hanem 
a területi eloszlást. Ebből viszont csak az derül 
ki, hogy a legtöbben a Vajdaságból vándoroltak a 
tengeren túlra. A belgrádi követnek a budapesti 
Külügyminisztériumba küldött jelentése szerint 
1920–1930 között 15 074 magyar nemzetiségű 
hagyta el a Vajdaságot.

Mészáros 1981, 104.

1924. november 5.
A Német Párt Mosser alelnök aláírásával kom -
münikét adott ki, amelyben kijelentette, hogy 
támogatja Timotijevicset, mert garanciákat ka-
pott tőle arra vonatkozóan, hogy minden  állam-
polgárral szemben a törvényesség és a jog  alapján 
fog eljárni. […] A dárdai főszolgabíró kilenc  ka-
ran csi magyart, köztük Garay Ferenc, Molnár  Jó-
zsef és Császár István jómódú iparosokat kiutasí-
totta az ország területéről, hogy kilenc baranyai 
menekült szláv családnak lakást tudjon adni.

Csuka 1995, 163.

Sándor király a lakásán betegen fekvő Pasicsot 
bízta meg a kormány megalakításával. Pribicsevics 
Szvetozár lett a közoktatási miniszter, az igazság-
ügyi miniszter pedig Pribicsevics egyik legszemé-
lyesebb híve és követője, Lukinics Edo lett.

Csuka 1995, 163.

Érezhető volt, hogy az újra hatalomra került Pa-
sics–Pribicsevics-irányzat erőszakra is hajlandó 
lesz, hogy azt a magyar ellenállást, amely a Délvi-
déken a magyarság szervezkedésével jelentkezett, 
és amelynek célja a magyar tömegek kulturális 
és gazdasági javainak a megvédelmezése volt, 
letörje.

Csuka 1995, 169.

1924. november 9.
A Magyar Párt vezetése Nagybecskereken nagy-
gyűlésre készült. Előtte egy nappal, november 
8-án a Bácsmegyei Napló már arról számolt be, 
hogy a Pasics-kormány egyik legelső teendője 
az lesz, hogy revízió alá veszi a Magyar Párt újra 
engedélyezéséről szóló határozatot. […] 8-án, 
szombaton este a lap munkatársa beszélgetést 
folytatott Vilder Vetyeszláv belügyi államtitkár-
ral, aki közölte, hogy a nagygyűlés megtartását 
helyi okokból eredően betiltják. […] A vezetők 
úgy döntöttek, hogy előértekezlet néven szom-
baton este a Magyar Kaszinó tágas nagytermé-
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agrárcélokra való földosztásból kivon-
ni. Ellenkezőleg: ezeket a földeket kell 
elsősorban erre a célra fölhasználni.

 5.  Független bíróság állapítsa meg, hogy 
melyik birtok esik kisajátítási kényszer 
alá és azt, hogy a kisajátított földterü-
letekhez kinek van joga a törvényben 
biztosított elsőbbségi vagy közönséges 
jogcím alapján.

 6.  A kisajátított földbirtokok tulajdo-
nosainak nemcsak névleges, hanem 
valóságos, habár méltányos kártérítést 
kell nyújtani,

 7.  A nagybirtokos kezén meghagyott 
maximumot minden forgalmi korláto-
zás alól mentesítsék.

Csuka 1995, 166.

Az értekezlet befejezése után az Országos Ma-
gyar Párt vezetősége a következő kommünikét 
adta ki: „Az Országos Magyar Párt november 
9-ére összehívott közgyűlésére már szombaton 
délben megérkeztek az összes helyi szervezetek 
elnökei és a helyi szervezetek által kiküldött 
képviselők. Az előre megállapított program 
szerint a kiküldöttek szombaton délután három 
órakor értekezletre jöttek össze, amelyen tizen-
kilenc szervezet hetvenhárom kiküldöttel volt 
képviselve. A megjelent kiküldötteket, mint 
házigazda dr. Várady Imre üdvözölte, és felol-
vasta a nagybecskereki rendőrkapitányság 1924. 
évi november hó 8-ról keltezett 12 386/924. 
számú végzését, amely a belügyminisztérium 
26 359/924. számú határozatára hivatkozva, tu-
domásul veszi, az Országos Magyar Párt novem-
ber 9-ére összehívott első rendes közgyűlésének 
megtartására vonatkozó bejelentést.” Szombaton 
éjjel tizenegy órakor dr. Várady Imrénél megje-
lent egy rendőrkapitány Ráics Szvetiszlávnak, a 
torontáli alispánnak szóbeli üzenetével, amely-
ben az alispán közölte, hogy a belügyminiszter 
helyi okokra való hivatkozással a 7666/924. 
számú rendeletével betiltotta a Magyar Párt 

ben megtartják a nagygyűlést. Már délután 
kijelölték az új tisztikart:

országos elnök: dr. Sántha György (Szabadka),
társelnökök: dr. Várady Imre (Nagybecskerek), 

Falcione Árpád (Zombor), dr. Brezovszky 
Nándor (Újvidék),

alelnökök: dr. Deák Leó (Zombor), dr. Gráber 
László (Pancsova), dr. Király Károly (Ada), 
dr. Nagy Ödön (Szabadka), Törley Bálint 
(Szabadka), Tóth Ferenc (Nagybecskerek), 
Zalán Gyula (Alsódomború), Ugray Lajos 
(Újvidék),

központi főtitkár: dr. Csettle János (Zenta),
adminisztratív főtitkár: Szántó Róbert (Sza-

badka),
titkárok: dr. Strelitzky Dénes (Szabadka), dr. 

Békeff y György (Szabadka),
pénztáros: Csiszéri Nagy Samu (Szabadka),
ellenőrök: dr. Mara Jenő (Nagybecskerek), Vass 

Kálmán (Szabadka).

(Dr. Várady Imre beszédének részleteit közli a 
könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 164–165.

Az agrárreform okozta helyzetről dr. Gráber 
László számolt be, majd az értekezlet a következő 
programot fogadta el:

 1.  A végleges agrárreform csakis pontos 
és teljes agrárstatisztika alapján ké-
szülhet el.

 2.  Senkit sem szabad nemzetiségi 
hovatartozása miatt a földosztásból 
kizárni.

 3.  Csak az kapjon földet, aki azt maga 
és családja munkájával meg tudja és 
meg akarja művelni, és el kell venni a 
már kiosztott földet attól, aki ennek a 
kötelezettségnek eleget nem tesz.

 4.  Az állam és más köztestületek tulaj-
donában lévő földeket nem szabad az 
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1924. november 13.
Hory András követet fogadta Ninčić, az új  kü-
lügyminiszter. „A hangulatot megfelelőnek lát-
ván, szóba hoztam a magyar kisebbség  kérdését 
is. Megvitatása elől Ninčić nem zárkózott el, de 
nem titkolta: mivel a kormány mindenáron meg 
akarja szerezni a parlamenti többséget, lehetsé-
ges, hogy a választási küzdelem folyamán kény-
telen lesz olyan intézkedéseket is tenni, amelyek-
ben a kisebbségek sérelmet látnak majd.”

Hory 1987, 173.

1924. november közepe
Pribicsevics Szvetozár a Korosec-féle rendeletet 
hatályon kívül helyezte. Az új névvegyelemzési 
rendelet még szigorúbb volt, mint az előző és az 
őskutatás, a nagyszülőkig való nemzetiségi ho-
vatartozás megállapítását is az iskolai igazgatók 
kötelességévé tette. A rendelet kimondta azt is, 
hogy még akkor is szláv osztályba kell íratni a 
gyerekeket, ha eddigi tanulmányaikat magyar 
osztályban végezték. Különösen súlyossá tette 
a helyzetet, hogy Pribicsevicsnek ez a jogfosztó 
rendelete november közepén jelent meg, tehát 
akkor, amikor a gyermekek már több mint két 
hónapon keresztül magyar osztályban tanultak 
és magyar tankönyveket szereztek be…

Csuka 1995, 171.

A magyarkanizsai magyarok és az agrárreform 
– a Napló cikkét ismerteti Csuka János.

Csuka 1995, 173.

1924. december 3.
A Bácsmegyei Napló vezércikkében tiltakozott 
dr. Csettle János és dr. Király Károly jelöltetése 
ellen.

Csuka 1995, 184.

1924. december 10.
Közzétették a Német Párt Zimonyban megtar-
tott főbizottsági ülésén meghatározott jelöltlis-
tát. Eszerint a felsőbánáti kerület listavezetője dr. 

közgyűlését. Itt látszott meg az összefüggés a 
Srnao gyűlésének egybehívása és a Magyar Párt 
közgyűlésének betiltása között.

Csuka 1995, 168.

1924. november 11.
A belgrádi Hivatalos Lap közölte a parlament 
feloszlatásáról és a választások kiírásáról szóló 
királyi kéziratot.

Csuka 1995, 174.

A Magyar Párt választási agitációját erősen  be-
folyásolta az, hogy míg eddig a magyar sajtó  osz-
tatlanul támogatta a Magyar Párt törekvéseit, a 
Radics–Pribicsevics-kormány előre bejelentett 
és nagyon valószínű terrorja miatt a legnagyobb 
magyar lap, a Bácsmegyei Napló teljesen vissza-
húzódott a Magyar Párttól. […] A Bácsmegyei 
Napló óvatossága és behódolása a radikális 
erőszak előtt sok bajt okozott, mert állandóan 
olyan híreket közölt a választási agitáció egész 
tartama alatt, amelyek megzavarták a magyar 
közönséget. A jelölések kérdésénél olyan mo-
mentumok merültek fel, amelyek teljesen távol 
állottak a magyar kisebbségi politikától és a 
Bácsmegyei Napló beállításában azt a látszatot 
keltették, mintha a Magyar Párton belül osz-
tályellentétekből és világnézeti ellentétekből 
származó belső és személyi harcok folynának. A 
Bácsmegyei Napló igyekezett magát a magyarság 
és egyben a zsidóság lapjának feltüntetni, és igen 
szerencsétlenül belevetette a választási küzde-
lembe  a zsidókérdést is, ami semmiképpen nem 
volt  alkalmas arra, hogy a Magyar Párt választási 
agitációját erősítse. Ez a nagyon jól szerkesztett 
és elterjedt újság, amelyet nagyon sokáig „ma-
gyar nyelven megjelenő újságnak” neveztek, 
rengeteg kárt okozott azzal, hogy publicitását 
teljesen a kormánypárti agitáció szolgálatába 
állította és azt a magyar–radikális pártot igye-
kezett népszerűsíteni, amely teljesen a szerb 
érdekeket támogatta és a magyar kívánságokat 
csupán kortesfogásnak tekintette.

Csuka 1995, 175–176.
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a Magyar Párt elnöki tanácsa arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy azzal a Pribicsevics Szve-
tozárral, aki a magyar gyermekeket erőszakosan 
kizárta a magyar iskolákból, nem haladhat egy 
úton. A radikálisok ajánlatának elfogadása erköl-
csi lehetetlenség volt.

Csuka 1995, 181.

A Magyar Pártnak a kormánytól és az ellenzéki 
blokktól egyaránt távol, tehát minden védelem 
és minden szövetség nélkül kellett belemenni a 
választási küzdelembe. A magyar nép még na-
gyon a hatása alatt állott a régi magyar közjogi 
harcoknak, amelyek a Délvidéken inkább helyi 
és személyi jellegű viaskodások voltak. A Tisza-
huszárság vádja súlyosan nehezedett a Magyar 
Pártra, amelynek a vezetésében többségében 
voltak azok, akik a nagy magyar államférfi , Tisza 
István gróf politikáját követték 1918 tragédiája 
előtt. Dr. Pleszkovics Lukács agitációja a függet-
lenségi párt agitációjának a folytatása volt, és kü-
lönösen az iparosok, a kisgazdák körében sokan 
voltak, akik nem tudták még megérteni, hogy az 
új Jugoszlávia területén a magyarságnak egészen 
más problémái vannak, mint az, hogy ki mungó, 
ki függetlenségi […] Valamennyi szerb párt azzal 
igyekezett hatni a magyar tömegekre, hogy a Ma-
gyar Párt feudális, reakciós és az osztályérdekek 
szolgálatában áll. […] Magában a Magyar Párt-
ban is voltak világnézeti különbségek. A Magyar 
Párt egy része a zsidókérdésben a legerélyesebb 
álláspontot foglalta el, és voltak olyan magyar 
párti vezetők, akik szívesen lemondtak volna 
a délvidéki zsidók együttműködéséről, sőt azt 
állandóan követelték.

Csuka 1995, 182.

A torontáli magyarság vezetői honorálni akar-
ván dr. Gráber László szolgálatait, ragaszkodott 
ahhoz, hogy a Bácskában dr. Gráber biztos ke-
rületet kapjon. Ilyen biztos kerületnek látszott 
a topolyai, és dr. Gráber magának követelte a 
jelöltséget ebben a kerületben. A Topolyai járás 

Neumer Vilmos képviselő, a délbánáti kerületé 
dr. Krafft   István képviselő, a zombori kerület 
listavezetője ugyancsak dr. Krafft   István és eb-
ben a kerületben jelölték, mint járási jelölteket 
dr. Grassel György és dr. Moser János, valamint 
Schumacher János képviselőket. Az újvidéki 
kerület listavezetője dr. Moser János képviselő, 
helyettese dr. Bartmann Simon képviselő. A 
német párt jelölteket állított még a szerémségi 
kerületben, továbbá az eszéki kerületben és 
Szlovéniában is.

Csuka 1995, 184.

1924. december 13.
A Szabadkán megjelenő A Föld közölte Plesz-
kovics Lukács A Vajdaság népeihez címmel írt 
vezércikkét. […] „Autonómiát a Vajdaságnak! 
Ez a programja annak a pártnak, amelyet én 
és társaim megalakítani akarunk. A mostani 
képviselőjelölésünket is arra használjuk fel, hogy 
a Vajdaság összes szlávjaitól, magyarságától, 
németségétől stb. megválasztatásunk esetére 
mandátumot kérjünk arra is, hogy a »Vajdasági 
Autonómia Pártot« megalapíthassuk.” Plesz-
 kovics Lukács Gráber László ügyvédet zsidó 
származása miatt támadta. (Csuka János köny-
vében idézi a teljes vezércikket.)

Csuka 1995, 177–181.

Rögtön a választások kiírása után 1924 decem-
berében Gyorgyevics Dragoszláv szabadkai 
főispán és Ráics Szvetiszláv torontáli alispán 
ajánlatokat tett a Magyar Pártnak és biztosí-
tották, hogy a Magyar Pártnak legalább három 
jelöltje bejut a parlamentbe, ha a Magyar Párt 
külön listával megy ugyan, de azokban a kerüle-
tekben, amelyekben a magyarságnak számaránya 
miatt nem lehet reménye a győzelemre, a magyar 
választók a kormány listájára, jelöltjére fognak 
szavazni. Több ízben is tárgyaltak a kormánytá-
mogatás kérdéséről, azonban, bár mindenki előtt 
világos volt az, hogy a választási együttműködés 
visszautasítása a legvadabb terrort fogja kivívni, 
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1924. december 22.
A Magyar Párt szabadkai ülését követően nyil-
vánosságra hozta jelöltjei névsorát:

A szabadkai kerület listavezetője: dr. Várady 
Imre.

Szabadka város jelöltje: dr. Nagy Ödön, helyet-
tese Mészáros Ádám iparos.

A Szabadkai járás jelöltje: Koncz András kisgaz-
da, helyettese Görög Alajos kisgazda.

A szabadkai I. kerület jelöltje: dr. Nagy Ödön, 
helyettese Sok Lajos iparos.

A szabadkai II. kerület jelöltje: Koncz András 
kisgazda, helyettese Görög Alajos kisgazda.

A Bácstopolyai járás jelöltje: dr. Gráber László, 
helyettese Ober Károly iparos. (A végleges 
listán helyettese Huber István iparos.)

A Zentai járás jelöltje: dr. Király Károly, helyet-
tese dr. Strelitzky Dénes.

Zenta város jelöltje: dr. Csettle János, helyettese 
dr. Keczeli-Mészáros Ferenc. (Kiegészítés, 
193.)

Magyarkanizsa jelöltje: dr. Csettle János, helyet-
tese dr. Keczeli-Mészáros Ferenc.

A felsőbánáti kerület listavezetője: dr. Várady 
Imre.

Nagybecskerek és Törökkanizsa város jelöltje: 
dr. Gráber László, helyettese Pálfi  János  kis-
birtokos.

Nagybecskereki és Törökbecsei járások jelöltje: 
Tóth Ferenc kisiparos, helyettese Dániel 
Ádám kereskedő.

Nagykikindai és Módosi járások jelöltje: Marton 
Andor szövetkezeti igazgató, helyettese Mé -
száros József téglagyáros.

Alibunár járás jelöltje: Dr. Végh Ferenc ügyvéd, 
helyettese Huszing János orvos.

Az újvidéki kerület listavezetője: dr. Sántha 
György, a Magyar Párt elnöke.

Újvidék város és a Palánkai járás jelöltje: dr. 
Wagner Károly főorvos, helyettese Pekló 
Béla újvidéki építész.

magyarsága azonban mindig erősen antiszemita 
érzésű volt, és már 1924 decemberében ko-
moly harcok támadtak amiatt, mert a zsidó dr. 
Gráber László jelölését nem szívesen látta. […] 
Zomborban Prokopy Imrét kívánták jelöltnek, 
a Zombor környéki falvak azonban dr. Deák 
Leót szorgalmazták. Újvidéken még élesebb volt 
a harc. Profuma Béla, Újvidék utolsó magyar 
polgármestere és dr. Brezovszky Nándor voltak 
azoknak a frakcióknak a vezetői, melyeket bizo-
nyos anakronizmussal liberálisnak lehetett volna 
nevezni, ellenfeleik dr. Slezák Nándor és dr. Vilt 
Vilmos, akiket ugyancsak bizonyos túlzással 
ébredőknek mondtak, annyira eltávolodtak 
egymástól a jelölés kérdésében, hogy dr. Sántha 
Györgynek kellett közbelépni. Mindkét frakció 
megegyezett abban, hogy Berecz Kálmán szent-
tamási plébános legyen az újvidéki kerület jelölt-
je, azonban a bácskai apostoli adminisztratúra, 
amely már 1923-ban sem engedte meg, hogy 
Hegedűs Benjámin szabadkai, szentgyörgyi 
plébános jelöltje legyen a Magyar Pártnak, nem 
engedte meg, hogy Berecz Kálmán, akinek a 
népszerűsége az egész Sajkásvidéken igen nagy 
volt, a Magyar Párt jelöltje legyen.

Csuka 1995, 183.

1924. december 14.
A szabadkai törvényszék elutasította a Magyar 
Pártnak az 540 adai magyar választó listáról tör-
tént törlése ügyében benyújtott fellebbezését.

Csuka 1995, 185.

1924. december 16.
A Bácsmeg yei Napló a zombori körzetben 
kiéleződött pártvitáról ír. Falcione Árpád a bir-
tokosok és a mezőgazdasági munkások érdekeit 
igyekezett érvényesíteni, Prokopy Imre pedig 
polgári-liberális meggyőződésének adott han-
got. A nézetkülönbségek az első világháború 
előtti magyar pártmeggyőződésekre vezethetők 
vissza.

Mészáros 1981, 170.
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1924
1924-ben megalakult a délvidéki magyarságnak 
az egyetlen titkos szervezete, a Diáksegélyező, 
amelynek nem voltak alapszabályai, nem volt 
hivatalosan engedélyezett működése, de dr. 
Pataky Antal, dr. Takács Ferenc katolikus lelkész, 
dr. Nacsa Lajos katolikus lelkész, később Gajdos 
Jenő ugyancsak katolikus plébános vezetésével 
egészen a felszabadulásig működött. […] A 
Diáksegélyező munkája 1925-től kezdődően 
kiterjedt az egyetemi hallgatókra is, és először a 
zágrábi egyetemen tanuló magyar diákok nehéz 
helyzetén igyekezett segíteni. A Diáksegélyező, 
azért mert hivatalosan nem létezett, 1929 janu-
árja után is tudta folytatni a munkáját.

Csuka 1995, 356.

A Magvető az egyetlen református család lap az 
SHS királyság egész területén. Megjelenik ha-
vonta 8 oldalon. Célja az SHS királysági reformá-
tusok között az összetartás érzését felébreszteni 
és megerősíteni, a református kegyességet az 
egyénekben és a családokban beplántálni, s ezál-
tal az egyház megújhodását elősegíteni, a külföldi 
református mozgalmakról tájékoztatni s ezáltal 
a reformátusok nemzetközi egységét szolgálni, 
egyházmegyei árvaházunk iránt az érdeklődést 
állandóan ébren tartani, az áldozatkészséget fo-
kozni, s ezáltal ebbe a nemes és szent munkába 
minél többeket belevonni.

Árvaházi Naptár 1925, 162.

Előfi zetési felhívás – A Bácsmegyei Napló azon-
ban, amely pártpolitikától és egyéni törekvé-
sektől teljesen független, amelynek múltjában 
nincs egyetlen eset sem, hogy anyagi szolgáltatást 
fogadott volna el más alakban, mint hirdetést 
a hirdetőktől, előfizetést az előfizetőktől, és 
vételárat attól, aki az újságot megvette, a mai 
nehéz helyzetben csak úgy tudja a vállalt  nehéz 
feladatát teljesíteni, ha eredménye lesz a kérő 
szónak, amellyel barátaihoz fordul, hogy tart-
sanak ki továbbra is e mellett az újság mellett. 

Újvidék és az Óbecsei járás jelöltje: dr. Strelitzky 
Dénes, helyettese Sipos János újvidéki ma-
gántisztviselő.

A Zsablyai járás jelöltje Farkas Pál csúrogi kis-
gazda.

A Titeli járás jelöltje: Neujahr Gusztáv építész. 
 (A végső listán Achs Izidor nagyiparos,  he-

lyettese Kókay Lajos iloki mészáros mes ter.)

A zombori kerület listavezetője: dr. Deák Leó.
Zombori járás jelöltje: Falcione Árpád, Prokopy 

Imre és Palásthy Ödön. (A végleges listán: 
dr. Keczeli-Mészáros Ferenc, helyettese dr. 
Nagy Ödön.)

Zombor város jelöltje: dr. Békeff y György sza-
badkai ügyvéd, helyettese Hozsa Márton 
doroszlói kisgazda.

Az Apatini járás jelöltje: dr. Békeff y György, 
helyettese Hozsa Márton.

A Kúlai járás jelöltje: dr. Kellert Lőrinc kúlai 
ügyvéd, helyettese Szilberleiter Ferenc sza-
badkai gyógyszerész. (Kiegészítés, 193.)

A Batinai járás jelöltje: Varga János csúzai kis-
gazda, helyettese dr. Palásthy Ödön zombori 
ügyvéd.

A bácskai részen a legerélyesebben a Magyar Párt 
ellen Gyorgyevics Dragoszláv szabad kai főispán 
járt el, akinek legfőbb segítséget a Magyar–
Radikális Párt vezetői, dr. Sántha Gá bor és Gálff y 
György nyújtottak. Legfőbb törekvésük az volt, 
hogy megakadályozzák a jelöléseket. (Lásd 
még Bácsmegyei Napló, 1924. november 24.)

Csuka 1995, 186. 

Makszimovics Bozso belügyminiszter javaslatá-
ra a minisztertanács úgy döntött, hogy az állam-
védelmi törvény, az Obznana alapján feloszlatják 
a Radics-pártot. (Csuka János könyvében felso-
rolja az indokokat is.)

Csuka 1995, 187–188.
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[…] Jól tudjuk, hogy nemcsak barátaink vannak, 
hogy utunkban nemcsak jóindulat segít, hanem 
számolnunk kell a rosszakarattal és a rágalommal 
is, és itt szeretnénk ezzel le is számolni. Soha kérő 
szó meghallgatatlan nem maradt a Bácsmegyei 
Naplónál, soha igaz ügy nem volt, amelynek nem 
mi lettünk volna harcosai és soha önös érdek, 
vagy személyes ambíció nem vezetett bennünket. 
Ha volt üzleti profi tunk, az mindig az volt, és az 
marad a jövőben is: jó, érdekes, friss, nívós és igaz 
újságot adni. Ha irigység és rágalom igyekezett 
törekvéseinket befeketíteni, mi ezt mindig visz-
szavetettük azokra az alantas okokra, amelyekből 
ezek fakadtak. A támadásokat álltuk, és nem 
törődtünk azzal sem, hogy törpe epigonok gán-
csolnak vagy utánoznak bennünket.

A Bácsmegyei Napló jubiláris almanachja 1924, 
151–152.

1924
A Statisztikai Tudósító adatai szerint a jugo-
szláv hatóságok csak magyar állampolgárságuk 
miatt

1918-ban 5 495
1919-ben 19 239
1920-ban 10 551
1921-ben 4 023
1922-ben 4 705
1923-ban 541
1924-ben 385  

magyart zsuppoltak át a határon.

Statisztikai Tudósító, 1934. július 19. 1.; 1934. 
december 14. 1–2.



1925
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1925. január 2.
Megjelent Makszimovics belügyminiszter 1694/
1925. számú rendelete, amely hivatalosan is 
betiltotta a Radics-pártot.

Csuka 1995, 187.

1925. január 3.
Megkezdődött a hajsza a Magyar Párt ellen is. 
A szabadkai rendőrség letartóztatta dr. Sántha 
Györgyöt, az Országos Magyar Párt elnökét, 
dr. Nagy Ödönt, a szabadkai Magyar Párt el-
nökét, Szántó Róbertet, az Országos Magyar 
Párt főtitkárát, dr. Strelitzky Dénest, a Hírlap 
főszerkesztőjét, Havas Károlyt, a Hírlap felelős 
szerkesztőjét, Szilágyi Nándort és Hollósi Józse-
fet, a Hírlap kiadóhivatal tisztviselőjét. A Hírlap 
szerkesztőségében és a kiadóhivatalban házku-
tatást tartottak, a Magyar Párt egész irattárát, 
köztük a már aláírt ajánlási ívet és a szabadkai 
választói kerület névjegyzékét – amelyek dr. 
Strelitzky Dénes őrizetében voltak – lefoglalták. 
Lefoglalták továbbá a Népkör irattárát, amely 
ugyancsak Strelitzky Dénesnél volt. […] A ház-
kutatások során főleg olyan iratokat kerestek, 
amelyek a Magyar Pártnak az Ébredő Magya-
rokkal és a betiltott Kommunista Párttal való 
kapcsolatait bizonyították volna. Mindenáron 
azt akarták bebizonyítani, hogy a Magyar Párt 
is forradalmat készít elő, polgárháborút akar. 
Őrizetbe vették Pauk János szabadkai iparost is. 
[…] Igen sok embert, köztük hetven éven felüli, 
tekintélyes polgárokat, mint Birkáss Gyulát, 
Reiger Mihályt és a súlyosan beteg Sóváry 
Zoltán mérnököt egy nap és egy éjjel tartották 
őrizetben. […] A Hírlapot ezekben a napokban 
Csuka János jegyezte. (Felsorolt hivatkozások: 
Bácsmegyei Napló, 1925. január 6.; Napló, 1925. 
január 8.; Napló, 1925. január 11.)

Csuka 1995, 189–190.; Mészáros 1981, 171.

A vezetőkkel egy időben Varga Jánost, a Batinai 
járás magyarpárti jelöltjét is letartóztatták. Var-
ga János batinai kisgazda magyar kötelességből 

vállalta el a Batinai járás jelöltségét. Több ízben 
megfenyegették, hogy kellemetlenségei lesznek, 
ha nem lép vissza, végül is a rendőrség házkuta-
tást tartott nála, és egy betiltott Radics-párti 
röpiratot találtak az egyik szekrényében. Varga 
hiába hivatkozott arra, hogy nem tud horvátul, 
a csendőrök letartóztatták őt.

Csuka 1995, 192.

1925. január 6.
A jugoszláv belügyminisztérium által a sajtónak 
adott nyilatkozat szerint Radičnál elfogatása-
kor egy közte és Magyarország között létrejött 
szerződést találtak. Az újságok ennek kapcsán 
a „legilletékesebb forrásra” hivatkozva azt írták, 
hogy a horvát parasztpárti vezér birtokában volt 
és a hatóságok által lefoglalt 1923. évi szerződés 
szerint Radič Horvátországnak Jugoszláviától 
való elszakítására nyújtott támogatás ellenében 
területi engedményeket ígért Magyarországnak.

Hory 1987, 179.

1925. január 13.
A szabadkai törvényszék vádtanácsa ejtette a 
Magyar Párt elleni vádakat, és szabadlábra he-
lyezte a letartóztatottakat. Az eljárást azonban az 
államvédelmi törvény alapján folytatták ellenük, 
és csupán 1925 áprilisában fejezték be, amikor 
Sántha György és társai ellen indított bűnügyi 
vizsgálatot azzal az indoklással szüntették meg, 
hogy nem merült fel bizonyíték bűnösségük 
mellett. Dr. Békeffy György, a Magyar Párt 
titkára és Dózsay István, a Magyar Párt irodai 
alkalmazottja megjelentek a rendőrségen, és a 
lefoglalt iratok, elsősorban a választói névjegy-
zékek visszaadását kérték. Nagy volt a megle-
petésük, amikor megcsonkítva kapták vissza a 
névjegyzékeket, mert azokból egész oldalak ki 
voltak tépve.

Csuka 1995, 192.
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Bácskossuthfalván a munkásság ellenséges ma-
gatartása miatt meg sem alakulhatott a Magyar 
Párt, és szervezkedése a választás előtti utolsó 
órákban is igen szűk körű volt.

Csuka 1995, 201.

1925. január 29.
A Hírlap a baranyai választások előtti helyzetről 
tudósít: „A Magyar Párt Baranyába eljuttatott 
röpiratait és röpcéduláit a csendőrség házról 
házra járva elkobozza, hogy milyen törvényes 
alapon, azt talán még a hatóságok sem tudnák 
megmagyarázni.”

Csuka 1995, 201.

A Hírlap heteken át közölte a Magyar Párt fel-
hívását. (A felhívás szövegét közli a könyvében 
Csuka János is.)

Csuka 1995, 202.

1925. január 31.
A Hírlap arról tudósít, hogy a baranyai Batina 
községben a Magyar Párt zombori kiküldötteit, 
dr. Palásthy Ödönt és Wámoscher Ervint – akik 
Varga János házában szálltak meg – az éjszaka 
folyamán súlyosan bántalmazták. (A tudósítás 
szövegét közli könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 202.

A választások előtt a legsúlyosabb terrorcselek-
mény Szivácon történt, ahol dr. Krafft   István 
né metpárti képviselőt egy szerb nacionalista  cso-
port megtámadta és olyan súlyosan bántalmazta, 
hogy néhány napig életveszélyes volt az állapota. 
A német párt Jankovics Iván novisziváci jegyzőt 
vádolta a támadás előkészítésével és Ols hausen 
belgrádi német követ […] felkereste Nincsics 
külügyminisztert. […] Jankovics jegyzőt fel füg-
gesztették állásából, és a Deutsches Volks blatt, a 
Német Párt lapja, nyomatékosan fi gyelmeztetett 
arra, hogy megtorol minden  olyan atrocitást, 
amely a német kisebbséget éri.

Csuka 1995, 203.

1925. január 14.
Délelőtt fél tízkor a szabadkai Magyar Párt dr. 
Békeff y György, dr. Vécsei István, dr. Székely 
Zoltán, dr. Veréb Gyula és dr. Rabstein Mátyás 
összetételű küldöttsége a választási tanácsnál 
benyújtotta jelölő listáját.

Csuka 1995, 192–193.

A magyar párti ajánlólistákat a szabadkai, a zom-
bori és a nagybecskereki törvényszék elfo gadta.

Csuka 1995, 195.

Néhány nappal később Milutinovics András 
pa   li csi rendőrbiztos negyven ludasi gazdát  le-
tartóztatott, beszállíttatta őket a szabadkai  rend-
őrségre, majd egy nap után szabadon engedte 
őket.

Csuka 1995, 193.

1925. január 15.
Belgrádban magyar küldöttség a két ország 
közötti vasútforgalom és az áruszállítás egy-
szerűsítésének kérdéséről tárgyalt. A magyar 
szakemberek a Fiume félé történő szállítás meg-
könnyítését kérték a jugoszláv partnertől.

Vinaver 1971, 284.

1925. január 17.
A Hírlap a belgrádi minisztertanácsi ülésről tu-
dósított, melyen a kisebbségek választás előtti 
magatartásáról volt szó.

Csuka 1995, 194.

A Magyar Párt Mit akar a Magyar Párt? cím-
mel 17 pontos röpiratot bocsátott ki, amelyet 
a Hírlap is közölt. (A röpirat szövegét közli 
Csuka János könyvében. – M. F.) Egy távolabbi 
történetírás majd megállapítja, hogy mennyire 
halálra volt ítélve a Magyar Párt minden becsü-
letes törekvése…

Csuka 1995, 198–200.



■■  1925 ■ 103 ■   

Szabadkán az elbocsátott magyar vasutasokat a 
városháza nagytermében gyűlésre hívták, ahol 
Matkovics Béla csantavéri jegyző közölte velük, 
ha a radikális pártra adják le szavazataikat,  akkor 
visszakapják a nyugdíjukat. [A] Hírlap tudósí-
tásban számolt be az eseményről és közölte Gál-
ff y György, a magyar-radikális párt elnökének 
választási beszédét.

Csuka 1995, 203–204.

A Bácsmegyei Napló, mely most már teljesen a 
radikális párt szolgálatában állott, szinte minden 
nap közölt olyan nyilatkozatokat, amelyekben 
magyar emberek kijelentették, hogy tudtuk és 
akaratuk nélkül jelölték őket a Magyar Párt 
urnáinak őréül.

Csuka 1995, 204.

1925. január
Hory András visszaemlékezéséből: „A német 
követ felháborodva közölte velem, hogy a német 
kisebbség két vezető egyéniségét a választási harc 
hevében a szerbek tettleg bántalmazták. A követ 
emiatt a külügyminiszternél élesen tiltakozott. 
[…] A magyar kisebbség életéről nagyon kevés 
hír jutott el hozzám. Az ottani magyarság veze-
tőit nem ismertem, és semmi kapcsolatban nem 
álltam velük. Nem keresték velem az érintkezést, 
én pedig – különösen az első időkben – nehezen 
látogathattam volna el a Délvidékre, ahol semmi 
összeköttetéssel sem rendelkeztem. A Dísz téren 
azt a felfogást vallották, hogy helyesebb, ha a 
belgrádi követ nem érintkezik a jugoszláviai 
magyarok vezetőivel, akiknek egyébként más 
úton lehetőségük volt arra, hogy panaszaikat 
és kéréseiket eljuttassák Budapestre. Jelentés-
tételem e tekintetben nagyon hiányos volt. Ezt 
annál inkább fájlaltam, mert német kollégám 
a bánáti és bácskai svábokkal rendszeres össze-
köttetést tartott fenn, és a német ajkú kisebbség 
életét  pon tosan ismerte.”

Hory 1987, 182., 184.

1925. február 3.
A mai keltezéssel Tóth Sándor, a bácskossuthfal-
vai „államalkotó párt” elnöke „Magyar munká-
saim!” megszólítással levelet intézett az olvasók-
hoz. A levelet a Bácsmegyei Napló közölte.

Csuka 1995, 204–205.

1925. február 6.
„Csak azért sem” címmel közölt cikket a Hírlap a 
zombori kerület magyarságát ért atrocitásokról. 
[…] A Hírlapot emiatt Obradovics Dragutin 
szabadkai rendőr főkapitány – aki már akkor 
is jeleskedett, amikor dr. Sántha Györgyöt és 
a Magyar Párt többi vezetőjét és a Hírlap szer-
kesztőit letartóztatták – elkobozta. Malagurszki 
Albe szabadkai polgármester betiltotta a Hírlap 
utcai árusítását.

Csuka 1995, 205–206.

1925. február 7.
A Hírlap arról tudósít, hogy halálfejes röpla-
pokkal fenyegették meg azokat, akik a Magyar 
Pártra szavaznak. A röplapokat a Bácsmegyei 
Napló példányaiban is elhelyezték. Bácstopol yán 
a rendőrökkel becitáltatták a községházára Hol -
ló Máté, Tomik Károly, Tölgyessi Péter köztisz-
teletben álló magyar polgárokat, akik elvállalták 
a Magyar Párt urnaőrségének tisztségét. A köz-
ségházán Csanády József ideiglenesen alkalma-
zott tisztviselő megfenyegette őket, mire mind a 
hárman lemondtak a rájuk bízott feladatról.

Csuka 1995, 206.

Bácskossuthfalván Tomovics Mirkó jegyző  a vá-
lasztás napján azzal fenyegetőzött, hogy  szörnyű 
bosszút áll, ha ezer szavazatot nem kap a Radiká-
lis Párt. A Magyar Párt mindössze 75 szavazatot 
kapott. […] Baranyában egy ál-Hírlapot nyom-
tattak, amelyben a Magyar Párt vezetősége beje-
lentette, hogy az utolsó pillanatban megegyezést 
kötött a kormánnyal, a jelöléseit visszavonta és 
a magyarságot éppen ezért felszólította, hogy a 
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radikális pártra adja le a voksát. (A Hírlap cáfo-
latát könyvében közli Csuka János.)

Csuka 1995, 207–208.

Csantavéren a községi jegyző a Magyar Párt  el-
nö két, Rajmund Albert kisgazdát, a választás 
előtti napon letartóztatta és a párt bizalmi fér-
fi ait, Molnár Mihályt, Veréb Antalt a szavazó-
helyek előtt felsorakoztatott dobrovoljacok kal 
eltávolítatta.

Csuka 1995, 213.

Kovács Pétert, a Magyar Párt adorjáni bizalmi 
emberét a választás reggelén letartóztatták.

Csuka 1995, 213. 

Nagy Ádám Jánost, a kanizsai Magyar Párt  el-
nö két vasárnap reggel a templomból kijövet 
letartóztatták.

Csuka 1995, 214.

1925. február 8.
A választások napja.

Újvidéken mindössze 8000 magyar szerepelt 
a választói névjegyzéken. Ezek közül 3250 sza-
vazott le a Magyar Pártra, majdnem 50 százalék. 
A szabadkai választókerületben 36 000 magyar 
választó volt, ezek közül a Magyar Párt listájára 
4159 adhatta le a szavazatát, ami 23 százalékot 
jelentett. Ez a párhuzam bizonyítja, hogy az 
erőszak mennyire kiszámított és tudatos volt. 
Az újvidéki kerületben tekintettel kellett lenni 
a német kisebbségre is, tehát nem lehetett az iga-
zolványkényszert teljes mértékben alkalmazni.

Csuka 1995, 208.

A választási erőszakosságok eredménye  a kor-
mánypárt óriási győzelmét hozta. Az ellenzéket 
és vele együtt a Magyar Pártot is valósággal 
lehengerelte. A szabadkai kerületben a követ-
kező eredmény született: Radikális Párt 16 664, 
Vajdasági Néppárt 1248, Német Párt 1358, 
Demokrata Párt 7311, Szocialista Párt 1398, 

Magyar Párt 4119, Lovrekovics Párt 383, Bu-
nyevác–Sokác Párt 2179, Földmívespárt 143. 
[…] A szavazatok alapján a szabadkai választói 
kerületben dr. Radonics Jovánt, Jurics Márkót, 
Sztrilich Bélát, Markusev Milánt választották 
meg radikális párti programmal, Grol Milánt 
és dr. Pleszkovics Lukácsot demokrata párti 
programmal. Közülük csak Sztrilich Bélának és 
Pleszkovics Lukácsnak volt elkötelezettsége a 
magyarság iránt.

Csuka 1995, 210.

A választás napján a következő közleményt kö-
zölte a belügyminisztérium sajtóirodája: radi-
kális 140, független demokrata 22, demokrata 
37, dzsemijet 1, Radics-párt 67, föderalista 3, 
muzulmán párt 15, földmívespárt 4, Petrovics 
Nasztáz pártja 1, Korosec-párt 20 mandátum.

Csuka 1995, 211.

Baranyában röplapokat terjesztettek a követ-
kező szöveggel: „Magyar testvéreink! Önálló 
magyar képviselő jelölésétől elállottunk, mivel 
teljes megnyugvást és biztosítékot találtunk  a 
Nemzeti Radikális Párt programjában. Ez okból 
felkérünk benneteket, hogy szavazatotokat a 
választásnál erre adjátok, mert ez nyújt bizto-
sítékot arra, hogy reményünk teljesül és min-
denkor háborítatlanul és nyugodtan alhatunk, 
zavartalanul dolgozhatunk magunk, családunk 
és államunk boldogulásáért. Ez okból egy ma-
gyar sem mulaszthatja el, hogy a február 8-iki 
választásnál megjelenjen, leszavazzon az által, 
hogy gumigolyóját a hatodik (6) számú urnába 
helyezi el és ez által bebizonyítsa, hogy lojális és 
kötelességtudó honpolgár. A magyarok nevében: 
dr. Deák Leó, dr. Palásthy Ede, Varga János, 
Vámoscher Ernő.”

Csuka 1995, 211–212.

A Magyar Párt a Vajdaság területén összesen 
11  059 szavazatot (4,5%-ot) szerezett. S ezzel 
képviselői mandátum nélkül maradt. Az újvi-
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déki körzetben 1985, a zomboriban 2251, a sza -
badkaiban 4119, a nagybecskereki körzetben 
pedig 2704 szavazatot kapott. (Hivatkozások: 
Bácsmegyei Napló, 1925. február 10.; Hírlap, 
1925. február 21., 24. és 25.)

Mészáros 1981, 172.

Mint az előre látható volt, a választások Pašić 
Radikális Pártjának győzelmével végződtek,  ami 
147 mandátumot jelentett a részükre. Ezzel  szem-
ben Davidović Demokrata Pártja csupán 37 ke-
rületben győzött. A Magyar Párt jelöltjei mind 
kibuktak. A választás legjelentősebb eredménye 
– a kormánypárt győzelmén kívül – a  Hor vát Pa-
rasztpárt sikere volt, amely az ellene kifejtett 
terror ellenére 69 mandátumot szerzett magának. 
(Pritz Pál 90. számú jegyzete a kötet 452. oldalán.)

Hory 1987, 188.

1925. február 10.
Két nappal a választások után háromszáz szabad-
kai rokkant, magyarok és bunyevácok, hivatalos 
értesítést kaptak, amely szerint megvonták tőlük 
a rokkant illetményt azzal az indoklással, hogy 
rokkantságuk nincs eléggé bizonyítva.

Csuka 1995, 212.

A Bácsmegyei Napló A magyarság gyásza címmel 
három egymást követő napon cikksorozatot  kö-
zölt. Hangoztatta: a Magyar Párt végzetes hibá-
kat követett el a jelöltek kiválasztásánál…

Csuka 1995, 220–221.

1925. február 18.
A Bácsmegyei Napló mai számában a belgrádi 
kormányköröknek feltette a kérdést: vajon mit 
kap a délvidéki magyarság azért cserébe, hogy a 
65 000 választásra jogosult személy közül csak 
11 059-en szavaztak a Magyar Pártra, a többi a 
szerb polgári pártokra adta le a voksát.

Mészáros 1981, 173.

1925. február 22.
A választáson történt meglepően gyenge szerep-
lés elemzése végett összehívták a Magyar Párt 
vezetését. A megbeszélésre azonban nem került 
sor. Ennek ellenére is általános volt a meggyő-
ződés, hogy a pártnak továbbra is egyedül kell a 
politikáját kialakítani és a lehetőségekhez képest 
megvalósítani.

Mészáros 1981, 173.

1925. március 1.
A Hírlap első oldalas tudósításban számolt be: 
Túszokat szednek Bajmokon.

Csuka 1995, 217.

1925. március 5.
A Hírlap ismételten visszatért a bajmoki túsz-
szedés kérdésére. „Csudics Milán bajmoki jegyző 
46 bajmoki polgárt törvényen kívüli állapotba 
helyezett azzal, hogy túszoknak jelölte ki őket és 
megtiltotta nekik, hogy elhagyják a községet.”

Csuka 1995, 218.

1925. március 8.
A Hírlap vezércikkében egy falusi magyar  föld-
művesnek a levelét közölte. (A levelet közli 
könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 234–235.

1925. március 10.
A Hírlap közölte a bajmoki túszok névsorát, 
akiket Patarcsics Gábor bajmoki bíró is túszok-
nak minősített. (Idézi Csuka János is a köny-
vében.)

Csuka 1995, 218.

Baranyában a választások után valóságos adósta-
táriumot kezdtek. A hercegszőllősi Tóth Már-
tont, a Magyar Párt helyi szervezőjét anyagilag 
tönkretették.

Csuka 1995, 219.



■ 106 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

A teljes vereség, amely a Magyar Pártot érte,  le-
hetetlenné tette, hogy a magyarság a politikai 
képviselet útján bármilyen előnyökhöz jusson.

Csuka 1995, 220.

1925. március 14.
A Bácsmegyei Napló részletesen beszámolt a 
belgrádi parlamenti ülésről. […] Setyerov Szláv-
kó demokrata képviselő felszólalásában elmond-
ta: a Vajdaság mindig a kormánypárti képviselők 
erőtartaléka volt azoknak a módszereknek a 
jóvoltából, amelyeket a kormány alkalmaz. A 
hatósági befolyásoláson kívül mindenféle szer-
vezetek terrorja is nagy szerepet játszott abban, 
hogy a kormány többséget tudott szerezni a 
Vajdaságban. (A tudósítás szövegét közli a köny-
vében Csuka János is.)

Csuka 1995, 215–217.

1925. március 15.
Dr. P. jelzéssel Újvidéken a német nyomda és 
kiadó rt. kiadásában megjelent Az agrárreform 
következményei az SHS államban című tanul-
mányról számolt be a Lugoson megjelenő Ma-
gyar Kisebbség című nemzetpolitikai szemle. 
A meggondolatlanul végrehajtott agrárreform 
sok milliárd dináros veszteségeinek részletes 
bemutatása mellett a cikk írója kitért a kisebb-
ségek életének az ellehetetlenülésére is, melynek 
következtében a kivándorlás is katasztrofális 
mértékben megnövekedett. 1923-ban Észak- és 
Dél-Szerbiában 582, a Vajdaságban 3970, Mon-
tenegróban 225, Horvátországban és Szlavóniá-
ban 2538, Dalmáciában 1165, Szlovéniában 779 
és Bosznia-Hercegovinában 111 ember,  összesen 
tehát 9370 ember vett vándorbotot  a kezébe. 
Ebből a Vajdaság 42%-kal szolgálta a legnagyobb 
kivándorlási arányt, ahol a 3970 kivándorlóból 
2094 német, 1144 magyar, 129 román – összesen 
3367 (84%) – ember volt, míg a fennmaradt 603 
kivándorló megoszlik a szerbek, a bunyevácok 
és a szlovákok között. […] Az előttünk fekvő 
anyagból világosan kitűnik, hogy Jugoszláviában 

az agrárreform korántsem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket.

Magyar Kisebbség, 1925. március 15. 225–226.

1925. március 15. (?)
Egy héttel a választások után Pribicsevics Szve-
tozár betiltotta a német és a magyar gimnáziu-
mokat. Erről a Hírlap tudósított elsőként. Két 
nappal később ismét írt az esetről. Végül Gyor-
gyevics Dragoszláv szabadkai főispán kezdemé-
nyezésre a szabadkai magyar radikálisok  kül-
döttsége elérte Belgrádban, hog y a mag yar 
középiskolákat nem számolták fel.

Csuka 1995, 221–222.

Ezzel közel egy időben a Hírlap foglalkozott  az-
zal a belgrádi ötlettel is, hogy a vajdasági magyar 
föld nélküli parasztokat Koszovopoljen és Ov-
csepoljen kell földhöz juttatni.

Csuka 1995, 223.

Lukinics Edo, Pribicsevics-párti igazságügy-
miniszter közvetlenül a választások után felol-
dotta a Th urn és Taxis hercegek horvátországi 
birtokainak zárlatát, pedig ezeket a birtokokat 
azzal az indoklással, hogy a Th urn-Taxisok német 
állampolgárok, a hadikárpótlás javára foglalták 
le. Lukinics […] 25 millió dinár kár térítés ellené-
ben visszaadta a hercegeknek  birtokaikat, amelye-
ket rögtön megvásárolt egy konzorcium, amely-
nek a jogtanácsosa azelőtt Lukinics Edo volt.

Csuka 1995, 226.

1925. március 17.
A belgrádi parlament elhatározta, hogy megsem-
misít 61 horvát mandátumot.

Csuka 1995, 228.

Grol Milán a Magyar Párt vereségének okairól 
nyi latkozott ezekben a napokban a Bácsmegyei 
Naplónak. (A nyilatkozat teljes szövegét közli a 
könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 229.
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A Hírlapnak új szerep jutott. A Magyar Pártot 
a választási vereség alapjaiban rendítette meg. A 
Magyar Párt a jugoszláviai magyarság érdekeinek 
képviselője volt, és éles határvonalat vont a tör-
zsökös délvidéki magyarság és az ide menekült 
emigráns magyarság között. A Magyar Párt állás-
pontja ebben a kérdésben teljesen tiszta és világos 
volt: az, aki a magyarságból kiszakadt az igazi 
hazában, az, aki az anyaországban olyasvalamit 
követett el, amiért menekülnie kellett, a Magyar 
Párt megítélése szerint csak azzal nyerhette volna 
el a magyarsághoz való tartozandóságnak jogát, 
hogy a magyarságért dolgozik. A Magyar Párt 
ebben a kérdésben nem volt elfogult és nem volt 
szűkkeblű, úgy a Hírlapnál, mint a Dél bácskánál, 
amely bizonyos vonatkozásokban még a kimon-
dott magyar párti Hírlapnál is intranzigensebb 
és jobboldalibb volt, dolgoztak emigráns magyar 
újságírók. Ezeknél azonban az emigráció már ön-
magában véve megbocsátást nyert, mert vállalták 
azt a kockázatot és azt az üldöztetést, amelyben 
magyar újságírói munkájuk miatt részük lett. 
Természetesen ez a vélekedés nem nyert hivata-
losan kifejezést, azonban sok magyar párti vezető 
ember, köztük Törley Bálint is, de leginkább dr. 
Csettle János és dr. Király Károly minden alka-
lommal hangsúlyozták, hogy az emigránsoknak 
nem lehet beleszólásuk a délvidéki magyarság 
ügyeibe, és az emigránsok  tanácsaival már csak 
azért sem törődött a Magyar Párt, mert ezeknek 
a tanácsoknak megbízhatósága, önzetlensége leg-
alább is kétséges, hiszen az emigránsok csak úgy 
tartózkodhattak a Vajdaságban, hogy a belgrádi 
kormány szívesen látott vendégei voltak.

Csuka 1995, 231.

A kolozsvári Keleti Újság a Bácsmegyei Napló 
tudósításai alapján vezércikkben foglalkozott a 
Jugoszláviai Magyar Párt kudarcával, és a kudar-
cokért azt a vezetést tette felelőssé, amely nem 
tud demokratikusan gondolkozni, és így egy 
demokráciában nem tud eredményeket elérni.

Csuka 1995, 232.

1925. március vége
Először ült össze a Magyar Párt elnöki tanácsa, 
ám erről az ülésről csak egy szűkszavú kommü-
niké számolt be, amely szerint a Magyar Párt to-
vább folytatja a vajdasági magyar tömegek  szer-
vezését és megmarad eddig követett politikai 
iránya mellett. A valóságban az történt, hogy 
magában a Magyar Pártban éppen a választási 
sikertelenség miatt belső ellentétek keletkeztek. 
A bánátiak szerint a kudarcok egyik oka az volt, 
hogy dr. Csettle és dr. Király jelölése nem volt 
taktikailag helyes, a bácskaiak pedig azzal érvel-
tek, hogy a zsidó dr. Gráber topolyai jelöltetése 
még súlyosabb taktikai hiba volt.

Csuka 1995, 232.

A majdnem hét esztendei kisebbségi sors már 
megteremtette a magyar kisebbségi öntudatot, 
és ez a kisebbségi öntudat a legerőteljesebben a 
magyar nép legértékesebb rétegében, a kisgazdák 
és kisiparosok között jelentkezett.

Csuka 1995, 233.

A legnehezebb feladata a Hírlapnak és a Magyar 
Pártnak is az volt, hogy tisztázza a jugoszláviai 
magyarságot az alól a vád alól, hogy érintkezés-
ben áll az Ébredő Magyarokkal és az irredentá nak 
nevezett budapesti egyesületekkel. […] A szláv 
saj tó igen részletes budapesti tudósításokat kö-
zölt minden kellemetlen ügyről, és a jugoszláviai 
magyar sajtónak az a része, amelynél volt befo-
lyása a Magyar Párttal szemben felvonult társa-
ságnak, versenyzett ezen a téren a belgrádi lapok-
kal. A Hírlap így igen kényes helyzetbe került…

Csuka 1995, 236.

A bunyevácság politikai vezetésében mindig do-
mináns szerepe volt a papságnak, és a bunyevác 
papság, különösen Budánovics Lajos, a bácskai 
apostoli adminisztrátor gyanakvással fogadott 
mindent, ami Belgrádból jött, mert mindenen 
felismerte a szabadkőműves hatást és az ortodox 
keleti egyház befolyását.

Csuka 1995, 237.



■ 108 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Változások következtek be a Magyar Párt életé-
ben: a legjobban támadott vezetők, dr. Csettle és 
dr. Gráber, ha nem is hivatalosan, de visszavonul-
tak, és a szervezési munkában Prokopy Imrének 
és Strelitzky Dénesnek most már mind nagyobb 
szerep jutott.

Csuka 1995, 237.

1925. május 3.
Nagy Ödön többször megismételt kérésére  sem 
engedélyezte a szabadkai rendőrség a Népkör szá-
mára a Jókai-ünnepség megrendezését. A  Hír lap 
tudósítása szerint: „Dr. Nagy Ödön újságírók 
előtt kijelentette, hogy közbenjárt a hatóságok-
nál, és sajnos a hatóságok elzárkóznak a Jókai 
ünnepség engedélyezését illetőleg. Így egyelőre 
bizonytalan, hogy mikor lesz az ünnepség. A Nép-
kör azon van, hogy az ünnepség magas  színvonalú 
és méltó legyen a nagy magyar mesemondóhoz.”

Garay 2012, 17.

1925. május 10.
Felszentelték a pacséri református egyház két 
harangját. A 911 kilogrammos nagyharangot az 
egyház öntötte, a 271 kilogrammos kis harangot 
Gáspár Ferenc presbiter és felesége, Éri Julianna 
öntették.

Árvaházi Naptár 1926, 68.

1925. május 19.
A Bácsmegyei Napló Be akarják tiltani a magyar 
műkedvelő előadásokat címmel közölt tudó-
sításában olvasható: „A vajdasági műkedvelő 
társaságok pótolják már évek óta az elnémult 
hivatásos magyar színházat, és most az a veszély 
fenyeget, hogy a magyar műkedvelő társaságok 
működését is lehetetlenné fogj tenni egy új kor-
mányintézkedés. Amint ugyanis a Bácsmegyei 
Napló beogradi munkatársa megbízható forrá-
sokból értesült, a belügyminisztériumban azzal a 
tervvel foglalkoznak, hogy rendeletileg betiltják 
a magyar műkedvelő társaságok működését. 
Az intézkedésnek bizalmas rendőri jelentések 

szolgálnak alapul, amelyek a magyar műkedve-
lő társaságok működéséről és annak hatásáról 
érkeznek a belügyminisztériumba.” Az elkövet-
kező napokban valóban betiltották a magyar 
műkedvelő egyesületek – köztük a szabadkai 
Népkör – tevékenységét.

Garay 2012, 17.

1925. május 21.
A szabadkai Népkör működésének betiltásáról 
írt a Hírlap: „Csapást indítottak a vajdasági 
magyarságra. A lapok csak annyit tudtak, hogy 
a feljelentők magyarok, és hogy a feljelentés 
alapján a szabadkai Népkör ellen is hamis vá-
dakat koholtak. Pedig a szabadkai Népkör nem 
politizált, semmi köze sem volt egyik politikai 
párthoz sem, dacára, hogy tagjai sorában a 
legkülönbözőbb pártállású emberek foglaltak 
helyet, de mégis útban volt, mert régi tradíciók 
fűződtek hozzá, régi szeretet és régi népszerűség 
vette körül. Sőt akadtak olyanok is, akik egy 
újonnan alakítandó kispolgári, gazda- és iparos 
kör terveivel foglalkoztak. És úgy érezték, hogy 
ennek a tervnek a megvalósítása elé elsősorban 
az gördített akadályt, hogy a Népkör élt, létezett 
és szerény eszközökkel bár, de dolgozott.”

Garay 2012, 18.

1925. június 15.
Egy országos nagygyűlés összehívása komoly 
akadályokba ütközött, ezért nagy jelentősége 
volt a június 15-ére összehívott szabadkai  ma gyar  
párti évi közgyűlésnek. A közgyűlést  Szabadka 
egyik legnagyobb termében, a Lifk a  mo ziban 
tartották, és azon dr. Vécsei Samu, a  sza bad-
kai Magyar Párt alelnöke elnökölt. Az előadó dr. 
Nagy Ödön volt, aki kifejtette, hogy a vereséget 
a választáskor azért szenvedte, mert felelőtlen 
elemek terrorjával kellett megküzdenie, a helyi 
magyar sajtó egyik jelentős orgánuma szembe-
fordult vele, az anyagi erők is hiányoztak, és a 
mesterségesen szított világnézeti különbségek, 
valamint a jog- és törvényellenes hatósági in-
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tézkedések megakadályozták, hogy a magyar 
választók szabadon fejthessék ki akaratukat. 
(Beszámolójának részletét közli a könyvében 
Csuka János is.)

Csuka 1995, 241–242.

1925. június
Kétesztendei huzavona után a belügyminiszter 
elutasította Szántó Róbert evangélikus lelkész, a 
Hírlap volt főszerkesztőjének kérvényét. Szántó 
Róbert 1923 végén akciót kezdett egy olyan tár-
sulat létesítésére, amely a Délvidéken a magyar 
irodalmi törekvéseket előmozdíthatná. Tervei-
nek megnyerte a délvidéki magyar tollforgató-
kat, és úgy tűnt, biztosítottak azok az anyagi esz-
közök is, amelyek lehetővé tennék a Délvidéken 
a magyar könyv népszerűsítését, egy könyvkiadó 
vállalat létesítését, amely magyar folyóiratot is 
megjelentetne. Szántó – szándéka szerint – a 
Vajdasági Magyar Írók Társulata nevet adta volna 
a szervezetnek.

Csuka 1995, 243–244.

1925. július 5. 
A Hírlap tudósítása szerint a hajdújárási kisbér-
lőkkel közlik, hogy földjüket a terméssel át kell 
adniuk a szerb telepeseknek.

Csuka 1995, 238.

1925. július 8.
A Vreme részletesen ismerteti a Magyarországról 
Jugoszláviába telepített szerb földműves  csa -
ládok kálváriáját, akik végül a Vajdaságban 
kértek letelepedést. 3800 személy elhelyezésével 
8000 hold föld került volna szerb kezekbe a 
nemzetiségek lakta vidéken. A Hírlap reagált a 
Vreme írására.

Csuka 1995, 238–239.

1925. július 11.
A Hírlap tudósítása szerint „Hét évi adót nyolc 
nap alatt [kell] befi zetniük a velikibecskereki -
eknek”.

Csuka 1995, 240.

1925. július 12.
A Hírlap közölte a belügyminiszteri rendele-
tet, mellyel megtiltották, hogy a szerb, horvát, 
szlovén államnyelven kívül más feliratú fi lmet 
bemutassanak.

Csuka 1995, 240.

1925. július 21.
Megjelent a Független Szakszervezet magyar 
nyelvű lapja, a Szervezett Munkás első száma. 
A kinyomtatott 2500-ból 1300-at a magyar 
földmunkások között szórtak szét. (Irodalom: 
Bori Imre: A Szervezett Munkás irodalompoli-
tikája. In Újvidéki Bölcsészettudományi Egyetem 
Évkönyve. 1966. 335–342.)

Mészáros 1981, 134–135.

1925. július 30.
A Kanizsán 1923 májusa óta megjelenő és az 
utóbbi időben megjelenési nehézségekkel küzdő 
Vajdasági Kultúra című keresztény társadalmi és 
irodalmi folyóirat kiadóhivatala a következő fel-
hívással fordult az előfi zetőkhöz: „[…] amennyi-
ben a hátralékos összegek augusztus  hónap folya-
mán nem folynának be, kénytelenek lennénk a
lap további megjelenését beszüntetni, mert  több 
áldozatot még ily nemes cél érdekében  sem  hoz-
hat a kiadóhivatal. A legközelebbi szám augusz-
tus 30-án jelennék meg.” Úgy tűnik  azonban, a 
felhívás eredménytelennek bizonyult, mert a 
Vajdasági Kultúrának ez volt az utolsó  száma 
(1925. július).

1925. szeptember 20.
Tiszavidék című hetilapban megjelent Kalmár 
Dávid helybéli tanító himnusza:

Hymnusz a királyhoz
a szerb–horvát megegyezés alkalmából

Üdv neked Felséges Királyunk,
Ki honod sorsát bölcsen intézed,
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ban. Áprilisban Nickl Alfréd vezetésével meg-
indultak a gazdasági tárgyalások is, június elején 
pedig sikerült a gazdasági egyezményt is tető alá 
hozni. (Pritz Pál megjegyzése: Nickl Alfréd 1925 
decemberétől egészen a rendszer bukásáig a Kül-
ügyminisztérium gazdaságpolitikai osztályának 
vezetője. Jegyzetek, 456.)

Hory 1987, 212.

1925. november 30.
Krafft   István német párti képviselő a belgrádi 
parlamentben felszólalt az 1926–1927. évi  költ-
ségvetés ügyében. Felszólalásában bírálta a  kor-
 mány pénzügyi politikáját, és kifogásolta a  Vaj-
daságra kirótt adóterhek diszkriminatív  jellegét. 
Kobaszica radikális képviselő közbeszólt: „Miért 
szervezkednek faji alapon?” Krafft   válasza: „A 
nemzetiségeknek faji alapon kellett szervezked-
niük, mert a kormány nem adta meg nekik azo-
kat a jogokat, amelyeket az ország más állampol-
gárai élveznek, mert a kormány sem kulturális, 
sem politikai tekintetben nem tekintette őket 
egyenrangú állampolgároknak. (A parlamenti 
felszólalás szövegét közli a könyvében Csuka 
János.) Pár nappal később Neuner Vilmos  né-
metpárti képviselő interpellált a bánsági közsé-
gek képtelen adóügyei miatt. Elmondta, hogy 
Né met-Cer nyán 765, Csösz teleken 2060 szá-
zalék a községi pótadó, amit kizárólag a  né  met 
őslakosság fi zet, mert a szerb telepesek semmiféle 
közteherhez nem kívánnak hozzájárulni. A köz-
ségek területének átlag csak tizenöt százaléka az 
őslakosságé, mert Német-Cernya 17 000 hold-
jából 2900, Csősztelek 11 051 holdjából 1680 
a németeké, a többi a Csekonics uradalomhoz 
tartozott, amelyet szétosztottak a dobrovoljacok 
között.

Csuka 1995, 244–246.

A Népkör 1926-ra, alapítójának, a nemrég Ma-
gyarországon elhunyt dr. Mukits Simon volt 
magyar függetlenségi párti országgyűlési képvi-
selőnek emlékezetére emlékünnepélyt akartak 

Jóságos szíved óhajtása:
Néped legyen boldog, elégedett.

E hon minden hűséges polgára
Egyenlő – bölcs király – előtted,
Igazságot osztva egyaránt,
Hódolattal magasztalunk Téged.

Alattvalóid szeretettel
Borulnak trónod zsámolyához,
Hő imát rebegve Érted
A Világok Királyához.

A történelem lapjai
Megőrzik dicső neved,
Sándor, „az igazságos”,
Majdan a nép így emleget.

                             (Stari Bečej, 1925)

1925. november 1.
Az egyházi intézmények jogrendi biztonságának 
labilis volta arra kényszerítette az apostoli ad-
mi nisztratúrákat, hogy bizonyos autonómiával 
újraszervezzék a katolikus egyházközösségeket, 
melyeket az agrárreform is súlyosan érintett.

Salacz 1975, 109.

1925. november 2.
A jugoszláv külügyminisztériummal való érint-
kezésünkben sem volt változás tapasztalható. 
[…] A magyar–jugoszláv viszony szempontjából 
Ninčić magatartása volt a leglényegesebb. A 
szkups csinában tartott expozéjában kijelentette, 
hogy a temesvári kisantant-konferencia a frank-
ügyben várakozó álláspontra helyezkedett, be 
akarván várni az eljárás lefolyását és a magyar 
bíróság ítéletét. A magyar–jugoszláv viszony 
alakulására áttérve előadta, hogy Magyarország-
gal már addig is számos kérdésben megegyezés 
jött létre, és további megállapodásokra is sor fog 
kerülni. […] A Ninčić által jelzett tárgyalások a 
tavasz folyamán tovább folytatódtak Belgrád-
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dasági magyarság és németség kultúrája fejlődik, 
intézményei megerősödnek, akkor az az egész 
ország javára, boldogulására válik.

Garay 2012, 21.

1925. december 18.
A nagyhatalmak tájékoztatták gróf Bethlen 
István miniszterelnököt, hogy megvizsgálják az 
ország katonai ellenőrzésének a megszüntetését. 
A nagyköveti értekezlet ennek időpontját 1927. 
március 31-ére tűzte ki. A kisantant országok 
hevesen tiltakoztak a határozat ellen.

Vinaver 1971, 341.

1925. december 19.
Az MTI jelentette, hogy Amszterdamban a he-
 lyi rendőrség letartóztatott három magyar ál-
lam polgárt, akiknél tízmillió hamis frankot 
találtak. A frankhamisítási botrány igazi súlyát 
az adta meg, hogy kiderült, a hamisítványok a 
budapesti állami pénznyomdából kerültek ki. 
Windischgrätz Lajos herceget és Nádosy Lajos 
országos főkapitányt néhány hónappal később, 
1926. május 26-án, négy-négyévi fegyházra ítél-
ték. Az esemény újra elmérgesítette a Kisantant 
államok és Magyarország közötti viszonyt.

Vinaver 1971, 293.

1925
Az Árvaház fennállásának harmadik éve a meg-
erősödés esztendeje volt – írja éves jelentésében 
Ágoston Sándor. – Megerősödtünk abban a 
meggyőződésünkben, hogy ez az árvaház Isten 
áldása. Áldás azokra az elhagyott gyermekekre 
nézve, akik benne otthont, szerető bánásmódot 
és jó nevelést nyernek. Áldás egyházmegyénkre 
nézve, mely benne megtalálta azt az ügyet, 
mely közösen érdekli és egymással összeköti a 
baranyai, bácskai, bánáti és szlavóniai reformátu-
sokat – magyarokat, németeket és horvátokat, s 
bekapcsolja valamennyit az önkéntes keresztyéni 
szeretetmunka áramkörébe. Megerősödtünk 
az egyházközségek presbitériumainak és egész 

rendezni. Ezt indoklás nélkül megtiltották. Ek-
koriban belügyminiszteri rendelettel betiltották 
az összes szabadkai magyar műkedvelő társulat 
működését.

Csuka 1995, 247.

A magyar középosztály helyzete általában súlyos 
volt, de különösen nehéz volt a magyar ügyvé-
deké, akiket két osztályba soroltak. Azokat az 
ügyvédeket, akiket megbízhatatlannak tartot-
tak, esetleg nem ismerték eléggé a szerb nyelvet 
„b osztályúnak” nyilvánították. Ezek helyzete 
szinte teljesen ellehetetlenedett. […] Akadt olyan 
magyar ügyvéd is, aki valamelyik szláv párthoz 
csatlakozott és ennek munkájában hangosko-
dott, a magyar ügyvédi karnak legnagyobb része 
azonban magyar párti volt, és ennek következté-
ben lassan elszegényedett. Az orvosoknál kisebb 
mértékben, de ugyanez volt a helyzet.

Csuka 1995, 249.

A szabadkai Népkör a Rokkantsegélyező Alap 
felkérésére a jótékonysági est keretében színre 
vitte Louis Verneuil Masa pénzt keres című víg-
játékát. Az előadás után megtört a jég, feloldot-
ták a tilalmat, és a Népkör megkapta a további 
működéséhez az engedélyt.

Garay 2012, 20.

A Népkör célja az volt, hogy a magyarság művelt-
ségi szintjét emelje, hiszen az egész ország érdeke 
is az volt, hogy a kultúra erősödjék, izmosodjék. 
A kultúra fejlődésében Vajdaságnak nagy szerepe 
volt, hiszen az 1918-at megelőző évtizedekben 
a szerb irodalom bölcsője is a Vajdaságban rin-
gott, a szerb irodalom nagyjai közül többen a 
Vajdaságban éltek és dolgoztak. Az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház művészei között is sok 
vajdasági volt. Másrészt bizonyított tény volt, 
hogy a Vajdaságban élő magyarságnak és a német 
kisebbségnek a kulturális értékei az egész ország 
kulturális értékeit növelik. A szerbek között ezt 
sokan meg is értették, sőt tudták, hogy ha a vaj-
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Az SHS királysági református egyházmegye tiszti 
címtára – Főesperes Klepp Péter torzsai lelkész. 
Főgondnok dr. Kurcz Henrik ügyvéd, Kúla. 
Alesperesek: Baranyában Szalay Antal kopácsi 
lelkész, Bácskában Glückner Károly újsziváci 
lelkész, Bánátban Fekete Gyula nagykikindai 
lelkész, Horvát-Szlavónországban Stadler Géza 
magyarrétfalusi lelkész. Lelkészi főjegyző Szalay 
Antal kopácsi lelkész. Világi főjegyző dr. Schick 
Károly ügyvéd, Kúla. Lelkészi aljegyző D. Dévay 
Lajos ómoravicai lelkész. Világi aljegyző Csath 
Nándor bankigazgató, Nagybecskerek. Egy-
házmegyei közpénztáros Háda Sándor pirosi 
lelkész. Gyám- és Cseh E.-alapok pénztárnoka 
Kontra János csúzai lelkész. Árvaházi igazgató 
Ágoston Sándor feketehegyi lelkész. A levéltá-
rosi állás üresedésben. Egyházmegyei ügyész dr. 
Hettescheimer Imre ügyvéd, Zombor. Egyházme-
gyei belmissziói lelkész: Benkő Viktor zombori 
lelkész. Egyházmegyei ítélőbíró Weimann Péter 
újverbászi lelkész. Egyházmegyei számvevő Fá-
bián Zoltán vörösmarti lelkész. Tanácsbírói kar 
– lelkésziek: Kontra János csúzai lelkész, Keck 
Zsigmond cservenkai lelkész, Ágoston Sándor 
feketehegyi lelkész, Fekete Gyula nagykikindai 
lelkész, Szalay Antal kopácsi lelkész, Stadler Géza 
magyarrétfalusi lelkész, Gachal János debeljácsai 
lelkész. Tanácsbírói kar – világiak: Lukácsi István 
ny. törvényszéki bíró (Zombor), Stock Károly fő-
gimnáziumi tanár (Új-Verbász), dr. Stolcz Ferenc 
ügyvéd (Kúla), Floy Jenő kereskedő (Szabadka), 
dr. Schick Károly ügyvéd (Kúla), Törley Bálint 
földbirtokos (Zobnatica), Csiszik Nagy Samu 
bankigazgató (Szabadka).

Árvaházi Naptár 1926, 90–91.

közösségének bizalmában és szeretetében. Az 
egész egyházmegyével levelezésben állunk, s 
ezek a levelek, egészen egyszerű embereknek 
az írásai épp úgy, mint a presbitériumnak múlt 
őszi felhívásunkra adott értékes határozatai az 
árvaház iránti lelkesedéssel és szeretettel vannak 
tele. Megerősödtünk végül az anyagiakban is. 
Múlt évi számadásunk 15 942 dinár defi cittel 
zárult, ez év végén pedig 44 138 dinár készpénz, 
13 089 dinár élelmiszer, s így összesen 57 227 
dinár maradványunk van. […] Az egyes egyház-
községek saját pénztárukból megszavaztak és 
befi zettek 11 593 dinárt, gyűjtés útján befolyt 
116 270 dinár, egyesek beküldtek 27 644 dinárt, 
a természetbeni adományok értéke 36 962 dinár. 
A szeretetadományok összege 192 473 dinár. 
[…] Az árvaházi létszám az elmúlt évben átlag 
24 volt. Az árvák között mindig több volt a fi ú, 
mint a lány. A 12 éves korhatár átlépése után 
az árvaházból eltávoztak hatan, 3 fi ú és 3 leány. 
Mind ipari pályára léptek. Egy fiú, kit testi 
hibája miatt senki sem fogadott el tanoncnak, 
Fe keticsen tanulja a szabóságot, s az árvaházban, 
míg fel nem szabadul, ellátást kap. Az intézet 
belső vezetője Varga Lujza református tanítónő, 
aki a gyerekeket nagy szeretettel és pedagógiai 
tapintattal neveli, velük naponként házi áhítatot 
tart, leckéiket kikérdezi, s az egész háztartást 
irányítja, a házi pénztárt kezeli, melyről az igaz-
gatóságnak havonként elszámol. Fizetése nincs, 
az intézetben ellátást kap. Fizetéses alkalmazott 
rendszerint kettő van. (Ágoston Sándor igazgató 
lelkész)

Árvaházi Naptár 1926, 20–21.

Egy árva napi ellátása 16 dinár 40 parába kerül. 
Aki ezt az összeget beküldi, egy árva gyermeket 
vendégelt meg. (Hirdetés)

Árvaházi Naptár 1926, 33.
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1926. január 15.
„A vajdasági lapok közül a szuboticai Hírlap 
követi azt a politikát, hogy a frankhamisítók 
he lyett a hamisító ellenes sajtót és az emigrán-
sokat támadja. Legutóbbi számában Párizsban 
szórakoznak az emigránsok címmel azt írja, hogy 
a Párizsban élő emigráció egy gyűlésen jónak 
látta, hogy hazájával szemben állást foglaljon” 
– írta a Bácsmegyei Napló.

Csuka 1995, 251.

A frankhamisítást követően újból megszapo-
rodtak a Jugoszláviából történő kiutasítások. Az 
Újvidéken megjelenő, és ez idő tájt már a leg-
tisztább magyar álláspontot képviselő napilap, 
a Délbácska vezércikkíróját, Császár Géza pécsi 
emigránst, akit már megtisztított a jugoszláviai 
magyar küzdelem, és ennek a küzdelemnek erős 
tollú harcosa lett, kiutasították.

Csuka 1995, 251–252.

Schumacher Sámuel németpárti képviselő Ra-
 dics Istvánhoz intézett interpellációjában a  követ -
kezőket mondta: „A háború előtt […] Magyar-
országon fennállt a szerb nemzeti egyházi iskola 
autonómiája. Ennek kétszáz éves története van. 
Nemcsak szerb nemzeti iskolák voltak Magyar-
országon, hanem szerb tanítóképző intézetek is 
Zomborban, Pakracon és Karlovcin. Ezenkívül 
két szerb gimnázium és számos felső leányiskola 
volt. A magyarországi szerbek nagy alapok felett 
rendelkeztek iskoláik fenntartására. Magyaror-
szágon a németeknek is megvoltak az iskoláik.” 
[…] Másnap Krafft   István hozzátette: „Azokat a 
történelmi jogokat követelem, amelyek Magyar-
országon megillették a szerbeket.”

Csuka 1995, 252–254.

Boskovics Dusán pancsovai demokratapárti kép-
viselő a szerb parlamentben a rendőrségi önké-
nyeskedésekről beszélt. Rámutatott: Szuboticán 
négyféle rendőrség van: a vasúti rendőrség, az 

államvédelmi osztály kirendeltségei, a városi 
rendőrség és a csendőrség.

Csuka 1995, 256.

1926. március (előtt valamikor)
A magyar kisebbség ügye először 1926-ban 
került szóba a jugoszláv parlamentben, mikor 
dr. Pleszkovics Lukács szabadkai képviselő, a 
demokrata klub tagja a jól képzett köztisztvi-
selők hiányáról és a „kuferásokról” beszélt. „Ha 
kvalifi kált köztisztviselőink lennének, akkor már 
módot találtak volna arra, hogy a várostól elvett 
több mint hatvanezer lánc földből valamit visz-
szaszerezzenek a városnak. (Pleszkovics beszédét 
közli a könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 256–259.

1926. március eleje
A Magyar Párt a Tisza menti magyar községek-
ben számos gyűlést tartott, amelyek közül a  leg-
jelentősebb az adai nagygyűlés volt, amelyen 
dr. Sántha György programbeszédet mondott. 
Kiemelte: „A Magyar Párt vezetősége elhatároz-
ta, hogy mint önálló párt tovább dolgozik, de 
keresni fogja az együttműködést valamelyik 
országos párttal, amely a magyarság érdekeinek 
legjobban megfelel anélkül, hogy akármilyen 
feltételek mellett hajlandó volna bármily pártba 
is beolvadni.”

Csuka 1995, 259.

1926. március 15.
Ninčić a Magyarországgal történő megegyezés 
hívének vallotta magát, a Bethlen miniszterel-
nökkel és Walko külügyminiszterrel folytatott 
genfi  találkozójukon a gazdasági és a politikai 
viszonyok rendezéséről tárgyaltak. A magyar–
jugoszláv viszony további alakulására vonatkozó 
felfogása tekintetében különösen szimpatikus 
volt, hogy amikor Bethlen rámutatott előtte, 
hogy Magyarország nehezen vehetne részt egy 
közép-európai Locarno-szerű megegyezésben, 
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1926. húsvét
Prokopy Imre Húsvéti elmélkedés címmel vezér-
cikket jelentetett meg. (Könyvében idézi Csuka 
János is.)

Csuka 1995, 260.

1926. április 10.
A Nevent, a bunyevác párt lapját elkobozták, 
mert a szarajevói dalegylet látogatása alkalmából 
Szabadkának szerbellenes hangulatát juttatta 
kifejezésre. A szerkesztőségben, dr. Katanec 
Mihovil horvátországi származású szabadkai 
ügyvédnél, a szabadkai Radics-párt vezetőjénél 
és Vukovics Gyidó Józsefnél, a horvát orientáció-
jú bunyevácok vezérénél házkutatást tartottak.

Csuka 1995, 261.

1926 (nyár eleje)
Hory András Bledben meglátogatta az ott nya-
raló Ninčić külügyminisztert. „Utolsó beszélge-
tésünk alkalmával – miután eszmecserénk leg-
bizalmasabb módon történő kezelését kérte 
– spontán kijelentette, hogy hajlandó volna  ve-
lünk barátsági és kölcsönös megnemtámadási 
szerződést kötni”.

Hory 1987, 216.

1926. augusztus 24.
Dr. Rafajlovics Milos radikális politikus A megér-
tés politikája címmel cikket írt a Bácsmegyei Nap-
lóban. Ebben rámutat: „Ezen címmel dr. Deák 
Leó értékes cikket írt 1925. év november végén a 
szuboticai Hírlapban. Azóta egy esztendő telt el, 
a teljes megértés még nem következett be, és úgy 
látszik, hogy sokáig nem is fog bekövetkezni. Oka 
ennek egyrészről a magyarság magatartása, más-
felől pedig, hogy a szerbség még mindig bizalmat-
lansággal viseltetik a magyarsággal szem ben…” 
(A cikket idézi a könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 263–264.

Ninčić azonnal kijelentette, hogy nézete szerint 
nem volna akadálya annak, hogy Magyarország 
egy ilyen megállapodást csak Jugoszláviával 
kössön.

Hory 1987, 214.

1926 (tavasz)
Betiltották a magyar műkedvelő előadásokat. […] 
A műkedvelő előadás már életszükséglet volt. 
Olyan színházpótlék, amely nélkül élni  sem lehe-
tett. A magyar vezetők szintén nagy jelentőséget 
tulajdonítottak a műkedvelő előadásoknak, mert 
a tapasztalat azt bizonyította, hogy még olyankor 
is, amikor semmilyen politikai természetű össze-
jövetelt nem lehetett tartani, a műkedvelő elő-
adások megbeszélései, próbái lehetőséget adtak 
arra, hogy a falvakban a politikai szervezkedést 
meg lehessen teremteni. A magyar radikálisok 
azonnal a betiltás megjelenése után közölték, 
hogy ők majd közbenjárnak, és visszaszerzik a 
magyarságnak a műkedvelő előadásokat. Ezzel 
rögtön világossá vált, hogy ez is csak egyik eszkö-
ze volt annak a politikának, amely a magyarságot 
türelmes szavazójaként be akarta szorítani a 
radikális pártba.

Csuka 1995, 260.

1926. április eleje
A Pašić és Radić között kiéleződött ellentétek 
miatt Nikola Pašić lemondott, és a király a radi-
kális párti Uzunović volt minisztert bízta meg 
kormányalakítással.

Hory 1987, 213.

1926. április
Több száz magyar vasutast áthelyeztek Szerbiába 
azzal az indoklással, hogy az áthelyezés szolgá-
lati érdekből azért szükséges, mert a magyar 
vasutasok így tanulhatják meg a legkönnyebben 
a szerb nyelvet.

Csuka 1995, 260.
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A Radikális – Radics-párti koalíció […] kényte-
len volt beleegyezni abba, hogy a centralizmus 
elvén rést törve tartományokra osszák fel a dél-
szláv államot. A tartományi beosztásnak egyik 
akadálya éppen a Délvidék volt. Ugyanis ha a 
Délvidék önálló tartománnyá lesz, a szerbség 
kisebbségbe kerül, mert a magyarok, németek, 
bunyevácok, szlovákok és románok alkotják a 
túlnyomó többséget. Ezen a bajon úgy segítettek, 
hogy a Délvidéket két tartományra osztották és 
az egyik részt a Bánsággal a belgrádi tartomány-
hoz kapcsolták.

Csuka 1995, 264.

1926. augusztus 29.
Horthy Miklós kormányzó Mohácson a vesztes 
csata 400. évfordulóján megtartott beszédében 
Magyarország és a déli szomszéd állam megbéké-
lésének szükségességét hangsúlyozta. A belgrádi 
lapok hosszan ismertették a beszédet.

Vinaver 1971, 313.

1926. augusztus 31.
A Budapesti Hírlap közli Horthy Miklós mohá-
csi beszédét. „A mohácsi beszédet túl korainak 
tartottam…”

Hory 1987, 220–221,  223.

1926. szeptember
A JKP Központi Bizottságának ülésén egy Dé-
nes álnéven felszólaló párttag (feltételezhetően 
az újvidéki Polgár András) elmondta, hogy a Ma-
gyar Pártnak nem sikerült megnyernie a magyar 
munkások jelentős többségét. Az ülésen szó volt 
a magyar kommunistáknak a magyar irreden-
tizmussal kapcsolatos véleményéről is; jelezték, 
azért nem léptek be a Magyar Pártba, mert annak 
vezetői, mint burzsoák, a kizsákmányolók kivált-
ságos csoportjához tartoztak. […] A JKP veze-
tése ezt nem fogadta el, és úgy látta helyesnek, 
ha a magyar kommunisták igenis részt vesznek a 
Magyar Párt munkájában, és feladatuknak tekin-
tik, hogy a párt tevékenységét az osztályharc és a 

nemzetek közötti  egyen lőség megvalósításának 
irányába tereljék. Rámutattak, csak ennek a 
taktikának az érvényesítésével valósítható meg 
a munkás-paraszt köztársaság a Balkánon. Ezért 
elsőrendű feladat a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályságnak, mint a Versailles-i „képződménynek” 
a szétzúzása.

Mészáros 1981, 138–139.

1926. október 29.
A Pester Lloyd – a külügyminisztérium félhiva-
talos lapja – leszögezi, hogy Magyarország nem 
űz taktikai játékot. Ezután rámutat arra, hogy 
Spalatón vagy más jugoszláviai kikötőn kívül 
van az Adrián már kikötő is, amely a magyar ér-
dekeknek jobban megfelel. Ebből kiderült, hogy 
Budapesten a Jugoszláviához való viszonyunk 
iránti eddigi érdeklődést az Olaszország felé való 
orientálódás gondolata váltotta fel.

Hory 1987, 230.

1926. november 11.
A Magyar Párt elnöksége a mai napon megtar-
tott ülésén úgy határozott, hogy az elkövetkező 
tartománygyűlési választások előtt koalícióra lép 
a Szerb Radikális Párttal.

Mészáros 1981, 174.

1926. december 1.
A Vreme című belgrádi lap cikket közölt a ma-
gyarországi szerbek helyzetéről és megállapítot-
ta, hogy a magyarországi szerbeknek ötvenkilenc 
eg yházközségük és neg yven iskolájuk van. 
Hangsúlyozta, hogy Magyarországon a szerbek 
teljes kulturális szabadságban élnek.

Csuka 1995, 265.

Több száz, a szabadkai vasútigazgatóság terü-
letén szolgálatot teljesítő magyar vasutast  kraj cár 
nélkül kitettek az utcára, miután a belügyminisz-
térium nem volt hajlandó igazolni állampolgár-
ságukat. […] A Magyar Párt vezetői most már 
teljesen tisztában voltak azzal, hogy a legna-
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gyobb óvatossággal, de ugyanakkor messzemenő 
engedékenységgel kell az erősebb kormánypárt-
tal, a radikálisokkal tárgyalást folytatni.

Csuka 1995, 265–266.

1926. december 2.
A Bácsmegyei Napló tudósítása szerint nagy ese -
mény volt Szántó Róbert három egyfelvoná-
sosa, „melyeket a csütörtök esti Kamara estjén 
mutatott be a Népkör színtársulata. Ámulni 
lehet azon a bátorságon, amellyel Szántó Róbert 
vállalni merte a kockázatot, hogy műkedvelőkkel 
hozza színre történeti színjátékait.” A szerző 
Mária Magdolna, A király bűne és Az utolsó óra 
című darabjai egyházi ünnepekre íródtak.

Garay 2012, 27.

A közömbösség elleni szélmalomharcnak kevés 
olyan lelkes és bátor harcosa volt, mint Szán-
tó Róbert evangélikus lelkész. Egy pillanatig 
sem volt tétlen, állandóan dolgozott, mindig 
akart valamit. Hite, töretlen akarata mellett 
úgyszólván másodrangú kérdés volt nála, hogy 
sikerül-e mindaz, amihez hozzáfog, hogy lesz-e 
ereje minden tervének véghezviteléhez, valóra 
váltásához. Feltétlenül megbecsülést érdemlő 
kultúrharcos volt, aki megkísérelte a lehetetlent 
is, és sohasem ismert akadályokat. Verseskötetei 
és novelláskönyvei után három egyfelvonásossal 
lépett a szabadkai közönség elé. A „helyi szerző” 
régi, kedélyes fogalma most mást jelentett, más 
színezetet kapott az irodalmi és művészi elszi-
geteltség és magárahagyatottság improduktív 
korszakában, ezért feltétlen eseményt jelentett a 
Népkörben bemutatott három egyfelvonásosa.

Garay 2012, 26.

1926. december 3.
Dr. Sántha György, az országos Magyar Párt 
elnöke a választási stratégia lényegéről szólt a 
Hírlapban.

Csuka 1995, 266.

1926. december 6.
A Magyar Párt elnöksége megkötötte a koalíciós 
megállapodást a Szerb Radikális Párttal. Ennek 
értelmében a két párt a szabadkai és a zombori 
választókerületben a bácstopolyai, a zentai, a 
zombori, az apatini, a palánkai, a kulai, a dárdai 
és a hódsági járásban állított közös listát. A párt 
elnöke arra kérte Maksimović Božidar belügy-
minisztert, hogy a szerb hatalom ne gördítsen 
adminisztratív akadályt a választói listák össze-
állításának a folyamata elé.

Mészáros 1981, 175.

1926. december 7.
A bánsági Magyar Párt elnöke, dr. Várady Imre 
együttműködési megállapodást kötött Nincsics 
Mom csiló külügyminiszterrel, aki az egész  bán-
sági kerület radikálispárti képviselője volt. A  meg-
 egyezés értelmében a radikális párt és a Magyar 
Párt a Bánságban közös listát állít fel, azonban 
ez a közösség csak a tartománygyűlési választá-
sok idejére kötelező. Nincsics külügyminiszter 
a megbeszélések befejeztével közölte a Magyar 
Párt bánsági tagozatának vele tárgyaló megbí-
zottjával, dr. Váradyval, Burgeth Józseff el, Kuszin 
Jánossal és dr. Mara Jenővel, hogy a megegyezés 
már azért is örömmel tölti el, mert minden tekin-
tetben összhangban áll a külpolitikai programjá-
val […] A közös listán a Magyar Párt részéről dr. 
Várady Imrét, Burgeth Józsefet, Jámbor Sándort 
és Varga Jánost jelölték.

Csuka 1995, 266.

Ninčić külügyminiszter benyújtotta lemondását, 
amit azzal indokolt, hogy: „az utóbbi időben 
lejátszódott események aláásták azokat az alapo-
kat, amelyekre politikámat alapoztam”.

Hory 1987, 231.

1926. december 8.
Az Országos Magyar Párt is megkötötte a válasz-
tási megállapodást a Radikális Párttal. Erről a 
következő hivatalos közleményt adták ki: „Az 



■■  1926 ■ 119 ■   

Országos Magyar Párt elnöki tanácsülésén  egy-
hangúlag elhatározta, hogy a tartományi válasz-
tásokon a kormányon lévő országos radikális 
párttal közös listán vesz részt az egész vajdasági 
területre egyöntetűen. Egyben utasítja kerületi 
szerveit, hogy a határozat értelmében a radiká-
lis párttal egyértelműen a jelölést a számarány 
fi gyelembevételével mielőbb ejtsék meg.” […] 
A megegyezéssel a Magyar Párt a jugoszláviai 
politikai életben „szalonképes” lett, s módjában 
állott befolyást gyakorolni a választói névjegy-
zékek kiigazítására.

Csuka 1995, 266–267.

A szabadkai Magyar Párt dr. Nagy Ödön ügy-
védet, Merzweiler Antal gazdálkodót, Andrássy 
György iparost jelölte, kiknek helyettesei Görög 
Alajos, dr. Singer Béla és dr. Békeff y György 
lettek. A szabadkai Magyar Párt gyűlésén dr. 
Strelitzky Dénes, az Országos Magyar Párt 
főtitkára mondta el, hogy miért volt szükség a 
megegyezés. […] A Magyar Párt önálló szövet-
ségese a radikális pártnak a választások idejére, 
és megtartotta a teljes szabadságát, cselekvési 
jogkörét, a szövetség idejére is. […] Zomborban 
és Szabadkán ezt követően a párt külön irodá-
kat állított fel, amelyek az elbocsátott magyar 
vasutasok ügyét rendszeresen intézték. […] A 
Tisza mentén a szervezkedés annyira intenzív 
lett, hogy a tanyacsoportokban is lüktető erejű 
magyar szervezkedés indult meg.

Csuka 1995, 267–268.

Újvidéken a radikálisok a listán nem akartak he-
lyet biztosítani a magyaroknak, így a Magyar Párt 
Újvidéken nem állított jelöltet. […] Szabadkán 
a Radics-párt listáján három magyar szerepelt, 
köztük egy, aki a kommunizmus bukása után me-
nekült Magyarországról Szabadkára, és akit az 
1941. évi bevonulás után a kommunizmus alatt 
elkövetett állítólagos cselekményeiért súlyosan 
elítélt a kecskeméti bíróság. Az ellenzéki blokk 
listáján számos magyar szerepelt, köztük több 

olyan, akik egy ideig jelentős szerepet játszottak 
a Magyar Pártban is: Lendvay József, Takács 
Antal, Macskovics Benedek, dr. Havas Emil, 
Návay Pál, Kuni György. Az ellenzéki blokknak a 
Pribicsevics-párt is tagja volt, és Szabadkán egyik 
jelöltje Lungulov Radivoj, a nacionalista moz-
galmak vezetője volt, így egészen különös hatást 
tett az, hogy a Magyar Pártból kivált és a magyar 
életben eddig vezető szerepre törekvő személyek 
együtt agitáltak azzal a Lungulov Radivojjal, 
aki a magyarság által meggyűlölt Pribicsevics 
szabadkai exponense volt. […] Voltak az orszá-
gos vezetők között is, akik nem helyeselték a 
radikálisokkal való megegyezést. Hiszen a radi-
kális párt volt az 1925. évi választáson min den
terrorcselekménynek haszonélvezője. A Tisza 
menti magyarok vezetői közül sokan sokáig vo-
nakodtak elismerni az egyezményt, azonban dr. 
Király Károly példája és elhatározása elhárította 
a komolyan fenyegető válságot. Király Károly 
lett a Zentai járás radikális – magyar párti közös 
listának első jelöltje.

Csuka 1995, 269–270.

1926. december 10.
Belgrádban meghalt Nikola Pašić.

Hory 1987, 232.

1926
„Évről-évre mindig több és több panasz hallat-
szik a földmívelő nép ajkán a nehéz és sanyarú 
idők ellen – írta a Szabadkán megjelent Magya-
rok Naptára az 1927. közönséges évre című kiad-
vány –, évről-évre több gazda intézi magához azt 
a nagy kérdést, hogy élünk meg? A gabonának 
ára napról-napra alacsonyabb lesz, az adók és 
egyéb terhek folyton szaporodnak, de növeked-
nek a gazdák igényei és szükséglete is. Nagyon 
világos tehát, hogy a kiadás nagyobb lévén, mint 
a bevétel, a dolog már sokáig nem tarthat így, az 
állapotoknak meg kell változniuk, vagy tönkre 
fog menni a föld népe. Nagyon igaz és nagyon 
jogos tehát a kérdés, hogy miként élünk így meg. 
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[…] Jelenlegi gazdasági rendszerünk kizárólag és 
csaknem egyedül a gabonatermelésre van alapít-
va. […] Ha aztán nincs jó termés, vagy nincs a 
gabonának ára, akkor nincs jövedelem sem. Ilyen 

gazdálkodás mellett – nem lévén kilátás rá, hogy 
a gabona ára nagyon emelkedjék –, sokáig már 
ki nem bírjuk.”

Magyarok Naptára, 99–100.





1927
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1927. január 6.
Szabadkán Szabó Márton rendezésében a Ju-
hászlegény, szegény juhászlegény című operettet 
vitték színre a Népkör teljes törzsgárdájának 
a felléptével. A sikeres operett tíznél is több 
előadást élt meg.

Garay 2012, 28.

1927. január 11.
Ünnepélyes keretek között felavatták az újjáépí-
tett szabadkai színházat. „Tizenkét esztendeig 
nem volt színháza Szuboticának – írta az  ese-
ményről tudósítva a Hírlap –, amely a színház égés 
előtt évtizedekig egyik legjelentősebb  központja 
volt a szerb és a magyar színházi kultúrának. 
Tizenkét évig meredeztek égnek szomorú szem-
rehányással a szuboticai kul túr temp lom kormos 
romjai, amíg végre háborús és forradalmas 
nyomorúságok után erélyes és kultúraszerető 
emberek kerültek a város élére, akik munkával, 
áldozattal, munkára serkentéssel, minden illeté-
kes hely megmozgatásával újra felépítették.”

Garay 2012, 28.

Az új színházat felavatták, és ekkor újra felmerült 
a kérdés, az itt élő magyarságban:  vajon mikor 
kapnak a magyarok színházat? Félmillió magyar 
élt a régi Jugoszláviában, a Szerb–Horvát–Szlo-
vén Királyság területén. De színházuk nem volt. 
Azt a Népkör igyekezett helyettesíteni,  mint a 
magyarság nem hivatalos színháza az évenként 
helyben adott 60–70, és a vidéken játszott 50–60 
előadással.

Garay 2012, 29.

1927. január 17.
Szabadkán a Szerb Radikális Párt és a Magyar 
Párt együttes rendezvényén 4–5000 résztvevő 
üdvözölte a koalíciós megállapodást.

Mészáros 1981, 176.

„Sok rokonszenvvel és örömmel olvastam a  Knyi-
 zsevni Szever terveiről. Nem értem azonban, 

hogyan kerülök én Ady, Babits és Kosztolányi 
társaságába. A fordítás szinte meghatott. Sok-
szor szorítom meg érte a kezét. De szerepelhe-
tek-e én evvel a verssel a mai magyar líra néhány 
reprezentatív értéke között? Legfeljebb, ha a 
lokális, vajdasági értékemet nem veszik fi gye-
lembe, ezt azonban nem igen szeretném. Nekem 
kevés közöm van a Vajdasággal, írásaimnak 
nincs local couleur-je, témáim és törekvéseim 
általánosak és emberiek.” (Leszkovác Mladennek 
Tesszalonikiből)

Szenteleky 1943, 36.

1927. január 20.
A Hírlap Szarka Lajos címmel vezércikket jelen-
tetett meg. Így hívták azt a magyar kisgazdát, aki 
a magyar egység szükségességéről meggyőződve 
visszalépett az ellenzéki jelöltségtől. A Hírlap 
vezércikkének hatása következtében számos, 
különösen a Zombor környéki ellenzéki magyar 
jelölt bejelentette, hogy visszalép, mert úgy érzi, 
a magyarság ellen vét az, aki megakadályozza a 
Magyar Pártot abban, hogy megmutathassa a 
magyar erőt a Vajdaságban.

Csuka 1995, 275.

Horgoson és Martonoson Sántha György, Király 
Károly, Nagy Ödön és Batta Péter indokolta meg 
a választási együttműködésre vonatkozó dön-
tést. […] Horgoson már az is újabb erőt adott, 
hogy a többesztendei betiltás után újra lehetett 
alakítani a Magyar Pártot, amelynek vezetősége 
a következőkből állott: Kenyeres Gábor elnök, 
Rácz István, Varga Ferenc, Berényi Gáspár, Fehér 
Lukács, Vass Jenő és dr. Kovács Gyula alelnökök. 
[…] Szabadkán az ellenzéki blokk gyűlésein Grol 
Milán, dr. Pleszkovics Lukács, Rájics Balázs, 
dr. Havas Emil. Macskovics Benedek, Lendvay 
Lajos, Lungulov Radivoj és mások ismertették 
a programokat. […] Az egyik nagyszabású ma-
gyar párti gyűlést Zomborban tartották meg, 
amelyen Prokopy Imre, a Magyar Párt főtitkára 
ismertette a Magyar Párt feladatát. Ugyanezen a 
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dolgozhatott, a belügyminiszter távirati rendel-
kezése alapján visszaadták a lefoglalt helyiséget, 
és tovább semmi akadálya nem volt annak, hogy 
ez a vallásos jellegű egyesület, amely teljesen ma-
gyar szellemben dolgozott, működhessen.

Csuka 1995, 276.

1927. január 30.
Zentán, ahol egykor megalakult a Magyar Párt, 
szimbolikus jelentősége volt annak, hogy a Tisza 
vidéki magyarság nagygyűlést tartott. A Tisza-
vidék volt mindenkor a magyar mozgalmak  ki-
induló pontja, és természetes hátvédje, mert ezen 
a területen lakott egységes tömegben a legna-
gyobb számmal a délvidéki magyarság. Csak a be-
telepített dobrovoljacok voltak az ellenőreik, és 
a magyarság vezető rétegei itt mutatták a leg-
nagyobb elszántságot. A nagygyűlést Török 
Máté adai kisgazda, az adai Magyar Párt elnöke 
nyitotta meg. Dr. Sántha György a Radikális 
Párttal kötött választási együttműködés jelentő-
ségét méltatta. A továbbiakban dr. Nagy Ödön, 
dr. Király Károly és dr. Prokopy Imre tartottak 
beszédet. (Prokopy beszédét könyvében közli 
Csuka János is.)

Csuka 1995, 271–273.

A magyarság és a németség létszámának ellensú-
lyozása érdekében a Vajdaságot kettéválasztották, 
és két „oblasztot”, tartományt alakítottak belőle. 
A magyarságnak igen súlyos sérelme volt az, hogy 
nemcsak a bánsági magyarok kerültek ehhez a 
belgrádi tartományhoz, hanem a Tisza mentiek 
is, ami rendkívül megnehezítette a Tisza mente 
ügyes-bajos dolgainak elintézését, és már eleve 
súlyos akadályokat gördített azoknak a magyar 
párti képviselőknek a munkája elé, akik a belgrádi 
tartományhoz tartoztak, mert ott természetesen a 
szerb elem volt a domináns. Becskereken dr. Vára-
dy Imre megpróbált mindent, hogy legalább a Ti-
sza menti magyarság kívánságai teljesedjenek, és 
még azzal is kísérletezett, hogy Becskerek legyen 
a második, a Vajdaságból kialakított tartomány 

gyűlésen dr. Krafft   István, a jugoszláviai németek 
vezére szólalt fel, Bajmokon pedig, amelynek 
magyarsága hősiesen kitartott a Magyar Párt 
mellett, dr. Strelitzky Dénes, dr. Deák Leó és 
dr. Palásthy Ödön.

Csuka 1995, 273. 

Újvidéken dr. Sántha György, Törley Bálint, Pro-
kopy Imre és Strelitzky Dénes szóltak a  magyar-
sághoz, és dr. Brezovszky, valamint Achs Izidor 
ismertette az újvidéki magyarság álláspontját.

Csuka 1995, 275.

1927. január 23.
Megtartották a tartománygyűlési választásokat, 
amely igazolta a Magyar Párt döntésének  he-
lyességét. Tizenhat magyar ember jutott man-
dátumhoz, ebből tizenkettő nyíltan a Magyar 
Párt tagjának vallotta magát. Magyar párti 
tartománygyűlési képviselő lett: dr. Várady Imre, 
dr. Deák Leó, dr. Palásthy Ödön, dr. Nagy Ödön, 
Tölgyessi Péter, Basch Andor, dr. Király Károly, 
Rácz István, dr. Balassa Pál, dr. Batta Péter, Jám-
bor Sándor, Szekszárdi Ferenc, míg a radikálisok 
Kiskároly Jánost (Topolya) és Gerber Nándort 
(Óbecse) a maguk listáján jelölték és segítették 
mandátumhoz. A Demokrata Párt listáján meg-
választott Kerepessy Vince (Zenta) és a Füg-
getlen Demokrata Párt listáján megválasztott 
Mohácsi Gyula (Ürményháza) mandátumával 
lettek tizenhatan a magyar tartománygyűlési 
képviselők.

Csuka 1995, 275.

A választásokat követően dr. Várady Imre nyilat-
kozott a Hírlapban.

Csuka 1995, 275–276.

A radikálisok hálája, ezt el kell ismerni, eléggé 
gyorsan bekövetkezett. Így Csúrogon, ahol a 
Katolikus Kör helyiségét már 1920-ban lefoglal-
ták és azóta hiábavaló volt a csúrogi magyarság 
minden próbálkozása, a Katolikus Kör nem 
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székhelye, hasztalan. A bácskai tartománynál is 
fölmerült az a kérdés, hogy hol legyen a székhely, 
mert a szerb nacionalisták és az újvidéki szerb 
lokálpatrióták azt akarták, hogy a tartomány-
gyűlés székhelye Újvidék legyen. A magyarság 
álláspontja az volt, hogy a tartománygyűlés 
székhelye csupán Zom bor lehet, és a Magyar 
Pártnak az első sikere abban állott, hogy rögtön a 
választás után elérte azt, hogy a szerb kívánságok 
mellőzésével a régi me gye székhelyt, Zombort 
tették meg a tartomány székhelyévé.

Csuka 1995, 277.

A szabadkai Népkör elnöki tisztségéről betegsé-
ge miatt lemondott Birkáss Gyula földbirtokos. 
Helyette egy igen agresszív csoport dr. Szántó 
Gábort akarta megtenni a Népkör elnökévé. Dr. 
Szántó évekkel azelőtt kilépett a Magyar Pártból, 
és a magyar radikálisok egyik exponált vezetője 
volt. A Magyar Pártnak az volt az álláspontja, 
hogy az elnöki posztra nem szabad aktív poli-
tikust választani, ezért Kiss Lajos földbirtokost 
kellett rábírni, hogy vállalja el a Népkör veze-
tését. […] A radikálisok mégis elérték, hogy dr. 
Szántó Gábor lett a Népkör elnöke, és a Magyar 
Párt vezető tagjai nagyrészt kimaradtak a Nép-
kör vezetőségéből. […] A jugoszláviai magyarság 
művelődési életének megszervezésében Törley 
Bálint járt az élen.

Csuka 1995, 278.

A magyar párti és a német párti tartománygyű-
lési képviselők már a tartománygyűlések meg-
alakulása előtt sürgették a községi választások 
megtartását. Ennek a kisebbségekre nézve még 
nagyobb jelentősége volt, mint a nagypolitikai 
kérdések eldöntésére hivatott nemzetgyűlési 
választásnak. A községek – elsősorban a magyar-
lakta városok és falvak – óriási terheket viseltek 
annak a szerencsétlen gazdálkodásnak a követ-
keztében, amely csak a nacionalista szemponto-
kat érvényesítette, és nem törődött a kisebbségi 
adófi zetők érdekeivel.

Csuka 1995, 279.

Szántó Róbert, szabadkai evangélikus lelkész, a 
Hírlap volt főszerkesztője, aki ebben az időben 
az aktív politikai munkától visszavonult, akciót 
kezdett egy magyar irodalmi folyóirat létesíté-
sére. Azt gondolta, hogy a magyar felbuzdulás 
meg fog nyilatkozni más kérdésekben is. A 
Magyar Párt több vezetője, elsősorban Törley 
Bálint a legnagyobb rokonszenvvel kísérte ezt 
a kezdeményezést, mégis megbukott, nem any-
nyira a magyar közönség, mint inkább a magyar 
irodalom délvidéki munkásainak a hibájából. 
Egészen furcsa volt ekkortájt a délvidéki magyar 
irodalom helyzete, mert az irodalmi munkában 
a vezető szerepet az emigráns írók és újságírók 
akarták magukhoz ragadni, és a tulajdonképpeni 
délvidéki írók egészséges politikai ösztönnel 
ellene voltak ennek a térhódításnak. A Hírlap 
maga határozottan ellenséges magatartást ta-
núsított minden emigráns munkával szemben, 
és ugyanígy járt el a másik kizárólag magyar 
újság, az Újvidéken megjelenő Délbácska, csak 
a Bácsmegyei Napló támogatta az emigráns szel-
lemű írókat. […] Ez utóbbi lap – amely az 1925. 
évi választási harcok idején teljesen a Magyar 
Párt ellen fordult, változtatott a politikáján, 
és újra közeledést keresett a Magyar Párthoz. 
A tisztán üzleti jellegű újság vezetősége felis-
merte azt, hogy a Magyar Párt mögött állnak 
a magyar tömegek, és ezért buzgón dolgozott a 
párt érdekében. A viszony igazán jó csak akkor 
lett, amikor a Bácsmegyei Napló elbocsátotta 
emigránsait.

Csuka 1995, 280.

1927. január
A Vajdaságban a JKP illegálisan terjesztette a  
szerb és magyar nyelven megjelentetett Rad-
nom na rodu grada i sela című brosúrát, ami 
a letartóztatások újabb hullámát indította el. 
Szabadkán házkutatást tartottak a mezőgazda-
sági munkások szövetségének irodájában, és a 
lefoglalt iratok alapján letartóztatták és bíróság 
elé állították Domány Jánost, a Szervezett Mun-
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kás főszerkesztőjét és Birkás Pétert, a Független 
Szakszervezet aktivistáját.

Mészáros 1981, 129.

1927. február 1.
A Magyar Párt vezetősége úgy látta, a leghelye-
sebb, ha a kormányon lévő Radikális Párttal köt 
választási megegyezést. A Radikális Párt az or-
szág legerősebb és legnagyobb pártja, és a Magyar 
Pártnak a népe iránti kötelessége azt parancsolta, 
hogy a holnapra és a holnaputánra is gondoljon, 
ezért kötött megegyezést a Radikális Párttal. 
Ennek a szerb pártnak azonban éppen a Vajda-
ságban igen erős ellenfelei vannak, elkeseredett 
és a politikai fanatizmus tüzétől fűtött ellenfelei, 
és ezen a választáson a Radikális Pártnak a Vajda-
ságban nemcsak presztízsérdekei, hanem szinte 
élet-érdekei is attól függtek, hogy a Magyar Párt 
mennyire tudja és mennyire akarja betartani a 
paktumot. A kérdés az volt, hogy a többször 
tízezer magyar választó tényleg a Magyar Párt 
mögött áll-e? Erre a kérdésre január 23-a adta 
meg a feleletet: a magyar választók tízezrei bi-
zonyságát adták annak, hogy híven kitartanak 
a pártjuk mellett, hogy csak a pártjukat követik, 
és valóban egyek a Magyar Párttal.

Magyar Kisebbség, 1927. február 1. 94–95.

1927. február eleje
Bácsföldvár ötezer főnyi magyar lakosságának 
a legnagyobb része már a megalakulásakor a 
Magyar Párthoz csatlakozott. Elnökévé Horváth 
Ferenc birtokost választották.

Csuka 1995, 280.

A német képviselők közölték a kormánnyal, 
hogy hajlandók a kormányt támogatni, de a 
kisebbségek politikai és gazdasági engedménye-
ket követelnek, s hogy az ipar- és kereskedelmi 
tárcát adják át a német pártnak. A német párt 
jelöltje erre a tárcára dr. Krafft   István, a párt 
vezére volt.

Csuka 1995, 281.

1927. február 6.
Az Országos Magyar Párt Szabadkán központi 
elnöki értekezletet tartott, amely után közle-
ményt adtak ki. (A kommünikét közli a köny-
vében Csuka János is.)

Csuka 1995, 281.

1927. február 9.
„Nem tudom, hogy a vajdasági magyar iro-
dalomról szóló vita folytatódik-e még a B. N. 
vasárnapi mellékletein. Én már nem folytatom 
tovább azt a diszkussziót. Oly törpének látszanak 
innen a dolgok, oly sutának és nevetségesnek a 
szócsaták. Boldogan és önfeledten szeretném 
hörpintgetni ennek a dúslevű életnek ragyogó 
kelyhét és feledni kicsit a nyűgöt, a sarat, a szür-
ke és ráncosarcú hétköznapokat.” (Leszkovác 
Mladennek, Le Caire-ből)

Szenteleky 1943, 38.

1927. február 11.
Az úgynevezett „ellenzéki magyarok” csoportja, 
azok, akik Pleszkovits Lukács és Havas Emil 
vezetésével a Szerb Demokrata Párttal kötöttek 
koalíciós megállapodást, a Hírlapban indulato-
san bírálták a Magyar Pártot a radikálisokhoz 
történő közeledése miatt. A koalíciós megállapo-
dásukat pedig a „vajdasági magyarság érdekeivel 
történő kereskedésnek” minősítették.

Mészáros 1981, 176.

1927. február 22.
A bácskai tartománygyűlés radikális pártja, 
ami kor már eldőlt, hogy a tartománygyűlés  szék-
  helye Zombor lesz, megbeszélésre hívta a ma-
gyarpárti és a németpárti képviselőket. Ezen a 
megbeszélésen megállapodtak arról, hogy  a ki-
sebbségi képviselők klubot alakítanak, és  csu pán 
előzetes tárgyalás után fognak együtt haladni, 
tehát minden fontosabb kérdésben a radikális, 
a magyar és a német párt klubja előzetesen  meg-
egyezik, és csak azután jár el együtt a tar to mány-
gyűlésen.

Csuka 1995, 283.
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A tartománygyűlés elnökévé dr. Manojlovics 
Vladiszlávot választották meg. […] Az állandó 
választmányban a Magyar Pártot dr. Deák  Leó 
képviselte, a német pártot Jeizel Henrik nyu-
galmazott bácsmegyei főjegyző. Az állandó 
választmány minden tagja mellé két helyettest 
választottak. Dr. Deák helyettesei dr. Ceisel La-
jos zom bori ügyvéd és Prokopy Imre, a Magyar 
Párt főtitkára lett. A tartományi szabályrende-
leteket előkészítő bizottságban dr. Pa lás thy 
Ödön képviselte a Magyar Pártot. A tartomány-
gyűlés összetétele a következő volt: 28 radikális, 
11 német párti, 6 magyar párti, 6 demokrata, 5 
Radics-párti, 2 Pribicsevics-párti és 1 Jovánovics-
párti. […] A magyar és a német párt úgy határo-
zott, hogy a tartománygyűlési képviselőik nem 
lépnek be a bácskai tartománygyűlés radikális 
klubjába, hanem külön klubot alakítanak. A 
Magyar Párt klubjának elnöke dr. Deák Leó, 
titkára dr. Palásthy Ödön, a klub tagjai dr.  Nagy 
Ödön (Szabadka), Szekszárdi Ferenc (Baranya), 
Tölgyessi Péter (Topolya) és Basch Andor (Csan -
tavér) voltak. A német klub elnöke Jeizel Hen-
rik lett, alelnöke Beatt Dániel, titkára Müller 
János.

Csuka 1995, 284–285.

1927. március 3.
A Hírlap vezércikkben követelte a magyar nyelv-
nek a köztestületben történő szabad használatát 
(A vezércikk részletét közli a könyvében Csuka 
János is.)

Csuka 1995, 285.

Pár nappal később Prokopy Imre írt vezércikket 
a Hírlapban, és részletes statisztikai kimutatást 
közölt a magyarság kulturális helyzetéről, és 
adatokkal bizonyította, hogy ez a helyzet im-
már tarthatatlan. Prokopy statisztikája szerint 
Jugoszlávia területén 178 gimnázium volt ebben 
az időben, tehát minden 6 700 lakosra egy kö-
zépiskola jutott. „Ennek alapján a magyarságnak 
még a legpesszimisztikusabb számítás szerint is 

legalább két gimnázium járna.” Prokopy közli: 
1918 óta tizenhat magyar kulturális egyesület 
szűnt meg, s ezeket részletesen is felsorolja.

Csuka 1995, 285–286.

1927. március 12.
„A Letopisz terve a vajdasági magyar irodalom 
fi gyelemmel kísérését illetőleg nagyon szép, szin-
te megható, de úgy hiszem Önnek nagyon kevés 
dolga akad, ha csak az itteni magyar irodalmat 
óhajtja fi gyelemmel kísérni. Szép lenne, ha kibő-
vülne a fi gyelő tekintet perspektívája a magyaror-
szági és erdélyi magyar irodalom felé, ahol nincs 
annyi laposság, szürkeség és dilettantizmus, mint 
erre mifelénk. Mindenesetre segítségére leszek, 
és fel fogom hívni a fi gyelmét egy-két fontosabb 
irodalmi eseményre. Azt már meghagytam, hogy 
minden itt megjelenő könyvből tiszteletpéldányt 
küldjenek Önnek. De ezek számára ne készítsen 
külön polcot könyvszekrényében! Egy évi ter-
més elfér egy lapos kabátzsebben.” (Leszkovác 
Mladennek, St. Sivac)

Szenteleky 1943, 39.

1927. március 15.
Gáj József A jugoszláv vallási és nemzeti kisebb-
ségek és az új középiskolai törvényjavaslat című 
tanulmányát közölte a Lugoson megjelenő 
Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai szem-
le, abból az alkalomból, hogy Belgrádban a 
szkups tina elé terjesztették az új középiskolai 
törvénytervezetet. „Az első, amit kifogásolnunk 
és sérelmeznünk kell az, hogy a javaslat egyetlen 
szóval sem említ kisebbségi középiskolákat, sőt 
felekezeti középiskolákról sem akar tudni. Ismer 
a javaslat állami középiskolát, ismer kerületi, 
járási és városi középiskolát, és ismer végül pri-
vát-társulati középiskolát, de sem felekezetről, 
sem nemzeti kisebbségről egyáltalán nem kíván 
tudni. Van ugyan ma állami magyar és német ta-
gozatú középiskola, de a jövendő törvény ezeket 
a most fennálló kisebbségi állami tagozatokat 
sem kodifi kálja imperativa, vagy név szerint, úgy 
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látszik tehát, hogy ad hoc miniszteri rendeletek-
től függ majd az existenciájuk.”

Magyar Kisebbség, 1927. március 15. 200–201.

1927. március 16.
Krafft   István német párti képviselő ismét beszé-
det mondott a parlamentben, amelyben felsorol-
ta a németek iskolával kapcsolatos sérelmeit, és 
Pri bicsevics Szvetozárt tette felelőssé azért, hogy 
az alkotmány pozitív rendelkezései megsértésével 
lehetetlenné tette a kisebbségi elemi oktatást is.

Csuka 1995, 288.

Dr. Deák Leó és dr. Strelitzky Dénes már eszten-
dők óta dolgoztak a nyugdíj nélküli magyar vas-
utasok ügyének rendezésén. Végül annyit sike-
rült elérniük, hogy a belgrádi vasúti vezérigazga-
tóság kiküldött Szabadkára egy főtisztviselőt, aki 
intézkedett a kérdéses ügyekben, ám ennek csak 
annyi eredménye lett, hogy a több száz kérvénye-
ző közül alig ötvenen kapták meg a nyugdíjat.

Csuka 1995, 289.

1927. március 23.
A külügyminisztérium javaslatot tett az oktatási 
minisztérium felé, melynek értelmében a nemze-
ti kisebbségeket oktató tanítóknak a szláv (szerb) 
többség soraiból kell kikerülniük – lehetőleg 
olyan környezetből, ahol korábban együtt élt a 
kisebbségekkel –, hogy az ország iránti lojalitásra 
történő nevelés minél hatásosabb legyen. A ta-
nítóképző növendékeit is elsősorban e szempont 
alapján kell kiválogatni.

Mészáros 1981, 197.

1927. március 28.
Az újvidéki Polgári Magyar Kaszinó ellen bom -
ba merényletet követtek el. Az Alkotmány utca 7. 
szám alatti épületet a magyarság közadakozás ból 
építette fel. […] A polgári magyar kaszinó har-
minc esztendeje állott fenn, elnöke dr.  Pro fuma 
Béla, Újvidék utolsó magyar  pol gármestere volt, 
aki éppen azért, mert ezt a  tiszt séget töltötte be, 

nem vállalt meghatározó szerepet a Magyar Párt-
ban. […] A merénylet nagy felháborodást keltett 
az újvidéki szerb körökben is, és dr. Tapavica 
Gyókó, a radikális párt elnöke a kora délelőtti 
órákban megjelent a magyar polgári kaszinó ve-
zetősége előtt, és a legnagyobb sajnálkozásának 
adott hangot.

Csuka 1995, 289–290.

1927. március 30.
Makszimovics Bozso volt belügyminiszter, a 
belgrádi Vreme című hetilapban kifogásolta a 
magyar nyelv használatát. Írását így fejezi be: 
„A miniszterelnök és környezetének protekto-
rátusa alatt a nem nacionális, hazaáruló, gyanús 
elemek legyőzhetetlenek lesznek.” (A cikket a 
könyvében közli Csuka János is. )

Csuka 1995, 333–335.

A támadások a magyarság ellen nem szűntek 
meg. A Pravda, a külügyminisztérium félhivata-
los lapja és a Politika, amely a legnívósabb szerb 
újság volt, részletesen foglalkoztak Makszimovics 
Bozso vádjaival, a Makszimovics álláspontját 
helyeselték. A Vreme pedig nyílt levelet közölt, 
amelyben Momcsilovics Bozso volt belügymi-
niszter, Nincsics Momcsiló volt külügyminiszter 
és Sztojadinovics Milán volt pénzügyminiszter 
együttesen támadták a Vukicsevics-kormányt, 
és a vajdasági állapotokról szólva azt mondták, 
hogy a Vajdaságban a szerbek ténylegesen el 
vannak nyomva. A három volt miniszter nyílt 
levelét a hadügyminiszterhez intézte és felpana-
szolta azt is, hogy a községek tisztviselői karából 
eltávolítják a volt dobrovoljacokat és tartalékos 
tiszteket, mert a magyarok üldözik őket.

Csuka 1995, 336.

1927. március
A lapok hosszan cikkeztek arról, hogy a Délvi-
déken 400 nyugdíjas magyar vasutastól vonták 
meg a nyugdíj folyósítását, azzal az indoklással, 
hogy „rendezetlen” az állampolgárságuk.

Mészáros 1981, 178.
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1927. április 1.
További 1500 magyar családot fenyeget a veszély, 
hogy megélhetési lehetőség nélkül maradnak. A 
hatóságok kifogása ismét a „rendezetlen” állam-
polgárság volt.

Mészáros 1981, 178.

1927. április 4–6.
Bethlen István Rómába látogatott. 5-én ba-
rátsági, békéltető eljárási és választott bírósági 
szerződést írtak alá. (Szövegét közli Halmosy: i. 
m. 267–271.) Ezzel fordulópont következett be 
Olaszország közép- és délkelet-európai politiká-
jában. Magyarország pedig kiszabadult nemzet-
közi elszigeteltségéből. (Pritz Pál jegyzete.)

Hory 1987, 460.

Rómában gróf Bethlen István miniszterelnök 
alá írta Magyarország és Olaszország között a 
barátsági, békéltető eljárási és választott bíró sági 
szerződést. Megállapodtak a kisantant  álla-
mokkal és Ausztriával szembeni közös politika ki-
dolgozásában. Mussolini miniszterelnök  ígé retet 
tett az Osztrák–Magyar Monarchiától az első 
világháborúban zsákmányolt fegyverek vissza-
adásában. Magyarország számára ezzel véget 
ért a teljes izoláltság korszaka. Ugyanakkor  Ju-
goszlávia számára ez újabb kihívást jelentett, 
Belgrád úgy érezte, hogy új szövetség jött létre 
a délszláv állam ellen. Párizs arra fi gyelmeztette 
Rómát és Budapestet, lépéseket tesz a szövetség 
Albániával és Bulgáriával történő esetleges bő-
vítése ellen. Benes a kisantant elleni kihívásként 
értelmezte az új helyzetet. Felismerte, hogy ezzel 
a szerződéssel Csehszlovákia jelentősen veszített 
a Duna-völgyi hegemóniájából.

Benda 1983, 903.; Vinaver 1971, 344–345.,  371.

1927. április 7.
A bácskai tartománygyűlésen Jeizel Henrik  szerb
nyelven felolvasta a német kisebbség tíz pontba 
szedett kívánságát. (A tíz pontot közli a köny-
vében Csuka János is.) Jeizel a deklaráció felol-

vasása után engedélyt kért arra, hogy németül 
is szólhasson, de Manojlovics elnök ezt megtil-
totta. […] Dr. Palásthy Ödön hozzászólásában 
javasolta: „A bácskai tartomány ügyrendjének 
21. szakaszaként iktassanak be a jog biztosítá sára 
egy szakaszt a következő szöveggel: A tar to-
mánygyűlésen bárki, aki ott szólás jogával bír, 
akár államnyelven, akár saját anyanyelvén is 
felszólalhat.”

Csuka 1995, 292–294.

1927. április 10.
A Hírlap a botrányos tartománygyűlésről  tudó-
sított. […] Vuics Jocó zentai földbirtokos nyi-
latkozata szerint: „Az 1918. november 25-i  szerb 
nemzeti nagygyűlésen hozott rezolúcióban, 
amely a Magyarországtól való elszakadást  ki-
mondta, van egy pont, amely a Vajdaságban 
élő kisebbségek kulturális fejlődését és szabad 
nyelvhasználatát megengedi. Nagyon csodál-
kozom, hogy a tartománygyűlésnek több tagja, 
aki ennek a rezolúciónak a létrehozásában részt 
vett, ezt szem elől tévesztette. Az én álláspontom 
az, hogy amilyen kötelességünk volt nekünk, 
szerbeknek a magyar éra alatt fajunk és nemze-
tiségünk érdekében küzdeni, éppolyan köteles-
ségünk előmozdítani, hogy az itt élő kisebbségek 
új hazájuk őszinte barátai legyenek. És ezt csak 
úgy érhetjük el, ha az olyan ügyeket, amelyekhez 
a kisebbségek vitális érdekei fűződnek, megértés-
sel és a kisebbségek megelégedésére intézzük el az 
állam nemzeti létének szem előtt tartásával.”

Csuka 1995, 297–298.

1927. május 1.
Szabadka püspökévé szentelték Budanović Laj -
čo (Budánovity Lajos) római katolikus plébánost 
(1873–1958).

Új Ember Kalendárium 2002, 104.; Mészáros 
1981, 211.
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határozottabb tárgyalásokat folytatott. Szabad-
kán választási együttműködési megállapodást 
kötött a radikálisokkal, Zomborban viszont a 
demokratákkal jött létre előzetes megállapodás. 
Újvidéken a Magyar Párt helyi szervezete úgy 
döntött, önállóan indul a választásokon, az 
úgynevezett „ellenzéki magyarok” – a szabadkai 
Pleszkovits Lukács és csoportja – szakítottak a 
demokratákkal, és önálló listát állítottak. (For-
rás: Bácsmegyei Napló, 1927. augusztus 10.)

Mészáros 1981, 180.

A szabadkai választókerületben dr. Strelitzky 
Dénest és dr. Nagy Ödönt jelölték, a bánsági 
választókerületben dr. Várady Imrét, a zombori 
kerületben dr. Deák Leó és Prokopy Imre, az 
újvidéki kerületben pedig dr. Király Károly 
listavezető mellett dr. Brezovszky Nándor, dr. 
Wilt Vilmos, Pásthy Máté és Achs Izidor voltak 
a jelöltek.

Csuka 1995, 304.

1927. június 16.
A Bácsmegyei Napló beszámol arról, hogy Belg-
rádban a miniszterelnök fogadta dr. Várady 
Imrét, Strelitzky Dénest és Prokopy Imrét, a Ma-
gyar Párt küldöttségét, akik átadták a magyarság 
sérelmeit összefoglaló memorandumot.

Mészáros 1981, 180.

1927. június 25.
Az oktatási minisztérium rendeletben utasítja a 
tanítóképzők és gimnáziumok igazgatóit, hogy 
a magyar, a német és a ruszin általános iskolák 
tanítói elsősorban a szerb tanítójelöltek soraiból 
kerüljenek ki, hiszen a hazafiasságra történő 
nevelésnek ez a legkézenfekvőbb módja.

Mészáros 1981, 197.

1927. július 21.
Lord Rothermeer terjedelmes cikket közölt a 
londoni Daily Mail című lapban, melyben föl-
emelte a szavát Magyarország megnyomorítása 

1927. május 4.
A Hírlapban megjelent Prokopy Imre A te lecs-
kai példa című írása. (Könyvében idézi Csuka 
János is.)

Csuka 1995, 289–299.

Dr. Sztipics Károly szabadkai főispán a Budapes-
ti Hírlapban a magyar–jugoszláv közeledésről 
nyilatkozott.

Csuka 1995, 299.

1927. május
A Magyar Párt vezetői hatalmas szervezőmun-
kát folytattak. Prokopy Imre, dr. Palásthy Ödön, 
és Récsey János Gomboson, Doroszlón, Szil bá-
cson, Bezdánban, Csonoplyán, Kulán, Új ver-
bászon, Óverbászon szervezték mag a pártot, és 
ebben a munkában részt vett Spanyol József és 
Mérő Ignác is. […] A Magyar Párt így, ez időben 
valóban azzá lett, aminek lennie kellett, a ma-
gyarság egyetemének összefogása és valamennyi 
magyar erőnek egybegyűjtése.

Csuka 1995, 300–301.

Manojlovics Dusán szabadkai főispán közben-
járásával létrejött Vukicsevics Vélya miniszterel-
nök és a Magyar Párt vezetői közötti választási 
egyezmény. […] A szabadkai választókerületre 
vonatkozóan rögtön megkötötték az egyez-
ményt, a zombori választókerületben azonban 
Lalosevics János radikális párti képviselő merev 
magatartása meghiúsította az együttműködést, 
ezért a zombori Magyar Párt a demokrata párt-
tal kötött választási egyezséget. […] Újvidéken 
semmilyen eredményre nem vezettek a választási 
együttműködési megbeszélések, ezért ott a ma-
gyarok önálló választási listával indultak.

Csuka 1995, 303–304.

Az országgyűlési választások közeledtével (szep-
tember 11.) a Magyar Párt erőteljes szervező-
munkába kezdett. Okulva a korábbi koalíciós 
megállapodások kudarcán, a szerb pártokkal 
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ellen. Ezt követően David Lloyd George augusz-
tus 30-án, szeptember 8-án ugyancsak Magyar-
ország védelmére kelt. Októberben a Daily Mail 
háromszor tért vissza a magyar kérdésre.

Vinaver 1971, 351.

1927. július 27.
Társadalmi egyesületek és a gazdasági érdekkép-
viseletek kezdeményezésére, a kormány  jóvá-
hagyásával megalakult a Magyar Revíziós Liga, 
amelytől azt várták, hogy egyszerre reprezentatív 
és hatékony szervezet lesz, amely külföldön szín-
vonalas or szág pro pagandát végez, belföldön 
pedig aff éle revizionista „népfrontot” hoz létre. 
Ezeknek az elvárásoknak a Liga csak részben volt 
képes megfelelni, mindenesetre Herczeg Ferenc 
vezetése alatt hamarosan a legnagyobb re víziós 
szervezetté nőtte ki magát. A német meg szállásig 
történő működése során közel  300 könyvet je-
lentetett meg magyarul és nyolc  idegen nyelven, 
továbbá folyóiratot s idegen  nyelvű hírleveleket 
adott ki, képviseletet tartott fenn Amszterdam-
ban, Berlinben, Genfben,  Londonban, Milánó-
ban, Párizsban, Varsóban,  Wa shingtonban, Dél-
Amerikában. A Magyar Revíziós Liga nem hirde-
tett tételes programot, s a propagandában az etni-
kai alapú és az integrális revízió gondolata később 
sem vált el élesen egymástól. Kiadványai a nagy 
hagyományú magyar gravaminális politikára és 
a már Apponyi párizsi beszédében elővezetett 
érvekre alapozva igyekezett növelni a békeszer-
ződést ellenzők táborát. Tagadták Magyarország 
háborús felelősségét, bírálták a békeszerzők rész-
rehajlását. A revízió lehetőségét az ismert jogi ar-
gumentumokkal is alátámasztották: hivatkoztak 
a népszövetségi egyezségokmánynak az „alkal-
mazhatatlanná vált szerződések” felülvizsgálatát 
lehetővé tevő 19. cikkére és a Millerand-féle 
kísérőlevélre. Tételes területi követeléseket egyet-
len munka sem tartalmazott, ám sokatmondó, 
hogy a Liga mindvégig a korlátozott mértékben 
modernizálni kívánt történelmi Magyarorszá-
got propagálta. A történeti jogra, a civilizációs 

haladottságra és a gazdasági nagytér előnyeire, 
valamint a nemzetiségi elvre s az önrendelkezési 
jogra való hivatkozások burkoltan mind az inte-
ger Magyarország visszaállítását szorgalmazták.

Zeidler 2001, 18–19.

Budapesten megalakult a Magyar Revíziós Liga, 
elnökévé a verseci születésű népszerű írót, Her-
czeg Ferencet választották.

Benda 1983, 904.

1927. július
Megkezdődött a választási küzdelem. Radics 
István a Narodni val című lapban kiáltványt  bo-
csátott ki a magyarokhoz, […] amelyben  nyilat-
kozatot tett, hogy a horvát parasztpárt a magyar-
ság minden kulturális és gazdasági követelését 
támogatni fogja. (Csuka János könyvében rész-
letet idéz az írásból.) A Magyar Párt választási 
gyűléseinek és a résztvevők felsorolása.

Csuka 1995, 305.

1927. augusztus 14.
Fényes ünnepséget rendeztek a zombori Magyar 
Iparos Dalárda fennállásának 40. évfordulója 
alkalmából.

Mészáros 1981, 234.

1927. augusztus 27.
A Hírlap a péterrévei, az óbecsei, a bácsföldvári 
és a temerini magyarság elárulásáról cikkezett. 
Dr. Balassa Pál, aki a Magyar Pártban komoly 
szerepet játszott, Király Károly ellen fordult, és 
teljes erővel támogatta Sztankovics Szvetozár 
földművelésügyi minisztert. […] Dr. Várady Imre 
a választási agitáció során kénytelen volt nyilat-
kozatot közzétenni, amelyben cáfolta, hogy neki 
csak magyarosított neve van és zsidó származású. 
Kénytelen volt bizonyítani, hogy unokafi vére, 
Várady Lajos Árpád kalocsai érsek volt, és egyik 
nagybátyja közel hatvanöt éven keresztül volt 
Becskerek város plébánosa és a Csanád megyei 
egyház kanonoka.

Csuka 1995, 307.
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fi gyelmeztette a jegyzőket, hogy minden válasz-
tási visszaélést a legszigorúbban meg fog torolni. 
Különösen nehéz volt a helyzet az Óbecsei járás-
ban, ahol Szijacsics Jankó járási radikális párti 
jelölt támogatására Balassa Pál egy negyventagú 
bizottságot szervezett meg, hogy a magyarokat 
az önálló listával induló Magyar Párt ellen fordít-
sa. Berecz Kálmán szenttamási plébános erélyes 
fellépése ezt meghiúsította, de az nagy baj volt, 
hogy a radikális párti jegyzők minden rendel-
kezést kijátszva, a magyar választók tömegeit 
kihagyták a választói névjegyzékből.

Csuka 1995, 311.

1927. szeptember 12. 
(Mészáros: szeptember 11.)
A választások napja. Az eredményekről a Hír-
lap így tudósított: Két magyar párti képviselőt 
választott a Vajdaság magyarsága, dr. Várady 
Imrét és dr. Strelitzky Dénest, dr. Nagy Ödön 
68 és dr. Deák Leó 136 szavazattal maradt le. 
Dr. Király Károlyt, aki az újvidéki kerületben 
önálló magyar listával indult a harcba, teljesen 
háttérbe szorította az a rendszeres megfélemlítési 
hadjárat, amelyet az óbecsei járásban folytat-
tak a magyarság ellen. Dr. Deák Leót is ez a 
titokzatos megfélemlítési hadjárat ütötte el a 
mandátumtól, mert a magyar nép félt leszavazni. 
A szabadkai választókerületben, ahol a Magyar 
Párt és a radikális párt közös listával indultak, 
16.457 szavazatot kaptak. Kanizsa város, ahol 
a magyarság alkotta a nagy többséget, 1043 
szavazatot adott, Zenta város, melynek lakossága 
majdnem tisztán magyar, 2421 szavazatot adott, 
a túlnyomó  rész ben magyar lakosságú zentai 
járás 3334, a topolyai járás, amelynek lakossága 
szintén túlnyomó részben magyar, és ahol az oda-
telepített dobrovoljacok mind a demokrata párt 
tagjai voltak, 4372 szavazatot adott. Bajmokon 
az összes magyarok, szám szerint 760-an a közös 
magyar–radikális listára szavaztak, és a szabadkai 
belső területen, ahol a magyar szavazók voltak 
többségben, 1429 polgár adta le szavazatát a 

A szabadkai közgyűlésen először jelent meg 
kinevezett magyar városi képviselő, dr. Vécsei 
Samu.

Csuka 1995, 307.

1927. szeptember 3.
Pribicsevics Szvetozár lapja, a Recs cikket jelente-
tett meg A magyarok kolonizálása címmel. „Az 
agrárreform minisztériumban a következőket 
konstatáltuk: A szabadkai kerületben, közvet-
lenül a magyar határ mentén az agrárreform 
minisztérium 250-032/927. szám alatti döntése 
alapján 457 hold földet 56 magyar és egy német 
között kiosztottak. Ezeknek a földtulajdono-
soknak nemzetiségét a katonai hatóságok is 
megállapították, tehát a határon ahelyett, hogy 
saját embereink között osztanának földet, a 
magyaroknak ajándékoznak. Az agrárreform mi-
nisztérium engedélyezte a Hirsch-féle 524 hold 
föld eladását. A földet ötvenhatan vették meg, 
ezek között negyvennyolc magyar nemzetiségű, 
tehát itt is favorizálták a magyarokat.”

Csuka 1995, 309.

Az Újvidéken megjelenő Radikál című lap a 
genfi  kongresszus kapcsán a kisebbségekről írt 
cikket […], s a leghevesebben tiltakozott az 
autonómia gondolata ellen, mert az szeparatiz-
mus lenne, és a jugoszláv alkotmány valamennyi 
állampolgár jogait egyformán biztosítja, arra 
semmi szükség nincsen. A vajdasági németek 
egy autonómiában túlságosan megerősödnének, 
a magyarok pedig az ezer esztendős magyar 
állam képét éreznék túlságosan szemük előtt, 
ami mindenképpen veszedelmes volna, tehát 
még csak kulturális autonómiáról sem szabad 
beszélni senkinek sem.

Csuka 1995, 310.

1927. szeptember 8.
Lukics Predrág bácskai főispán, aki különben 
a Demokrata Párthoz tartozott, pár nappal a 
választás előtt rendeletet adott ki, amelyben 
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gyűlési képviselőválasztás. A községi választások 
nemcsak politikai jelentőségűek voltak, hanem 
gazdaságiak is, és a józan délvidéki magyar nép, 
amely a gazdag bácskai földön, a dús bánsági 
humuszon csak úgy tudott boldogulni, hogy 
mindig többet dolgozott, mint Közép-Euró-
pában bárhol a parasztság, igen súlyosan érezte 
azt, hogy a községi autonómia hiánya miatt, 
munkájának egy része kárba vész.

Csuka 1995, 316–317.

A szabadkai község területén a demokraták-
nál első helyen Lendvai József, dr. Rabstein 
Mátyás, Pataky Antal, dr. Havas Emil voltak a 
jelöltek. A Radics-pártban nem voltak komo-
lyan számba jöhető magyar jelöltek, és azok 
a magyarok, akiket egyáltalán jelöltek, nem 
szerepelhettek olyan helyeken, ahol reményük 
lehetett a megválasztásra. A munkáspártnak 
számos magyar jelöltje volt, és a Magyar Párt a 
külön munkáspárti listát helyeselte, mert arra 
számított, hogy a munkáspárti magyar városi 
képviselők minden olyan kérdésben, amelyet a 
Magyar Párt a magyar munkásság érdekeinek 
megvédésére akar megoldani, a Magyar Párttal 
fognak együtt harcolni. Magyar szempontból 
a legkevésbé volt előnyös, hog y a Lloyd, a 
szabadkai kereskedők egyesülete külön listát 
állított, ami szétforgácsolta a választókat, és a 
jugoszláviai arányos választási eredményszámítás 
mellett kisebbíti a Magyar Párt esélyeit. (Csuka 
János könyvében felsorolja az 1927. évi községi 
választások jelöltjeit.)

Csuka 1995, 321–322.

A Magyar Párt mindenütt, ahol önálló listával 
indult, teljes győzelmet aratott. A színmagyar 
községekben a községi képviselőtestület több-
ségét tudta megszerezni, a vegyes lakosságú 
helyeken a magyar lakosság számarányának és 
kulturális nívójának megfelelő helyeket tudott 
biztosítani.

Csuka 1995, 325.

magyar listára. […] A magyar párti Strelitzkyn 
és Váradyn kívül a radikális párti Sztirlich Béla 
és a demokrata párti Kerepesi Vince jutott be a 
parlamentbe. Dr. Pleszkovics Lukács mindössze 
615 szavazatot kapott a szabadkai kerületben, 
úgyhogy nemcsak kimaradt a parlamentből, de 
a választási vereség után el is tűnt a jugoszláviai 
magyar közéletből.  […] A becskereki választóke-
rületben a Magyar Párt és a Radikális Párt össze-
sen 16.979 szavazatot kapott. Ebből a kerületből 
Várady Imrén kívül még egy kisebbségi képviselő 
jutott mandátumhoz, dr. Neuner Vilmos német 
párti. A Német Párt 8591 szavazatot kapott. […] 
Az újvidéki választókerületben a Magyar Párt 
3418 szavazatot kapott, és ha tekintetbe vesszük, 
hogy a radikális párt 14 072, a demokrata 8213, 
a német párt pedig 6140 szavazatot kapott, 
igen szép eredménynek tekinthető. (Mészáros 
hivatkozik a Hírlap szeptember 12-i összefoglaló 
írására.)

Csuka 1995, 311–312.; Mészáros 1981, 181.

A választási terror az óbecsei és a Szenttamási 
járásban volt a legkegyetlenebb. (Erről Csuka 
János könyvében részletesen beszámol.) Szent-
tamáson a Magyar Párt elnökét, Paja János 
hetvenesztendős gazdálkodót és a Magyar Párt 
urnaőreit, Rátz Jánost, Sebők Józsefet, Zóni Fe-
rencet, Zabik Józsefet beidézték a rendőrségre. 
Berecz Kálmán plébános tanácsára a beidézett 
emberek, mielőtt a rendőrségre mentek volna, 
megjelentek dr. Majoros József szenttamási or-
vosnál, és megvizsgáltatták magukat.

Csuka 1995, 312–314.

1927. november 8. 
(Mészáros szerint: november 6.)
Megtartották a községi választásokat. […] A ma-
gyar tömegek legelső kívánsága a Magyar  Párttal 
szemben mindig az volt, hogy teremtsen lehető-
séget a községi választások megtartására. […] A 
községi választás kiírása sokkal nagyobb hatást 
keltett a magyar tömegekben, mint a nemzet-



■ 134 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Zentán a Magyar Párt valósággal uralta a  város-
házát, mert nemcsak a saját 266 magyar képvi-
selője került be a közgyűlésbe, hanem a többi 
pártok magyar tagjaival együtt a nyolcvantagú 
képviselőtestületbe 55 magyar volt, így meg-
szerezték az abszolút többséget. A magyar  kép-
viselők általában hűséget tanúsítottak a magyar-
sággal szemben, az egyetlen kivétel Péterréve 
volt, ahol a mindig nagyon elkeseredett szegény 
magyar munkásság húsz munkáspárti képviselőt 
választott, és a Magyar Pártnak csak nyolc kép-
viselői hely jutott.

Csuka 1995, 326.

A községi választásokon a Magyar Párt összesen 
212 községi mandátumot szerzett. Hivatkozás: 
Bácsmegyei Napló, november 8.

Mészáros 1981, 182.

1927 ősze
Prokopy Imre már 1926-ban összehívta a  szabad-
kai Népkörben a jugoszláviai magyar  szellemi 
munkásokat és a politikai vezetőket, hogy egy 
Magyar Közművelődési Szövetséget létesítse-
nek. Az első tanácskozáson már negyven előadó 
jelentkezett, de a politikai zűrzavar miatt csak 
1927 őszén fogott hozzá a tervének további 
kiépítéséhez. A Magyar Közművelődési Szö-
vetség alapszabályát is elkészítette, és erről a 
Hírlapban a következőképpen számolt be: „A 
kész alapszabályokat 1926. október hó elején 
kritikai észrevételezés céljából Milkó Izidor, 
dr. Törley Bálint, Strelitzky Dénes, dr. Szántó 
Róbert, Havas Károly, Wilt Vilmos, dr. Békeff y 
György, Mara Jenő, dr. Pleszkovics Lukács és 
Szántó Gábor uraknak küldtem meg, ezzel is 
jelezni akarván, hogy kulturális kérdésekben 
pártpolitikai és világnézeti szempontok nem 
emelhetnek köztünk válaszfalat.” […] Az alap-
szabályokat Prokopy Imre benyújtotta a belügy-
minisztériumhoz jóváhagyás végett, azonban egy 
esztendő elmúltával sem kapott választ.

Csuka 1995, 318.

Az agrárreform igazságtalanságát a magyarság 
nemcsak abban látta, hogy a magyar földbir-
tokosoktól elvették a földet, és a kártalanítás 
még mindig késett, hanem abban is, és elsősor-
ban abban, hogy a földnélküli mezőgazdasági 
munkások, akik az agrárreform következtében 
elveszítették kenyérkereseti lehetőségeiket, mert 
a nagy gazdaságok megszűnésével a munkaal-
kalmak száma csökkent, nem kaphattak földet. 
[…] Igen nagy haladás volt az, hogy az 1927. 
évi nemzetgyűlési választás lezajlása után az 
örökös magyar sürgetésre megengedték, hogy a 
szabaddá lett földbirtokokat a szabadkai válasz-
tókerületben magyar parasztok is megvásárol-
hassák. Ez Szubotics Dusán igazságügyminiszter 
közbenjárása által vált lehetségessé. Az ilyenfajta 
földszerzés a kisemberek véletlen szerencséje volt 
csupán, és annyira szórványos, annyira rendkí-
vüli, hogy ezek a pár holdas parcellák, amelyek 
összesen körülbelül 90 családnak jutottak, nem 
sokat jelentettek a magyar tömeg földnyomorú-
ságának és földéhségének enyhítésére.

Csuka 1995, 318–319.

Az agrárreform lehetetlen végrehajtása ebben 
az időben más bonyodalmakat is okozott. A 
bácstopolyai járásban a jugoszláv agrárreform 
törvény (nem volt törvény, csak miniszteri  ren-
delet – M. F.) világos megsértésével egyes  ma-
gyar birtokokat elvettek és felosztottak a  dob  ro-
voljacok között. Topolya közelében özv. Baj sai 
Voj nitsné, özv. Kalmárné és még néhány más 
birtokos egész földbirtokát szétosztották,  és  
ezek esztendőkig tartó hajsza és  után já rás  után,
amelyek természetesen rengetegpénzt  is  fele-
mésztet tek, visszakaptak ötszáz holdat a törvény 
előírása szerint, azonban ez az ötszáz hold  már 
fel volt osztva a dobrovoljacok között, akik ma-
gukat a visszautalt föld jogos tulajdonosai nak 
tekintették. A vélt jogaikban sértett dob ro-
voljacok semmit sem törődtek a hozzájuk érke-
zett hivatalos írásokkal, a földeket nem  hagyták 
el, és végül a bácskai főispán kénytelen volt 
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katonaságot kérni, hogy a fegyveres ellenállással 
fenyegetőző dobrovoljacokat rábírja arra, hogy 
a földet visszaadják.

Csuka 1995, 327.

Mindössze négy magyar párti képviselő volt a 
belgrádi tartománygyűlésen: dr. Várady Imre, 
dr. Batta Péter, dr. Király Károly és Rácz István 
(Horgos). Dr. Várady nemzetgyűlési képviselővé 
történt megválasztása után lemondott a tarto-
mánygyűlési képviselői mandátumáról.

Csuka 1995, 319.

Felső-Bácskában a községi választási kampányt 
Balázs-Piri Kálmán irányította.

Csuka 1995, 325.

1927. október 16.
A Hírlap közölte a kopácsi Faragó Istvánnak és 
Darányi Jánosnak, a vajdasági parasztpárt  el-
nökének és alelnökének levelét, amelyben beje-
lentik, hogy kilépnek a pártból, s hogy ezután a 
Magyar Pártban kívánnak tevékenykedni.

Csuka 1995, 324.

A magyar kívánságokat leginkább a községi au-
tonómián belül lehetett megvalósítani. Az első 
kívánság az volt, hogy a községi képviselő-tes-
tületekben az anyanyelven lehessen felszólalni. 
Ez a követelés mindenütt érvényesült, először 
a szabadkai közgyűlési teremben, ahol rögtön 
magyarul beszéltek a képviselők.

Csuka 1995, 328.

Makszimovics Bozso volt belügyminiszter a belg-
rádi Politikában cikket jelentetett meg,  amely-
ben az olvasható: „Ma ezen a vidéken a magya-
rok és a magyarón elemek jelentenek mindet 
és mindenkit.” (A cikket Csuka János közli a 
könyvében.)

Csuka 1995, 329–330.

1927. november 4.
Zomborban Molnár Ferenc Játék a kastélyban 
című színművének a bemutatásával megnyílt a 
magyar színház. Földesy Sándor volt felvidéki 
színházigazgató – aki korábban Zomborban 
is játszott – hosszú utánajárással szeptember-
ben engedélyt kapott állandó magyar színház 
működtetésére. Társulatát a Felvidékről hozta, 
mert szerb állampolgárrá lett magyar színészt 
már nem talált a Délvidéken. Háromszor tűzték 
ki a megnyitó előadás időpontját, de azt a szerb 
hivatal háromszor akadályozta meg. Amikor már 
a játékengedély megvolt, az együttes nem kapott 
beutazási engedélyt. Amikor megvolt a beutazási 
engedély, a cenzúra Belgrádba kérte a darabok 
szövegkönyvét. Amikor ez is megtörtént, a vám-
hatóságok a kitűzött darab díszleteit tartották 
vissza. Végül Földesy idegen állampolgársága volt 
az akadály, aki azután az engedélyét átadta egy 
belgrádi magyar újságírónak. A bemutatót köve-
tően – arra hivatkozva, hogy a színtársulat tagjai 
közül tizenhatan csehszlovák állampolgárok – a 
színtársulatot kiutasították Jugoszláviából.

Olay 1930, 379–380.

1927. november 11.
Párizsban aláírták a francia–jugoszláv barátsági 
szerződést. Belgrád ezt a magyar–olasz barátsági 
szerződéssel szembeni határozott gesztusnak, 
Párizs pedig Olaszországnak szánt fi gyelmezte-
tésnek tekintette.

Vinaver 1971, 359.

1927. november 19.
Kálmán Imre népszerű operettjét, a Csárdáski-
rálynőt Szabó Márton rendezésében mutatta be 
a szabadkai Népkör műkedvelő társulata.

Garay 2012, 33.

1927. november 26.
„…öt rossz regényt kaptam, melyek a B. N. pá-
lyázatára érkeztek be (csupán az öt legjobbat 
küldték s így el sem tudom képzelni milyen rosz-



■ 136 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

1927. december 19.
„Kedves uram, örömmel vettem körlevelét és 
megszervezési tervezetét. Sok rokonszenvvel ál-
lok Ön mellé és veszek részt a Kévében, ameny-
nyiben azt valóban életre lehet kelteni. Már sok 
kudarcnak, elcsuklásnak, csüggedésbe fulladt 
akarásoknak voltam tanúja és átélője, hitem 
fanyar és fáradt, mégis bízom a Kéve életbeszök-
kenésében, mert bízom az Ön izmos hitében és 
tehetségében. Engedje meg, hogy ez alkalommal 
köszönetet küldjek meleg, megértő soraiért, me-
lyeket a Bazsalikomról írt a B. N.-ban.” (Csuka 
Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 57.

1927. december 20.
Amikor 1927. december 20-án különböző okok-
ból elköltöztem Zomborból, 30 évi működésem 
színhelyéről, és elhagytam az 1918. november 
13-án idegen uralom alá került Bácskát, tettem 
ezt azzal a szilárd elhatározással, hogy minden 
erőmet az ott élő magyar testvérek védelmének és 
az elszakított Délvidék visszaszerzésére irányuló 
revíziós mozgalomnak a szolgálatába fogom állí-
tani. A komoly szándékot követte a tett, amiről 
az 1928 óta megírt, és a délvidéki magyar nem-
zeti kisebbség helyzetét, valamint Jugoszlávia 
bel- és külpolitikájának főbb eseményeit, és a 
szerb–horvát viszony alakulását ismertető több 
száz hosszabb-rövidebb cikken, közleményen és 
tudósításon, valamit jónéhány alaposabb tanul-
mányon kívül mindenekelőtt a Népszövetség 
főtitkári hivatalához beterjesztett 20 panaszirat 
és 3 pótbeadvány tanúskodik, melyekben szóvá 
tettem a jugoszláviai félmilliónyi magyarság 
temérdek zaklatásának, elnyomatásának és ül-
döztetésének sok-sok kiáltó esetét.

Prokopy 1941, 64.

A tény azonban, hogy a jugoszláviai nemzeti 
kisebb ségek által beterjesztett petíciók közül  […] 
egyetlenegy sem kerülhetett a népszövetségi 
Tanács, és ezen át a nagyobb nyilvánosság elé, 

szak lehetnek az el nem küldöttek!) s melyeket 
három nap alatt kellett végigolvasnom… Most 
még két novellát kell írnom s néhány levelet…” 
(Dr. Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 54.

1927. december 14.
Prokopy Imre elhagyta Jugoszláviát és Budapest-
re költözött. Az elkövetkező években a levelek 
hosszú sorát intézte a Népszövetség Tanácsához, 
melyben a jugoszláviai magyar kisebbség hely-
zetéről számolt be, és rámutatva a nyelvhasz-
nálat, az anyanyelvi oktatás, a magyar tanítók 
elbocsátása vagy kényszernyugdíjaztatása, a 
művelődési egyesületek szabad működése terén 
tapasztalható jogfosztottság állapotára, kérte a 
helyzet kivizsgálását.

Vinaver 1971, 421–422.

1927. december 17.
„A Népkör ünnepe melegen érdekel. Minden-
esetre szép lenne impozáns, de nem túl nagy  és 
fárasztó keretet adni ennek a nagy napnak. A 
reprezentatív Helikont összeállítani, sajnos rop-
pant nehéz lenne: vagy senki sem kapna helyet, 
vagy minden műkedvelőnek szerepet kellene 
adni. Ilyen seregszemlekor látjuk csak igazán, 
milyen szegények is vagyunk mi kultúrérté-
kekben, komoly tehetségekben. Aki írószámba 
jön, az rossz előadó, vagy semmi reprezentatív 
értéket nem képvisel. Egyedül Szántó Róbertet 
ajánlanám mint szónokot vagy mint szavalót 
(de nem mint előadót!) Értékesebb műkedvelő 
színészt vagy muzsikust sem Zomborban, sem 
Szabadkán nem ismerek. Talán Becskerek tudna 
valakit adni. Nem tudom milyen műsort tervezel 
estére? Az est mindenesetre tarka legyen, de 
tarkaságában is ünnepélyes.” (Dr. Draskóczy 
Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 54–55.
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1927
A Magvető egész éven át megjelent, ugyanakkor 
német nyelvű gyülekezeti lapunk a Säemann is 
halottaiból feltámadt. A múlt évi jelentésben 
említett öt gyülekezeti lap megszaporodott 
eggyel, az újvidéki Harangszóval, ezzel most 
már hat g yülekezetünknek van helyi lapja. 
Valamennyi a gyülekezeti tagok adományából 
jelenik meg. Nagyon helyes, és nagyon örven-
detes jelenség. Épp ilyen örvendetes esemény a 
Református vallás című magyar nyelvű hittani 
kézikönyv, és a Wegweiser zur Gerechtigkeit 
Gottes című német nyelvű hittan kézikönyv 
megszerkesztése és kiadása is. Az előbbinek 
szerkesztői Ágoston Sándor, Kovácsy Sándor 
és Szabó Zoltán lelkészek, utóbbié Weimann 
Péter lelkész és Gutsohn Dániel levita. (Esperesi 
jelentés a debeljacsai egyházmegyei közgyűlésen. 
1926. augusztus 25-én) 

Árvaházi Naptár 1927, 37.

Magyarország belgrádi nagykövete, Forszter 
Pál az Országos Magyar Párt vezetőivel, Várady 
Imrével, Deák Leóval és Streliczky Dénessel foly-
tatott megbeszélései során azt tanácsolta nekik, 
hogy keressék az együttműködés lehetőségét a 
német kisebbség vezetőivel. A közeledés azon-
ban a németek részéről nem nyert viszonzást.

Vinaver 1971, 382.

már önmagában is elegendő annak megállapítá-
sához, hogy a népszövetségi főtitkárság és annak 
kisebbségi osztálya, valamint a hármas- és ötös-
bizottságok által követett kisebbségi eljárásnak 
nagy része volt abban, hogy a népszövetségi ki-
sebbségvédelem, és maga a Népszövetség is, mint 
ennek a vétkes gyakorlatnak a legfőbb védnöke, 
idővel óhatatlanul csődbe jutott.

Prokopy 1941, 80.

1927. december 29.
Meghalt Klepp Péter torzsai lelkész, az S. H. S. 
királysági református egyházmegye főesperese. 
1884. augusztus 3-án született Újvidéken, a 
magyar nyelvet cseregyerekként Ómoravicán 
sajátította el. A gimnázium négy alsó osztályát 
Kunszentmiklóson, a négy felső osztályát pedig 
Kecskeméten végezte. A teológiát Budapesten 
végezte, ahol 1910-ben nyert lelkészi oklevelet. 
Rövid káplánkodás után 1913-ban, a németajkú 
torzsai egyházban, az egyházmegye akkor leg-
idősebb lelkipásztora, a 93 évet élt Kármán Pál 
volt főesperes maga mellé rendelte. E népes és 
virágzó egyházban végezte 14 éven át a lelkészi 
szolgálatot. Gondos, hű pásztor volt. A közfi -
gyelem korán reá irányult az egyházmegyében, 
sokan benne látták a jövendő emberét. Becsvágya 
kötelességérzettel és munkakészsége törhetetlen 
akaraterővel egyesült. (Meghalt Klepp Péter 
torzsai lelkész, az S. H. S. királysági reformá-
tus egyházmegye főesperesének emlékezete. 
1884–1927)

Árvaházi Naptár 1929, 35–41.
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1928. január 1.
A szentgotthárdi határállomáson az osztrák vá-
mosok feltartóztattak öt vagon Olaszországból 
Magyarországra tartó hadianyag-szállítmányt. 
Arról az első világháborús fegyverkészletről volt 
szó, melynek visszaszolgáltatására Mussolini 
Beth len István magyar miniszterelnök 1927. áp-
rilis 4–6-i római látogatásakor tett ígéretet. Fran-
ciaország és a kisantant azonnal nemzetközi 
vizsgálatot követelt.

Benda 1983, 905.; Vinaver 1971, 363–364.

1928. január 17.
„…ma sürgönyt kaptam Becskerekről, amelyben 
a Közművelődési Egyesület nevében arra kérnek, 
hogy tartsak ünnepi előadást a 29-én megtartan-
dó Ady-esten. Én vállaltam az előadást…” (Dr. 
Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 57.

„Nagyon érdekelne hogyan alakult azóta a Nép-
kör jubileumának programja. Én még most sem 
tudom, hogy mivel szerepelnék, azt hiszem elég 
volna, ha csupán a darabommal járulnék hozzá 
az ünnepi napló szerkesztéséhez. Különben leg-
feljebb a Könyvek rovatban lehetne beilleszteni 
egy keserves tíz perces panaszt, hogy a Vajdaság-
ban nem olvasnak az emberek. Azt hiszem, ezt 
senki sem hallgatná szívesen s ezért legfeljebb 
mint színpadi szerző szerepelhetnék az ünnepi 
esten. Radóval beszéltem, ő szívesen vállalja a 
tárcát (Pláne F. Galambos Margit mellett), de 
Novoszel Andorra sajnos nem számíthatunk. Sú-
lyos bénulása van a baloldalán, s mint hallottam, 
baja semmi esetre sem jóindulatú. Humoreszkre 
vagy kintornára Fenyves is kapható lenne, de a 
lappal nagy bajok vannak, a betiltás Damoklesz 
kardja félelmetesen reszket a Minerva feje felett 
s így nem igen hiszem, hogy Fenyves könnyen és 
kedvvel vállalná a szereplést. Egyúttal Fenyvesen 
keresztül a belgrádi államvédelmi ügyosztály 
figyelmét is felhívnád az ünnepségre, amely 
szervezet most Fenyvest ellenőrzi a legkicsinye-

sebben, a legkellemetlenebbül. No de nem is kell 
nagyon hosszú műsort csinálni, a közönség mégis 
csak elfárad, még a változatosságban is kimerül 
a fi gyelem. Elgondolásom szerint a következő-
képpen alakulna az est: 1. Konferánsz a Népkör 
Ünnepi Napjához (Duci); 2. Vezércikk (Szántó); 
3. Versek (F. Galambos Margit); 4. Tárca (Radó 
Imre), 5. Humoreszk (?); 6. Műkedvelők; 7. 
Zene (Dalárda). – Talán neked még akad újabb 
ötleted, amivel változatosabbá tehetnéd a mű-
sort.” (Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 58.

1928. február 18–21.
A Szentgotthárdon visszatartott olasz fegyver-
szállítmányt a magyar és az osztrák kormány által 
kijelölt vegyes bizottság vizsgálatát követően 
hadi célokra alkalmatlanná tették. Az 1800 
pengő értékű, huszonegy tonna ócskavassal 
Magyarország rendelkezett.

Benda 1983, 906.; Vinaver 1971, 364.

1928. február 21.
Kedves jó uram, nagyon megörültem utánam 
küldött levelének, főleg azért, mert én is régóta 
meg szerettem volna mondani véleményemet 
arról a buja burjánzásról, mely nálunk az utóbbi 
időben talán el fogja nyelni azt a kevés értéke-
sebb irodalmat, mely a Vajdaság szikes földjéből 
kisarjad. Először –z–s urat szeretném elintézni, 
akinek tehetségtelenségénél úgy látszik csupán 
ténymegmásító merészsége nagyobb. –z–s úr 
többször járt már nálam, még többször küldte 
el írásait s én minden alkalommal megmond-
tam, hogy teljesen tehetségtelennek tartom. 
Igaz, hogy ezt udvarias formák között tettem s 
talán ezt értette félre –z–s úr s talán patológikus 
öntúlértékelése vezette őt arra, hogy udvarias-
ságomat ilyen vaskosan félremagyarázta. Eddig 
bizonyos részvéttel néztem szánalmas tehet-
ség-szegénységét, de úgy látszik, –z–s úr nem 
érdemel kíméletet. A B. N.-ről írva véleményét 
mindenben aláírom. Csakugyan nagyon szomo-
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Ezekben a napokban Radics újraalakította a 
kormányát, amelyben Grol Milán kapta meg 
a közoktatásügyi tárcát és Korosec Antal lett 
a belügyminiszter. A magyarság Grol Milánt 
szívesen látta a közoktatási miniszteri székben. 
[…] A Hírlap levelet intézett Grol Milánhoz, 
amelyben négy pontban sorolja fel a magyarság 
oktatással kapcsolatos sérelmeit és két pontban 
terjeszti elő a kéréseket. (A levelet közli a köny-
vében Csuka János is.)

Csuka 1995, 332–333.

1928. március 4.
„Igen tisztelt uram, levelére készséggel válaszol-
hatom, hogy elvben szívesen támogatnám a Híd 
törekvéseit, mint minden tiszta, nemes, összefo-
gó szándékot. Hogy azonban végleges és gyakor-
latias választ is küldhessek, szükségesnek tartom, 
hogy a Híd egy-két számát megismerjem, annak 
szellemét, szerkesztési irányát tisztán lássam, ezért 
arra kérem, szíveskedjék néhány számot polgári 
címemre (Dr. Stanković Kornél, Stari Sivac, Bač-
 ka) küldeni, ahonnan majd utánam küldik őket.” 
(Fekete Lajosnak Sanremóból Újvidékre)

Szenteleky 1943, 62.

1928. március 14.
A Belgrádban megjelenő Vreme című lap Još 
jedna Južna Srbija címmel magyarellenes cikkso-
rozatot kezdett, melynek további részletei 20-án, 
29-én és 31-én jelentek meg.

Mészáros 1981, 179.

1928. március 15.
Popovics Dáka volt agrárreform-miniszter  a 
Szkups tina ülésén beismerte „a bolsevista mód-
szerek szerint végrehajtott földreform teljes csőd-
jét”, melynek során úgyszólván „napirenden vol-
tak a rombolások, gyújtogatások, fosztogatások”. 
Véleménye szerint a legnagyobb károsodás a Vaj-
daságot érte, amelynek egész termelési rendszerét 
a nagybirtokok felosztása gyökerestül felforgatta.

Prokopy 1933, 31.

rú az a sok silány, vértelen, unalmas és erőtlen 
írás, ami vasárnapról-vasárnapra a kövér újságot 
megtölti. Sajnos nekem semmi befolyásom sincs 
a szerkesztésre és kicsit kedvtelen is vagyok arra, 
hogy harcot kezdjek a kiskorú kékharisnyákkal, a 
költővé ütött tehetségtelenekkel, akik – tekintve 
–, hogy a nagytőke protektorátusát élvezik – 
mégis csak erősebbek mint mi. Éppen ezért na-
gyon nagy érdeklődéssel olvastam újabb akarását 
és nagyon szívesen támogatom azt. Legyen oly 
jó, küldje el az első két-három számot ide, mert 
március közepéig itt maradok, illetve ide fogok 
visszatérni újabb kirándulásaimról, amelyeket 
Azúrország partjain csinálok. Olyan gyönyörű 
itt a Cota d’Azur-ön, annyi a napfény, az arany, 
az élet s úgy fáj, hogy vannak fáradt emberek, 
görnyedt gondok, fanyar facsargós hangulatok, 
alattomos felhők ott, ahová nekem is vissza kell 
mennem. Még egyszer ismétlem: mindenben 
Ön mellett vagyok a tisztító harcban és az új 
elindulásban” (Csuka Zoltánnak, Sanremóból 
Újvidékre)

Szenteleky 1943, 60–61. 

1928. február
Szabadka, amely már minden magyar mozgalom 
igazi központjává vált, rendet teremtett a Népkör 
ügyeiben, mert a szabadkai magyarság nem tar-
totta lehetségesnek, hogy dr. Szántó Gábor, akit 
a Magyar Párt semmiképpen nem akart tudomá-
sul venni, legyen továbbra is a Népkör elnöke, 
amely tisztségéhez úgy jutott, hogy a szabadkai 
magyarság belső harcainak idején a munkásság 
támogatásával meg tudta szerezni a többséget. 
Dr. Szántó Gábor a radikális párt tagja volt. 
[…] A Népkör elnökévé végül Nojcsek Géza, 
nagy tekintélyű szabadkai kereskedőt nevezték 
ki, aki elvállalta az elnökséget. Nojcsek Géza 
a régi függetlenségi kör gárdájához tartozott, 
vagyonos és jó szándékú ember volt, s egészen a 
felszabadulásig vezette a Népkört.

Csuka 1995, 331.
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1928. április
Senki sem tudta, hogy állampolgár-e, vagy  sem. 
Még 1927-ben is megtörtént, hogy három  tekin-
télyes pacséri polgárt, akik közül kettő ma gyar 
párti községi képviselő-testületi tag volt, azon a 
címen, hogy nincs meg az állampolgárságuk, át-
tettek a jugoszláv–magyar határon. […] Korosec 
Antal belügyminiszter rendeletet adott ki, amely 
szerint a Vajdaság területén az 1879. évi törvény 
50. szakasza szerint kell az állampolgárságot 
megállapítani, és így lehetővé vált az, hogy mind -
azok, akiknek eszerint a magyar törvény sze-
rint jár az állampolgárság, azt Jugoszláviában 
elnyerhesse.

Csuka 1995, 337.

1928. április 5.
„Mellékelek még egy novellát a Híd számára.” 
(Fekete Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 63.

1928. április 10.
Makszimovics Bozso újabb cikke a Vreme című 
hetilapban: „A Vremeben megjelent cikkemben 
bebizonyítottam, hogy a kormány politikája 
a Vojvodinában valóságos nemzeti bűntett.” 
Makszimovicsnak Sztankovics Szvetozár föld-
művelésügyi miniszter válaszolt. (A cikket rész-
letesen közli könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 338–341.

1928. április 22.
A csonoplyai Magyar Népkör a belgrádi belügy-
minisztériumtól megkapta a működési enge-
délyt.

Mészáros 1981, 225.

1928. április 27.
„…köszönöm leveleit, figyelmességét, az Új 
Aurorát és minden felém forduló jóindulatát. 
Úgy látszik, divatba jöttünk s bár ennek sok 
kellemetlen következménye lehet, de egyúttal az 
az előnye, és építő ereje, hogy közelebb kerülünk 

azokhoz a társakhoz és testvérekhez, akik ha 
nem is mentalitásban, de sorsban és szándék-
ban sokkal közelebb állnak hozzánk, mint a 
pestiek. Mi tisztán csináljuk a poézist, az írást, 
nincs közösségünk, nincs könyvpiacunk, szóval 
spekulatív szándékok és közösség-előítéletek 
nem befolyásolnak az írásnál, önmagunkat 
adjuk s bennünket nem formál a kiadó ízlése 
vagy az olvasók kívánsága. Nemes, szomorú és 
szegényes sors ez, amely talán ugyanilyen Ro-
mániában, mint Csehszlovákiában. Ez a közös 
sors mindenesetre megértőbbé tesz bennünket 
egymással szemben s ezért nagyon helyénvaló-
nak tartom, ha mi, »másarcú magyarok« össze-
fogódzkodunk az örökkön közönyös, felületes 
és megnemértő Pesttel szemben. Éppen ezért 
szívesen látok minden olyan törekvést, mely 
bennünket, elszakítottakat összefog, de ennek a 
törekvésnek okosnak és megértőbbnek kellene 
lenni. Nem tartom helyénvalónak, hogy olyan 
emberek írnak rólunk, akik teljesen járatlanok 
az itteni irodalmi viszonyokban, avagy felületes 
tájékozottságukat elfogultságukkal próbálják 
kiegészíteni. Ha a Híd ilyen ismertető arcképso-
rozatot akarna leközölni rólunk, azt csak itteni 
ember írhatja és szerkesztheti. Én vállalnám 
ennek megírását, de nem egyedül. Ugyanis 
sokan vannak a felsoroltak közül, akiknek nem 
ismerem egész  oeuvre-jét s így nem mondhatok 
átfogó vagy hiánytalan ítéletet róluk. Szívesen 
vállalnám Borsodi Lajost, Csuka Zoltánt,  Deb-
reczenit, Gergely Boriskát, Milkó Izidort, No-
voszel Andort, Radó Imrét, Szántó Róbertet, de 
a többiekről csak félve és bizonytalanul írnék. 
[…] A magam részéről szeretném, ha többen 
vennének részt annak megírásában és nagyon 
szeretném, ha a sorozatból nem hiányozna Farkas 
Geiza portréja.” (Fekete Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 63–64.

1928. április 28.
Slavko Šećerov, a Bácska és a Bánság 1919 és1921 
közötti agrárreformügyi kormánybiztosa  meg-
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fogalmazott követelése szerint a már a nemzet-
gazdaságot is fenyegető visszaélések kiküszöbö-
lése és a jövőben történő elkerülése érdekében a 
Honvédelmi és Haditengerészeti Minisztérium 
a Hivatalos Lapban tegye közzé a „szaloniki 
harcosok” hivatalos névsorát. Az agrárreform 
addigi eredményeit – illetve eredménytelensége-
inek okait – összegezve Šećerov kiábrándultan 
állapítja meg: ha az elmúlt tíz év során törvényes 
alapokra helyezték volna az agrárreformot, „az 
állam régen levehette volna a napirendről a 
mezőgazdaságnak ezt a súlyos kérdését, amely 
a szakmai tehetetlenség folytán a nemzetgaz-
daságunk testén ma is nyílt sebként tátong” A 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 1919–1920-
ban 1 470 507 dinárt, 1920–1921-ben ennek 
sokszorosát, 43,3 milliót, 1922–1923-ban 
54,6 milliót, 1924–1925-ben csillagászati 92,5 
milliót, 1926–1927-ben további 70 milliót, 
1927–1928-ban 50 milliót, 1928–1929-ben 
41,6 milliót, 1929–1930-ban pedig már csak 30 
milliót fordított az agrárreform „költségeinek 
fedezésére”.

Šećerov 1930, 89.

1928. május 7.
„Én nem tudom hinni, hogy Tamás úr részéről 
ez szelesség és meggondolatlanság lenne csupán. 
Eddig még sem írásaiban, sem cselekedeteiben 
nem tudtam megtalálni azt a kevés megértő jó-
ságot, azt a gyenge etikai alapot, amely gyanúmat 
elhomályosítaná. Tapasztalataim azt igazolják, 
hogy Tamás úr visszaél avval a mulandó előnnyel, 
amelyet a B. N. íróasztala biztosít neki. Nem 
vagyok a harcok embere, a Ditrich Miklósok, 
a Tamás Istvánok gonoszságait sohasem fogom 
csúnya, csatázó indulatokkal visszafi zetni.” (Csu-
ka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 68.

1928. május 14.
„Nem tagadom: lennének terveim, akarásaim, 
ábrándjaim, de félek építeni arra a talajra, mely-

ről mindig menekülni szeretnék: a valóságra. 
Ezért nem hiszem, hogy alkalmas lennék arra 
a szerepre, amelyre Ön kiszemelt. Nem  tudok 
megalkudni, kompromisszumokat kötni,  leg-
alábbis nem olyan mértékben, amilyent a kö-
zönség, de főleg az írók megkívánnának tőlem. 
[…] félek, hogy elsősorban Ön lenne elégedetlen 
az új szerkesztővel. Ismétlem: nem vagyok a 
valóság embere, nem tudom kitapintani a kö-
zönség óhaját, és ha tudnám is, nem tudnám 
őket honorálni, azért meg nem akarok tért és 
dobogót adni a tehetségtelenségnek, ha mind-
járt a nagytőke ajánlólevelével is jön.” (Csuka 
Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 69–70.

1928. május 30.
Zomborban, a városi tanács ülésén Székely József 
képviselő magyarul szólalt fel, ami ellen a jelen 
lévő szerb képviselők hevesen tiltakoztak.

Mészáros 1981, 179.

1928. május
Radics István és Pribicsevics Szvetozár Szabad-
kán népgyűlést tartott. (Beszédének részletét 
idézi a könyvében Csuka János.)

Csuka 1995, 342.

1928. június 3.
Színvonalas ünnepséget rendeztek a szabadkai 
Iparos Dalárda fennállásának 30. évfordulója 
alkalmából.

Mészáros 1981, 234.

1928. június 5.
A bácskai tartománygyűlésen indítványt ter-
jesztettek be, amely szerint a bácskai tartomány 
közg yűlése tiltakozik a Rothermere-akció 
ellen. Az indítványt dr. Jojkics Dusán, Nikolics 
Szteván és Regelyac Szteván nyújtották be, s az 
indítványhoz elsőnek dr. Deák Leó szólt hozzá, 
majd a németpárti Heinrich Albert. (Hivatko-
zás: Bácsmegyei Napló, június 3.)

Csuka 1995, 343.; Mészáros, 1981, 183.
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Moholon a községi képviselő-testület ülésén a 
hallgatóságként becsődült dobrovoljacok meg-
támadták és véresre verték Vida Pétert, a moholi 
párt elnökét.

Csuka 1995, 343.

Az egyetlen jugoszláv politikus, akit nem riasz-
tott meg a folytonos magyarellenes harc, Grol 
Milán közoktatásügyi miniszter volt, aki éppen 
a legviharosabb politikai harcok idején kötelező 
ígéretet tett dr. Várady Imre és dr. Strelitzky Dé-
nes előtt, hogy a Felső-Bácskában három új ma-
gyar nyelvű polgári iskola felállítását rendeli el.

Csuka 1995, 345.

1928. június 8.
A Bácsmegyei Napló elismeréssel szólt a szabad-
kai Népkör nagy vállalkozásáról, az Ibsen-cen-
tenárium alkalmából színre vitt Kísértetek című 
háromfelvonásos dráma bemutatójáról. „Az 
előadás előtt Szenteleky Kornél tartott érdekes 
és élvezetes előadást Ibsenről. A közönség feszült 
fi gyelemmel hallgatta a mindvégig alapos felké-
szültséget bizonyító, lebilincselő előadást.”

Garay 2012, 36.

1928. június 19.
Veszekedéssé fajul a vita a belgrádi parlamentben 
a nettunói szerződés kapcsán.

Csuka 1995, 345.

1928. június 20.
Racics Punisa montenegrói képviselő közvetlen 
közelről rálőtt Pernár Ivánra, aki összeesett, azu-
tán Baszaricsek Radics-párti képviselőre, aki felé-
je rohant, és szintén összerogyott. Racics ekkor 
teljesen nyugodtan Radics István felé fordult, aki 
egész idő alatt dermedten ült a helyén, lőtt és re-
volvergolyó Radics Istvánt a hasán találta. Ra dics
Pávle Radics István segítségére rohant, és a telje -
sen nyugodtan viselkedő Racics most Radics 
Pávlét lőtte le, majd egészen egykedvűen lelé-
pett a szónoki emelvényről és az általános zűr-

zavarban elhagyta az üléstermet. Radics Pávle 
és Baszaricsek azonnal meghalt, Pernár Ivánt és 
Radics Istvánt kórházba szállították. Radics né-
hány nap múlva Zágrábban belehalt a sérülésébe. 
(A 369. oldalon ez olvasható: „Ez volt Radics Ist-
ván öröksége, amelyet 1928. augusztus 8-án bekö-
vetkezett halála után Macsek Vlátko vett át tőle.”)

Csuka 1995, 347.

Lövöldözés a belgrádi parlamentben. Vuk Vina-
ver szerint ekkor már oly mértékben elmérge-
sedett a horvát–szerb viszony, hogy Svetozar 
Pribičević szájából elhangzott: „a horvátoknak 
ennél még a magyar időkben is jobb volt”! 

Vinaver 1971, 388.

1928. június 24.
A Magyar Párt nevében dr. Sántha György inté-
zett részvéttáviratot a horvát parasztpárthoz, dr. 
Strelitzky Dénes pedig a Hírlapban megjelent 
vezércikkében búcsúzott a horvát politikustól. A 
horvát parasztpárt elnöke Macsek Vlatko lett.

Csuka 1995, 347.

1928. június 28.
„Sajnos nem küldhetek boldog és bőséges beszá-
molót, nálam mindössze nyolcan jelentették be 
eddig csatlakozásukat, név szerint: Milkó Izidor, 
Szántó Róbert, László Ferenc, Borsodi, Havas 
Emil, Draskóczy, Gergely Boriska és Fekete La-
jos. Talán a Képes Vasárnap címére több válasz 
érkezett. Fenyves mélyen hallgat, pedig néhány 
meleg és megértő sort küldtem neki záradékul. 
[…] A névsorból nem küldtem F. I-nek és -s-nak, 
mert ha nekik küldenék úgy ugyanavval a joggal 
küldhetnék még vagy harminc dilettánsnak. 
Ferenczinek azért nem küldtem, mert nem tu-
dom a címét…” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 70.

1928. július 2.
Gergely Boriska már kéziratot is küldött, egyet 
elküldök Önnek a Képes Vasárnap számára,  a 
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másikat magamnál tartom a Vajdasági Írás szá-
mára. Újabb válasz nem érkezett, talán Szabad-
kára befutott egy-kettő. Ma küldök még egy 
felhívást Petrányinak, a sürgető válaszokkal még 
várni fogok…” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky, 1943, 71.

1928. július 17.
„Csuka talán említette Önnek azt a különle ges 
missziót, mely Önre vár, hogy t. i. Petrá nyi  plé-
bánoshoz látogasson el Óbecsére. Remé lem, 
hogy Önnek sikerülni fog Petrányit is megnyer-
ni a V. I. számára, mert ő mindenesetre a ti sza-
menti magyarság körében a legnagyobb tekin-
télynek és nagyrabecsülésnek örvend.” (Fekete 
Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943 71.

1928. július 21.
„Azt hiszem, nem írok semmi újat, ha közlöm, 
hogy a szabadkai Népkör havi ezer dinárral tá-
mogatja a Vajdasági Írást.” (Csuka Zoltánnak, 
Újvidék)

Szenteleky 1943, 72.

1928. július 27.
„A V. I. sokatígérően indul, eddigi kilátások 
szerint szept. 2-án fog megjelenni az 1. szám. A 
lapot Ön természetesen állandóan fogja kapni.” 
(Leszkovac Mladennek, Zombor)

Szenteleky 1943, 74.

1928. július 29.
„…nem tartom szükségesnek a művészi-nek 
hangsúlyozását, mikor a V. I. sokkal inkább 
tudományos, mint művészeti szemle lesz. Ha ál-
talánosságban csak »irodalmi« mellékletről be-
szélünk, úgy ebben benne lenne a szépirodalom, 
esztétika, társadalom és természettudomány, 
böl cselet, kritikai és essay-irodalom. Helyesebb-
nek tartanám tehát, ha a következő szöveg állna 
a levélpapíroson: Vajdasági Írás – a Képes Vasár-
nap irodalmi melléklete – szerkeszti: stb. […] A 

Szabad Fórum című rovatot nem tartom épen 
szükségesnek, hiszen a V. I.-nak nem lesz jelte-
len cikke, írását mindenki aláírja és mindenki 
felel saját írásáért. Legfeljebb azt tehetjük meg, 
hogy megkérjük Harasztit vagy Mikest, hogy 
ne válasszanak olyan témát, amelyben szélsősé-
gességük túl élesen ütközne ki. […] úgy hiszem 
az Ön aggodalma kissé túlzott és nem látom a 
szükségességét egy szabad fórumnak, hiszen az 
egész V. I. szabad fórum szeretne lenni.” (Csuka 
Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 74–75.

1928. augusztus 2.
„Mindaz, ami Nálad aggódás és ellenvetés, az 
nálam is volt, csakhogy én hamarabb és könnyel-
műbben toltam el az útból, mint Te. Csuka terve 
eleinte nekem is visszatetsző volt, hiszen más, 
fényesebb irodalmi szemléről álmodoztam, tisz-
tább előkelőbb megjelenési formáról, de Csuka 
hamarosan meggyőzött, hogy kedvezőbb és 
függetlenebb formát nem igen kaphat irodalmi 
lap, amelybe kacér női mosolyok révén bárki 
bejuthat, vagy egy halálraítélt közönség nélküli 
orgánum, mely az első számok után megfullad-
na a közöny és a szegénység levegőtlenségében. 
Valamit pedig kellene csinálni, mert így joggal 
lehetne kétségbe vonni a magyar szó és kul-
túra vajdasági jogosultságát. A Vajdasági Irás 
a  Ké pes Vasárnaptól csupán a publicitást kap-
ja,  egyébként attól teljesen független lesz. […] 
A lap  szellemi része várakozáson felül ígéretes. 
Már eddig is sok kéziratot kaptam, a sok lelkes, 
csatlakozós írás meg szinte megható. Még sose 
láttam ilyen impozáns, kollektív megmozdulást 
a mi vidékünkön. Én komolyan hiszem, hogy 
nagyon szép és nívós lapot csinálhatunk majd, 
amely méltón képviseli úgy itt, mint külföldön 
a jugoszláviai magyar kultúrát.” (Radó Imrének, 
Szabadka)

Szenteleky 1943, 75–76.
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1928. augusztus 16.
„Deák Leó eddig csak magánosokkal beszélt, 
az egyesületek még nem adtak választ, de így 
is 1000–1500 dináros havi segélyt remél Zom-
borban összegyűjteni. Arra kér azonban bennün-
ket, hogy legyünk türelemmel egy-két hétig, neki 
ugyanis a napokban Genfbe kell menni, ahonnan 
szeptember első napjaiban tér vissza. […] Mivel 
pedig Genfbe Strelitzky társaságában megy, azt is 
megígérte, hogy Strelitzkyt teljesen meggyúrja a 
mi javunkra. Csupa lelkesedés volt és bizakodás, 
valahogy hinni is tudtam ígéretes optimizmusá-
ban.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 78.

1928. szeptember 5.
Horthy Miklós kormányzó Wekerle Sándort 
pénzügyminiszterré, Gömbös Gyulát pedig hon-
védelmi államtitkárrá nevezte ki. Jugoszláviában 
és a kisantant államokban a magyar revíziós  tö-
rekvések megerősödésére számítanak. Ezzel egy 
időben a Vajdaságban érezhetően romlott a 
magyar kisebbség helyzete. Egyes szerb politikai 
körök szemében a magyarsággal történő együtt-
működés fölért a nemzetárulással.

Benda 1983, 907.; Vinaver 1971, 381–382.

1928. szeptember 23.
Megjelent a Vajdasági Írás, a Képes Vasárnap  iro-
dalmi melléklete. Szerkeszti Szenteleky Kornél. 
A szerkesztőbizottság tagjai: Borsodi Lajos,  Csu-
ka Zoltán, Draskóczy Ede, Kohlmann Dezső, 
Szántó Róbert.

„Hát megjelent az első szám és nagy általá-
nosságban meg vagyok vele elégedve, hiszem, 
hogy másoknak is ez az érzésük és ítéletük. […] 
Ami a V. I. szellemi részét illeti, hát bizony avval 
nagyon rosszul állunk. Ma már vasárnap van és 
még újabb kézirat nem futott be. Pedig minden 
nap írok kérő, sürgető leveleket. Írtam már 
Borsodinak (jövetelünket is jelezve), Feketének, 
Gergely Boriskának, Kohlmannak, Luciának, 
Quasimodónak, Radónak, Vidornak, a zombori 

Zsigmond Ernőnek (történeti cikket kértem 
tőle)…” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 83.

1928. szeptember 25.
„Kemény János báró felkérését nagyon életes 
gondolatnak találom. Egy hosszabb memoran-
dum-szerű levelet gondolok ebben az esetben 
helyénvalónak, amelyben részletesen ismertetjük 
az itteni sivár irodalmi viszonyokat, a V. I. nehéz 
megszületését és bizonytalan életét s azután kér-
jük nemes támogatását. Mindenesetre legyen oly 
jó drága uram, fogalmazza meg ezt a levelet, Ön 
jobban ismeri Kemény báró jellemét és helyzetét 
és az erdélyi viszonyokat, melyeket szembe kell 
állítani a mi irodalmi viszonyainkkal. […] Az 
is nagyon életrevaló dolog lenne, ha a becsei 
irodalmi találkozóra elhozná az erdélyi Helikon 
alapszabályát. Talán mégis lehetne valamit  kez-
 denünk, talán nem vagyunk olyan korai és ke-
gyetlen halálra ítélve, mint ahogy keserű éjsza-
káinkon látjuk. Én, ha nem is sokat, de valamit 
mégis csak várok a becsei találkozótól.” (Fekete 
Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 85.

1928. szeptember 28.
„Drága és kedves társam, a második szám nehezen 
töltődik meg s ezért komoly gondjaim vannak a 
nagy terjedelem miatt. A második szám eddig 
összegyűjtött kéziratai a legjobb esetben sem ha-
ladják túl a 24 oldalt s így igazán nem tudom, mi-
vel lehetne a hiányzó 8 oldalt kitölteni. […] ilyen 
kéziratínségben az ember szinte kísértésbe jön, 
hogy olyan műkedvelőírásokat is hozzon, melyek 
a B. N. mértékét sem ütik meg, (lásd Karlóczay 
Etelka kéziratait)…” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 80.

1928. szeptember
Az agrárreformügyi minisztérium az agrárér-
dekeltek között szétosztotta a bellyei birtok 
8000 katasztrális holdját. Ennek során egyetlen 
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lehet, ez azonban még nem ok arra, hogy a V. I. 
nagy néha ne engedje be gondosabb, fésültebb 
írásait. Kevesen vagyunk ezért egy-két dilettáns-
nak mégis csak meg kell bocsátanunk.” (Fekete 
Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 93.

1928. október 22.
„Megjöttem Becséről és a helyzetet ma már sok-
kal optimisztikusabban ítélem meg, mint teg-
napelőtt. Draskóczy erősen hiszi, hogy nem lehet 
ünneprontás. Ha lesznek is ellenvélemények, de 
nem hihető, hogy ezek botrányos szélsőségekbe 
tévedjenek. Fenyves mindig óvatos és határozat-
lan, ő számításba sem jön, mint harcos ellenzék. 
Radó puha is, jámbor is, ha van is harci kedve, 
semmi esetre sem fog az a bűzbombavetésig 
fajulni. Luciát alig veszi valaki komolyan, más 
pedig eddig még nem is jelentette be részvételét 
az ellentáborból. De kik is lehetnek még? Bródy 
nem kapott és nem is fog kapni meghívót, 
Debreczeni, László, Vidor a V. I. munkatársai 
és ezért csak letompított, langyos ellenvélemény 
várható a részükről. Én tele vagyok bizakodással, 
s alig hiszem, hogy csalódni fogok. […] Galam-
bos Feri becsei ügyvéd említette, hogy Becsén 
sokan szeretnének előfi zetni a V. I.-ra, de sokkal 
nehézkesebbek, semhogy a kiadóba írjanak.” 
(Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 95.

1928. október 23.
„Tegnap Sztari Becsejen voltam, ahol Draskóczy 
Ede, a Magyar Népkör elnöke a kör jubileuma 
alkalmából nagyszabású ünnepséget készít elő. 
Az egyik pontja a jubileumnak a vajdasági írók 
találkozása lenne, amelyre a vajdasági szerb írókat 
(Önt, Veljkót, Tosót, Zsarko Vaszilyevityet) is 
meghívta, sőt a Maticát is mint testületet, amely 
valószínűleg kiküld valakit erre a találkozásra 
talán már kész tervezettel is. Arról van ugyanis 
szó, hog y a mag yar–szerb kultúrközeledést 
megszervezzük akár a Matica keretében, akár egy 

magyar sem jutott földhöz. Hivatkozás: Hírlap, 
szeptember 8.

Mészáros 1981, 183.

1928. október 4.
A Hírlap beszámol arról, hogy a hatóságok 
hatályon kívül helyezték a Magyar Párt jegy-
zőjének, Kolling Ferencnek a megválasztására 
vonatkozó döntését. Az érintett a döntés ellen 
nem fellebbezhetett.

Mészáros 1981, 183.

1928. október 7.
Ünnepélyesen felavatták a szabadkai Népkör fel-
újított színpadát. Az ünnepi beszédet dr. Havas 
Emil tartotta. 1928 decemberében megrendez-
ték a „vojvodinai magyar írók szerzői estjét”.

Bokréta 1940, 18.

1928. október 9.
„Leveleit megkaptam és megörültem nekik. 
Egyrészt azért, mert amint azt az Ön leveléből 
is látom, az érdeklődés a V. I. iránt egyre tágabb 
és elevenebb, másrészt, mert megtörtént a béke 
a B. N.-val, ami bizony nagy előnyt jelent szá-
munkra. Örvendenék, ha Polácsi vitába szállna 
Aszlányival, evvel is magunk felé fordítjuk az 
érdeklődést, de nem hiszem, hogy Fenyves helyet 
adna ennek.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 89.

1928. október 15.
Vladimir Maček Bécsben a magyar kormány 
képviselőivel találkozott és a horvát kérdésről 
tárgyaltak. Olaszország hangoztatta: üdvözölné 
a független horvát államot.

Vinaver 1971, 389.

„Én azt hiszem, hogy Ön nagyon is elfogult  Csá-
nyival szemben. Istenem: dilettáns. Nem ra ké-
tázó tehetség, de dilettantizmusában van  in -
telligencia és becsületesség. A Mi Világunkat 
nem láttam, de hiszem, hogy nagyon rossz 
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különálló társaság formájában (azt hiszem erre 
a célra legalkalmasabb lenne Vitkovity Mihály 
neve) s ez a társaság irányítaná a két nép szellemi 
termékeinek kicserélését, a fordítások megjelen-
tetését, illetve kiadását, közös kultúrestek szer-
vezését stb. Azt hiszem a vajdasági magyar írók 
ellenvélemény nélkül elfogadják ezt a tervet és 
hiszem, hogy a Matica is rokonszenvvel fogadja, 
hiszen ez magasabb politikai érdek is, hogy az 
itt élő magyarságnak önálló kultúrélete legyen. 
Én sokat várok ettől az irodalmi találkozótól.” 
(Leszkovác Mladennek, Belgrád)

Szenteleky 1943, 97.

1928. október 25.
Esperesi jelentés a feketicsi egyházmegyei köz-
gyűlésen. Felolvasta Ágoston Sándor. Részlet: 
Egyházmegyénk egyik legnehezebb problémája 
a szórványok gondozása. A régi Magyarország 
déli része, amely a háború után Jugoszláviához 
csatoltatott, speciális szórványterület volt, mely 
három püspökséghez tartozott. Ez a nehéz terü-
let most mind a mi kicsiny egyházmegyénknek 
jutott, és ezért ró ez ránk elviselhetetlen terhe-
ket. Pedig 20 olyan egyházközségünk van, mely 
egészen, vagy részben szórványokból áll. Van 
közöttük olyan is, ahol egy lelkésznek 92 pol-
gári községben 1717 lelket kellene gondoznia. 
Van egy másik, ahol a központban a lelkészen 
kívül egyetlen református sem lakik, hanem 
valamennyi híve a szórványban él, még pedig 19 
községben 690 lélek. Az egész egyházmegyében 
az anyaegyházakon kívül 600 községben 15 000 
református lélek van szétszórva. Ezeknek fel-
keresése, gondozása, megtartása a mi erőnket 
messzire felülmúlandja. Nemcsak emberünk 
nincs rá, de pénzünk se. Ezen a ponton nem 
nélkülözhetjük a külső támogatást. Amit régen 
három püspökség nem bírt el a maga erejéből, azt 
mi egyedül még kevésbé bírhatjuk el.

Árvaházi Naptár 1929, 43–58.

1928. október–november
Jugoszláviában életbe lépett az új oktatási  törvény, 
mely igen súlyosan érintette a magyar  kisebb-
 séget. A törvény kötelezővé tette a szerbhorvát 
nyelven történő oktatást, megszüntette a magyar 
iskolákat, a „nemzetiségi területen” csak „lehe-
tővé tette” a szerb intézményeken belüli „párhu-
zamos osztályok” működését. Az új oktatási tör -
vényre hivatkozva a hatóságok 114 magyar taní-
tót kényszerítettek nyugdíjba.

Vinaver 1971, 402–403.

1928. november 3.
„Fenyves roppant kedves volt. Két óra hosszat 
folyt a legudvariasabb és bókolós hangú eszme-
csere, amelynek vége az volt, hogy Bródy meg-
kapja a meghívót, de megígérte, hogy nem fog 
elmenni (ő maga is belátta, hogy vezércikkei után 
nem mehet el Becsére). Draskóczy szeretetet kért 
a kritikában, amit ő meg is ígért. Egyelőre tehát 
csendre van kilátás. Debreczenivel is beszél-
tünk, aki a legnagyobb felháborodással beszélt 
Bródyról és Fenyvesről, az utóbbi szerződésileg 
tiltotta meg neki, hogy a V. I.-nak dolgozzon. […] 
Magam is úgy látom, hogy itt az új utakat, új élet-
formákat keresők harcáról van szó a konzervatí-
vokkal szemben. Erről írni is fogok egy tisztán 
elméleti, kultúrtörténeti tanulmányt a következő 
számba. Ebben a számban Gergely Boriskának 
szózata van a vezetőhelyen, amely ugyancsak 
erről szól.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 100.

1928. november 6.
„…erősen hisszük, hogy lesz ez még másképen 
is, mi már Becsétől várjuk megerősödésünket és 
gondtalanabb életünket. Talán Ön is észrevette 
azt a rosszindulatú, romboló szándékot, amely 
a becsei találkozót lekicsinyli és elgáncsolni 
igyekszik. Meg akarja fojtani a magot, amelynek 
holnapját senki sem ismerheti. A mi hitünk és 
lelkesedésünk azonban bizakodóan lobog, mi 
igenis hisszük és valljuk, hogy a Vajdaság ma-
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dr. Várady Imre országgyűlési képviselő, akivel 
együtt érkezett dr. Mara Jenő, Márton Andor 
és László B. Jenő, Sztrelitzky Dénes ugyancsak 
országgyűlési képviselő, dr. Hermann Károly, 
dr. Kohlmann Dezső, dr. Wollhelmer József, 
Debreczeni József, Fekete Lajos, dr. Borsodi La-
jos, Csuka Zoltán, dr. Farkas Geiza, dr. Fenyves 
Ferenc, Gergely Boriska, Juhász Ferenc, Havas 
Antal, dr. Havas Emil, Kristály István, Kovács 
Antal, dr. Lampel Béla, dr. Török Béláné (Lucia), 
Kvazimodo Braun István, Radó Imre, Somogyi 
Pál, Szántó Róbert, Csányi Endre, Kelemen Já-
nos, Szenteleky Kornél, Tomán Sándor, László 
Ferenc, Gyöngyösi Dezső, és a Szerb Matica 
nevében Žarko Vasiljević, akikhez olyan jeles 
óbecsei írók csatlakoztak, mint Cziráky Imre, 
F. Galambos Margit, Petrányi Ferenc apátplé-
bános, Varró János, és az újságírás doyenje, 
Fárbás József. Ünnepi beszédében Draskóczy 
Ede kiemelte: nem csak lelkesedés, de „kitartó 
és edzett lélek kell ide, szenvedélyes hit, az 
élniakarás vakbuzgósága, bibliai önzetlenség 
és áldozni akarás”. Az Óbecsei Helikon néven 
emlegetett találkozó valódi nagy eredménye az 
volt, hogy az írótársadalom és a művelődési élet 
meghatározó személyiségei végre kimondták: 
a vajdasági magyarság immár kénytelen a saját 
útján haladva a maga kezébe venni sorsa alakí-
tását. Senkitől nem várhat segítséget közösségi 
gondjai megoldásában. „A mai vajdasági iro-
dalom önállóságra törekszik, mert élettartama 
lassankint teljesen elszigetelődik – hangoztak a 
súlyos mondatok. – Az a köldökzsinór, mely a 
Vajdaság aktív irodalmi életét Pesthez kötötte, 
ma már alig lüktet, nemsokára talán már tel-
jesen elsorvad” – írta Szenteleky Kornél az Új 
életformák felé című írásában. Mindannak, ami 
az Óbecsei Helikonon elhangzott, meghatározó 
szerepe volt a helyi színek igényére vonatkozó 
elmélete kidolgozásában is.

gyar irodalmának új, életesebb életformára van 
szüksége, és mi ennek az új épületnek alapjait 
szeretnénk Becsén lefektetni. Kérem Önt, álljon 
mellénk építő munkánkban, adja oda minden 
hitét, erejét és tehetségét a nagy, a szent építés-
hez. Szeretettel köszönti igaz társa Szenteleky.” 
(Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 101.

1928. november 17–18.
Óbecsén látványosan megünnepelték a Ma-
gyar Népkör fennállásának 60. évfordulóját. 
Draskóczy Ede a jubileumi rendezvényre – az 
összefogás és az együttmunkálkodás nem titkolt 
szándékával – meghívta a vajdasági magyar 
művelődési egyesületek vezetőit és a magyar 
írótársadalom jeleseit is. „Ma, amikor még a 
vajdasági magyar kultúrakarások szóvivői azon 
vitatkoznak, hogy vajon szükséges, vagy egy-
általán lehetséges-e önálló magyar irodalom 
kifejlesztése a Vajdaságba, kétszeres fi gyelemmel 
kell fi gyelnünk minden olyan mozzanatra, amely 
ha öntudatlanul is, azt célozza, hogy a vajdasági 
magyarság szellemdús talajából végre-valahára 
komoly és eg ységes kultúrmunka fakadjon 
ki” – írta már hónapokkal korábban A kultúra 
egységfrontja felé című vezércikkében a helyi 
lap (Tiszavidék, 1928. február 19.). A meghívó 
pedig már így fogalmazott: „a vajdasági író-
kat és költőket irodalmi találkozóra kívánjuk 
meghívni, hogy egymást megismerjék, hogy 
panaszaikat, terveiket és problémáikat közö-
sen megbeszéljék. Eddig a szerb és a magyar 
kultúrközeledés problémája, a folyóirat és 
könyvkiadás kérdése, s végül a műkedvelés és 
irodalom viszonya volnának azok a sarkalatos 
pontok, melyek megvitatás tárgyai lennének. 
(Képes Vasárnap, 1928. október 21.)

Az ünnepi találkozó – a sajtó megítélése 
szerint – fényesre sikeredett. Vajdaság szinte 
valamennyi magyar művelődési egyesülete kép-
viseltette magát, az írók közül pedig jelen volt 
a Bánáti Közművelődési Egyesület küldötte, 
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első hősi halottja a vajdasági magyar irodalom 
lenne. Ezek után nagyon furcsán hatna, ha én 
vinném körül a véres kardot, amelyet olyan 
élesen elítéltem. És kérdés: ki lenne mellettünk? 
Kívánhatjuk-e mondjuk Gergely Boriskától vagy 
Kristálytól azt, hogy mondjanak le a Fenyves-
féle honoráriumról, amikor mi nemcsak pénzt 
nem tudunk nekik adni, hanem még megfelelő 
teret sem? […] Én a múlt héten Fenyves kérésére 
küldtem kéziratot, melyet nem fogok többé 
visszakérni. Ellenben még ma írok Fenyvesnek, 
amelyben szeretettel arra fogom kérni, hogy  be-
csülje meg munkánkat, hitünket, amiképen mi 
is megbecsüljük az övét. Mi erősnek hisszük 
magunkat, mert az erkölcsi igazságot érezzük 
a mi oldalunkon és azt hisszük, hogy ez erő-
sebb segítőtárs, mint a tőke. Kérni fogom őt, 
hogy ne engedje odáig fajulni a dolgokat, hogy 
komoly harc fejlődjön, hiszen ez nem lehet az 
ő érdeke s ezért szüntesse be provokáló, sértő, 
lekicsinylő írásait, nagy, lelkes, kézzelfogható 
teljesítményünkkel szemben.” (Fekete Lajosnak, 
Újvidék)

Szenteleky 1943, 103.

1928. december 4.
„Az Irás ügye még mindig bizonytalan. Strelitz-
ky Csuka első ajánlatát visszautasította, a  napok-
ban próbálnak újból tárgyalni. Közbe persze 
lankadatlanul dolgozunk más irányba is, vasár-
nap este lent voltam Újvidéken és Csukával meg 
Feketével főztük a terveket reggelig. A közönyt 
talán még valahogy fel fogjuk rázni, de a rossz-
indulatot, a nagy vajdasági Rosszindulatot ma 
még aligha fogjuk legyőzhetni. Mégis hisszük, 
hogy a Rosszindulat kezéből maholnap ki fog 
hullni a csákány és a mi nagy, életes erkölcsi 
Igazságunk diadalmasan fog élni és építeni. 
Pihennünk persze nem szabad, még Neked se, 
drága ünnepelt, hiszen oly kevesen vagyunk 
tisztahitűek, merészt és jobbat akarók.” (Dr. 
Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 105.

1928. november 22.
„A rossz elmúlik s a jó megmarad. Most, öt nap 
múlva a becsei nagy napok után ez a megállapítás 
cseng vissza. Nagyon szép volt minden ott Be-
csén, és a sok szépben, a hatalmas jóban szinte 
észre sem venni azokat a gonoszságokat, melyek 
vézna és erőtlen hanggal hápogtak bele a hozsan-
nás harangzúgásba. Ezek a sziszegő hápogások, 
mint olvashattad is, tovább folytatódnak a B. 
N. hasábjain, de valahogy groteszkül hatnak. 
A csíra már kihajtott, erősödik a szár, most már 
nem lehet bennünket lefricskázni a bácskai 
ugarról. Éppen ezért kissé mosolygósan hat az 
a naivul gonosz szándék, amely még mindig a 
csírát akarja betemetni. A gonoszságnak nagyon 
nagy hegyét kell már ma összehordani, hogy 
bennünket eltemethessenek.” (Dr. Draskóczy 
Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 101–102.

1928. november 26.
„Úgy látszik Str.(elitzky) vagy teljesen tájéko-
zatlan, vagy hibásan van mindenről informálva. 
Az írók meg nem értése és közönye a V. I.-vel 
szemben – írja – megdöbbentette ott Becsén. 
Megírtam tehát, hogy a Vajdaság minden írója 
kivétel nélkül csatlakozott a V. I.-hoz, s egyedül 
Radónak voltak formai – de nem szellemi – 
kifogásai a lap ellen. Az írók nem szólhattak 
hozzá az anyagi megalapozás kérdéséhez, ezért 
hallgattak Becsén, de aki itt író, az a V. I. mögött 
van.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 102.

1928. november 27.
„A cikkedet nagyon helyesnek találom, azt  hi-
szem hatása is lesz úgy Strelitzkynél, mint a 
B. N.-nál. Nem helyeslem azonban a harcias, 
pressziós politikát. Mikor Fenyves először emlí-
tette a szelekciót, hosszas választ küldtem neki, 
amelyben rámutattam arra, milyen kegyetlen, 
léleknélküli dolog lenne ez a drótsövényhúzás, 
a harci riadó fúvása, hiszen ennek a harcnak 
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1928. december 5.
A Vreme című lap címoldalán hatalmas betűk-
kel jelentette: Zágrábbal megromlottak a vi-
szonyok. A hathasábos cikk olyan indulatosan 
szólt a horvát politikáról, ahogyan az korábban 
csak Budapesttel és Szófi ával szemben tette. A 
belgrádi parlamentben lezajlott lövöldözés után 
komolyan fönnállt a polgárháború és az ország 
szétszakadásának veszélye.

Vinaver 1971, 390–392.

1928. december 10.
A szabadkai Népkör irodalmi estjén hat vajda-
sági író lépett fel annak bizonyítására, hogy a 
vajdasági magyar irodalom nem ábránd csupán, 
hanem élő valóság. A műsorban elsőnek Szántó 
Róbert A sátán országa című egyfelvonásosával 
mutatkozott be, Debreczeni József ugyancsak 
a Gimnázium című színpadjelenetével kapcso-
lódott be a seregszemlébe. László Ferenctől A 
harmadik című darabot mutatta be a társulat, 
majd Arányi Jenő Derelye című parasztkomédi-
ája következett. Ezt követően Csuka Zoltán és 
Fekete Lajos költők két-két verset olvasott fel. 
Schlesinger Ily Fehér Ödönnek, a kitűnő zene-
költőnek három fi nom dalát énekelte a szerző 
zongorakíséretében.

Garay 2012, 40–41.

1928. december 11.
„Tegnap végigviziteltem Szabadkát s végered-
ményben meg vagyok elégedve utammal. Feny -
ves csupa nyájasság volt és ünnepélyesen meg-
ígérte, hogy többé nem fog engedni semmiféle 
sértő hangú cikket a V. I. ellen és ha íródna ilyen, 
úgy előbb nekem is megmutatná. Ő maga sem 
helyesli Dettre prekomurjei cikkét, ha ő szerkesz-
tette volna, úgy be se került volna a lapba. (?) A 
cikket azonban tényleg Dettre írta, amint kinyo-
moztam (apropó küldtél már neki V. I.-t?) Szóval 
egyelőre fegyverszünetet kötöttünk. Fenyves 
még azt is megígérte, hogy az esetleges táma-
dásokra sem fog refl ektálni, de ennek fejében 

arra kért, hogy én is álljak el a beszámolómtól, 
amely már amúgy sem lenne aktuális (?) Én bele-
mentem ebbe a fegyverszüneti megállapodásba, 
avval a feltétellel, hogy a B. N. soha több sértő, 
lekicsinylő hangú cikket nem fog írni a V. I.-ról. 
Fenyves nagyon sajnálta, hogy Ti kimaradtatok 
az almanachból és most már nem is lehet ezen 
segíteni, de reméli, hogy a jövőben azok is mun-
katársai lesznek a Naplónak, akik eddig is azok 
voltak, de az almanachból kimaradtak. Dóri 
bácsi bizony már öreg és beteg. Dettre cikke őt 
is felháborította. Megígérte, hogy amikor csak 
Fenyvessel beszél, mindig befolyásolni fogja őt 
a békés együttműködés irányába. Egyébként az 
irodalmi társaság meg a halál foglalkoztatja.” 
(Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 107–108.

1928. december 16.
„Megdöbbenve értesültem arról az új irodalmi 
lapalapításról, amely egyszerre sürgős és szük-
séges dolog lett azoknál, akik eddig nyíltan azt 
hirdették, hogy a B. N. vasárnapi melléklete 
teljesen feleslegessé teszi a különálló irodalmi 
szemlét. Ennek a lapnak elindítása tehát nem 
lehet belső szükségesség, vagy régen vallott 
eszmények megvalósítása; ennek a lapnak a 
megalapítása nagyon is átlátszó. Nemcsak a V. 
I. megfojtása itt a cél. Ha jobb lapot tudnának 
adni a V. I.-nál, úgy még örülnék is neki, hiszen 
nekem nem a V. I. a szívügyem, hanem a nívós, 
független magyar folyóirat. Én azonban úgy 
érzem, hogy itt a vajdasági magyar folyóirat 
végleges eltemetése a végső és az igazi cél.” (Dr. 
Strelitzky Dénesnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 109.

1928. december 21.
A Hírlap tájékoztatása szerint Daka Popović 
agrárreformügyi miniszter bejelentette, hogy 
érvényesíteni fogja a Nemzeti kisebbségek  ki-
telepítése révén történő földhöz juttatásáról 
szóló törvényt. Ennek értelmében a föld nélküli 
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magyar tömegek „Dél-Szerbiában” (Macedóni-
ában) kaptak volna földet.

Mészáros 1981, 184.

1928
Úgy tűnt, hogy a Magyar Párt a parlamenti, a 
tartománygyűlési és a községi választásokon 
történt jó szereplését követően politikailag végre 
konszolidálódott. Eredményeit azonban többé-
kevésbé a radikálisokkal történő együttműkö-
désnek köszönhette. Társadalmi bázisa azonban 
ebben az esztendőben sem bővült jelentősen, a 
vezetés továbbra sem tett kísérleteket a magyar 
munkásság megnyerése érdekében. A Magyar 
Párt ezért a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságon 
belül sohasem képviselte a magyarság egészét. 
Tulajdonképpen a polgárság, az értelmiség és a 
gazdag földbirtokosok konzervatív pártja volt. A 
nemzeti érdekek védelme – a magyar közösség 
politikai helyzetének a javítása, a szerb hatalom 
önkényének a megakadályozása, ami elsősorban 
az oktatás és a művelődési élet terén jelentkezett 
– mind olyan kérdések voltak, amelyek a magyar-
ság valamennyi társadalmi osztályát érintették. 
A gazdasági és a szociális helyzet javulását a 
magyarság azonban csak az országos pártoktól 
remélhette; elsősorban azoktól, amelyek képesek 
voltak megszabadulni a nemzeti érdekérvénye-
sítés és érdekvédelem terhétől, és fogékonyak 
voltak a nemzeti kisebbségek gondjai iránt is. 
Azoktól a pártoktól, amelyek programjuk szerint 
az agrárreform kedvezményezettjei közé emel-
hették volna a magyarságot is. […] A magyarság 
nehéz helyzete ennek ellenére nem változott. A 
városi képviselő-testület magyar tagjai továbbra 

sem használhatták anyanyelvüket, továbbra is 
alkalmazták a névvegyelemzést, ráadásul meg-
szüntették a zentai gimnázium felső tagozatait.

Mészáros 1981, 182–183.

Református egyházi lapok Jugoszláviában
Magvető – Az S. H. S. királysági reformá-

tus keresztyének egyházi lapja. Megjele-
nik havonta egyszer. Felelős szerkesztő 
Ágoston Sándor. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal Feketehegy (Bácska).

Säemann – Reformirte Kirchenzeitunk 
für das Königreich S. H. S. Erscheint 
monatlich einmal. Verantwortlicher-
Schrift leiter Peter Klepp Obersenior. 
Hauptmitarbeiter Daniel Gutsohn, Levi. 
Neue-Werbas.

Suboticai Református Élet – Szerkeszti 
Kovács Sándor lelkész.

Harangszó – Újvidék, Beocsin, Budiszava 
és Titel református egyházak hivatalos 
lapja. Szerkesztik Horváth Lajos lelkész 
és Gutsohn Adolf levita, kántor.

V. Becskereki Református Egyházi Élet – 
Szerkeszti Szabó Zoltán lelkész.

Pancsevói Református Egyházi Élet – Szer-
keszti Vass Antal lelkész.

Debeljacsai Református Egyházi Híradó – 
Szerkeszti Gachal János lelkész és Tóth 
Bálint hitoktató, levita.

Staramoravicai Református Keresztyén 
Egyházi Élet – Szerkeszti D. Dévay 
Lajos lelkész.

Sombori Református Keresztyén Egyházi 
Élet – Szerkeszti Benkő Viktor lelkész.

Árvaházi Naptár 1928, 81–82.
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1929. január 1.
A földművelésügyi minisztérium kimutatása 
sze rint Szlovéniában (16 697 magyar és 39 631 
német lakos) a ljubljanai és maribori agrárhi-
vatalok körzetében 353 647 hektár, Horvát-
Szlavonországban (68 390 magyar és 122 190 
német lakos) a varasdini, zágrábi, eszéki és 
vukovári agrárhivatalok körzetében 1 029 114 
hektár és a Magyarországtól elszakított Dél-
vidéken (381 948 magyar és 328 195 német 
lakos) az újvidéki, a nagybecskereki és a verseci 
agrárhivatalok körzetében 751 149 hektár 
(1 302 392 kat. hold), összesen tehát 2 133 910 
hektár volt a kisajátítás alá vont nagybirtokok 
terjedelme, melyből 1 059 599 hektár, éspedig 
777 656 hektár megművelt föld és 281.945 
hektár legelő a tulajdonképpeni mezőgazdasági 
terület, míg 910 363 hektár az erdőségekre, 
163 948 hektár pedig az „egyéb” rovatban fel-
tüntetett területekre esik. Az ezen a területen 
végrehajtott földosztásban 206 440 agráralany 
részesült, valamennyien kivétel nélkül szláv 
nemzetiségűek. […] A dobrovoljacok a nekik 
ígért 5 hektár helyett fejenként átlag 9 hektárhoz 
jutottak. […] A Vajdaságban, ahol a magyarok 
zöme él (381 948 lélek) s ahol az agrárreformmal 
mindenekelőtt a magyar birtokosokat akarták 
sújtani, a nagybirtok terjedelme 751 149 hektár 
(1 302 392 kat. hold) volt, melyből 405 952 
hektár volt a szántóföld, 3225 hektár szőlő, 1545 
hektár kert 25 090 hektár rét, 194 242 hektár le-
gelő, 38 219 hektár erdő és 82 876 hektár „egyéb” 
(szikes árterület, ingovány, nádas, mocsár). Az 
összesen 435 812 hektár megművelt területből 
285 592 hektárt (495 216 kat. hold) osztottak 
szét 74.188 kizárólag szláv igénylőnek és pedig 
12 265 dobrovoljacnak, 4730 telepesnek, optáns-
nak és menekültnek, valamint 57 193 helyi érde-
keltnek. […] A Vajdaságban a többnyire magyar 
kézen lévő nagybirtokok területének 65,55%-át 
osztották fel, és csak 34,45%-át hagyták meg a 
tulajdonosoknak.

Prokopy 1933, 16–18.

1929. január 2.
Lemondott Korosec Antal kormánya.

Csuka 1995, 349.

1929. január 2.
„Egy népszerű magazint szeretne csinálni a  V. 
I.-ból, mert szerinte csak az lehet rentabilis  üzlet. 
Mint üzletembernek igaza lehet, de ötleteinek 
megvalósítására sem én, sem a V. I. nem alkal-
mas. Hosszas vita után abban állapodtunk  meg, 
hogy Csuka egy ajánlatot fog kidolgozni,  ame-
lyet ő áttanulmányozna, s ha megfelelne, úgy 
rögtön be is társulna. Ha nem sikerülne Wein-
mann (Ödön – Kúla) bevonása, úgy Csuka azt 
szeretné, ha Veled beszélnénk meg a további 
teendőket. Ugyanis a lap előállítási költségeit 
az egyre szaporodó előfizetők és a hirdetési 
díjak körülbelül fedezik már. Így az üzletbe 
társulás nem is olyan fontos, mint egy bizonyos 
forgótőke megszerzése, amellyel erősebb lendü-
letet adnánk a terjesztésnek és evvel egyidejűleg 
megkezdenénk az írók szerény honorálását is.” 
(Dr. Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 111.

1929. január 5.
„A szellemi szanálásra vonatkozólag lenne még 
egy tervem. Az ugyanis, hogy a lapfejre ráke-
rülnének azoknak a nevei, akik feltétlen hívei 
és munkatársai a V. I.-nak, akik biztosítják a 
lap szellemi erejét és holnapját. Ez büszke »va-
gyunk!«, sőt leszünk! kiáltás is lenne: hitvallás, 
dokumentum és ígéret. Ez a névsor a követke-
zőképen festene: Borsodi Lajos, Csuka Zoltán, 
Draskóczy, Farkas Geiza, Fekete Lajos, Gergely 
Boriska, Kristály István, Leszkovác Mladen, 
Somogyi Pál, Szántó Róbert. Ezen kívül taktikai 
okokból Luciát is be kellene venni a névsorba, 
aki most, hogy Fenyvessel összekülönbözött, 
nagyon szívesen jönne s akinek nagyon sok 
tekintetben hasznát vehetnők.” (Fekete Lajos-
nak, Újvidék. A névsort Szenteleky megismétli 
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vagyis erőszakra bujtogatnak. Ez a rendelkezés 
vonatkozott minden szóbeli vagy írott formában 
terjesztett propagandára.

Csáky S. 1981, 407.

Jugoszláviának, a délszláv államnak az igazi 
megteremtője Trumbics Ánte volt, dalmáciai 
horvát, az osztrák Reichsrat hajdani képviselője, 
akiben benne élt a kisebbségi embernek az a 
lángoló vágya, hogy a saját fajtáját uralkodónak 
lássa. Trumbics, aki az SZHSZ Királyság első 
külügyminisztere volt, nagyon rövid idő alatt 
belátta, hogy az álomkép soha nem valósulhat 
meg, és soha nem lehet az, hogy az új délszláv 
államban valamennyi szláv egyenrangú legyen 
és a szerbség feladja vezető pozícióját. Trumbics 
lett az első ellenzője a jugoszláv gondolatnak. 
A jugoszláv gondolat másik nagy teremtője 
Pribicsevics Szvetozár volt.

Csuka 1995, 358.

1929. január 9.
„A V. I. körüli lelketlen és lehetetlen állapotok 
ugyanis hosszas tépelődések után arra kény sze-
rítettek, hogy lemondjak annak szerkesztéséről. 
[…] A vajdasági magyar irodalom az Irás meg-
szűntével még nem vesztette el végleg fórumát. 
Az Erdélyi Helikon – a vajdasági előfizetők 
száma szerint – egy-két ívet bocsátana a vajdasági 
irodalom rendelkezésére.” (Szirmai Károlynak, 
Újverbász)

Szenteleky 1943, 113–114.

1929. január 10.
„A lap beszervezése egyébként nagyszerűen  fo-
lyik, már 1400 példányban jelenünk meg, a 
rádiómelléklet megjelenésekor pedig hamarosan 
elérjük a 2000 példányszámot. Így hamarosan 
sor kerülhet az írók becsületes honorálására is.” 
(Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 115.

Kristály Istvánnak Padéra írt 1929. január 10-i 
levelében.) 

Szenteleky 1943, 113–114.

1929. január 6.
Sándor király feloszlatta az 1927. november 11-
én megválasztott parlamentet, és megszüntet te 
a vidovdáni alkotmányt. Zsivkovics Petár  tábor-
nokot, a királyi testőrség parancsnokát,  aki  a 
legerősebb szerbiai katonai szervezetnek, a  Fehér
Kéznek volt az elnöke, és akinek már az  Ob re-
novics-dinasztia tragédiájában komoly szerepe 
volt, nevezte ki miniszterelnökké és egyben 
belügyminiszterré. A közoktatási tárcát Mak-
szi movics Bozso volt belügyminiszter kapta. A 
földművelésügyi miniszter a horvát Frangess 
Ottó egyetemi tanár, a külügyminiszter pedig 
Jeft ics Bogolyub volt bécsi követ lett.

Csuka 1995, 349.

Sándor király bevezette a rendkívüli állapotot, 
feloszlatta a parlamentet és felfüggesztette az 
alkotmányt és betiltotta a pártok működését. 
Petar Živković tábornokot megbízta az új kor-
mányalakítással. A királyi diktatúrát az európai 
nyilvánosság azonnal „monarchofasiszta dikta-
túrának” tekintette.

Vinaver 1971, 393.

I. Sándor, az SZHSZ Királyság uralkodója  tör-
vényt hirdetett ki „az ország, a hatalom és a 
közbiztonság megvédése érdekében” (Zakon 
o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi. 
Službene novine, XI. évf. 1929. január 11.  9. 
sz. 54–56.).

Már a törvény 1. cikkelye kimondta, hogy a 
büntetőtörvény értelmében bűncselekménynek 
számít minden olyan mű – könyv, sajtótermék, 
aprónyomtatvány – megírása, kinyomtatása, 
megjelentetése (kiadása) és terjesztése, amely az 
államhatalom ellen lázít, s amely veszélyezteti a 
közrendet, a közbiztonságot és az államhatalmat, 
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1929. január 10.
„…az Ön nevét is odaírnám a V. I. lapfejére a fő-
munkatársak közé. Erre főleg a Bácsmegyei har-
ciassága miatt van szükség, szemtelen és arrogáns 
hangon ismételgeti, hogy ő képviseli a vajdasági 
irodalmat s ő »az egyetlen irodalmi fórum« 
itten.” (Leszkovác Mladennek, Belgrádba)

Szenteleky 1943, 115.

1929. január 17.
A királyi diktatúra bevezetését követően a Živ-
ko vić-kormány rendelettel betiltotta a felekezeti 
vagy faji alapon szerveződő pártok működését. 
Ennek értelmében feloszlatták a Magyar Pártot 
is, megszüntették a tartománygyűléseket, és 
– ami a délvidéki magyarságot talán a legköz-
vetlenebbül érintette – a községi képviselő-tes-
tületeket is.

Hornyák 2009, 23.

1929. január 18.
A Zsivkovics-kormány az államvédelmi törvény-
re történő hivatkozással beszüntette mindazok-
nak a pártoknak a működését, amelyeknek prog-
ramja felekezeti vagy faji alapon állott. Megszűnt 
tehát a horvát parasztpárt, a szlovén néppárt, a 
muzulmán párt, a szerb földmíves párt és meg 
kellett szűnnie azzal a magyarázattal, hogy faji 
párt, vagyis néptörzset képviselő pártok és nem 
nemzeti kisebbségi pártok, a Magyar Pártnak és a 
német pártnak is. […] A Magyar Párt irattárát át-
adták a rendőrségnek. Valamennyi magyar párti 
szervezet működése természetesen megszűnt és 
nemcsak a parlamentet, de a tartománygyűlést 
is feloszlatták, mi több, a községi képviselő-
testületeket is, miután ezek megalakulása még 
a parlamentarizmus alapján történt, és tagjaik 
a feloszlatott pártok képviselői voltak. […] A 
nagyobb városok polgármestereit felmentették 
és helyükbe biztosként magas rangú katonákat 
neveztek ki. A Vajdaságban szerbiai ezredesek és 
tábornokok vették át a közigazgatás vezetését. 

[…] A sajtószabadság megszüntetése lehetetlen-
né tette azt, hogy a magyar nemzetvédő munkát 
úgy, mint a szerb uralom első esztendeiben a 
magyar sajtó végezze. 

Csuka 1995, 351.

Az események szűkszavú regisztrálására szorít-
koztak azok a magyar lapok, amelyek eddig 
a magyar érdekeket védelmezték, a Hírlap, a 
Délbácska és a Torontál. A Torontálnak még a 
legkönnyebb dolga volt, a Délbácskának meg kel-
lett változtatni a nevét, Reggeli Újság lett belőle, 
a Hírlapnak az élete pedig valóságos vegetálás 
volt, mert a szabadkai ügyészség egyenes utasítást 
kapott arra, hogy ezt a lapot meg kell szüntetni. 
A sajtóra vonatkozó rendszabályok szerint azt a 
lapot, amelyet háromszor kellett egy hónapban 
elkobozni, automatikusan meg kellett szüntetni. 
[…] A Hírlapot 1929 szeptemberében egymás 
után háromszor kobozták el, így megszűnt.

Csuka 1995, 352.

Az 1929. január 6-i események erőszakosan 
és váratlanul zárták le a délvidéki magyarság 
életének egy korszakát. Ez az idő 1918-ban 
kezdődött, és a nagy átalakulással, amelyben a 
magyarság a többségi nemzetből a kisebbségi 
életbe zuhant, egészen új életformák kezdőd-
tek a Délvidéken. Nehezen ment a délvidéki 
magyar léleknek ez az átalakulása. Esztendőkbe 
tellett, amíg az a félmillió ember, akire magyar 
sors nehezedett, megértette ennek a magyar 
sorsnak a lényegét, és megértette a feladatokat, 
amelyek reá az új életben várakoztak. A lelki 
átalakulás évei körülbelül 1925-ig tartottak. 
Ezt ma visszatekintve csak úgy mérhetjük fel, 
ha meggondoljuk, hogy a délvidéki magyarság se 
lelkileg, se gazdaságilag, se tradícióiban nem volt 
felvértezve a kisebbségi sors küzdelmeire. Az első 
esztendők meddősége eléggé megmagyarázza 
azt, hogy a trianoni békeparancsig talán egyet-
len magyar ember sem volt, aki el tudta volna 
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magával bármilyen okoskodással is fogadtatni 
azt a gondolatot, hogy az, ami vele és körülötte 
történik, nem egy megszállás ideiglenessége, 
átmenete, véletlen csapása, hanem hosszú fo-
lyamat, amely évtizedekig eltarthat. Ebben az 
időben a délvidéki magyarság nem gondolt 
semmiféle szervezkedést, hiszen a szervezkedést 
nemcsak feleslegesnek, hanem valóban a fajta, a 
vérség, a haza elleni árulásnak tekintette, hiszen 
minden, amivel a magyarság az állandóság jel-
legét ismerte volna el, hozzájárulhatott volna 
ahhoz, hogy a megszállás meghosszabbíttassék, 
vagy éppen állandó helyzetté alakuljon át. A 
trianoni békeparancs eloszlatta a reménységeket 
és akkor kezdődött előbb szűk körben, aztán 
mindig messzebbre kisugározva a magyarság 
szervezkedése, a Magyar Párt megalapítása és 
az öntudatos kisebbségi magyar sajtó munkája.

Csuka 1995, 353.

A Magyar Párt megalakulása után rögtön meg-
kezdte a gazdasági önvédelem szervezését, és 
ezen a fronton nagy jelentőségű volt az, hogy 
a Magyar Párt földbirtokos vezetői gondos-
kodtak arról, hogy a bácskai Mezőgazdasági 
Egyesület ne csússzon át szláv irányítás alá, és 
egészen  1924-ig , amikor igazgatóját, Inhoff 
Józsefet eltávolították, a magyar gazdasági érde-
keknek egyik védelmező bástyája volt.

Csuka 1995, 354.

Magyar bank a Délvidéken nem volt. Az egyet-
len számottevő délvidéki pénzintézet, amely 
magyarnak számított, a szabadkai Közgazdasági 
Bank volt, azonban miután ez is csak álcázottan 
dolgozhatott, és nemcsak arra kényszerült, hogy 
igazgatóságának tagjai között szlávok legyenek, 
hanem még arra is, hogy szerb, sőt szerbiai szerb 
tisztviselőket alkalmazzon, nem volt arra képes, 
hogy egy magyar bankra háruló különleges 
célkitűzéseknek megfeleljen. Törley Bálint és 
Strelitzky Dénes 1926-ban már azzal a tervvel 
foglalkoztak, hogy olyan magyar bankot létesí-

tenek, amely a kis falusi magyar szövetkezeteket 
hitellel táplálja, és így egy kiterjedt pénzügyi 
szervezettel erősítsék a magyarság önfenntartási 
harcát. […] Prokopy Imre megkezdte a magyar 
kulturális kataszter lefektetését. Dr. Várady és 
dr. Strelitzky valósággal specializálták magukat 
az iskolaügyi sérelmek állandó hangoztatásában, 
hogy legalább a magyar elemi iskolai oktatásban 
ne következzenek be végzetes zökkenők.

Csuka 1995, 355.

A magyar egység kérdése.

Csuka 1995, 356–358.

Amikor Pribicsevics Szvetozár előtt világossá 
vált, hogy Belgrád külön ország az országban, 
és a belgrádi csarsija érdekei sokkal fontosabbak, 
mint az új állam érdekei, keserű csalódottságá-
ban szembe fordult a saját alkotásával.

Csuka 1995, 359.

Komoly horvát politikusok soha nem gondoltak 
arra, hogy bekövetkezhet olyan idő, amelyben 
Budapest szerepét Zágrábbal szemben Belgrád 
veszi át. A horvátok szinte beleestek a jugoszláv 
államba, és amikor ráébredtek arra, hogy rosz-
szabb helyzetbe kerültek, mint a társországi sze-
rep volt Szent István koronájának uralma  alatt,
már nem tudtak magukon segíteni. Azt hitték, 
hogy egy nagy délszláv államban az övék lesz a 
politikai és a kulturális vezetés és a magyarok 
által kitűnően iskolázott horvát tisztviselő nagy-
szerű elhelyezkedést nyer az SZHSZ Királyság-
ban. A horvát tényleges tiszteket átvették a jugo-
szláv hadseregbe, a tengerészet tisztikarát szinte 
kizáróan horvátok alkották, de már 1920-ban 
megkezdték a horvát tisztek nyugdíjaztatását, 
és ahogy a szerb tengerésztiszti utánpótlás nőtt, 
eltávolították a horvátokat a haditengerészetből 
is. A politikai vezetésben a horvátoknak még má-
sodrendű szerep sem jutott, az adminisztráció-
ban pedig a horvátokkal szemben megnyilvánuló 
bizalmatlanság azt eredményezte, hogy inkább 
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alkalmaztak a közigazgatásban a hivatalok ve-
zető helyein szakképzettség nélküli embereket, 
semhogy a jó horvát munkaerőket megfelelően 
felhasználták volna.

Csuka 1995, 360.

A nagyszerb politikusok a legtöbb sikerrel tud-
ták a szlovéneket kis engedményekkel – hivatali 
állásokkal, szlovén politikusok favorizálásával 
– lekenyerezni. A muzulmánok a belgrádi poli-
tikában majdnem a janicsár szerepét játszották. 
A muzulmán bégeket formálisan megvásárol-
ták. Már a vidovdáni alkotmányt is csak a 
megvásárolt muzulmán szavazatokkal lehetett 
elfogadtatni, és azóta tartott ez a csúnya politikai 
üzletelés, ami a korrupciónak és a panamának 
örök melegágya volt, rengeteg politikai bot-
ránnyal. A montenegróiak, akiket elárasztottak 
különböző kedvezményekkel, fojtott gyűlölettel 
fordultak Belgrád ellen. A kommunista agitáció 
is a legerősebb és legeredményesebb Monteneg-
róban volt. A szerbiai pártharcok, a demokraták 
és a radikálisok örök viaskodása, amelynek 
mélyén még ott lappangtak az Obrenovics- és 
Karagyorgyevics-dinasztia véres küzdelmeinek 
emlékei, tovább tartottak az új államalakulatban 
is. A radikális párt volt a nagyszerb gondolatnak 
az igazi hordozója és ennek a politikának Nikola 
Pasics volt a legnagyobb képviselője. […] A 
radikális párt nagy része Pasics mögött állt. Eb-
ben annak is szerepe volt, hogy Pasics bizonyos 
nagyvonalúsággal tekintett azokra az üzletekre, 
amelyeket különösen a század húszas éveinek a 
kezdetén a radikális párti csarsija, Belgrádnak ez 
a néhány tucat családból álló, talán nem is igazán 
szerb származású rétege (mindig azt mondták, 
hogy cincárok, görögök, hajdani törökök leszár-
mazottjai alkották a csarsiját), folytatott külö-
nösen a prékói részeken, vagyis a Vajdaságban 
és Horvátországban, ahol a legtöbbet lehetett 
keresni. A radikális pártnak kisebb része, amely 
Prótics Sztojan vezetése alatt állott, nem volt 
ennyire a nagyszerb gondolat rabja és közismert 

volt, hogy a politikai becsület gondolatát nem 
tudják összeegyeztetni csúnya üzletekkel.

Csuka 1995, 360–361.

A Demokrata Párt is rokonszenvesebb volt, bár 
éppúgy a nagyszerb eszmeiséget képviselték, 
mint a radikálisok, de nem olyan túlzó formák-
ban. Bennük is több volt a megértés a közéleti 
tisztaság szabályai iránt. Vezérük, Davidovics 
Lyuba hosszú ideig a legnépszerűbb ember volt 
az új jugoszláv államban, leginkább azért, mert 
tökéletes európai gondolkodású és a lelke legmé-
lyéig ellensége volt minden panamázásnak.

Csuka 1995, 361.

Az alatt a rövid idő alatt, amíg magyar képviselők 
ültek a belgrádi parlamentben, egyszer sem tu-
dott magyar képviselő magyar ügyért felszólalni.

Csuka 1995, 362.

A diktatúra bevezetését követően Osztoics  Sze-
limir nyugalmazott tábornok lett Szabadka  pol-
gármestere.

Csuka 1995, 365.

A Népkör 1928-ban Sóváry Zoltán kezdemé-
nyezésével igen nagyszabású és magas színvonalú 
kulturális program megvalósításába kezdett, 
amelynek gerince az lett volna, hogy soroza-
tos előadásokon erősítsék a szabadkai magyar 
fi atalság ismereteit a magyar történelem és a 
magyar irodalom terén. A diktatúra ezt a mun-
kát egyszerre beszüntette. A Népkör betiltása 
idején dr. Békeff y György a KIE zárt területén 
esti tanfolyamot szervezett, amelyen néhány 
magyar újságíró tartott előadásokat a magyar 
történelemből. Ezeket az előadásokat titokban 
látogatták, és mindig nagy közönsége volt. A 
rendőrség hónapokkal később tudomást szerzett 
arról, hogy a KIE-n belül más vallású előadók 
magyar történelmet tanítanak, és ezzel vége is 
szakadt ennek a kísérletnek. A Bánáti Magyar 
Közművelődési Egyesület volt az egyetlen, amely-
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nek működését nem tiltották be. Ennek magya-
rázata talán az lehet, hogy annak vezetői, és kü-
lönösen dr. Várady Imre igen népszerűek voltak 
a bánáti szerbség előtt, így a magyar egyesületet 
az őslakos szerbség védelmezte meg.

Csuka 1995, 366.

A zentai gimnázium megmentésére összefogott 
Zenta egész lakossága, és a szerbség kívánságára 
Mohácsy Pál, a megszüntetett zentai Magyar Párt 
elnöke is részt vett abban a küldöttségben, amely 
Belgrádban próbálta jobb belátásra bírni az ille-
tékeseket, azonban a közoktatásügyi minisztéri-
umban azt a választ kapta, hogy miután a király 
már aláírta a zentai gimnázium megszüntetéséről 
szóló ukázt, a dolgon már nem lehet segíteni.

Csuka 1995, 366.

1929. január 22.
„Fenyves újabb támadást intézett ellenünk. Ulti-
mátumot küldött a B. N. eddigi munkatársainak, 
hogy vagy a B. N.-nek, vagy a V. I.-nak dolgoz-
nak, mert ő nem fogja közölni azoknak az írását, 
akik a V. I. munkatársai. Hasonló ultimátumot 
intézett az árusokhoz is, hogy »szabadon«  vá-
lasszanak: vagy a B. N.-t árusítják, vagy a Képes 
Vasárnapot. Az ultimátumnak már meg is volt a 
hatása: a legszorgalmasabb novellistánk, Kristály 
István egy tétova, homályos levélben arról értesít, 
hogy nem kíván szerepelni a V. I. főmunkatársai 
között. […] Nagyon erős és ígéretes tehetség 
Sziráky Dénes Sándor, akinek négy szép verse 
vár közlésre.” (Fekete Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 116.

1929. február eleje
A szabadkai Népkör kultúrestjén dr. Munk 
Ar thur orvos-író tartott előadást a házasságról. 
Utána az Iparos és polgári dalárda lépett fel. 
Munk az előadást egy szellemes kis jelenettel fe-
jezte be, amelyben ő maga játszotta a főszerepet. 
[…] Ezután hosszabb kényszerszünet követke-
zett, mert betiltották a Népkör működését.

Garay 2012, 42–43.

1929. február 3.
Az újjáalakított újvidéki városi képviselő-testü-
letből kimaradtak a korábbi magyar képviselők: 
Nyúl József gimnáziumi tanár, Bohl István 
kertész, Szabó János gazdálkodó, Fáth Ferenc 
apátplébános, Vilt Vilmos orvos, a katolikus kö-
zösség elnöke, Horváth Lajos református lelkész, 
Tomán Sándor, a Délbácska lapszerkesztője, to-
vábbá Bódog Kovács Sándor és Vágner Károly.

Bácsmegyei Napló, 1929. február 3. 3.

1929. február 5.
„Fenyves egy nagyon zavarosan összetákolt  ma-
gán levélben válaszolt nyílt levelemre. Cezaro-
mániás gesztusokkal védi ultimátumának jo-
gosultságát, de gesztusaiban a jóságnak, meleg 
szívnek, sőt az öntudatos állásfoglalásnak sem 
találom semmi nyomát. Most már magam is 
úgy látom, hogy közénk hidat építeni egyelőre 
nem lehet. Ismét csalódtam egy emberben s 
bármennyire fájdalmas is ez, tovább kell menni 
és nem törődni többé vele, tovább kell kínlód-
nunk, küszködnünk rossz ekénkkel, de legalább 
az ugartörőknek tisztább és biztosabb a hite. 
Mert most már senki másban nem bízhatunk, 
csak önmagunkban s így van ez rendjén.” (Dr. 
Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 119.

1929. február 11.
„Én elsősorban a lapok megerősödését tartom 
fontosnak, de persze erre is alkalmas lenne egy 
könyvkiadó részvénytársaság, amely talán egy 
év múlva könyvkiadásba is kezdhetne.” (Csuka 
Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 120.

1929. március 18.
„Végre írhatom a boldog és biztos szót: utazom. 
Holnap hajnalban indulok, csütörtökön Ró-
mában leszek, szombaton Taorminában. […] 
Sziráky Pestről írt és arra kért, hogy a februári 
számból neki 2–3 számot küldhessek. (Címe: 
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Budapest, Horn Ede u. 18. III. 25. Dr. Perl Sán-
dor a rendes polgári neve.)” (Csuka Zoltánnak, 
Újvidék)

Szenteleky 1943, 125.

1929. március
Január óta önálló, havonta megjelenő folyóirat 
lett a Vajdasági Írás. Szerkeszti továbbra is Szen-
teleky Kornél. A hátsó borítón feltüntették: 
Štam parija Fišer i Kraus, Subotica. A márciusi 
szám már az 5. az év során. A hátsó oldalon: A 
Vajdasági Írás a Képes Vasárnap havi irodalmi 
melléklete. Szerkeszti Szenteleky Kornél. Tech-
nikai szerkesztő Csuka Zoltán. A szerkesztésért 
felel Fischer Imre. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Subotica. A szám közli Szenteleky Kornél Tilike 
már tíz éves múlt című elbeszélését.

1929. április
A Vajdasági Írás április–májusi kettős, 6–7. szá-
ma közel kettőszáz oldalon jelent meg. Szerkeszti 
Szenteleky Kornél. Főmunkatársak: Borsodi 
Lajos, Csuka Zoltán, Draskóczy Ede, Farkas 
Geiza, Fekete Lajos, Szántó Róbert. Benne 
Draskóczy Ede Új Aurora. Irodalmi Almanach 
1929. Bratislava–Pozsony című írása, mely a 
vajdaságiak pozsonyi bemutatkozásáról is számot 
ad. „Az irodalom mindig átvette nemzetmentő 
szerepét a történelem fordulóinak problémái-
ban. Vajdaságban – talán sohasem ennyire kizá-
rólagosan – csak az irodalom az, amely a jövőért 
való felelősség lelkiismeretét hordozza” – írta 
Draskóczy Ede.

1929 tavasza
Prokopy Imre áttelepült Magyarországra, s ettől 
kezdve rendszeresen tájékoztatta a Népszövetsé-
get a jugoszláviai magyarság helyzetéről. 1933. 
február 28-ig különböző jogsértések okán ösz-
szesen húsz alkalommal élt panasszal a jugoszláv 
hatóságok jogsértő eljárásával szemben.

Mészáros 1989, 33.

1929. május 14.
„Szeretném megírni ezt a káprázatos Izola Bellát 
mely boldogan ragyog a szürke élettengeren s va-
lószínűleg meg is fogom írni, csak felszabaduljak 
az első depresszió alól, mely itthon rámborult és 
megbénította hívő, alkotó és élnivágyó kedve-
met.” (Dr. Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 127.

1929. június 23.
„A tartalommutatót már össze is állítottam. Vé-
 le ményem szerint az elkobzott szám írásait is be 
kell vennünk a mutatóba. […] Szántó György 
levelét örömmel olvastam. Ezek a komoly és 
szinte megható elismerések adnak igazán ked-
vet és erőt a további munkához. Ha azonban 
válaszolsz Szántó Györgynek, ne biztasd őt a 
regénypályázattal. Hangsúlyozzad, hogy mi első-
sorban vajdasági írót szeretnénk megjutalmazni 
s ő nagyszerű kvalitásaival biztosan elnyerné a 
díjat.” (Fekete Lajosnak, Szabadka)

Szenteleky 1943, 130.

1929. július 8.
„Az önvád karcolja végig bensőmet, mert nekem 
nagyon fáj a Te sorsod és nagyon fáj az Irás sorsa 
és úgy érzem, hogy felelőssége engem is terhel 
ezekért az elcsuklott sorsokért. És én alig hiszem, 
hogy itt valaha is lehetne tenni valamit, én nem 
tudok hinni olyan ember segítségében, akiben 
sem érzés, sem megértés nincsen. Úgy érzem, 
mintha hirtelen valami nagy sötét, siket csend 
borult volna ránk és nincs már senki, akinek 
szava átszelné ezt a béna némaságot.” (Fekete 
Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 131.

1929. július 23.
Haditervedet mindenben helyeslem. […] Csu-
pán egy, illetve két ponttal tartom kiegészíten-
dőnek a Te tervezetedet. Az egyik Fischeréktől 
beszerzendő nyilatkozat lenne, hogy mennyiért 
mondnak le a V. I. tulajdonjogáról. A másik a 
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1929. augusztus 4.
Az óbecsei Tiszavidék A háború áldozatai című 
cikkéből kiderül, a „Vajdaságban és Srémben” 
10 671 délszláv hadirokkant és 1289 hadiözvegy 
él. Ők a jugoszláv királyság „szociális agrárre-
formjának” kiemelt kedvezményezettjei.

1929. augusztus 8.
„A V. I. ügye nagyon betegül áll, egyelőre csak 
kéziratunk van a júliusi szám számára, de nincs 
papírosunk és pénzünk. […] pedig éppen most 
emelkedhettünk volna nívóban és Fenyves bé-
külékeny gesztusa teljessé tette volna a Vajdaság 
egyetlen irodalmi szemléjét. […] Önnek igaza 
van, nekünk nem csak néhány művelt ember szá-
mára kell írnunk, hiszen a mi problémáink nem-
csak irodalmiak és sohasem abszolutak. De nincs 
írónk, aki ezeket az életet jelentő problémákat 
nemcsak megértse, hanem meg is oldja. Sokan 
elfordulnak a mától és a Vajdaságtól, közönyös 
idegenek maradnak, mint az amerikaiak, akik 
végiggázolják a földgömböt, de nem látnak meg 
semmit, nem lépnek ki nyelvük, mentalitásuk, 
szokásviláguk légköréből. Vannak pedig, akik 
megértéssel néznek széjjel, meglátják az életet, de 
nem tudnak új életet alkotni. E nagy probléma 
megoldóját Önben látom, kedves, jó társam Ön 
az ígéret, az új építő, aki a szikes, tespedt talajon 
építeni is tud.” (Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 141.

1929. szeptember 1.
Az Óbecsén megjelenő Tiszavidék Algimnázium 
lesz a sentai és a srbobrani főgimnáziumból című 
tudósításában a magyar anyanyelvi oktatás újabb 
veszteségéről számol be.

1929. szeptember 3.
„Az én ívemen csak hat név van, itt Szivacon 
nehéz is többet szerezni s messzebbre alig ju-
tok. Küldtem azonban Verbászra és Kulára is 
gyűjtőívet s különösen Verbásztól sokat várok. 
Zomborban keresd fel Wollheimer József főor-

Fischerékkel kötött szerződés-tervezet bemu-
tatása lenne. Milyen áron nyomják majd a V. 
I.-t, milyen áron nyomnák egy 5 éves szerződés 
esetén? […] Te, akinek jogi képzettsége és tudása 
van, már ezért is alkalmas lennél, de erre predesz-
tinál higgadt, helyes és magyar életszemléleted, 
összefogó, teremtő erőd és talán elsősorban szí-
ved, szereteted a magyar írás iránt. Strelitzkyben 
keveset bízom, ő úgylátszik örökkön hideg és 
tájékozatlan marad és kevés aktivitása csak addig 
tart, amíg komolyan nem kell megválaszolni 
az igent vagy a nemet. Ha sarokba szorítjuk és 
erélyesen kérjük válaszát, úgy megint visszahú-
zódik.” Szenteleky Draskóczy Ede a Vajdasági 
Írás kiadására vonatkozó tervezetére hivatkozik, 
134–138. (Dr. Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 134.

1929. augusztus 1.
„Az első retorziós lépés az elkobzás, a második a 
szerkesztő felelősségre vonása, a harmadik csak 
a cikk írójának felelősségre vonása. Az ügyész 
az utóbbi időben is a legnagyobb jóindulattal 
cenzurálja lapunkat. Biztos vagyok benne, hogy 
a májusi elkobzás sem az ő iniciativája volt. Az 
elkobzásról egyébként csak a szerkesztőség érte-
sül, arról írni nem szabad, így senkisem tudhatja 
meg, hogy elkoboztak-e egy lapot, s ha igen, 
milyen cikk miatt? L… lapalapítási kísérleteiről 
már hallottam, arról is értesültem, hogy Becsén 
lecsukták csavargásért. […] Sajnos az Irás anyagi 
megszilárdítása körül még mindig csúnya intri-
kák és gáncsoló ármányok csatáznak.  De talán 
sikerült Draskóczy barátunknak megvalósítani 
azt a nagyszerűen kidolgozott tervét, hogy a V. I. 
a magyar társadalom tulajdona legyen, minden 
községben, városban meglenne a maga bizalmi 
embere, mely egyrészt a lapot propagálná, más-
részt az illető helyre kivetett kvótáért felelne.” 
(Kristály István, Padé)

Szenteleky 1943, 140.
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vost (Čitaonička ul.) aki rám való hivatkozással 
biztosan szívesen fogad. Cservenkán Geyer Hen -
rik nagybirtokost ajánlom figyelmedbe. […] 
Hétfőn 9-én Amszterdamba utazom egy kong-
resszusra és körülbelül 20-ig leszek távol hazul-
ról.” (Fekete Lajosnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 142.

1929. szeptember 27.
„A keresztapaságot elvállaltam s írásai Késmárki 
Károly névvel fognak megjelenni, mégpedig 
a Szavak estéje, Nyomtalan múlások, A hidak 
alatt címűek a V. I. következő (szeptember–ok-
tóberi) dupla számában.” (Szirmai Károlynak, 
Újverbász)

Szenteleky 1943, 146.

1929. október 6.
A Tiszavidék közli: Az állam új neve Jugoslavija 
királyság lesz. Az elkövetkező napokban, hóna-
pokban a lap rendszeresen beszámol az admi-
nisztratív intézkedésekről: Lelkesen üdvözli az 
ország népe az állam új elnevezését és beosztását 
(1929. október 13); Felhívás a hódoló népgyű-
lésre (1929. október 20.); Impozáns keretek 
közt folyt le… (1929. október 27.); Az állam 
új elnevezésének megünneplése városunkban 
című, fényképekkel illusztrált tudósításában a 
lap az óbecsei eseményekről számolt be (1929. 
december 22.).

1929. október 11.
„Remélem, hogy címünket nem fogják bántani, 
hiszen a Naplónál is meghagyták a Bácsmegyeit, 
ami igazán anakronizmus. Ha mégis címet kel-
lene változtatnunk, úgy talán hagyjuk el a vaj-
daságit és Az Irás maradhatna, ha az ügyésznek 
nem lenne kifogása, úgy Magyar Irás vagy Ju-
goszláviai Magyar Irás nevet is választhatnánk. 
Dunai-bánsági Irás azonban semmi esetre sem 
alkalmas. Bízom benne, hogy ez alkalommal 
nem fenyeget az elkobzás veszélye, ha mindjárt 
dupla számot is adunk. […] Kíváncsi vagyok a 

becsei eredményre. Magam is jobban szeretném, 
ha –y nem lépne be, sok ostoba, kicsinyes köz-
beszólástól kímélne meg bennünket, ha elma-
radna. Oly távol vagyok tőle, az ő szűk és suta 
gondolatvilágától, hogy a közeledés, a megértés, 
de különösen az együttműködés lehetetlen.” 
(Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 147.

1929. október 20.
A Tiszavidék A dunai bán című írásában  közli 
Popović Daka újonnan kinevezett dunai  bán 
életrajzát. A lap rendszeresen beszámol a meg-
újított báni hivatal működéséről is: A jövő héten 
megkezdi működését a báni hivatal (1929. no-
vember 10.), 1929. december 29-én fényképes 
cikk jelent meg Popović Daka bán címmel.

1929. október 29.
„Ami a Fenyves ügyet illeti, erről részletesen és 
élőszóval szeretnék beszámolni. Az egész ügy 
két részre oszlik: az irodalmi békére és Fenyves 
belépésére a V. I. anyagi megszervezésébe. Az 
irodalmi béke majdnem egyetlen feltétele az volt, 
hogy én ismét a B. N. munkatársa legyek. Ennek 
fejében Fenyves megígérte, hogy semminemű 
szeparatisztikus törekvése nem lesz többé, az 
eddigi ultimátumok hatályukat veszítik, becsü-
letes, párhuzamos munka fog folyni, a V. I. kom-
münikéi a Naplóban is megjelennek, stb. Mivel 
szinte egyedül az én személyem, illetve irodalmi 
munkásságom kerül az ügy homlokterébe, nem 
mondtam nemet és addig, amíg Fenyves betartja 
ígéretét, én is vállalom ígéretemet. Semmi okom 
sem lett volna most szembekerülni Fenyvessel, 
mikor egy-két cikkemért sok ember békéje, 
vágya szabadsága megy teljesedésbe, mikor a V. 
I. számára csak hasznot jelent ez a kompromisz-
szum. Más lapra tartozik Fenyves részvétele a V. 
I.-ban. Ezt a dolgot nem tartom egészségesnek, 
mert ő a pénzért okvetlenül kíván is valamit, az 
ő kívánságai pedig nem lehetnek párhuzamosak 
a V. I., illetve a mi törekvéseinkkel. Nem tudom 
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1929. november 20.
A Népszövetségnél iktatták az első magyar petíci-
ót. Elsőnek Prokopy Imre írta alá, s arról az eset-
ről szólt, amikor Osztoics Szelimir nyugalmazott 
tábornok, Szabadka polgármestere elbocsátotta 
Zödi Antal adótisztviselőt, mert a városháza 
folyosóján egy emberrel magyarul beszélt.

Csuka 1995, 401.

1929. november
1929. november, 13. szám jelzéssel megjelent a 
Vajdasági Írás legfrissebb száma, benne Szen-
teleky Kornél Isola Bella című regényének har-
madik folytatásával. Ez volt a rövid életű folyóirat 
utolsó száma.

1929. december 1.
A Curental című romániai lap beszámolójából 
közölt részleteket a Lugoson megjelenő Ma-
gyar Kisebbség című nemzetpolitikai szemle: 
„Számtalan adatot közöltünk arról a gyűlöletes 
és rendszeresen folytatott merényletről, ami a 
mai szabadság századában, napjainkban megy 
végbe egy védtelenül maradt nép etnikai léte 
ellen. A merénylet a mi jó szomszédaink, a szer-
bek részéről jő. A szomszéd állam kormánya 
által halálra ítélt nép pedig a mi testvérünk, a 
szerbeknek adott 150 000 bánáti románság.” A 
közlemény a továbbiakban megemlíti, hogy a 
helyi hatóságok adminisztratív visszaélésekkel 
mindenképpen igyekeznek meggátolni a kul-
turális szervek működését, a román iskolákat 
elszerbesítik, nyugdíjazzák vagy elbocsátják a 
román tanítókat, s a helyüket románul nem tudó 
szerbekkel töltik be.

Magyar Kisebbség, 1929. december 1. 882–883.

A Tiszavidék December elseje című írásában szá-
molt be a délszláv királyság magalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából rendezetett ünnepségek-
ről. A december 8-i tudósítás szerint az új ország 
állampolgárai fényes és lélekemelő külsőségek 
között ünnepelték meg az egyesülés évfordulóját.

miképpen lehetne itt egészséges, nyugodt hely-
zetet teremteni. Nagyon fáj, hogy a V. I. most 
sem jelent meg. […] Már kéziratokat sem kapok, 
úgy látszik, sokan azt hiszik, hogy már meghal-
tunk.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 149–150.

1929. november 15.
A jugoszláv kormány rendeletet adott ki,  amely-
lyel eltiltja a jugoszláviai tanulókat, hogy  ta-
nulmányaikat külföldön folytassák. Minden 
külföldön beiratkozott tanuló folyó év novem-
ber 15-éig köteles volt hazatérni, különben 
szü leiket 15 000 dináros büntetéssel sújtják. Ez 
a rendelkezés természetesen a kisebbségek – így 
a magyarság – érdekeit sérti.

Magyar Kisebbség, 1929. november 16. 841.

1929. november 19.
„Teljesen osztom bizalmatlanságodat a V. I. 
könyvvezetésével, szervezésével és adminisztrá -
c i ójával szemben. Csuka robbanékony aktivitá-
sa, sután lobogó optimizmusa, türelmetlen  meg 
nem alkuvása engem is bánt, fáraszt, elkeserít 
– mégis: nem tudok gondolni a temetésre. 
Minden csömörön, ellenérzésen és elkesere-
désen keresztül hajt a kötelesség. […] Ezért fáj 
nekem a Te elcsüggedésed. Nem az Irás ügye 
szenvedte a legnagyobb veszteséget, mikor Te 
azt cserbenhagytad, hanem Te lettél szegényebb 
egy eszmével, egy kötelességgel. A Te vesztesé-
ged nekem jobban fáj. Félek, hogy nem találsz 
másvalamit, ami tartalmat és lángot adna és na-
gyon fájna arra gondolnom, hogy nagy lelkedet 
nyiszlett, köznapi kisgondok, üres, egynapos 
örömök temetik el. Nagyon igazad van, hogy 
mi eltávolodtunk egymástól. Én úgy érzem már 
egy esztendeje, hogy eltérnek az útjaink.” (Dr. 
Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 151–152.
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papságnak mégis több függetlensége volt, mint a 
tanítóknak, és a legtöbb helyen a papság teljesen 
átérezte, hogy milyen nagy feladat hárult rá.

Csuka 1995, 367.

A németeknek csupán annyiban volt több sike-
rük, hogy a Kulturbundot, az Agráriát, amely a 
gazdasági szervezetük volt, megtarthatták, habár 
igen szoros állami, illetve rendőrségi ellenőrzés 
alatt állottak, és lapjuk, az újvidéki Deutsches 
Volksblatt tovább megjelenhetett, ami minden-
nél fontosabb volt, mert így a németség vezetői 
és a német tömegek között a sajtó révén volt 
kapcsolat. A Hírlap beszüntetésével a kapcso-
latnak ezt a lehetőséget is elveszítette a Magyar 
Párt vezetősége. […] valamennyi magyar napi-
lapnak meg kellett változtatnia nevét. Így lett 
a Délbácskából, amelynek szerkesztői Andrée 
Dezső és Tomán Sándor voltak, Reggeli Újság 
és a Bácsmegyei Naplóból, amelynek dr. Fenyves 
Ferenc volt a szerkesztője, Napló.

Csuka 1995, 368.

Dr. Szántó Gábor szabadkai orvos politikai  pá-
lya futását a Magyar Pártban kezdte, ahol azon-
ban nem tudott szürke egyéniségével érvénye-
sülni. Sértett hiúságában, mint annyian mások, 
átment a radikális párthoz, és jutalmul a sza-
badkai munkásbiztosító pénztár főorvosa lett. 
Minden politikai képzettség és különösebb po-
litikai látókör nélküli ember volt, akiben tagad-
hatatlanul lehetett némi jó szándék is, azonban 
egyáltalán nem tudta megérteni egy kisebbségi 
vezető ember szerepét, és azzal sem volt tisztá-
ban, hogy mik is a feladatai egy kisebbséginek. 
Tipikus kortespolitikus volt és úgy gondolta, 
hogy amit a városi politikában a borravalórend-
szerrel eredményesen lehet elérni, azt az országos 
politikában is lehet alkalmazni. A diktatúrát 
Szántó radikális elvbarátai is hűvösen fogadták, ő 
azonban, amikor a dunai bán, Dunyics Radomir 
megfelelő embert keresett arra, hogy hivatkozni 
lehessen a magyar szimpátiára is, vállalta ezt a 

Az újvidéki Délbácska mától Reggeli Újságként 
jelenik meg. Szerkesztője 1919–1934 között 
Tomán Sándor, 1934–1944 között pedig Andrée 
Dezső volt. A napilap mellékleteként látott nap-
világot 1930 karácsonya és 1933. április 2. között 
a Szenteleky Kornél szerkesztette Mi Iro dalmunk 
című folyóirat is. 1931 karácsonyá ra megjelent A 
Mi Irodalmunk Almanachja, 1939-ben pedig a 
lap fennállásának huszadik évfordulójára kiadták 
a kétkötetes A Reggeli Újság mindentudó lexikona 
és idegenszavak szótára című művet.1937–1943 
között karácsonyi ajándékként jelent meg A 
Reggeli Újság naptára. A harmincas években 
Kende Ferenc irányításával a napilap egyre fon-
tosabb kultúrmissziót vállalt magára, magyar 
ábécéskönyvet jelentetett meg, megkerülhetetlen 
fórumává vált a jugoszláviai magyar irodalomnak 
és útjára indította a Gyöngyösbokréta népzenei 
és néptánc-mozgalmat. 1941. december elseje 
és 1944. június 30-a között Újvidéki Reggeli 
Újságként jelent meg.

1929. december 5.
„Draskóczy barátunk teljesen elhallgatott. Leve-
lére hosszan válaszoltam, a szép becsei napokról, 
reménydús elindulásról írtam, amelyekből ma 
semmi sem maradt.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 155–156.

1929. december 8.
Megjelent a diktatúra népoktatási törvénye. A 
120 szakaszból álló törvény első paragrafusában 
kimondta, hogy a népiskola csak állami lehet, 
amelynek feladata, hogy „az oktatás és a nevelés 
útján az állami és a nemzeti egység és a vallási 
türelem szellemében, az állami, nemzeti és társa-
dalmi egység erkölcsös, odaadó és aktív tagjaivá 
nevelje a tanköteleseket.” […] Ez a törvény újabb 
csapás volt. A névvegyelemzést a legteljesebben 
végrehajtották és a legsúlyosabb baj az volt, hogy 
a hitoktatásban elveszett a magyar lelkészek 
munkája. Eddig ez a munka nagyon sokat jelen-
tett a nemzeti gondolat megőrzése terén, mert a 
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megbízatást. A tulajdonképpeni feladata az volt, 
hogy dicsérje a diktatúrát és megszervezze azokat 
a hódoló küldöttségeket, amelyek megrendelésre 
mentek Belgrádba, hogy hálájukat fejezzék ki 
Sándor királynak azért, hogy megszüntette a 
parlamenti pártoskodásokat és megteremtette a 
jugoszláv „egységet”. Ezekben a magyar küldött-
ségekben a helyi hatalmasságok beparancsolták 
a tekintélyes magyarokat is, főként olyanokat, 
akiknek volt valami féltenivalójuk, de ha nem 
lehetett ilyeneket találni, akkor napidíj mellett, 
az ingyen jegyen kívül, ellátási költséggel bol-
dogítva utaztak szegény magyarok Belgrádba, 
hogy végighallgassanak szerb szónoklatokat, 
amelyekből egy szót sem értettek.

Csuka 1995, 369.

A diktatúra olyan adottság volt, amelyet hang 
nélkül el kellett fogadni, és Popovics Dáka, 
aki elsőnek vállalta azt, hogy a diktatúra által 
létesített Dunai bánság bánja legyen, pár hónap 
után visszaadta megbízatását, mert nem akart a 
diktatúra szélsőséges eszközeinek alkalmazásáért 
felelősséget vállalni.

Csuka 1995, 371.

Prokopy Imre, a délvidéki magyarság helyzetének 
egyik legjobb ismerője ekkor már Budapesten élt, 
és több petíciót intézett a Népszövetséghez. 
(Ezekkel a petíciókkal könyvében részletesen is 
foglalkozik Csuka János.)

Csuka 1995, 372–376.

Az útlevelek kiadását rendkívül megszigorítot-
ták, még a határ mentén élő kettős birtokosok 
részére is csak kivételes esetekben adtak határ-
átlépési engedélyt.

Csuka 1995, 377.

A tűrésnek és a szenvedésnek halálos csendje bo-
rult a Délvidékre. Az iskolák elsorvadtak, a ma-
gyar egyesületek tetszhalálba süllyedtek vagy tel-
jesen megszűntek. A magyar élet vezető emberei, 

akiknek minden lépését fi gyelték a detektívek, 
teljesen visszavonultak. Azoknak az életét, akik 
1929-ig a magyar ügyért dolgoztak, a hatóságok 
minden elképzelhető módon megnehezítették. 
Azok a magyar ügyvédek, akik kiemelkedő sze-
repet játszottak a magyar küzdelemben, olyan 
súlyos nyomás alá kerültek, hogy a legtöbbnek 
egzisztenciája alapjaiban rendült meg. Hasonló 
sors érte azokat a magyar kereskedőket és iparo-
sokat is, akik a magyarságukért kiállottak. A ma-
gyar újságírók közül többeket, akiknek valóban 
nem volt rendben az állampolgárságuk, áttettek 
a határon. Másoknak, így a hatalmi eszközökkel 
megszüntetett Hírlap felelős szerkesztőjének le-
hetetlenné tették, hogy bármely lapnál elhelyez-
kedhessen, és a kenyerét megkeresse. Ugyanez a 
sors érte a Hírlap több munkatársát is, mert a még 
megmaradt magyar újságok nem merték a betil-
tott magyar párti lap munkatársait alkalmazni.

Csuka 1995, 377–378.

Törvénybe iktatták, hogy a kisebbségi iskolák 
elemi osztályaiban a minimális létszám 30. Ha 
nincs ki a létszám, nem nyílhat magyar osztály. 
A zentai gimnázium nyolc osztályát csak négy 
alsó tagozatra csökkentették, de még ezeket is 
csak hosszú harc után sikerült megmenteni. 
Ezt megelőzően már szeptemberben azonnali 
hatállyal elbocsátottak 85 tanítót és tanítónőt, 
akik 46 településen tanítottak.

Gubás 2009, 26.

1929. december 9.
Petar Živković kormánya idején Božo Maksi-
mović oktatási miniszter irányításával megal-
kották az új „népiskolai törvényt”, amelyet a 
Hivatalos Lapban (Službene novine kraljevine 
SHS) tettek közzé.

Mészáros 1981, 201.

Az új Általános iskolákról szóló oktatási törvény
45. paragrafusa szólt az állami oktatási intéz-
mények keretében létrehozható magyar tagoza-
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tokról. A magyar osztályok megnyitásához 30 
tanulónak kellett jelentkeznie, külön miniszteri 
engedéllyel 25 fő számára is létesíthettek tago-
zatot. A szerb és a horvát tanulók nem iratkoz-
hattak magyar osztályokba, mint ahogyan nem 
iratkozhattak más nemzetiséghez tartozó diákok 
sem. Magyar nyelvű tagozatot csak az I–IV. 
osztályok számára nyithattak, az V–VI. osztá-
lyosoknak szerb tagozatra kellett iratkozniuk. 
A névelemzés gyakorlata továbbra is érvényben 
maradt. S ami a legfontosabb: megtiltják a ma-
gániskolák működését.

Az 1929–1930-as tanévben a Dunai bánság 
1276 általános iskolájában 4265 tagozat műkö-
dött, ebből 528 magyar osztály volt, melyekben 
364 magyar tanító foglalkozott a diákokkal. 
A statisztika szerint 27 polgári iskolában 129 
tagozat – közöttük 15 magyar nyelvű osztály 
– működött. További 24 középiskolában 319 
osztály közül 34-ben folyt magyar nyelven (is) 
az oktatás. Csak a szabadkai és a nagybecskereki 
állami gimnáziumban működhettek magyar osz-
tályok. Az 1930–1931-es tanévben az utóbbiban 
megszűnt a magyar nyelvű oktatás. Bezárták a 
magyarkanizsai polgári fi ú- és leányiskolákat is.

Mészáros 1989, 50–51.

1929. december 16.
„A V. I. úgy látszik végleg bedöglött. A no-
vemberi szám még most se jelent meg. Zoltán 
optimizmusa is fogyóban van. Egy-kétszer beje-
lentették, hogy pár nap múlva, hogy nemsokára, 
de úgy látszik mindez az ismert Fischer-féle 
hazug halogatás. Ez a hallatlan, sőt példátlan 
pontatlanság, ez az örökös hazugság azonban 
fájdalmas árnyékot vet ránk, elveszítjük – sőt 
talán már el is veszítettük – a bizalomnak, a 
becsülésnek azt a kis töredékét, ami még itt-ott 
megmaradt néhány ember szívében. Ezek után 
előfizetőket gyűjteni, vagy éppen segélyeket 
koldulni teljesen meddő valami. Nekem az lenne 
a tervem, hogy a vajdasági magyar irodalmat, 
illetve a V. I. előfi zetőinek egy részét a Helikon 

számára kellene megmenteni. Kuncz Aladár azt 
írta a minap, hogy ahány száz előfi zetőt szerzünk 
a Helikonnak, annyi ívet bocsát a vajdasági írók 
rendelkezésére. Talán átmentünk 200 előfi zetőt, 
s havonta két ív elegendő is lenne a megfogyat-
kozott vajdasági magyar irodalom számára. De 
írd meg okvetlenül, helyesnek tartanád-e ezt a 
Helikonba olvadást? […] Draskóczy úgy látszik 
véglegesen  hűtlen lett hozzánk, véglegesen 
cserbenhagyta az Irást és az eszmét. […] Arról 
talán nem is kell írnom, hogy –y meg –e– a 
legkeményebb közönnyel nézi a V. I. kimúlását.” 
(Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 156–157.

1929. december 27.
„Nagyon jól esett olvasni, hogy lassanként pesti 
helyzeted kárpótolni fog a Darányi-telep sanyarú 
esztendeiért. Jól esett olvasni, hogy megbecsül-
nek, értékelnek és bizonyos vagyok benne, hogy 
megbecsülésed terjedni és mélyülni fog.” (Fekete 
Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 158.

„[…] hosszú megfontolás, keserű tépelődés után 
végre lemondtam a V. I. szerkesztéséről. Azt hi-
szem evvel a lépéssel legalább elértem azt, hogy 
a vajdasági magyar irodalom nem sekélyesedett 
el hínáros botrányokba, fájdalmas komikumba. 
Szomorú. Gyáva, lelketlen dolgok történtek az 
Irás körül, majdnem mindenki cserbenhagyta, 
a híres mecénások csak papoltak de még a zse-
bükhöz sem nyúltak, Draskóczy egy hónap előtt 
minden indok nélkül kivonta magát a dolgokból, 
holott benne lett volna mindenki bizalma. Az 
Irás nem lelkesítette többé, kicsinyes asszonyi 
intrikák rángatták el a nemes ügytől, s azóta 
talán végleg elmerült a kuglófos és pelenkás 
hangulatokba. Csuka minden energiáját, sőt 
érdeklődését a Reggeli Újság foglalta le és mikor 
már kínossá vált az Irás félrerúgottsága, akkor 
patetikus hangzásokat és puffogó ígéreteket 
tett közzé lapjában. A nyomda lelketlenül és 
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kintélyt, eljátszani minden rokonszenvet.”  (Kris -
tály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 159–160.

1929 (?)
Az agrárreform-minisztériumot a Zsivkovics-
kormány megszüntette, és hatáskörét a földmű-
velésügyi minisztériumnak adta át.

Prokopy 1933, 21.

lehetetlenül halogatta a munkát, a piszkos sémita 
nyomdászkezek úgylátszik tudatosan kergették 
bele az Irást jelenlegi helyzetébe, amikor már 
végleg eljátszotta hitelét, tekintélyét és rokon-
szenvét. Ezek után nem maradt más hátra, mint 
meghalni. Én nem tarthattam többé nevemmel 
ezt a piszkos, hányaveti, kegyetlen játékot,  mely-
nek kifejezett célja volt lerombolni minden  te-





1930
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1930. január 2.
„Mint talán láthatta, elvállaltam a Reggeli Újság 
kéthetenként megjelenő irodalmi rovatának 
szerkesztését s kérem Önt, küldjön ebbe a rovat-
ba – amely teljesen különálló a főlaptól és egy 
irodalmi szemle nívóját szeretné elérni – kéz-
iratot. Főleg kritikai írásokra lenne szükségem 
a Figyelő számára, de szívesen veszek novellát 
és verset is. Alap minden leközölt írást honorál 
(cikk, novella 100–120 Din. vers, fi gyelő 50–60 
Din.)” (Csuka Jánosnak, Szabadka)

Szenteleky 1943, 161.

1930. január 15.
„Mint említettem is, Kuncz Aladárral leveleztem 
a Helikon ügyében s már meg is egyeztünk volna, 
de Csuka gyakorlati felvilágosításai  szinte lehe-
tetlenné teszik a Helikon jugoszláviai  terjesz-
té sét. Először még egyszer olyan drága mint az 
Irás, másodszor roppant valószínűtlen, hogy a 
Helikon terjesztését a belügyminiszter engedé-
lyezze (amikor kézimunka újságokat tiltanak ki). 
Így valószínűleg nem lesz irodalmi pódiumunk. 
Nagy érdeklődéssel olvastam úgy a Te, mint 
Kuncz Aladár értesítését a legújabb irodalom-
politikai mozgalmakról. A Nyugat úgy látszik 
balkézzel fog a nagy koncentrációhoz. Magam 
is inkább a Helikon táborához és programjához 
húzok, mert úgy látom, hogy a Nyugat sohasem 
fogja megérteni a mi kisebbségi problémáin-
kat, fájdalmainkat és pacifi sta, politikamentes 
világszemléletünket. Nagyon sok érdeklődéssel 
olvastam a Te esetedet is a Nyugattal. És ők akar-
nak teljes koncentrációt! Csupa féltékenykedés, 
kicsinyes érzékenység és szigorú klikkrendszer az 
ő programjuk, de nem nagy, magyar koncentrá-
ció!” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 163.

1930. január 19.
A Tiszavidék Az új dunai bán című írásában  ar-
ról számol be, hogy a király Dunjić Radoslavot 
nevezte ki a Dunai bánság élére. Az új elöljáró 

körutat tett a tartományban: Dunjić Radoslav 
bán nyilatkozata bácskai ellenőrző körútjáról 
(1930. március 23.); A bán útja (1930. április 6.).

1930. január 27.
„Nagyon bánt az Irás halála, amelynek oka  sem-
miesetre sem a részvétlenség, hanem  –s– pety-
hüdtsége, Fischerék hazug, lusta bánom is énje, 
hogy Fenyvesről és –yről ne is beszéljek. Most, 
hogy meghaltunk, látom csak, hogy  vannak sira-
tóink, barátaink, akiket most el kell  veszítenünk. 
Az Irás már nem támadhat többet fel, a mai 
rettenetes viszonyok között nem jelenhet meg 
többé magyar irodalmi szemle ezen a tájon. Én 
súlyos, jelentős dolognak érzem ezt s éppen ezért 
vergődöm ezekben a fekete, vigasztalan hangu-
latokban. […] Egyelőre semmit sem dolgozom, 
de egy nagy téma érik a bensőmben. Meg szeret-
ném írni az asszimilálódó és asszimilálódni nem 
tudó kisebbségi magyar lelkek nagy regényét. 
Akármilyen szordínósan beszélnék is az utolsó 
tíz esztendőről, azt hiszem, hogy többszörösen 
felkarcolnám a türelmetlen, soviniszta többség 
érzékenységét.” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 163.

1930. február 7.
„Egy nagy téma érik bensőmben s nemsokára 
formába szökken, életet keres. Az asszimilálódó 
és asszimilálódni nem tudó kisebbségi magyar 
lélek nagy konfl iktusa egy regényben akar életre 
és útra kelni. Igaz, hogy a mai idők nem alkal-
masak arra, hogy az elmúlt 12 év eseményeihez 
nyúljunk, ezt a regényt mégis meg fogom írni, 
mert meg kell írnom. Ez az élet parancsa. S 
ez lesz az első vajdasági, talán az első magyar 
kisebbségi regény, amelyhez az út tizenkét év 
keserűségén, ütlegein, csalódásain, gyávaságain, 
dacoskodásain és elcsüggedésein keresztül veze-
tett, s amelynek születése minden bizonnyal bajt, 
veszélyt, vádaskodást rejteget magában, mégis 
ez a regény meg fog születni.” (Dr. Draskóczy 
Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 167.
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ez nem befolyásolja. A kérdés az, érdemes-e har-
colni a nyilvánosságért, a mának érdeklődéséért? 
Molter Károly cikkét nem olvastam, ugyan 
Kuncz Aladár írt róla, de a küldött Helikonok 
mind elvesztek. A posta majdnem minden kül-
földi nyomdaterméket megsemmisít. Az állapo-
tok nálunk a magyar szó és a szabad gondolat 
tekintetében szinte napról napra rosszabbodnak. 
A végén, sőt talán már hamarosan csak avval a 
bizonyos bayroni mondással vigasztalódhatunk: 
our right of thought-our last and only place of 
refuge – a gondolkozás joga az utolsó menedé-
künk.” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 168–169.

1930. március 8.
„Kéziratait mindenesetre megőrzöm s várom azt 
a szép, szabad pillanatot, amikor ismét »szer-
keszthetek« abban a nagy magyar szemlében, 
amely őszintén, meleg szívvel össze akar fogni 
minden elnyomott, szétszórt magyar értéket. 
Talán mégsem hiába várok.” (Dr. Szirmai Kár-
olynak, Újverbász)

Szenteleky 1943, 171.

1930. április 3.
Prokopy Imre, aki akkor már három éve Buda-
pesten élt, ismét petícióval fordult a Népszö-
vetséghez. Prokopy dr. Palásthy Ödön útján 32 
kérdésre kért választ a délvidéki magyar falvak 
és városok vezetőitől, hogy az iskolai és a kultu-
rális helyzetet megismerje. Palásthy a kérdéseket 
körlevélben küldte szét, és egy ilyen levelet 
Baranyában elfogtak, a címzettet bántalmazták, 
Palásthynál pedig házkutatást tartottak, ahol 
viszont Török Mária tanítónő levelét találták 
meg, akit azonnal elbocsátottak. Prokopy Imre 
a tanítónő esetéről külön petíciót készített.

Csuka 1995, 402.

1930. április 6.
A Tiszavidék beszámolója szerint 172 310 914 
dinár a Dunai bánság éves költségvetése.

1930. február 18.
Zomborban az eszéki városi tanács munkájáról 
szóló beszámolója miatt betiltották a Friss Újság 
című napilapot. Az 1929 decemberében indult 
lapnak a nyomdatulajdonos Sava Milađev volt a 
kiadója, aki a főszerkesztői feladattal Deák Leót 
bízta meg. A napilapot hamarosan másodszor is 
betiltották, és ezzel meg is szűnt létezni. He lyé-
be az Új Hírek lépett, mely azután Gyöngyösi De-
zső és Markovich (Majtényi) Mihály – 1936-tól 
pedig Illés Sándor – szerkesztésével 1941-ig  szol-
gálta a város magyar közönségének tájékozta-
tását.

Mészáros Sándor szerint a jugoszláv ható-
ságok Fenyves Ferenc lapját, a szabadkai Bács-
me gyei Naplót (később Naplót) tekintették a 
magyar sajtótermékek közül a leglojálisabbnak. 
A kiválóan szerkesztett lapot a szerbek és a bu-
nyevácok is szívesen olvasták.

Mészáros 1989, 57.

1930. február 22.
(Az Isola Bella című regénye kapcsán.) „[…] kér-
dezlek, mit csináljak? Három eshetőség közül vá-
laszthatok: 1. Térjek vissza Fischerékhez és nyom-
 tassam azután a hiányzó 3–4 ívet. Ez a megoldás 
a legolcsóbb, de a legborzalmasabb. Alig hiszem, 
hogy le tudom gyűrni a feltorlódó undort és 
ismét vissza tudok-e térni a sok sémita hazugság-
hoz, hanyagsághoz és lelketlenséghez. 2. Kuncz 
Aladár egyik levelében azt említette, hogy az 
Erdélyi Szépmíves Céh kiadná a vajdasági írók 
írásait is. Nem tudom mennyire komoly ez a terv, 
azt se tudom, Kuncz Aladár ígéreteit komolyan 
lehet-e venni, mindenesetre kérem tanácsodat és 
útbaigazításodat. 3. Hagyni mindet, asztalfi ókba 
zárni és várni, vagy tán nem, is várni, hanem a kö-
zöny és a szenvtelenség kérgét edzeni, keményí-
teni a lelkemen? Én nem tudok elcsuklani, nem 
tudok hinni abban, hogy kevesebbet érek, hogy 
nincs tehetségem és jogom az élethez. Nagyon 
is biztos vagyok értékemben, lehet, hogy egyszer 
mások is felfedeznek, lehet, hogy soha, hitemet 
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1930. április 10.
Prokopy Imre pótlást adott be a Népszövetség-
hez a Zödi-ügyben.

Csuka 1995, 402.

1930. április 21.
„Talán ismered ezt a meddő, száraz hangulatot, 
amikor alkotni, cselekedni szinte a lehetetlenség-
gel határos. Különben is azok a dolgok, amelyek 
érdekelnek és égetnek, a mai világban tabuk, 
amelyek érintése életveszélyes. Egyedül kisebb-
ségi regényemen toldozgatok, okvetlenül készre 
akarom csinálni, bár magam sem tudom miért? 
Megjelenéséről beszélni sem lehet, legfeljebb ha 
emigrálnék. Ha sokáig tart ez a fullasztó depresz-
szió, lehet, hogy erre is ráfanyalodom. Zoltán 
barátunk is el akarja hagyni Jugoszláviát, előbb 
azonban egy verseskönyvet akar megjelentetni. 
Ír néha Neked? Mi itt mindjobban elszakadunk 
egymástól, Draskóczyról semmit sem tudok, 
Kristálynak felettes hatóságai tiltották meg a 
magyar írást, Borka valami remegést kapott a 
kezére, úgyhogy nem tud írni, Geiza bácsi eluta-
zott, róla sem tudok közelebbit. Minden elalszik, 
mindenki elalszik, a lelkek elalusznak. Eddig 
nem voltam éppen pesszimista, mindig hittem, 
hogy a magyar írás, a magyar gondolat nem hal 
meg véglegesen ezeken a határokon belül, de 
most már utolsókat pislákol a remény mécsese. 
Úgy látszik menthetetlenül halálra vagyunk 
ítélve. […] Egyre kapom a meghívásokat az ösz-
szefogó magyar munkára. A Debreceni Szemléék 
is végre felfi gyeltek ránk, nemrég pedig Reinel 
János írt Pozsonyból, hogy lapot alapít, amely a 
vajdasági írók munkásságára is számít. Minden 
ilyen felhívásnak az a refrénje, hogyan lehetne a 
V. I. előfi zetőit átmenteni az ő lapjuk számára. 
Minthogy én már lekötöttem magam a Helikon 
mellé, nem vállalhatom ezeket a tranzakciókat.” 
(Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943. 173–174.

1930. április 28.
A Službene novinében megjelent az állam és a 
Református Egyház között 1930. április 16-án 
megkötött 95-XXXVII. számú törvény szöve-
ge. „Ezzel egyházunk az államban és az állami 
hatóságokkal szemben a jogbizonytalanság 
eddigi állapotából kiemelkedett. Hisszük, hogy 
ez a törvény – amennyiben az életben is meg fog 
valósulni – egyházunknak hasznára lesz” – írta 
Ágoston Sándor az esperesi éves jelentésében.

Árvaházi Naptár 1931, 53.

1930. május 25.
„[…] június 11., 12. és 13-án tartja évi összejöve-
telét és megbeszélését az Erdélyi Helikon, amely-
re úgy Kuncz Aladár, mint Kemény János báró 
meghívott. Mondanom sem kell, hogy milyen 
mélységes örömmel fogadtam ezt a meghívást, 
igazán nagy szükségem lenne egy kis hitre, kedv-
re, bizakodós munkavágyra s vajon hol találnám 
ezt meg szebben, tisztábban, őszintébben, mint 
Marosvécsen? Sajnos elmozdulásom roppant 
körülményes, ma már 23-ika van és szabad-
ságkérvényem még nem jött vissza. Hol van az 
útlevelem?” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 177.

1930. június 14.
„Írtam, hogy Erdélybe készültem, a Helikon  ez-
évi tanácskozására. Csak Romániába kértem út-
levelet és csak három napra szabadságot, mégis, 
utolsó napon dobták vissza kérvényemet. Úgy 
látszik megszimatoltak valamit, vagy csak egy-
szerű rosszakarat és mélyebb gyökerek nélkül? 
Szóval megint itthon maradtam. Olaszországba 
nem mehetek, Romániába nem mehetek, Pestről 
még álmodni sem szabad. Panaszkodnom sem 
szabad, beszélnem sem szabad, lassan a teljes és 
tökéletes internáltság korlátai keretezik be sá-
padt életemet. Ide vagyok cövekelve, mint út széli 
feszület, amely groteszk, grimászos arccal emeli 
sovány, bütykös karját az ég felé. Pedig az én 
sorsom még jobb az átlagosnál, a félmilliónyi ma-
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gyar sorsánál, amely a nyomor és analfabétizmus 
ugarába van cövekelve. Azt hiszem Európában az 
olaszországi kisebbségek mellett mi vagyunk a 
legvisszataszítóbb sorsban. Mióta Te elmentél. 
Talán tízszeresen, talán húszszorosan romlottak 
a viszonyaink s nemsokára megérjük azt is, hogy 
rendeletileg eltiltják a magyar szót, a magyar 
gondolatot. Legkényelmesebb persze az lenne: 
elmenekülni s itthagyni ezt a fojtó,  facsa ró leve-
gőt, de így nem lehet megoldani egy  kisebbség 
életét és jövőjét. Ha mást nem is, de ha a pulzu-
sán tartom a kezemet, az is valami, több  annál a 
rettenetes semminél, ami sok  »politi kus«»kul-
túrember«, sőt »magyar ember« prog ramja és 
munkája. […] Éppen Juhász Géza kritikájában 
kell ismét olvasnom azt a hibás, ma már min-
denképpen idejét múlt világszemléletet, amely 
különválasztja az életet a művészettől, az alkotást 
a miljőtől, Fekete Lajost a déli magyarok sötét 
levegőjétől. Ma már nem lehet és semmiképpen 
se szabad ilyen laboratóriumi esztétizálást űzni 
és abszolút mércéket felállítani a fojtogatós, 
vigasztalan sorban élő kisebbségek művészi meg-
nyilvánulásainál.” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 178–179.

1930. július 13.
„Egyébként Becskereken kísérleteznek valami-
vel. A Bánáti Magyar Közművelődési Egyesület 
szabályait ugyanis a diktatúra is jóváhagyta, 
szóval ez a társulat működhet, tagokat gyűjthet. 
Juhász ebbe az egyesületbe szeretné összetömörí-
teni az egész magyar társadalmat. Ha ezer tagot 
gyűjtene, akkor az egyesület egy havi értesítőt is 
kiadna tagjainak, amelyben a tiszta irodalom is 
helyet kapna az egyesületi híreken kívül. Tekint-
ve a mai rettenetes elnyomást, nem bízom Juhász 
akciójának sikerében, mégis jól esett hallani, 
hogy Becskereken terveznek, akarnak valamit 
az emberek. Mert másutt sehol. Még álmodni 
sem mernek, vagy tán nem is tudnak.” (Fekete 
Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 180.

1930. július 24.
A Napló és a Reggeli Újság tudósítása szerint  a 
Dunai bánság első embere, Radoslav Dujić  sza-
badkai látogatása során a lakásán találkozott 
Szántó Gáborral, az ismert orvossal, akit a város-
ban határozottan „rezsimhű” emberként ismer-
tek. Szántó ezzel egyszerre a politikai fi gyelem 
középpontjába került. Az év második felében a 
magyar városokban és településeken egymást 
követően szervezte a politikai gyűléseket, ame-
lyeken a magyarság lojalitását és államhűségét 
hangsúlyozta.

1930. augusztus 8.
„[…] az Erdélyi Helikon ankétjén a Te cik-
ked  is megjelent, még pedig a januári számban. 
A  márciusi számban közölték cikkemet az itteni 
magyar irodalom elmúlt esztendejéről.” (Csuka 
Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 182.

1930. augusztus 11.
„Kedves Zoltán, itt mellékelem Kuncz Aladár 
levelét, amely szerint a Helikon jugoszláviai  kol-
portázsa elvben már megtörtént. Most persze a 
legnehezebb munka következik: a beszervezés. 
Egyelőre arra a kérdésre kellene hozzávetőle-
gesen pontos feleletet küldeni, hogy mennyi 
előfi zetőre számíthatnak a jelen körülmények 
között? Talán neked még megvannak a Vajdasági 
Írás előfi zetői, esetleg átnéznéd a Képes Vasárnap 
kartotékáit s adhatsz valami reális választ erre a 
kérdésre. Nagyon kérlek, legyél a Helikon segít-
ségére a beszervezést illetőleg, ez a rokonszenves 
társaság, de különösen Kuncz Aladár nagy, ne-
mes, széleshorizontú koncepciója minden támo-
gatásunkat, sőt lelkességünket is megérdemli.” 
[…] A Helikon nyilvánossága széles és sokrétű, 
amellett a legegyetemesebb magyar szemle, ezért 
talán a legalkalmasabb dobogója mondanivaló-
inknak.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 183.
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1930. augusztus 28.
Miután a Dunai bánság vezetői fogadták a  vajda-
sági német kisebbség képviselőit, a megbeszé-
léseket követően a Kulturbund újra engedélyt 
kapott a működésre.

Hornyák 2009, 24.

1930. augusztus
A szabadkai törvényszék háromévi börtönre 
ítélte Jeges József jánoshalmi újságírót. Jeges 
Szabadkán kezdte újságírói pályáját, a Bácskai 
Naplónak volt a munkatársa, és 1920-ban távo-
zott a városból. A Jánoshalmán megjelenő Felső-
Bácska munkatársa lett, s a rokoni látogatások 
során gyakran lépte át illegálisan az országhatárt. 
Jegest 1930. január 15-én a jugoszláv határőrök 
elfogták, s a néhány héttel korábban megjelent, 
Sándor királyról írt cikke nyomán királysértési 
eljárás indult ellene, amit kiegészítettek a kém-
kedés vádjával is. A vádat maga az államügyész, 
Makszimovics Szvetiszláv képviselte. Jeges József 
büntetését a mitrovicai börtönben töltötte le, 
majd visszament Magyarországra. 1940 őszén 
ismét útlevél nélkül jött át a Kelebia közeli ha-
tárnál, és a határőrök lelőtték.

Csuka 1995, 406–407.

1930. szeptember 30.
„Jómagam a Naplóval nem vagyok meghitt 
viszonyban, de ha kívánja, nagyon szívesen 
írnék Debreczeninek, esetleg én küldeném el az 
Ön dolgait neki néhány ajánló sor kíséretében. 
Sajnos a Napló úgy látszik teljesen szakít az iro-
dalommal, a melléklet az utolsó hetekben csupa 
riportázs, ollózott innen-onnan. Most, hogy 
a Vajdasági Irás megszűnt »irodalmi fórum« 
lenni, úgy látszik az irodalmi ambíciók csak 
addig tartottak, amíg az Irást meg nem fojtot-
ták. Nemrég szó volt arról, hogy a Reggeli Újság 
minden vasárnap négy-öt oldalt adna Irodalom 
címen s ezt a rovatot én vezetném. Nem tudom, 
valóra válhat-e ez a gondolat? Egyelőre többet 
várok az Erdélyi Helikon vajdasági terjesztésétől 

és népszerűsítésétől.” (Dr. Szirmai Károlynak, 
Újverbász)

Szenteleky 1943, 184.

1930. október 1.
Visszavonták az agrárreformról szóló miniszteri 
rendeletet. A rendelet érvényességének éveiben 
nem egy esetben előfordult, hogy a szerb hatóság 
a magyar zsellérek bérelt földjeit is kisajátította. 
A hajdújárási földművesek a szabadkai városi 
vezetéstől még a világháború előtt 3000 kataszt-
rális holdat vettek bérbe 25 évre. A szerb agrárre-
form-miniszter az érvényes szerződést 1925-ben 
megsemmisítette, s a magyar bérlőknek csak 
a tanyáik által magába foglalt 15 katasztrális 
holdat hagyta meg, a többit maradéktalanul 
szétosztotta a szerb dobrovoljacok között, akik 
kapott földjeiket rövid időn belül ismét bérbe 
adták a magyar bérlőknek. Mindez közel 120 
hajdújárási magyar családot érintett.

Mészáros 1981, 102.

1930. október 19.
A Draskóczy Ede szerkesztette Tiszavidék mai 
számában fi gyelmeztet: Az optánsok e hó végéig 
tartoznak átköltözni Magyarországra.

1930. október 22.
„A Napló egyébként teljesen száműzi az iro-
dalmat, ezért íróink minden fórum nélkül ma-
radnak. A múltkor – hosszas unszolásra – egy 
kis lírai írást küldtem a Naplónak, amelyben 
arról sírtam és írtam, hogy milyen jó volna el-
menekülni ebből a világból egy szebb, tisztább 
emberi életbe. Az ügyész elkobozta cikkemet 
és megindította annak szerzője ellen az eljá-
rást. Őszintén mondom, hogy nagyon örülök 
ennek a fordulatnak, végre megmondhatom 
véleményemet a bíróság előtt rettenetes hely-
zetünkről, melyet a rövidlátó, ostoba és gonosz 
nacionalizmus még rettenetesebbé tesz.” (Fekete 
Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 185–186.
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1930. október 24.
A Sztáribecseji Járás 364 magyar tanító című 
írásából kiderül: a dunai bánságban 528 magyar 
osztályban 364 magyar tanító működik. Ugyan-
akkor az 546 német osztály 508 német tanítóval 
rendelkezik.

1930 (?)
A hazaárulási perek sorában sokkal súlyosabb 
volt dr. Brezovszky Nándor újvidéki orvosnak, 
a volt Magyar Párt újvidéki elnökének a letar-
tóztatása. Brezovszky a diktatúra bevezetése és 
a Magyar Párt betiltása után élénk kulturális 
szervezőmunkába fogott, és Újvidéket a Dél-
Bácska magyar szellemi központjává szerette 
volna tenni. Az újvidéki Magyar Polgári Ka-
szinó támogatta őt ebben, az általa szervezett 
kulturális előadások egyre népszerűbbek lettek. 
Brezovszky Nándor élénk kapcsolatokat tartott a 
Zágrábban tanuló magyar fi atalokkal is. Közéjük 
tartozott dr. Koráni Elemér római katolikus lel-
kész is, aki az új szellemi ideológiának egyik ha-
tározott képviselője volt. Koráni a munkástelepi 
plébánia vezetője lett, és a tiszteletére rendezett, 
zártkörű vacsorán Brezovszky Nándor is részt 
vett és  üd vöz lőbeszédet  mondott. E beszéde 
miatt Kottász Aladár újságíró irredentizmus 
vádjával feljelentette őt. A Szózatból elmondott 
idézet miatt Bre zovszky Nándort kéthónapi 
fogházbüntetésre ítélték.

Csuka 1995, 408.

Kottász Aladár egészen különös jelensége volt 
a jugoszláviai magyar újságírásnak. Horvát ka-
tonatiszti családból származott, néhány  eszten-
dővel a világháború kitörése előtt, mint szél-
sőséges horvát eszmék harcosa gyanús lett a 
zágrábi rendőrség előtt és Budapestre menekült. 
Budapesten német lapoknál dolgozott, majd 
a világháború idején a közellátási minisztéri-
umban kapott állást. Ebben az állásában sza-
bálytalanságokat követett el, és ezért a magyar 
bíróság elítélte. Kottász Aladár később visszatért 

Jugoszláviába, ahol politikai mártírnak, a magya-
rok által üldözött embernek adta ki magát, és 
ezzel megnyerte a jugoszláv hatóságok bizalmát. 
Hatósági támogatással a Reggeli Újság című lap 
szerkesztőségében helyezkedett el.

Csuka 1995, 408.

Szilberleitner Ferenc szabadkai gyógyszerészt, 
az egykori Magyar Párt szókimondó tagját a 
lakásán tartott házkutatást követően, amikor 
a szabadkai vasútállomásról készült amatőr 
fényképet találtak nála, valamint olyan iratokat, 
amelyek korábban soha nem voltak ott, hazaáru-
lás és kémkedés vádjával bíróság elé állították, és 
egy év fegyházbüntetésre ítélték. Fogsága idején 
egész vagyonát elárverezték.

Csuka 1995, 408–409.

1930. november 9.
A Napló kimerítő ismertetést közöl az agrár-
reform állapotáról. (A cikket részletesen idézi 
könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 378–379.

A magyarság egyik legsúlyosabb sérelme a tisztán 
nacionalista szempontok szerint végrehajtott 
agrárreform volt, amelynek során a magyarság 
földbirtokállományának jelentős részét elveszí-
tette, ellenben a törvény eléggé homályos rendel-
kezéseinek a kijátszásával a föld nélküli és az ag-
rárreform által munkalehetőségtől megfosztott 
magyar tömegeknek csupán csekély számban 
juttattak házhelyet, a magyar városok, községek 
birtokaiból egy nagyon kis részt, legtöbbször a 
Magyar Párt helyi exponenseinek sürgetésére és 
a parlamentáris pártharcok idején, valamilyen 
különös pártérdekből. Az agrárreformmal a 
szerbség sem volt megelégedve.

Csuka 1995, 378.

1926-ban és az 1930-as évek elején Dél-Szer-
biába akarták telepíteni a magyar föld nélküli 
parasztok tömegeit. […] A magyarság dél felé 
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vándorlásában sokkal nagyobb szerepe volt a 
szakmunkások költözésének. Egyedül Belgrád-
ban több mint harmincezer magyar élt, több-
nyire keresett szakmunkások, bizalmi magánal-
kalmazott – a belgrádi házmesterek legnagyobb 
része magyar volt – és háztartási alkalmazott. […] 
Magyar iparosok eljutottak Üszkübbe, Nisbe, 
Szarajevóba, még Dalmáciába is.

Csuka 1995, 380.

A dobrovoljacoknak, a telepeseknek az állam az 
első esztendők zűrzavarai után megadott  min-
dent. A szerb és a horvát közgazdasági írók,  szak-
értők állandó panaszaira lassan megmozdult a 
kormány, de csak az agrárérdekeltek javára. A 
legfontosabb intézkedés az Agrár Zajednicák 
létesítése volt. Ezek a szövetkezetek állami hite-
lekkel dolgozva az agrárérdekelteket olcsón, vagy 
egészen ingyen ellátták a mezőgazdasági beren-
dezésekkel, szerszámokkal, igával és tenyészálla-
tokkal. […] A dobrovoljacok és a telepesek gaz-
dasági támogatására létesült a diktatúra  idején a 
privilegizált Agrárbank, amely állami intézmény 
volt, és minden más jugoszláv  pénzintézettel 
szemben nagy üzleti előnyökkel rendelkezett, és 
szinte kamatmentes kölcsönöket folyósított. […] A
bácskai agrárszövetség területén 65 telepes köz-
ség volt, és a telepes gazdaságok száma 7.150 volt. 
A becskereki agrárszövetség területén 124 telep 
alakult. Ezeket a telepeket abból kiindulva, hogy 
a határ menti területsá vo kat nacionalizálni kell, 
leginkább a határ  menti területeken fejlesztették 
és ott áldoztak a legtöbbet – mindig a magyar 
falu költségére. Topolyán több mint hárommilló 
dinár költséggel építették fel a kupolás nagysza-
bású templomot, és ebből a hárommilló dinárból 
nagyon keveset fi zettek a szerbek.

Csuka 1995, 381–382.

A döntő szempont az volt, hogy a Vajdaságban a 
nagybirtok egy része magyar kézben volt, tehát 
még a nemzetgazdasági érdekek feláldozásával 
is el kellett venni a magyar birtokostól a földet, 

hogy növelni lehessen a szláv lakosság számát a 
Délvidéken. […] Dr. Milutinovics Nikola, a Szerb 
Matica főtitkára a Glasz Szrpszke Maticében a 
kérdésről a következőket írta: „A Vajdaságot 
nacionalizálni kell, miután a Vajdaságban a szerb 
és a szláv elemek a magyar és a német imperialista 
telepítési politika következtében összekevered-
tek jelentős számú kisebbségi polgárral…” (A 
részletet idézi könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 383.

A parlamentáris rendhez történő visszatérés első 
állomása az volt, hogy a bánok mellé csak tanács-
adói jogkörökkel báni tanácsosokat neveztek ki. 
A Dunai bánságban a báni tanácsosokat előkelő, 
és a politikai életben nem szereplő szerbekből 
válogatták ki. A bunyevácok közül mindössze 
Malagurszki Joskó, Jurics Márkó és Vidákovics 
Antun lett tagja a báni tanácsnak, amelynek 
voltak kisebbségi tagjai is. Ezek a következők 
voltak: Mohácsi Pál, a zentai Magyar Párt volt 
elnöke és Bálint Márton pacséri kisgazda, azon-
kívül Speizer József apatini községi bíró és dr. 
Ertl János hódsági gyáriparos, valamint Müller 
Antal újvidéki kereskedő és két zsidó került be 
a báni tanácsba. A báni tanácsnak semmilyen 
szerepe nem volt, csupán azért hozták létre, hogy 
valamivel pótolják a tartománygyűlést, amely 
1929 előtt talán az egyetlen szerv volt, amely 
még a horvát–szerb villongások és harcok között 
is dolgozni tudott.

Csuka 1995, 386.

1930. november 14.
„A napokban Konrád dr.-tól, az újvidéki plébá-
nostól és a Reggeli Újság intéző bizottságának 
egyik nagyon rokonszenves tagjától kaptam 
nagyon meleghangú levelet, amelyben a Reggeli 
irodalmi rovatának ügyében kéri tanácsomat, 
javaslatom és jóindulatomat. Valamelyik napon 
fel fogom keresni s talán meg tudunk egyezni 
egy olyan irodalmi rovatban, melyet én szer-
kesztenék minden más oldalról jövő beleszólás 
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lehetőségét, hogy a korábbi folyóirat keretében 
megkezdett magyar irodalomteremtő munkának 
új fórumot találjanak, s a kisebbségi sorskérdé-
sek iránt fogékony értelmiségnek megszólalási 
lehetőséget biztosítsanak. A határozottan szép-
irodalmi jellegű A Mi Irodalmunk 1931-ben 
havonta két alkalommal, 1931-ben pedig heti 
gyakorisággal került az olvasók elé. Utolsó száma 
1933. április 2-án jelent meg.

1930. december 23.
„Újévtől kezdve minden második héten fog 
megjelenni a melléklet A Mi Irodalmunk címen 
és én szeretném ezt is olyan nívóra emelni, mint a 
Vajdasági Irást. Ehhez a munkához az Ön támo-
gatását kérem.” (Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 188.

1930
Dr. Hettesheimer Imre került elnökként a zom-
bori Kaszinó Egyesületi Dalárda élére, és dr. 
Kiss Lajos karnagy vezetésével rövid idő alatt 
teljesen átalakította az egyesületet. Mozart- és 
Bach-hangversenyekkel léptek a közönség elé, 
1938-ban pedig színre vitték a Marica grófnőt.

Bokréta 1940, 62., 64.

A hivatalos szerb adatok szerint a horvát terü-
leten 85 087 magyar élt, a Julián-egyesületek 
60 magyar iskolát működtettek. 1930-ban már 
egyetlen magyar iskola, sem tantó nem dolgozott 
a területen. Az állásban maradó pedagógusoknak 
öt nyelvvizsgát kellett letenniük, de ha ezeket le 
is tették, akkor sem maradhattak magyar iskolá-
ban, mert Dél-Szerbiába helyezték át őket. Csak 
Topolyáról 16 tanítót helyeztek át ily módon.

Gubás 2009, 17.

Az 1929–30-as tanévben összesen 262 magyar 
egyetemista tanult, ebből Zágrábban 184, Szabad-
kán 52, Belgrádban 25. Emellett Erdélybe és Ma-
gyarországra 81-nek engedélyezték a  kiutazást, 
ezzel szemben 58-nak a kérvényét elutasították.

Gubás 2009, 21.

és nyomás nélkül az írások rendes honorálása 
mellett. Azt talán hallotta, hogy az ügyész ki-
tiltott a Napló hasábjairól. […] Ha fáradtak is 
vagyunk, csüggednünk nem szabad, hinnünk 
kell, hogy hitünk: a megértés, a béke, a szeretet, 
az okosság – egyszer mégis csak uralomra jut.” 
(Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 187.

1930. november 16.
A belgrádi Avala hírügynökség beszámolt ar ról, 
hogy október 30-án és 31-én Szabadkán  külföl-
di hatalom javára történt kémkedés miatt  letar-
tóztatták Raczko Mihály vendéglőst és földbirto-
kost, Zvorényi Jenő borbélyt, Nánay Csaba sza-
bót, Kalmár Károly magántisztviselőt,  Bodis To-
dor asztalost, Kasziba István napszámost,  Ráczko 
Dezső gépészt és Szabó János mészárost, szabad-
kai lakosokat és Rák Elek topolyai lakost. A 
vádlottakat a bíróság 4–6 évre ítélte és a bün-
tetésüket a mitrovicai börtönben töltötték le. 
(Az Avala tudósítását közli a könyvében Csuka 
János is.)

Csuka 1995, 409–410.

1930. december 9.
„Nagyon kedves uram, sikerült megegyeznünk a 
Reggeli Újsággal az irodalmi rovatot illetőleg. A 
rovat minden két hétben jelenik meg 6-8 oldalon 
egyedül az én szerkesztésemben. Minden írás 
honorálva lesz! Már a karácsonyi szám irodalmi 
mellékletét is én szerkesztem, s ezért kérek mie-
lőbb kéziratot Öntől: novellát, cikket, fi gyelőt, 
kell-e mondanom, hogy mindent hálásan és 
örömmel veszek.” (Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 187.

1930. december 14.
Az újvidéki Reggeli Újság mellékleteként Szen-
teleky Kornél szerkesztésében megjelent A Mi 
Irodalmunk című folyóirat első – Karácsony 
című – száma. A Vajdasági Írás megszűnése 
után Szenteleky és Csuka Zoltán kereste annak 





1931
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1931. január 11.
Megjelent A Mi Irodalmunk, az újvidéki Reggeli 
Újság irodalmi mellékletének első száma. Az 
impresszum azonban már a II. évfolyam első szá-
maként jelezte a Szenteleky Kornél szerkesztette 
lapot, lévén, hogy a szerkesztőség az I. évfolyam 
1. számának az 1930. év végén megjelent Kará-
csony című mellékletet tekintette. 1930–1931-
ben a szerkesztésért és a kiadásért Tomán Sándor, 
1931. december 6-ától a szerkesztésért Tomán 
Sándor, a kiadásért Blazsek Ferenc felelt. Az 
elkövetkező két és fél év során a mellékletben 
verssel Bencz Boldizsár, Berényi János, Borsodi 
Ferenc, Csuka Zoltán, Dudás Kálmán és Stadler 
Aurél, novellával pedig Börcsök Erzsébet, Czi-
ráky Imre, Herceg János, Kristály István és 
Szirmai Károly jelentkezett a leggyakrabban. 
Fekete Lajos ekkor már Magyarországról küldte 
a verseit a lapnak.

1931. január 14.
„[…] Milyen nagyszerű, életes írás! Milyen  igaz, 
milyen megrázó! Azt hiszem, meg fogja rázni 
a mindenmindegyben horkoló lelkeket. Talán 
mégis megindul az élet, az öntudatos magyar élet 
ezeken a tespedt, aszott rónákon. […] Egy ké-
résem lenne még hozzád. Nem lennél szíves kri-
tikát írni Darvas Gábor Mindent meg fon toltam 
című regényéről, amely a Reggeli Újság ban jelent 
meg folytatásokban s most  könyv alakban hagyja 
el a sajtót? A regénynek fő érde kessége hogy a 
déli frontról, az albániai visszavonulásról szól, 
amiről eddig még egy magyar írás sem emléke-
zett meg, pedig borzalmakban nem marad el a 
szibériai tragédiák mögött. A regénynek persze 
sok fogyatékossága van, nem utolsó Darvas jó-
aka ratú, de agyon hangsúlyozott pacifi zmusa, 
de figyelembe kell venned, hogy ez a becsei 
mechanikus azelőtt sohasem írt s így nem csoda, 
hogy a nagy élményt nem tudta ökonomikusab-
ban, egyszerűbben és megrázóbban elmondani. 
A regény a napokban jelenik meg…” (Kristály 
Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 190.

1931. január 15.
„Kedves Cziráky uram, most kaptam a budapesti 
rádió felhívását, hogy állítsam össze egy 1 és 
fél – 2 óráig tartó vajdasági estnek a műsorát. 
Versek, nóták, egyfelvonásosok szerepelnének 
ezen az esten, de lehetőleg mindenhol legyen 
meg a régen óhajtott couleur locale, a bácskai 
zamat, a vajdasági levegő. Két dologra kérném 
ezzel kapcsolatosan. Először szeretném, ha ezen 
az estén Mihály bácsi is szerepelne, mégpedig 
dramatizálva. Hallom, hogy már Becsén vagy 
Földváron előadtak egy Mihály bácsi jelenetet 
óriási sikerrel. Azt hiszem, Pesten is elő lehetne 
adatni, a Nemzeti színészei játszanák a darabot. 
Ha ez bármily okból nem felelne meg, legjobban 
szeretném, ha Ön utazna fel Pestre és szemé-
lyesen olvasna fel egy-két Mihály bácsi levelet. 
Legjobban persze mégis azt szeretném, ha valami 
vidám egyfelvonásos születne Mihály bácsiról, 
esetleg nótákkal színezve. Ebben az esetben a 
honorárium az 1000 dinárt is túlhaladja. Másik 
kérésem az lenne, hogy lenne olyan jó és szerez-
ne be egy-két jól lekottázott Szulik vagy Szászy 
nótát, amit a cigányok felhasználhatnak s ame-
lyeket valami színésznő énekelne a mikrofonba.” 
(Cziráky Imrének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 191.

1931. január 26.
„A fi atalok közül van néhány ígéret. Az egyiket, 
Bencz Boldizsárt Te is ismered, őt nem kell 
bemutatnom. Adorján András zentai fi ú, aki 
Zágrábban jogászkodik. Könnyed verselő, de 
élményeit mélyíti ki. Bízom benne, hogy sze-
lessége, felületessége idővel lehull róla s hogy 
fog még értékesebb, mélyebb tüzű dolgokat is 
küldeni. Darvas Gábor már nem fi atal ember, 
negyven év körüli szerény becsei mechanikus, 
aki a háborúban szerb fogságba esett, onnan  
az albán visszavonulási borzalmakon keresztül 
Olaszországba, majd Franciaországba került. 
Feltűnő folyamatossággal, ügyességgel, de fe-
lesleges és fonák pacifi sta tendenciával írta meg 
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1931. február 28.
„Rosszul esett, hogy a cenzúra ügyében olyan tü-
relmetlenül támadtál rám. […] Adorján András 
verseinek kitépése enyhén szólva: őrültség. […] 
Ne érts félre, jól tudom, milyen időket élünk, 
azt is tudom, mi a cenzor feladata.  De a dikta-
túrában is van némi logika, valami rendszer, s 
nekünk ehhez és nem rémképekhez meg féleszű 
cenzorokhoz kell alkalmazkodnunk. A Napló 
gerinctelenségét és feltétel nélküli megalkuvá-
sát mindenki elítéli. Ha mi is ezt a megalkuvó 
politikát követjük, akkor nemcsak erkölcsileg, 
de üzletileg is súlyos hibát követünk el. […] Ha 
elgondolom, mennyi levelet írtam ebben az 
ügyben, hányszor küldtem vissza kéziratokat és 
kértem jobbakat, nívósabbakat, mennyi szere-
tettel, lelkesedéssel, gonddal, sőt pedantériával 
állítottam össze az anyagot, szoruló szívvel 
kell erre a megcsonkított, ízléstelen, pongyola 
almanachra tekinteni, amelynek kiállítása silá-
nyabb bármily bazár árjegyzékénél. A jövőben 
– ha ugyan erre ismét sor kerülne – óvatosabb 
leszek és feltételeimhez csökönyösen fogok 
ragaszkodni. […] Nagyon kérlek, intézd el a kö-
vetkező kéréseimet. […] 5. Kérem a fényképeket 
is, amiket a klisírozáshoz küldtem. Különösen 
Fekete dedikált lapját kérem vissza. Galambos 
Margitnak a képét küldjétek neki Becsére.” 
(Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 200–201.

1931. március 6.
„Nagyon köszönöm tanácsaidat és megjegyzé-
seidet a M. I.-ra vonatkozólag. Sokra már  magam 
is gondoltam, de a kivitel nehézsége  sokszor  
elked vetlenített a kísérletezéstől. Érdeklődésem 
hom lokterében most a minden vezetés nélkül 
álló magyar egyetemi ifj úság áll. A nemzetiségi 
alapon való szervezkedést nem engedélyezik, 
más egyesületekbe pedig nem akarnak belépni. 
Sokat levelezek ezekkel a zágrábi fi atalokkal és 
némi optimizmussal kell megállapítanom, hogy 
minden nyomoruk és szervezetlenségük ellenére 

a regényt, a Mindent meg fontoltam és mindent 
meggondoltamot…” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 194.

1931. január 29.
„Nagyon kedves Fetter uram, sokszor köszönöm 
a M. I.-nak küldött nagyszerű írását. Jól esik 
látnom, hogy Ön ilyen egészségesen és életesen 
értelmezi az irodalmat és olyan témához nyúl, 
ami a mi sajátosan kisebbségi problémáink  közé 
tartozik. Irodalmunknak csakis úgy lehet hol-
napja és létjogosultsága, ha szoros kapcsolatot 
keresünk népünkkel, a kisebbségi lélekkel, sa-
játos, csüggedős és reménykedős életünkkel. 
Nagyon örülök, hogy megtalálta ezt a helyes és 
egyedüli utat és kérem továbbra is, haladjon ezen 
a csapáson és keresse fel többször a M. I.-at. Kéz-
irata jövő számban fog jönni az Ön által válasz-
tott névvel.” (Cziráky Fetter Imrének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 195.

1931. február 6.
„Most olvastam végig a Zátonyt, s nem taga-
dom, iszonyú hatással volt rám. Mert azok a 
borzalmak és szomorúságok mégis csak igazak, 
ha nem is olyan zsúfoltan, de külön-külön meg-
történtek és megtörténnek mindenütt, ahol a 
magyarok kisebbségi sorsba kerültek. Gyönyörű, 
nagyszerű, szívet-lelket markoló carmen lugubre 
ez a könyv, amely persze nem lehet kisebbségi 
program, nem lehet boldog bizakodás, hogy 
a magyar minden kegyetlenség és agyontiprás 
ellenére élni fog, ha élni akar. De azért nem árt 
elolvasni ezt a könyvet, hogy a rettenetes emberi 
és történelmi gazságot, a huszadik század legna-
gyobb igazságtalanságát tisztán magunk előtt 
lássuk, hogy azt soha, semmilyen mértékben 
el ne feledjük. Megdöbbenve ismertem meg a 
regény igazi íróját: Szántó Gyurkát. A regény vak 
hőse, Bárd Oszkárral való barátsága, stílusának 
nagyszerű megelevenítő ereje nyíltan elárulja 
vak barátunkat. Csak meg ne szenvedjen érte.” 
(Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 198–199.
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lankadatlanul él szívükben a magyarságuk, a 
tiszta, mélységes szeretet a mostoha magyar nyelv 
és magyar kultúra iránt. A M. I.-ban okvetlenül 
teret kapnak ezek az árva fi atalok, legközelebb 
cikkben is foglalkozunk problémáikkal. Szerin-
tem ez a legfontosabb problémánk, melynek 
megoldása eg yedül tőlünk függ. A Reggeli 
Újságnál úgy látszik pénzügyi zavarok vannak, 
azonkívül sok hozzánemértéssel vezetik a kiadó-
hivatalt.” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 202–203.

1931. március 7.
Petar Živković miniszterelnök Belgrádban fo-
gadta Szántó Gábort. Sajtóértesülések szerint a 
miniszterelnök maximális megértést tanúsított 
a magyarság panaszai iránt.

Mészáros 1989, 61.

A Živković-kormány többé nem a Magyar  Párt-
ban látta az együttműködésre alkalmas csopor-
tot, hanem a radikális magyarokban. Szántó 
Gábor személye erre tökéletesen alkalmasnak 
bizonyult. Szántó baráti kapcsolatokat ápolt 
a Radikális Párt több vezetőjével, és már évek 
óta egyike volt a radikális magyarok prominens 
személyiségeinek.

Hornyák Árpád 2009, 24.

Szántó Gábor rövid életrajzát Hornyák Árpád 
találta meg a jugoszláv parlamenti almanachban. 
„E rövid hivatalos életrajz szerint 1882-ben 
született Budapesten, majd hathónapos korában 
szüleivel a bánáti Szerbittebébe költözött, ahol 
édesapja járási orvos volt. Szerb környezetben 
nevelkedett, az általános iskolát is ott végezte, 
Nagybecskereken járta ki a gimnáziumot, végül 
Budapesten szerzett általános orvosi diplomát. 
Ezt követően Berlinben és Hamburgban képezte 
magát, majd visszatérte után Pancsován nyitot-
ta meg orvosi rendelőjét. 1914-ben költözött 
Szabadkára, ahol széles körű ismeretségre és 
elismertségre tett szert, mint orvosként, mint 

közéleti emberként, nemcsak a magyarok, ha-
nem a szerbek és a bunyevácok között is. Tíz éve 
tagja a Katolikus Egyházközség igazgatóbizott-
ságának, és 1928-tól, megalakulásától védnöke 
a Katolikus Ifj úsági Egyletnek. A legnagyobb 
magyar kulturális egyesület, a Népkör elnöke 
volt, továbbá elnöke és alapítója több sportegye-
sületnek, többek között a szabadka–palicsi te-
niszklubnak és bokszklubnak is. Szántó Gábor a 
Területi Munkásbiztosító Pénztár főorvosaként 
praktizált, s kezdettől aktív szerepet vállalt a Du-
nai bánság északi részének társadalmi  életében. 
A pártélet idején a magyar radikális klub elnöke 
volt. […] Egy fontos momentumot azonban az 
életrajz nem említ. Nevezetesen azt, hogy Szán-
tó zsidó származású volt (eredeti neve állítólag 
Schlesinger), ami egyik igen gyakori eleme volt 
a 30-as években folytatott politikai aktivitása 
kapcsán személyét ért támadásoknak, s jugoszláv 
források szerint is ez magyarázza, hogy a délvi-
déki magyarok tömegei vonakodtak elfogadni 
Szántót első számú képviselőnek.”

Hornyák 2009, 24.

A Jugoszláv Egységmozgalom szabadkai szer-
vezői, élükön Fedor Nikić egyetemi tanárral, 
szívesen vették a rendszerhű magyarok csatla-
kozását. Nikić gyakran vett részt a Szántó által 
szervezett magyar manifesztációs rendezvénye-
ken. Szántó hivatalos politikai szerepléséhez 
nélkülözhetetlen volt, hogy politikai testületi 
tagságot szerezzen, amit 1931. március elején a 
szabadkai városi képviselő-testületi taggá történt 
megválasztásával sikerült is elérnie.

Hornyák 2009, 25.,  26.

1931. március 12.
„Irány és koncepció dolgában azt hiszem teljesen 
megegyezünk. S örömmel látom, hogy a M. I. 
körül kristályosodik ki az új élet, az új iroda-
lom. Különösen az ifj úság lelkesedése biztató, 
nagyon sok kéziratot kapok a húszévesektől, 
hibás magyar helyesírással, de hibátlan magyar 
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érzéssel megírt kéziratokat, amelyek már a hol-
napba mutatnak. Sohasem voltam antiszemita, 
de jólesik észrevennem a tehetséget, a nyersebb, 
szögletesebb, de magyarabb tehetséget azoknál, 
akik nem tartoznak az Azrák törzséhez. Mi, 
akik jelenleg a M. I.-t csináljuk: Te, Szirmai, 
Cziráky, a két Csuka, Farkas Geiza, Herceg Já-
nos, Adorján, Bógner – nem vagyunk zsidók. És 
mégis nívót tartunk és miénk a holnap. Borcsával 
csúnyán összetűztem. Ugyanis beárult Fenyves-
nél,  hogy azt mondtam a Naplóról, miszerint 
az irodalomtól mentes és a jugoszláviai magyar-
ságtól távolálló, idegen lap. Fenyves kérdésére 
vállaltam és bizonyítottam állításomat. Fenyves 
erre szenvedélyektől tajtékzó, goromba hangú 
levéllel válaszolt, amelynek egy állítása sem volt 
igaz. Mikor erre rámutattam, bocsánatot kért 
és azzal védekezett, hogy elragadta az indulat, 
amikor magyarságát mertem kétségbe vonni! 
Feleslegesnek tartottam a további vitatkozást. 
Csinálja ő csak tovább a boltját, én megyek azok 
az úton, amelyre az élet a szükségesség és Kisfa-
ludy őseim vére parancsolt. De a magyarság ne-
vében ne merjen beszélni és hagyja el élettelen és 
magyartalan irodalompolitikáját. És tartsa meg 
magának Borcsát meg a többi ciceszbejszert.” 
(Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 204–205.

1931. március 19.
„Nem is hiszed milyen jól esett látnom a Népkör 
röneszánszát s régi kedved, hited s cselekedni 
akarásod visszatérését. Bízom benne, hogy új 
hajnal köszönt ránk, talán kevesebb pátosszal, 
de szívósabb hittel, fénnyel és életkedvvel.” (Dr. 
Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 205.

1931. március 25.
A Tiszavidék 1931. március 29-i számának A 
zsidóság a volt állameszméért című tudósítása 
szerint: „A volt vajdasági zsidóság március 25-

én, szerdán impozáns keretek közt tett hitvallást 
a jugoszláv állameszme mellett Szuboticán. Dr. 
Alkalay főrabbi imát mondott, majd Klein Adolf 
rámutatott arra, hogy Jugoszlávia az egyetlen 
ország, ahol ismeretlen fogalom a felekezeti 
gyűlölködés.”

1931. március 31.
Jugoszláviában közzétették a népszámlálási  ada-
tokat. A Vajdaságnak 1 628 000 lakosa volt, 
ebből 528 000 (33%) szerb, 413 000 (26%) 
magyar, 343 000 (21%) német, 120 000 (7%) 
horvát, 78 000 (5%) román, 67 000 (4%) cseh, 
illetve szlovák, 21 000 (1%) zsidó és 58 000 (3%) 
egyéb nemzetiség.

Mészáros 1989, 11.

A népszámlálás adatai szerint Jugoszláviában 
összesen 21 316 magyar élt, akinek csak magyar 
állampolgársága volt.

Mészáros 1989, 35.

Az 1931-es népszámlálási adatok szerint Vajda-
ságban 127 042 volt az ipari munkások száma, 
a foglalkoztatottak 15,3%-a, míg az országos 
átlag 9,9% volt.

Mészáros 1989, 18.

A Lugoson megjelenő Magyar Kisebbség által 
közzétett adatok szerint 1929-ben a Jugoszlávi-
ához csatolt Bácska, Bánát és Baranya területén 
443 006 magyar élt. Észak-Szerbiában további 
2056, Dél-Szerbiában (Macedóniában) 109, 
Montenegróban 13, Bosznia-Hercegovinában 
2863, Dalmáciában 73, Horvátországban 
(Szlavóniában) 68 753, a Muraközben 1800, 
Szlovéniában 462 és a Muravidéken 14 435.

Magyar Kisebbség, 1929. 14–16., 580–583.

A Pécsett megjelenő Statisztikai Tudósító a 
nagyobb városok adatait is közölte:
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 Összlakosság 1930 Magyarok 1921
Szabadka 100 015 26 749
Újvidék 65 000 13 065
Zombor  32 256 5 275
Zenta  30 747 26 529
Versec  29 293 2 443
Nagybecskerek 32 743 7 508
Nagykikinda 28 113 4 122
Magyarkanizsa 19 589 17 127
Fehértemplom 10 194 37

Statisztikai Tudósító, 1934. május 25. 115. sz. 
1–2.

Jugoszlávia nemzeti-nemzetiségi (anyanyelvi) 
megoszlása az 1931. évi népszámlálás adatai  sze-
rint:

Anyanyelv Szám  %
Szerb 6 646 529 47,7
Horvát 3 239 262 23,3
Szlovén 1 221 996 8,8
Albán 759 282 5,6
Német 495 509 3,6
Macedón 478 640 3,4
Magyar 465 800 3,3
Török-tatár 165 062 1,1
Román 134 514 1,0
Zsidó 44 996 0,3
Bolgár 6 173 0,0
Egyéb 276 275 2,0

Kisebbségvédelem, 1941. 3–4. sz. 40.

A lakosság túlnyomó többsége – mintegy három-
negyede – a mezőgazdaságból élt. A Vajdaságban 
223 876 gazdaság 1 577 235 hektárnyi területet 
birtokolt. 2 hektárig terjedő birtokkal 75 082 
(33,5%), 2–5 hektár közötti birtokkal 61 112 
(20,4%), 5–10 hektár közötti birtokkal 45 428 
(20,3%), 10–20 hektár közötti birtokkal 28 174 
(12,5%), 20–50 hektár közötti birtokkal 12 002 
(5,4%), 50–100 hektár közötti birtokkal 1577 
(0,7%), 100–200 hektár közötti birtokkal 305 

(0,1%) és 200–500 hektár közötti birtokkal 305 
(0,1%) gazdálkodó rendelkezett.

Mészáros 1989, 12.

1931. március
Szántó Gábor kihallgatáson jelent meg Zsivko-
vics miniszterelnöknél, főként Nikics Fedor 
szabadkai jogakadémiai tanár ajánlására, aki, bár 
egyáltalán nem ismerte a vajdasági viszonyokat, a 
diktatúra vajdasági exponense és tanácsadója lett. 
A kihallgatás után Szántó Gábor nyilatkozott 
a Napló munkatársának, mert más magyar lap 
nem volt hajlandó közzétenni a nyilatkozatát, a 
Reggeli Újság hosszú éveken át nem írta le Szán-
tó nevét. (A teljes szöveget közli a könyvében 
Csuka János is.)

Csuka 1995, 386–387.

A Magyar Párt volt vezetői megjelentek Mátics 
dunai bánnál, aki felváltotta Dunyics bánt, miu-
tán arról kiderült, hogy szerbiai létére egyáltalán 
nem tud eligazodni a vajdasági ügyekben. Dr. 
Stre litzky Dénes kijelentette, hogy a magyarság-
tól távol áll minden irredentizmus, és hajlandó az 
ország építő munkában részt venni, ha biztosít ják 
a számára mindazokat a jogokat, amelyek szük-
ségesek, hogy kulturális és gazdasági érdekeit 
megvédhesse. Ennél többet azonban nem voltak 
hajlandóak tenni a volt magyar párti vezetők, 
akik elhagyták Újvidéket, anélkül, hogy a bán-
nal bármiféle egyezséget kötöttek volna, holott 
a kívánság az volt, hogy valamilyen formában 
támogassák a diktatúrát. A Napló erről a kihall-
gatásról írva megállapította, hogy senkinek sincs 
joga, hogy a magyar kisebbség nevében beszéljen 
és akár a sajtóban, akár a nemzeti fórumok előtt, 
mint a magyarság képviselője lépjen fel. Ez volt 
a tulajdonképpeni előkészítője annak, hogy a 
jugoszláviai magyarságnak dr. Szántó Gábor 
legyen a képviselője.

Csuka 1995, 388.
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1931. április 17.
A dunai bán, Svetomir Matić fogadta az egykori 
Országos Magyar Párt vezetőit, Sánta Györgyöt, 
Várady Imrét, Nagy Ödönt, Strelitzky Dénest és 
Vilt Vilmost. Meghallgatásuk után ígéretet tett a 
magyar kisebbség panaszainak orvoslására.

Mészáros 1989, 61.

1931. április 21.
„Draskóczy megkért a becsei Népkör nevében, 
hogy a Mi Irodalmunk is szerepeljen egy estével. 
Én nagy örömmel vállaltam ennek az estnek 
megrendezését és elsősorban Téged kérlek, 
hogy ezen szerepet vállalj egy szép novelláddal. 
Légy szíves mielőbb válaszolni, vállalhatod-e a 
szereplést (valamelyik szombat este lenne), és 
mit szeretnél ott felolvasni, mert Draskóczynak 
a műsort be kell mutatnia a hatóságoknak. Ed-
dig Borsodi, Csuka és az én szereplésem biztos, 
Szirmaitól még nem kaptam választ. Nagyon, na-
gyon szeretném, ha eljöhetnél Becsére, legalább 
megtárgyalhatnánk néhány időszerű tervet és 
problémát, no meg Nélküled a M. I. reprezen-
tatív gárdája nagyon is hiányos lenne. […] Laták 
István akart veled polemizálni multkori cikked 
miatt, de olyan ízléstelen, gunyoros hangon, 
és olyan kevés érvvel, hogy nem közölhettem 
vitatkozó írását. Szirmai Károly valódi nevén dr. 
Skalin Károly, a verbászi cukorgyár tisztviselője, 
a Napkelet volt munkatársa. Személyesen nem 
ismerem. Nógrády Dezső nem más, mint Csu-
ka János, aki nagy titokban dolgozik nekünk, 
nehogy a Napló megfossza éhbéres kis állásától. 
Kérlek, Te se áruld el kilétét. A Naplót nem 
olvasom, Fenyves a múltkori aff ér után beszün-
tette a tiszteletpéldány küldését, így nem tudom, 
milyen gyalázatosságok történnek hasábjain. De 
a Naplót olvasó ismerőseim fel fognak fi gyelni 
azokra az írásokra, amelyek a M. I.-t érintenék.” 
(Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 206–207.

1931. április 28.
„Franciaországba készültem menni, a Pro vance-
ba, de megint nem kaptam engedélyt a külföldre 
való utazásra, ezért Szerbiába mentem egy kis  tár-
 sasággal. Érdekes, fájdalmas élményeket gyűj-
töttem ott össze, minden piszkos, poloskás fa-
lakon és civilizálatlanságon túl hallatlanul sok 
energiát, vad vitalitást láttam, ami határozottan 
elszomorított, mikor a mi fáradt, tunya és kul-
turált magyarságunkra gondoltam. Nagyon 
sok őserő van azokban a piszkos, vad lelkekben! 
Sajnos, ezt sokan nem látják meg, lehet, hogy 
ez senkit komolyan nem is érdekel, aki arra járt, 
az csak a poloskákról, tetvekről és lehetetlenül 
piszkos árnyékszékekről beszél, pedig ezeken túl 
van az igazi borzalom. Mégsem sajnálom, hogy 
elmentem, most tisztábban látom a dolgokat, az 
alulról jövő törekvéseket, vadságokat és terveket. 
De bizonyos vagyok benne, hogyha Cassandra-
jóslatokba bocsátkoznék, senki sem figyelne 
rám, legkevésbé azok, akiknek kötelességük 
lenne népünk holnapjával törődni. Belgrádban 
felkerestem Petrovity Velykót és hosszú órákon 
át vitatkoztam vele a magyar problémáról, a 
kisebbségi jogokról, a politikai ellentétekről. Saj-
nos semmiféle közeledés nem támadt közöttünk, 
noha mindegyikünkben meg volt a jószándék 
egy lépéssel közelebb lépni, de nem tudtuk 
feladni eredeti és életet jelentő álláspontunkat: 
a nemzeti eszmét és igazságot. […] Ezek a józan 
bizonyosságok kissé kellemetlenül hatottak, de 
most legalább eléje vágtam a fájdalmasabb és 
megrázóbb csalódásoknak. A holnap-terveim is 
átformálódtak, ez a józan, tiszta tekintet reális 
utakat keres. […] Mi megyünk a magunk útján 
egyedül, segítség, biztatás, bátorítás nélkül. 
Talán mégis eljutunk valahová. Most azonban a 
Mi Irodalmunk estéje lesz a becsei Népkörben. 
Borsodi, Csuka, Farkas Geiza, Kristály, Szirmai 
és csekélységem fogunk szerepelni. Azt hiszem, 
ez az este nem lesz éppen szürke dátum a ju-
goszláviai magyar irodalom életében” (Fekete 
Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 207–209.
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1931. április 29.
„Nagyon kérlek, küldj meghívót dr. Koráni Ele-
mér újvidéki–rókusi plébánosnak is (Címe: N. 
Sad, Futoški put 57.), aki a M. I. tulajdonképpeni 
megteremtője volt. Még azt sem tartom lehetet-
lennek, hogy átjön erre az estre.” (Dr. Draskóczy 
Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 209.

1931. május 1.
Prokopy Imre újabb petíciót nyújtott be a Nép-
szövetséghez iskolaügyben.

Csuka 1995. 402.

1931. május 8.
Prokopy Imre egy másik, a Népszövetséghez 
benyújtott petíciójában felpanaszolta, hogy a 
belgrádi kormány az oktatásügyben különbséget 
tesz a német és a magyar kisebbség között.

Csuka 1995, 402.

„Ha az ügyészségnek újabb kifogása nem lesz, 
úgy vasárnap ismét megjelenünk, a krónika 
helyett a két becsei konferansz fogja bevezetni a 
mellékletet. Gondolhatod, mennyire bosszant ez 
az elkobzás, hiszen én minden írást államvédelmi 
szempontból is megvizsgálok és a kifogásolt kró-
nikában semmi olyasmi nem volt, ami felkarcolta 
volna az állami hatóságok jogos érzékenységét. 
Valószínűleg helyes a Te információd, de akkor el 
kell készülve lenni a gyakori elkobzásokra.” (Dr. 
Szirmai Károlynak, Újverbász)

Szenteleky 1943, 210.

1931. május 9.
„Szinte vártam ezután a szép becsei este után a 
józan, keserű reggelt. Másnap a M. I. nem jelent 
meg, az ügyészség elkobozta. Egy krónika mi-
att, amely a vajdasági mecénásokról a vajdasági 
mecénásoknak szólt. Gondolhatod, hogy nekem 
az életem a legbecsesebb, s ezért kerülök minden 
olyan írást, amely felkarcolhatná a hatóságok ér-
zékenységét. Nógrádi (sic!) krónikájában semmi 

kivetni valót nem találtam, de az ügyész más 
véleményen volt. Hallom, ugyanakkor a Naplót 
kétszer kellett kiszedni. S azt is hallom, hogy 
Szántó Gábor kormánytámogatással magyar 
lapot akar kiadni. Nem gondolod, hogy ezek 
között az események között valami összefüggés 
áll fenn?” (Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 210.

1931. június 3.
Pünkösdhétfőn Becskereken voltam a Magyar 
Közművelődési Egyesület közgyűlésén. Megint 
kis bizakodással és tenniakarással lettem gaz-
dagabb. Nagyon szép volt. Különösen Várady 
hatott mindnyájunkra. Draskóczyékkal mentem 
és jöttem.” (Dr. Szirmai Károlynak, Újverbász)

Szenteleky 1943, 202.

1931. június 18.
A Népszövetséghez benyújtott panaszában Pro-
  kopy Imre a középiskolák helyzetével foglal-
kozott.

Csuka 1995, 402.

1931. június 19.
Megjelent a nagybirtokokra vonatkozó agrár-
reform likvidációjáról szóló jugoszláv törvény. 
A jugoszláv kormányoknak tizenkét és fél esz-
tendőre volt szükségük ahhoz, hogy a szociális 
igények kielégítésének örve alatt 1919. február 
25-i minisztertanácsi határozattal megindított 
és eufemisztikusan agrárreformnak nevezett  de-
posszedálási eljárást törvényesítsék olyan tör-
vénnyel, melyet a nép és a közvetlen érdekelt 
birtokosok meghallgatása nélkül a diktatórikus 
kormány bocsátott ki és amelynek tulajdonkép-
peni célja az ingatlanbirtoklási viszonyoknak a 
nemzeti kisebbségek, főleg azonban a jugoszlá-
viai magyarság kárára és a szerbek meg egyéb 
délszlávok javára való önkényes megváltoztatása 
[volt]. […] A törvény végrehajtását szabályozó 
1931. július 18-i 45 584/VI. a. számú Szabály-
zat 1. §-a: „Az új törvény nagyjából átvette az 



■ 186 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

hold magyar nagybirtokosok tulajdona. Ennek 
egyharmada 78 144 katasztrális hold, úgy hogy 
az akkori legalacsonyabb 6000–10 000 dináros 
földárakat alapul véve a magyar földbirtokosok 
– ügyvédi költségek, közvetítési díjak és egyéb 
legális és illegális díjak kifi zetésére – hozzávetőleg 
468 864 000–781 440 000 dinár további veszte-
séget szenvedtek.

Prokopy 1933, 69.

1931. június 23.
„Milyen az élet? Hát bizony bácskai, de mégis 
mintha a béna lomha magyar lelkiismeret ki-
csit megoldódna a rekkent rónák alatt. Várady 
bátyánk nagyszerű és vakmerő beszédet tartott 
Becskereken a Magyar Közművelődési Egyesület 
megnyitó gyűlésén s ez a beszéd mindnyájunkat 
megrázott. Féltettük, hogy baja esik Imre bá-
tyánknak, de csodálatosan semmi sem történt. 
Újvidék is ébredezik, a multkor lent tárgyaltam 
Koránival és Vilt doktorral a Mi Irodalmunk, egy 
irodalmi almanach és egyéb irodalmi problémák 
miatt. Már elhivatottságról beszéltek s a legna-
gyobb áldozatkészséggel akarják megmenteni a 
magyar irodalom biztos holnapját. Aztán végre 
azt is észreveszik, hogy alig van már magyar 
tanító, hogy a magyar analfabéták száma egyre 
nő s hogy a magyar tanítóképző felállítása az 
első feltétele az életnek. (A német tanítóképző 
már szeptemberben megnyílik.) Ugyan minden 
késő bánat és beismerés, de talán mégsem hiá-
bavaló a magyar lelkiismeret nyugtalankodása. 
Rokonszenves és biztató jelenség néhány diák 
ten niakarása, a magyar egyetemi diákegylet meg-
teremtésére irányuló tervek és próbálkozások. 
Biztos vagyok benne, hogy ennek az egyletnek 
a megalakítása lehetetlen, ez a kormány semmi 
esetre sem fogja megengedni, de a harc mégsem 
lesz eredménytelen, a sok írás, tanácskozás, 
beszéd és összejövetel az együttműködés szük-
ségességét teszi tudatossá.” (Fekete Lajosnak, 
Kispest)

Szenteleky 1943, 213.

eddigi agrártörvények és rendeletek elveit […], 
s elismeri kevés kivétellel az ideiglenes törvények 
által teremtett eddigi agrárviszonyokat.”

Prokopy 1933, 3.

Ezen törvény végrehajtása után a föld eladása és 
vétele mindennemű korlátozás nélkül szabaddá 
válik, ami végre, 14 esztendő után, az 1919.  jú -
lius 21-i királyi ukázzal elrendelt és azóta érvény-
ben lévő elidegenítési és megterhelési tilalom 
törlését jelenti.

Prokopy 1933, 57.

A Vajdaságban összesen 495 216 katasztrális 
holdat vettek el a nagybirtokok földjéből és 
osztottak szét 74 188 agráralany között. […] Ha 
átlagosan 2000 dinárra tesszük az elvett földek 
katasztrális holdjának megvásárlási árát, az elvett 
495 216 katasztrális hold kártalanítási összege 
990 432 000 dinár.

Prokopy 1933, 60.,  62.

Ha fi gyelembe vesszük azt, hogy a Vajdaságban a 
legelőkön kívül összesen 285 592 hektár, vagyis 
495 216 katasztrális hold termőföldet  sajátítot-
tak ki a nagybirtokok állományából az agrár-
reform céljaira, mely birtokterületnek  körülbelül
90%-a magyar nemzetiségű birtokosok tulaj dona
volt, akkor megállapítható,  hogy a  katasztrá-
lis holdanként 4000–8000 dináros  veszteség 
mellett a magyar birtokosokat  1 782 777 600 –
3 565 555 200 dinár, a 30–50.000 dináros leg-
magasabb földárakhoz viszonyított katasztrális 
holdankénti 28-48 000 dinár veszteség mellett 
pedig 12 479 443 200–21 393 331 200 dinár 
eff ektív károsodás érte.

Prokopy 1933, 68.

A vajdasági nagybirtokosoknak a 435 812 hek -
tárnyi, vag yis 786 910 katasztrális holdnyi 
megművelt területből összesen 150 220 hek-
tárt, vagyis 260 481 katasztrális holdat hagytak 
meg, melyből 90%, vagyis 234 433 katasztrális 
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1931. június 27.
„Azt hiszem már említettem Neked, hogy a Reg-
geli Ujság 1932. naptárában a komoly irodalom 
is helyet kap. Egyszerűen, népies hangon meg 
szeretném magyarázni mi az irodalom, s miért 
olyan különösen fontos, hogy az itt élő magyar 
kisebbségnek irodalma legyen. És be szeretném 
mutatni a mi irodalmunkat. Érdekes, egyszerű, 
tiszta művészettel megírt írásokat szeretnék ebbe 
a naptárba összegyűjteni, hogy az egyszerűbb 
műveltségű magyar paraszt, kisiparos és egyéb 
kisember érdeklődését és megbecsülését a mi iro-
dalmunk és az íróval szemben felkeltsem. Talán 
ezzel is szorosabb kapcsolatot teremthetünk iro-
dalmunk és közönségünk között és mindenesetre 
újabb olvasókra teszünk szert, mert a naptárnak 
négy-ötször annyi olvasója van, mint az újságnak. 
Ebbe a naptárba kérek tőled egy hosszabb írást, 
kis regényt, amelynek hangja, témája bonyodal-
ma nem támaszt nagyobb igényeket az olvasóval 
szemben. Lehetőleg július végéig kérem ezt az 
írást. Ezenkívül a Reggeli Ujság a M. I. karácso-
nyi száma helyett egy irodalmi almanachot fog 
adni, amelyben minden író egy reprezentatív 
írását adja. Az almanach kiállítása művészi ízlé-
sű lesz, papírosa, kötése elsőrangú. Minden író 
arcképe is ott lesz írása előtt rendesen klisírozva 
s mint mondom: fi nom papíroson. Nehogy a 
Vagyunk gyalázatos kiállítására gondolj, mikor 
erről az almanachról beszélünk! […] A múltkor 
Ujvidéken Korell Filippel, a Deutsches Volksblatt 
szerkesztőjével beszélgettem, aki nagy lelkese-
déssel olvassa a M. I.-kat Roppant tetszettek 
neki a Te vitázó cikkeid és fájlalta, hogy elhall-
gattál ezen a területen. A Volksblatt egyébként 
lemásolta a M. I.-kat és irodalmi mellékletet is 
ad persze sokkal, sokkal nívósabbat, mint a M. 
I. Hol vannak ők irodalmi tekintetben tőlünk! 
Épen ezért Korell nem nagy örömmel vette azt 
a tervemet, hogy ismerkedjünk egyszer össze mi 
magyar és német írók – az erdélyi magyarok és 
szászok mintájára – hogy kisebbségi irodalmi 
problémáinkat megbeszéljük. Korell szerint 

ez a kontárok és a mesterek találkozója lenne. 
(Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 214–215.

1931. június 28.
A Tiszavidék tudósítása szerint Őfelsége Alek-
szander király hétfőn aláírta a nagybirtok likvi-
dálásáról szóló törvényt.

1931. április–június
Szántó Gábor dr. szabadkai orvos szervezésében 
és személyes jelenlétében a magyarság körében 
Vajdaság-szerte demonstrációkat szerveznek a 
királyi Jugoszlávia mellett. Az óbecsei Tiszavidék 
A tiszavidéki magyarság hűségnyilatkozata cí-
men a moholi rendezvényről számolt be (1931. 
április 5.), majd ezt követően rendszeresen 
tudósított minden hasonló megmozdulásról: A 
felső Duna-bánság magyarságának lojalitási nyi-
latkozata őfelsége a király és Jugoszlávia mellett 
(Horgos, Magyarkanizsa, Törökkanizsa) (1931. 
április 26.); Topola és Ada magyar lakosságának 
hűségnyilatkozata (1931. május 3.); A magyarág 
lojalitása (Bajmok és Bácskertes) (1931. május 
10.); A helybeli magyarság impozáns hódoló 
gyűlése (1931. május 17.); A honszeretet és a 
királyi hűség jegyében (Óbecsén) (1931. május 
24.); A jugoszláviai magyarság lojalitása (Ba-
ranyában, Zentán és Bezdánban) (1931. május 
31.); Őfelsége üzenete a Sztáribecsej és a járás 
magyarságának (Draskóczy Edének címezve) 
(1931. május 31.); A szombori járás magyar-
ságának hűségnyilatkozata (1931. június 7.); 
A noviszádi és a temerini magyarság Vidovdán 
napján tartja meghódoló nagygyűlését (1931. 
június 28.)

1931. június
Prokopy Imre a Népszövetséghez beadott pa-
naszában a magyar egyesületek betiltásáról és 
vagyonuk elkobzásáról szólt.

Csuka 1995, 402.
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1931. július 17. 
„Kristály barátunkról nincs sok mondanivalóm. 
Jó fi ú, de könnyen ellendül és szélsőségekkel ka-
cérkodik. Jelenleg egy antiszemita periódusban 
hintázik s talán azért támadta meg a szövetséget 
is. Ludendorff  módjára egy kalap alá véve azt 
a zsidósággal. Abban természetesen igaza van, 
hogy kisebbségi magyar szempontból kell te-
kintenünk teendőinkre és terveinkre. Sajnos ezt 
a helyes szempontot az ő írásaiban sem találom 
meg. Valószínűleg egy új nemzedéknek kell 
jönni, hogy megteremtse az új életformákat és 
életideálokat irodalmunkban. Erdélyben Berde 
Mária nagyszerű példát adott a Földindulással. 
Megrázó, igaz és bizakodással telített magyar, 
kisebbségi regény, amely az irredentizmus és a 
gerinctelen asszimilálódás között új utat mutat. 
Születik-e valaha nálunk ehhez hasonló írás?” 
(Kiss Vilmosnak [Magister], Szabadka)

Szenteleky 1943, 217.

1931. július 25.
A Jugoszláv Egységmozgalom újvidéki ülésén ja-
vaslatot tett a Szántó Gábor vezette Jugoszláviai 
Magyar Gazdasági Szövetség megalakítására. A 
szövetség célja lett volna minden helyi, vidéki, 
járási vagy kerületi gazdasági szervezet egysé-
ges szervezetbe tömörítése, lehetőleg a báni 
székhely, Újvidék központtal. A szövetséget 
teljesen politikamentesen és kizárólag gazdasági 
célzattal kívánták működtetni, hogy a jugoszlá-
viai magyarságot egy nagy és egységes gazdasági 
szervezetbe tömörítsék, és ezzel lehetővé tegyék 
számára az együttes és fokozott gazdasági fejlő-
dést. Az elképzelés szerint a szövetség állandó 
összeköttetést tartott volna fenn a hatóságokkal 
és a többi hasonló szervezettel, illetve részt vett 
volna minden olyan belföldi gazdasági moz-
galomban, amely az országos érdekeket vagy a 
szervezet tagjainak érdekeit érinti.

Hornyák 2009, 27.

1931. július 31.
„Nagyon bánt, hogy a Naplónak írtál. Ez a lap 
erkölcsileg és anyagilag nagyon leromlott, vasár-
napi mellékletében semmi, de semmi irodalom 
nincsen, csak ollózott színes riport. Azonkívül 
ez a lap az utóbbi időben olyan hallatlan módon 
árulta el a magyar ügyet, a magyar gondolatot, 
hogy éppen azok nem veszik a kezükbe, akikre 
Te gondolsz, akik a Te írásaidat várják és szere-
tik. A Naplót tudtommal nem olvassa: Borsodi, 
Várady, Marton Andor, Draskóczy, Farkas Geiza. 
Példányszáma felére esett. Fenyves oly piszkos 
ügyeket csinált a szabadkai zsidó hitközségben, 
hogy a vezetőségből kidobták s a jobbérzésű és 
magyarul érző zsidók megtagadták. Nem taga-
dom, hogy még mindig a legjobban szerkesztett 
magyarul írott lap, de ma már semmi köze sincs 
az irodalomhoz és a magyarsághoz. Ezek után ke-
vés reménnyel szólítlak fel, hogy küldjél valamit 
a Mi Irodalmunk részére. Én úgy érzem, hogy 
lelkileg még mindig közöttünk vagy, hogy ide 
tartozol, ezért az almanachba okvetlenül hozni 
szeretném írásodat és fényképedet.” (Fekete 
Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 219.

1931. augusztus 14.
Magyarország Párizsban 4,8 millió font értékű 
kölcsönszerződést írt alá, 6,5%-os kamatra. A 
törlesztési határidő egy év, ami fél évvel meg-
hosszabbítható.

Benda 1983, 917.

1931. augusztus 19.
Lemondott Bethlen István miniszterelnök és 
kor mánya.

Benda 1983, 917.; Vinaver 1971, 460.

1931. augusztus 24.
A kormányzó Károlyi Gyula grófot nevezte ki 
magyar miniszterelnökké, aki a pénzügyi tárcát 
is megkapta. A kormány miniszterei: Keresztes-
Fischer Ferenc belügyminiszter, Walko Lajos 
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külügyminiszter, Ivády Béla földművelésügyi, 
Gömbös Gyula honvédelmi, Zsitvay Tibor 
igazságügyi, Kenéz Béla kereskedelmi, Ernszt 
Sándor pedig vallás- és közoktatásügyi, valamint 
népjóléti és munkaügyi miniszter. Tárca nélküli 
miniszter lett a kisgazdapárti Mayer János.

Benda 1983, 917.

Belgrádban Gömbös Gyula honvédelmi minisz-
terségét Olaszország felé tett engedményként 
értelmezték.

Vinaver 1971, 460.

1931. szeptember 2.
Több mint kétesztendei diktatórikus kormány-
zás után Sándor király új alkotmányt adott az 
országnak. Ez az oktrojált alkotmány kétkamarás 
népképviseleti rendszert létesített, a nemzeti 
kisebbségeket azonban meg sem említette.

Csuka 1995, 388.

Sándor király kihirdette a Jugoszláv királyság új 
alkotmányát, mely szentesítette az 1929. január 
6-a utáni változásokat. Az alaptörvény később 
oktrojált alkotmányként élt a köztudatban. 
Ezzel egy időben 1931. november 8-ára kiírták 
a parlamenti választásokat is.

Mészáros 1989, 77.

1931. szeptember 7.
Károlyi Gyula gróf kormánya a gazdasági vi-
lágválságra való tekintettel a Népszövetséget a 
magyarországi pénzügyi helyzet felülvizsgálatára 
kérte. Az ország külföldi adóssága négymilliárd 
pengő volt.

Benda 1983, 917.; Vinaver 1971, 461.

1931. szeptember 21.
Megjelent az egyesületekről, pártokról és gyüle-
kezési jogról szóló törvény, amely abból indult ki, 
hogy tilos bármilyen egyesületet faji vagy vallási 
alapon létesíteni.

Csuka 1995, 389.

1931. szeptember 26.
„Itthon tervek is vártak. Már régóta szó volt 
arról, hogy meg kellene alakítani a M. Köz-
művelődési Egyesület írói szakosztályát. Ez a 
tömörülés több előnyt jelentene a számunkra és 
megalakítása – a Közművelődési Egyesület kere-
tén belül – tiszta formalitás. Tegnap Újvidéken 
voltam, ahol dr. Vilt, Koráni és persze Csuka 
Zoltán türelmetlenül sürgették régi tervünk 
valóra váltását. Az újvidéki uraknak okt. 11. 
felelne meg legjobban s hozzá még azt vetették 
fel, hogy leghelyesebb lenne ezt a megbeszélést 
Becsén megtartani, ahová a Bánátiak is könnyen 
elmennének. Várady, Juhász, Borsodi, Geiza bá-
csi, Kristály, Szirmai, az ujvidéki urak és a becsei 
írók meghívásáról lenne szó, szóval legfeljebb 
10–12 ember összejöveteléről. Kérdés tehát, 
hol lehetne ezt a megbeszélést megtartani? A 
Népkörben, esetleg Gerberéknél, vagy Nálatok?” 
(Dr. Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 225.

1931. szeptember 30.
Megszűnt a nagybirtokok földjeinek négyévi 
haszonbérbe adásáról szóló 1922. május 20-i 
törvény értelmében kirótt haszonbérek fi zetése 
és egyéb kötelezettségek teljesítése, és 1931. ok-
tóber 1-jétől kezdődően az agrárérdekeltek már a 
törvényben megállapított annuitást fi zették.

Prokopy 1933, 55.

1931. szeptember
Szabadkán a gimnázium diákjai sokszorosított 
formában, Kis József szerkesztésében megjelen-
tette az Őrtűz című lapot, melyet a három évvel 
később, 1934-ben induló Híd folyóirat (az  1932-
ben megjelent Vajdaság három, valamint az an-
nak örökébe lépő Tovább két megjelent számával 
együtt) a szellemi elődjének tekintett. 1931-ben 
és 1932-ben összesen hét, 1933-ban további öt, 
1934-ben pedig mindössze egy  szá ma látott 
napvilágot. Az első számban Az ifj úság ereje című 
beköszöntő írást Szenteleky Kornél írta.
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1931. október 4.
A Tiszavidék arról tudósít, hogy Bácskában 
és Bánságban gyűjtést rendeznek Jugoszlávia 
elmaradott vidékeinek megsegítésére: Akció a 
passzív vidékek lakosságának segélyezésére. A 
hetilap 1931. november 1-i Az éhezők segélye-
zése című írásában a passzív vidékek lakossága 
megsegítésére rendezett mozgalom eredményeit 
foglalta össze.

1931. október 5.
Prokopy Imre a Népszövetséghez eljuttatott pe-
tíciójában újból azt bizonyította, hogy a szerbek 
nem tartják be a kisebbségi szerződéseket, és már 
az üzleti életben is a magyar nyelv kiküszöbölé-
sére törekednek.

Csuka 1995, 402–403.

1931. október 8.
„Drága Ducikám, ma kaptam levelet Vilttől, 
amelyben arról értesít, hogy vasárnap Koránival 
és Csukával kijönnek Becsére. A meghívásról 
azonban nem tesz említést, mire én sietve  meg-
hívtam Váradyt, Geiza bácsit, Kristályt és  Szir-
mait. Borsodinak már régen írtam erről a meg-
beszélésről, de ő már eleve lemondott. Ha Te 
vagy Vilt ugyancsak meghívtátok a nevezetteket, 
kevesebb baj, mintha egyikünk sem hívta volna 
meg őket. Most csak arra kérlek, hogy a becsei 
Tömörkényeket is invitáld meg vasárnap estére.” 
(Dr. Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 227.

1931. október 9.
„Isola Bella című regényem végre megjelent az 
Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. Nagyon  íz-
lé ses s mondhatom tökéletes a kötése.” (Kiss 
Vilmosnak [Magister], Szabadka)

Szenteleky 1943, 228.

1931. október 21.
Szabadkán Strelitzky Dénes lakásán megbeszé-
lést tartottak az egykori Országos Magyar Párt 

vezető emberei: Deák Leó, Várady Imre, Nagy 
Ödön, Vilt Vilmos, Palásthy Ödön, Havas Emil, 
Vámos János, Mohácsi Pál és mások. Megál-
lapodtak abban, hogy a következő parlamenti 
választásokon nem indítanak önálló jelölteket, 
hisz az új alkotmány ezt nem teszi lehetővé. 
Ugyanakkor – a politikai szankcióktól tartva – a 
bojkottot sem jelentették be. A magyar válasz-
tókra bízták, hogy kire adják le a voksukat.

Mészáros 1989, 77.

1931. október 25.
„Nagy örömmel olvastam a topolyai est lehetősé-
gét. Hát végre oda is eljuthatunk és beszélhetünk 
valamit a vajdasági magyar irodalom nevében és 
érdekében! Én persze nem vehetek részt ezen az 
esten, de gondolom, hogy Ön, Szirmai, Csuka, 
esetleg Dudás Kálmán, aki a szomszédban lakik, 
méltóan reprezentálnák a M. I.-t. Borsodira 
nem számíthatunk, ha a múltkor még Becse is 
messzi volt neki, a Becskerek és Topolya közötti 
távolság pedig csakugyan rettenetes távolság, 
aminek legyőzésére fi atalos hév és nem csüggedő 
energia szükséges. Csukának és Szirmainak én 
magam írnék ebben az ügyben. Önt arra kérem, 
hogy Brandrisz doktor úrnak és esetleg Dudás 
Kálmánnak is írna, ha az ő meghívását egyáltalán 
helyesnek tartaná.” (Cziráky Imrének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 229.

1931. október 27.
„Csakugyan beteg voltam, feküdtem is pár  napig 
és nagyon rosszul éreztem magam. […] Csak 
a  kö  högés érdekel, meg a vér, meg a higany 
nyújtózkodása az üvegcsőben. Pedig az élet nem 
jelent sokat a számomra, azt se mondhatnám, 
hogy ragaszkodnék hozzá, mégis ezek a me-
mentók, amelyek az eltávozásra intenek, idege-
sítenek, kellemetlenek.” (Dr. Szirmai Károly-
nak,  Új ver bász)

Szenteleky 1943, 230.



■■  1931 ■ 191 ■   

„A napokban írt Cziráky és jelentette, hogy  no-
vember 7-én este Topolyán szerb–magyar kul-
túrest készül, amelyen a M. I. is szerepet kapna. 
Fetter rám bízta a műsor összeállítását. Én Rád, 
Szirmaira, Czirákyra és esetleg Dudás Kálmánra 
gondoltam, akik méltóan reprezentálhatnátok a 
M. I.-t. Én sajnos nem mehetek, napokig nyom-
tam az ágyat és most sem érzem még jól magam.” 
(Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 231.

1931. november 4.
„A Literária felszólítása nagyon megtisztelő, a 
Te rámgondolásod pedig szinte megható. […] 
Két okból kell ezt a megtisztelő felhívást visz-
szautasítanom. Az egyik ok az, hogy én Komá-
romi Jánost mint írót nem sokra becsülöm. 
Jó néhány dolgát olvastam, de mélyebb tehetsé get 
nem találtam benne. Kellemes csevegő, ostoba 
virtuskodások kedélyes krónikása, de alakjai 
népszínmű fi gurák, vagy édeskés Benczúr-után-
zatok. Magyarságát nem találom eredetinek és 
különös értékűnek. Szóval bizonyos lelki gátlás 
akadályoz abban, hogy az ő jubileumának meg-
rendezésében vezető szerepet játsszak. A másik 
ok a mi vigasztalan helyzetünk. Itt egy író sem 
tud könyvet kiadni és elhelyezni, mert azt a kis 
érdeklődést, ami még a magyar könyvek iránt 
pislákol, kihasználják a külföldi díszkiadások. 
Ha az olvasóközönség egyre fogyó és tespedő 
magyarságára és könyvszeretetére Komáromi 
János érdekében apellálunk, akkor nem marad 
több lelkesedés és áldozatkészség a mi íróink 
számára. Pedig mindenképen fontosabb lenne a 
mi irodalmunkat felsegíteni és fejlődési lehető-
ségét megteremteni. Hiszem, hogy Te is kaptál 
a Magyar Közművelődési Egyesülettől felhívást, 
amely a Vajdasági Szépmíves Céhet szeretné 
megteremteni. Én ezt a gondolatot helyesnek 
és életrevalónak találom. Először a mi életünket, 
fejlődésünket kell biztosítani, s csak azután jö-
hetnek a Komáromi Jánosok díszkiadásai. Talán 
ez nyersen hangzik így, de ennek igazsága mélyen 

a lelkemben él, ezt leplezni és kendőzni sehogyan 
se tudnám.” (Radó Imrének, Szabadka)

Szenteleky 1943, 232.

1931. november 8.
Jugoszláviában megtartották a parlamenti vá-
lasztásokat, melynek során – lévén, hogy a  pár-
tok  nem indulhattak – a kormány listája győzött. 
A választásokon a szavazásra jogosult polgárok 
70 %-a vett részt. A zentai választói kerületben 
Szántó Gábor győzött, a 25 287 szavazat közül 
18 353-at (72,5 %) a kormány jelöltjeként ő  ka-
pott.

Mészáros 1989, 79.

1931. november 12.
„T…. O….-t nem hívtam meg az almanachba,  mert 
írásai nagyon laposak, banálisak, magyar elle ne-
sek és rettenetes magyartalansággal íródnak. 
[…] Szeretném azonban Polácsit meghívni, aki -
nek Th ököly cikke nagyon tetszett. […] Komá-
romi János arra kért fel, hogy a  jubileumi díszki-
adásra alakult »Komáromi János barátai« című 
alkalmi egyesülés elnöki tisztségét itt Jugoszlávi-
ában elvállaljam. Én megírtam, hogy mi nagyon 
siralmas helyzetben vagyunk s ezért csak egy fel-
tétel alatt vállalom el ezt a tisztséget, ha kiadója, 
a Géniusz a legszerényebb feltételek mellett és a 
legjobb szeretettel korpoltálja a mi kiadványain-
kat. Erre a Géniusz nagy örömmel vállalkozott, 
sőt azt ígérte, hogy sokkal jutányosabban fogja 
könyveinket terjeszteni, mint az Athenaeum az 
erdélyiekét. Persze ő is saját fedőlapjával, saját 
kiadásában szeretné a mi könyveinket megjelen-
tetni. Minthogy a Géniusznak a minisztérium-
mal nagyon jó összeköttetései vannak, jobban 
bízhatunk abban, hogy az állami könyvtáraknál, 
iskoláknál kiadványainkat elhelyezi. Ezzel kap-
csolatban a Literáriával is leveleztem. Kende és 
Radó a legszívélyesebben fogadták tervemet, sőt 
azt is fölajánlották, hogy a Literária névsorát, 
esetleg adminisztrációját is felhasználhatjuk 
a taggyűjtésnél. (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 233–234.
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1931. november 24.
A jugoszláv törvényhozás a budai szerb ortodox 
püspökséget és egyházmegyét ideiglenesen a 
Belgrádi Patriarchátus joghatósága alá vonta.

Balogh–Gergely 1993, 208.

1931. december 5.
Életbe lépett a polgári iskolákról szóló törvény, 
mely elrendeli a kisebbségek nyelvén történő 
oktatás évről évre történő felszámolását.

Mészáros 1981, 201–202.

1931. december 25.
„Ami a dolog irodalmi részét illeti, teljes egyhan-
gúságra jutottunk. Az írói szekció (a M. Közmű-
velődési Egyesület keretében) megalakult. Veze-
tőjének engem választottak. A Közművelődési 
Egyesület erre elhatározta, hogy megalakítja az 
egyesület Könyvközösségét, amely évente négy 
könyvet ad ki. […] Jó lenne ezt a találkozást 
megsürgetni, esetleg írásban fordulni a Közm. 
Egyesülethez, amelyben a Literária ajánlatot 
tenne a Könyvközösség beszervezésére és a köny-
vek terjesztésére.” (Radó Imrének, Szabadka)

Szenteleky 1943, 235.

1931
A kormány listáján kapott mandátumot dr. Szán-
tó Gábor is, akit a Zentai járásban választottak 
képviselővé. A zentai járásban 27 000 választásra 
jogosult polgár volt, ezek közül mindössze 8300-
an szavaztak.

Csuka 1995, 390.

Az 1930–31-es tanévben összesen 342 magyar 
egyetemista tanult, közülük 62-en Belgrádban.

Gubás 2009, 21.

Az 1931-es népszámlálás nemzetiségi adatait a 
hatóságok nem hozták nyilvánosságra, használ-
ható adatokat a Politika című napilap két évvel 
később, 1933. május 16-i számában közölt. Esze-
rint a jugoszláviai magyarok létszáma 465 800 
fő volt, tíz esztendő alatt 1858-cal csökkent. A 
Vajdaságban – a Bácskában, a Bánátban és Bara-
nyában – élő magyarok létszáma az 1910-es ada-
tokhoz képest a 420 910 főről 1921-re 378 107 
főre, 1931-re pedig 368 646 főre csökkent. A 
veszteség tehát 52 264 fő volt.

Sajti 2010, 48.  





1932
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1932. január 25.
Prokopy Imre a Népszövetséghez eljuttatott 
petíciójában a jugoszláv elnemzetietlenítő isko-
lapolitikát bírálta. A középiskolák helyzetéről 
gondosan összeállított statisztikai adatokat is 
mellékelt.

Csuka 1995, 403.

1932. január 27.
„[…] tegnap jöttem meg Szabadkáról, ahol Ju-
hásszal, Draskóczyval és a Literária embereivel 
tárgyaltunk. Azt hiszem Juhász, aki lement Új-
vidékre, beszámolt az eredményről. A Literária 
ugyanis sokkal olcsóbbnak tartaná, ha egyszerre 
két évre adnánk programot és az előfi zetés is 
ne négy, hanem tíz könyvre szóljon. Így sokkal 
többen juthatnának szóhoz, az elindulás is im-
ponálóbb és az adminisztrációs költségek ugyan-
azok négy, mint tíz könyvnél. Csak persze tíz jó 
könyvet kiadni nem könnyű dolog, különösen, 
hogy 7-8 regény legyen köztük. De megpróbál-
juk.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 240.

Szántó Gábor beszédet tartott a belgrádi par-
lamentben. Elmondta: „…meg vag yok róla 
győződve, hogy így gondolkozik minden jugo-
szláviai magyar, hogy a magyarok soha azelőtt 
nem érezték magukat ennyire biztosítottnak 
és soha nem érezték magukat annyira jogaik 
birtokában, mint január 6-a után.” (A Naplóban 
megjelent tudósítás szövegét közli a könyvében 
Csuka János is.)

Csuka 1995, 391–393.

1932. január 31.
„Drága barátom, itt küldöm a megdramatizált 
Áradást. Bocsáss meg érte. Igyekeztem Hozzád 
hű maradni… Sajnos más hangjátékot nem kap-
tam. Gergely Borcsa küldött egyet, amelyért 
legalább 15 évi várfogság járna. (A szerb lány 
magyar himnuszt énekel stb.) Szirmaitól is kap-
 tam egy száraz, pesszimisztikus írást, amely 

színeiben szinte hazugul sötét. Ilyen vigaszta-
lanságot nem szabad bemutatnunk. Ezért tehát 
az Áradás mellett még a Mihál bácsi szerepel 
néhány jóízű monológgal. Azonkívül Geiza bá csi 
tanulmánya, néhány vers és bácskai nótaszerzők 
(Lányi, B. Fehér Jenő, Szászy) nótái töltik ki az 
estet. Mindenestre elég nívósak leszünk. Egy 
kéréssel fordulnék még Hozzád. A M. K. Egye-
sület ugyanis úgy egyezett meg a Literáriával, 
hogy 1932. és 1933-ra egy 10 kötetes sorozatot 
ad ki. Ennek az adminisztrációja ugyanannyiba 
kerül, mint évi négy köteté és a tízkötetes so-
rozat okvetlenül imponáló, hogy azt mondjam 
szuggesztív erővel hat. A tíz kötetből egy a tiéd. 
Kérdezlek tehát, mit akarsz adni? A mai közön-
ség okvetlenül regényt olvas a legszívesebben, 
ezért Tőled is regényt kérünk és várunk, mert 
különben is szűkölködünk a regényírókban. 
Másodszor: mikor várhatjuk ezt a regényt? Len-
ne-e címe? Megjegyzem, nem sürgetni akarlak, 
sőt arra kérlek, hogy nagyon szép legyen ez az 
írásod, mert ennek a sorozatnak nemcsak élet-
revalóságunkat, hanem erőnket, nívónkat kell 
bemutatnia és bizonyítani az egész magyar világ 
előtt.” (Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 241–242.

1932. február 14.
„Kíváncsi vagyok, hogyan fogadja a rádió igaz-
gatósága a felküldött anyagot. Légy oly jó és 
közöld velem a választ, ha megtudod. Ismételten 
kérlek, vállald Te a szerzőséget, a konferanszokat 
és szerepelj Te, mint az est összeállítója, hogy 
ránk semmiféle felelősség a hatóságok részéről 
ne háramoljon. Kristály írt, amelyben arra kért, 
hogy Vető György álnévvel hozzuk az Áradást. 
Félelmét indokolatlannak tartom, azt est részle-
tes műsora úgysem lesz kinyomtatva, mi pedig a 
beharangozásnál a Vető György nevet használ-
hatjuk.” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 243.
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1932. február 25.
„A Mi Irodalmunk körüli bajokat magam is 
érzem, és sokszor szeretnék visszavonulni ered-
ménytelen munkám miatt. De kinek adjam 
át helyemet? Senki sincs, aki problémáinkkal 
komolyan, szeretettel, teljes odaadással törőd-
ne. Sok fi tymáló megjegyzést kapok, de eddig 
senkitől sem kaptam egy száraz kis ötletet, egy 
kis segíteni akaró gondolatot. Senki sem látja és 
érzi, milyen vitális problémákról van itt szó: egy 
új nemzedéket nevelni, teremteni, öntudathoz és 
a magyar írásművészethez segíteni. Senki sincs, 
aki ebben a roppant felelősséggel járó és mindig 
eredménytelennek látszó munkában valamelyest 
is segítségemre jönne. Nem várok elismerést, 
hiszen munkámat senki sem tekintheti át, még 
megértést sem várok, de ezek a felületes, fi tymáló 
megjegyzések fájnak. Kristálynak, Magisternek, 
Czirákynak és Czakó Tibornak már mégis illene 
tudni, mi az itt: irodalmat csinálni és írókat 
nevelni, mikor a mai húszévesek közül már 
senki sem tud magyarul írni és Vörösmartyról, 
Petőfi ről vagy Aranyról legfeljebb csak hallot-
tak. Roppant szomorú leveleket kapok olyan 
magyar fi úktól, akik – mielőtt elnyelné őket a 
délszláv tenger – megkísérlik elérni az északi 
partot: nyelvüket, kultúrájukat. A multkor egy 
helyesírási hibáktól hemzsegő levelet kaptam 
egy szarajevói magyar önkéntestől, amelyben 
azt írja, hogy szeretne magyarul olvasni, noha 
ez neki nehezére esik, mégis ő még magyarnak 
érzi magát. Szeretne a magyar irodalommal is 
foglalkozni, mert alig tud róla valamit. A franciát 
például sokkal jobban ismeri, a délszlávról nem 
is szólva. […] Én bizony sokszor nem tudok 
elaludni egy ilyen levél után, s ha munkámnak 
nincs is eredménye, megoldásokon töröm a 
fejem, mert látom a könyörtelen holnapot. Ha 
nem látnék tovább, az egyéni hiúság, a jelen 
pillanat látókörén, már rég otthagytam volna a 
vajdasági irodalmat s ma szép francia könyveket 
olvasnék, a zongorámmal meghittebb barátságot 
kötnék, s talán itt-ott írnék is valami »örökérvé-

1932. február 24.
„Nem tudom mi szállt íróinkba, de olyan har-
cias kedvben vannak, s ha engedném, a M. I. 
hasábjai a legcsúnyább harcok színhelye lenne. 
Öt konfl iktust kellett leszerelnem, ami bizony 
nem könnyű dolog volt s egy kissé megviselte az 
idegeimet is. Ezenkívül persze fáj az a sok felüle-
tes és legtöbbször rosszindulatú kritika, amellyel 
működésemet s komoly eredményt felmutatni 
nem tudó munkámat fi tymálják. Senkitől sem 
várok elismerést, hiszen alig van valaki, aki 
munkámat áttekinteni és értékelni tudja. Még 
megértést sem várok. Csak ilyen megértést és 
jóindulatot nélkülöző fi tymálás ellen tiltakozom. 
Én nagyon szeretném, ha valaki más venné át ezt 
a rettenetes és egyre súlyosbodó felelősséggel járó 
munkát: egy új írói nemzedék megteremtését, 
nevelését és irányítását. Ez óriási probléma, 
amelyet legtöbbször megoldhatatlannak hiszek, 
mégis kötelességemnek érzem, hogy dolgozzak 
érte. Nagyon elkomorít a gondolat, hogy ha én 
kidőlök, ki jön a helyemre? Kit érdekel ez a prob-
léma és ki dolgozna a nagyon is problematikus 
megoldás érdekében? A foghegyről fi tymálók 
valószínűleg sohasem látják meg ennek a kérdés-
nek vitális fontosságát és égető szükségességét. 
A harcos kedvűek pedig betegesen érzékeny 
önérzetük miatt gyilkoló harcokat vívnak majd 
építő és teremtő munka helyett. Sokszor magam 
is elgondolom: mennyivel szebb lenne az életem, 
ha esténként a zongorához ülhetnék, azután 
szép francia könyveket olvasnék, néha talán egy 
regényt is írnék és semmit se törődnék az itteni 
irodalommal! De lelkiismeretem nem enged 
ilyen bűnös szépségeket. Az elhivatottság érzése 
nagy kötelességeket rajzol elém. Nem lehet meg-
hátrálni. S talán rossz tüdőmmel addig fogok 
élni, ameddig azt hiszem, hogy szükség van rám. 
Ha ezt az érzést elveszítem, nemcsak lelkileg, de 
testileg is összeomlok, mint Franz Werfel polgá-
ra.” (Kiss Vilmosnak [Magister])

Szenteleky 1943, 247.
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nyűt«. De így magyartalan kéziratokat javítok, 
biztatgató leveleket írok, lelkesíteni próbálok és 
néha fáradt, köhögős éjszakáimban hiszem is, 
hogy nem hiába lelkesítek. De ismétlem, az fáj a 
legjobban, hogy mindenki elhagy, hogy nagyon 
egyedül állok, a herakleszi munkák előtt. Jól esik, 
hogy Te mégis törődsz velem és munkámmal s 
nagyon örülnék, ha egyszer ezekről megírnád a 
véleményedet.” (Fekete Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 248–249.

1932. március 2.
Tardieu francia miniszterelnök beterjesztette a 
francia képviselőház pénzügyi bizottsága  elé a 
dunai államok (Ausztria, Magyarország, Cseh-
szlovákia, Jugoszlávia és Románia) válságba 
került gazdaságának megsegítésére vonatkozó 
tervét. Egyben javasolta a megnevezett államok 
kereskedelmi politikájának az összehangolást.

Benda 1983, 920.

Egész Európát hatalmába kerítette a gazdasági 
válság, Bécsben a nyomor elől naponta nyolc 
ember menekült az öngyilkosságba. Jugoszlávi-
ban a kivitel az 1929. évihez képest 38,12%-ra 
esett vissza. Közép-Európában, a Duna menti 
államok között szinte áttekinthetetlenné vált 
a kereskedelmi rendelkezések, a vám- és pénz-
politikai előírások, a devizapiaci szabályozások 
tömkelege. Általánossá vált az éhínség, miköz-
ben az eladhatatlan kukorica és a gabona újabb 
gondokat jelentett.

Vinaver 1971, 472–475.

Európai kimutatások szerint Magyarország, Ju-
goszlávia, Románia, Ausztria és Csehszlovákia 
kivitele dinárra átszámolva 17 milliárd, amiből 
10 milliárd Németországba irányult, és mind-
össze egy milliárd Franciaországba. Benes a 
verseilles-i béke összeomlásának a veszélyét látta, 
ennek ellenére ellenezte Ausztria és Magyaror-
szág hiteltámogatását, mert abban is a német 
gazdaság erősítését látta.

Vinaver 1971, 478–479.

A Duna menti államok egymás közötti kereske-
delme 1928–1931 között 969 millió dinárról 
536 millió dinárra esett, ami a külkereskedel-
mükön belül 35,5%-ról 28,5%-ra történő csök-
kenést eredményezte.

Vinaver 1971, 488.

Jugoszlávia kivitele 17,2 millió font volt, és 
ugyanennyi a behozatala is. Külföldi adóssága 
129,6 millió font, amelyből az éves törlesztés 
4,9 millió fontot jelentett.

Vinaver 1971, 489.

Fölmerült a párizsi békeszerződésbe foglalt há -
 borús kártérítés felszámolásának kérdése is. 
Jugoszlávia kártérítési bevétele évi 79,5 millió 
márka volt, ebből fi zette 12,5 milliárdnyi lejárt 
hiteleit is. A háborús kártérítés kérdésének sza-
nálása 67 millió márka hiányt jelentett volna. 
A délszláv állam 1931. június 30-ával bezárólag 
csak Németországtól 690 millió márka kártérí-
tést könyvelhetett el.

Vinaver 1971, 485.

1932. március 6.
Kojics Dragutin közoktatásügyi miniszter beszé-
de a belgrádi parlamentben. (A beszéd részletét 
idézi a könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 393.

A németek valóban megkapták a tanítóképezdét, 
amelyet Újverbászon nyitottak meg, és amelynek 
kellő fenntartásáról a németség példás és tiszte-
letreméltó áldozatkészséggel gondoskodott. […] 
Faluról falura szervezetten történt a tanítóké-
pezde céljaira a gyűjtés, és a gazdag német föld-
művesség lelkesedéssel áldozott, habár a német 
földműves takarékossága a Délvidéken szinte 
köztudomásos. Közepes vagyonú földművesek 
arra kötelezték magukat, hogy évi 5000–10.000 
dináros hozzájárulással segítik a német tanítói 
utánképzés ügyét, holott ebben az időben 5000 
dinár már igen tekintélyes összegnek számított 



■ 198 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

a Bácskában, ahol a földárakhoz mérten számí-
tottak mindent. Volt olyan német gazda, aki 
évenként egy lánc földnek az árát, tehát egy egész 
kis vagyont adott erre a célra.

Csuka 1995, 394.

A németség újverbászi tanítóképzője teljesen 
önálló volt. Német tanárok tanítottak benne, a 
nemzeti tárgyakon kívül a tanítás nyelve német 
volt, és az iskolának bizonyos autonómiája is 
volt. Ez lehetővé tette, hogy a németség gondos-
kodjon az internátus anyagi feltételeiről, hiszen 
maga a tanítóképző a németeké volt.

Csuka 1995, 397.

1932. március 16.
„Ha kissé jobban leszek és útra kelhetek, Pestre 
szeretnék menni Gergely kollégám mártonhegyi 
szanatóriumába. […] A rádió igazgatóságának 
visszautasítását bosszankodva vettem tudomásul. 
Az bosszant, hogy jobbat nem tudok küldeni. 
[…] Ha pedig Szőts ismét Herczeg Ferenccel 
hozakodik elő, akkor mondd meg neki, hogy 
akkor csináljanak Vajdasági estet – vajdaságiak 
nélkül. Mert közülük senki sincs, aki H. F.-val, 
mint »vajdasági íróval« szerepelne a pesti rá-
dióban… Mentalitás, érzésvilág tekintetében 
sokkal távolabb áll tőlünk, mint Móricz Zsiga, 
Komáromi János, vagy akárki, aki sohasem járt 
ezen a vidéken. […] Ha azonban Szőts igazán 
vajdasági programot akar adni, akkor higgye el, 
hogy az Áradás a legmegfelelőbb és a Vajdaság 
levegőjét legjobban visszaadó hangjáték.” (Feke-
te Lajosnak, Kispest)

Szenteleky 1943, 251–252.

„Persze egészségi állapotom meggátol abban, 
hogy továbbra is aktív részt vehessek az iroda-
lomban. Őszintén szólva fáj visszavonulnom és 
részt nem vehetni a tervezgetésekben. Nemcsak a 
Ti revű tervetek bukkan most fel, hanem Csuka 
éppen betegségem első napján jelentette, hogy 
a Reggeli Ujság emberei hajlandók lennének 

egy havi irodalmi szemlét kiadni s ezért hamar 
utazzak le a dolgot részleteiben is megbeszélni. 
Már lapfejet is küldött tetszetős emblémával 
(Címe: Kalangya lenne, az embléma pedig egy 
kalangyát összerakó magyar parasztot ábrázol.) 
Ismétlem, fáj hogy mindebbe nem szólhatok 
bele, no de talán megy nélkülem is, elvégre 
senki sem pótolhatatlan. Csupán arra kérlek 
Benneteket, maradjatok együtt és rakjátok iga-
zán kalangyába termésteket. Olyan kevesen 
vagyunk, olyan kedvezőtlen körülmények között 
élünk, hogy a pártokra szakadás fényűzését nem 
engedhetjük meg magunknak, s aztán sohasem 
szabad elfelejtenünk, hogy mi nem gőgös írói 
egyéniségek vagyunk, hanem egy elnyomott 
kisebbség elnyomott kultúrájának munkásai.” 
(Kiss Vilmosnak [Magister])

Szenteleky 1943, 252–253.

1932. április első napjaiban
Barry Conners amerikai író népszerű vígjátéká-
nak, a Fruskának a bemutatásával újra megkezd-
te működését a szabadkai Népkör.

Garay 2012, 43.

1932. április 1.
A Napló nagy eredményként jelentette, hogy 
Szántó Gábor közbenjárására a közoktatásügyi 
minisztérium a Szerbiába helyezett tanítók közül 
ötöt visszahelyezett a zentai tanyavidékre, és 
ugyancsak az ő közbenjárására a báni hivatal egy 
óvónőt helyezett vissza a zentai tanyákra.

Csuka 1995, 394.

1932. április 4.
Lemondott Zsivkovics tábornok-miniszterel-
nök, és Sándor király az új kormány megalakí-
tásával dr. Marinkovics Voja külügyminisztert 
bízta meg, aki Szerbia egyik leggazdagabb em-
berének számított.

Csuka 1995, 394.
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A hatalom szempontjából győztes választásokat 
követően Petar Živkovićot Voja Marinković 
követte a miniszterelnöki székben.

Mészáros 1989, 80.

1932. április 28.
„Kedves Zoltán, nagyon megörültem a Kalan-
gyának, nagyon szép köntöst kapott, tipográfi -
ailag sokkal tökéletesebb, mint a Vajdasági Írás 
és sajtóhibát se nagyon találtam benne. (Csuka 
Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 256.

1932. április 29.
„Azt hiszem már a kezébe került a Kalangya  és 
talán sok aggodalma oszlott el ezzel kapcsolat-
ban. […] A szerkesztést persze nem hagyom  ab ba, 
ha Pesten is leszek, úgy a M. I., mint a  Kalangya
ezentúl is az én irányításom mellett készül  ha-
csak állapotom rosszabbra nem fordul. […] 
Megírtam Szőts úrnak, hogy ha ő Herczeg F…-
ben és Kosztolányiban látja a mai vajdaságot 
(sic!), akkor nekünk semmi keresnivalónk sincs 
a műsoron, mert ezeknek az uraknak fogalmuk 
sincs, milyen a magyarság helyzete, mentalitása, 
érzésvilága Jugoszláviában. Ezek Legfeljebb…… 
rakétákat eregetnek ott Pesten, amelyeknek 
semmi közük sincsen a Vajdaság magyarságával. 
Felháborodásomnak az volt az eredménye, hogy 
az általam összeállított műsort a maga teljességé-
ben elfogadták és szeptemberre be is állították. 
[…] A zentai katolikus legényegylet meghívta a 
vajdasági magyar írókat egy kultúrest rendezésé-
re. Még nem válaszoltam nekik de Önhöz fogom 
őket utasítani, Ön állítaná össze a műsort talán 
Dudás, Börcsök és Geiza bácsi bevonásával. A 
levél hangjából azt érzem, hogy a zsidókat nem 
szívesen látnák vendégül. Magam ugyan nem 
szeretem ezeket a megkülönböztetéseket, de 
abba a halott Zentába még ilyen megalkuvással 
is érdemes lenne elmenni, hátha fel lehetne rázni 
őket.” (Cziráky Imrének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 256–257.

1932. május 7.
A magyar kormány tiltakozott a belgrádi kor-
mánynál, amiért a budai szerb ortodox püs-
pökség helyzetét egyoldalúan rendezte, és ezzel 
megsértette a magyar állam szuverenitását. A 
jugoszláv válasz hangsúlyozta, hogy a rendezés 
ideiglenes, s csak a Szerb Ortodox Egyház Szent 
Szinódusa határozatának törvénybe iktatásáról 
van szó.

Balogh–Gergely 1993, 209.

1932. május 10.
„Kedves Zoltán, itt küldök egy csomó kéziratot, 
mindegyikre ráírtam, hogy hová szántam. E 
héten krónika helyett Cziráky népköri javaslatát 
lehetne hozni arról a bizonyos ezüstkoszorúról.” 
(Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 259.

1932. május 19.
„Vártam, hogy értesítesz, mit írtál a Kalangya 
második számába. Nagyon kérlek, ne hagyd 
cserben az ügyünket és ne süppedj meddő  pasz-
szivitásba. Úgy szeretném, ha több erőm lenne, 
ha mindenkinek adhatnék valamit: hitet, biza-
kodást, lelkesedést vagy kötelességérzetet, ha 
valami lendületet adhatnék fáradó és csüggedő 
mozgalmunkba. Sajnos ez a vágy mindig csak 
vágy marad, testem fáradt és leghőbb vágyam 
mindig csak az, hogy kevesebb köhögés kínoz-
zon, hogy nyugodtabb, ostobább éjszakáim 
legyenek. Mégis nagyon szeretném, ha ügyünk 
fejlődne és lendületbe jönne. Ismételten kérlek 
drága barátom, ne veszítsd el kedvedet és hi-
tedet az alkotásban.” (Dr. Szirmai Károlynak, 
Újverbász)

Szenteleky 1943, 261.

1932. május 20.
Jugoszláviában teljesen megoldatlan a kisebbségi 
tanítóképzés. Magyar tanítóképző egyáltalán 
nem létezik, a magyarországi diplomákat pedig 
nem fogadják el. Közadakozás alapján 1930-ban 
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Nagybecskereken létrejött egy német nyelvű 
tanítóképző, s a kormány hosszas huzavona után 
engedélyezte annak működését. A Službene 
novine 1932. május 20-i számában megjelent 
pályázat alapján a Magyar Kisebbség összeállítást 
közölt az üres magyar tanítói állások számát 
illetően. E kimutatás szerint a Bácska és a Bán-
ság 38 magyar iskolájából összesen 45 magyar 
tanító hiányzik. Nem egy esetben zárójelben 
feltüntették: 5 éve betöltetlen.

Magyar Kisebbség, 1933. 1. sz. 18.

1932. június 6.
A szabadkai Újság beszámolója szerint komikus 
véget ért a Népkör kabaréestje. Liptai Károly 
Bíró előtt című tréfás jelenetének egy adott 
pillanatában a színen eskütételhez gyertyát gyúj-
tottak, amikor „a nézőtéren felugrott az akkori 
detektívfőnök – aki szegedi nyomdászsegédből 
lett ilyen hatalmas úr – és megakadályozta a 
darab folytatását. A kitűnő Sherlock Holmes 
irredenta tüntetést álmodott. A gyertya piros 
lángja, fehér törzse, és a bírósági asztal zöld 
posztója a rettegett magyar színeket juttatták 
eszébe…”

Garay 2012, 45.

1932. június 12.
Szántó Gábor a Naplónak a magyar tanítóképző 
ügyéről nyilatkozott. (Az interjú részletét közli 
a könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 396–397.

A magyar tanítóképzőt nem volt szabad veszni 
hagyni, és meg kellett teremteni az eszközöket 
az internátus fenntartására. A magyar tanítói 
utánpótlás a Délvidéken a falusi fi atalokból ver-
buválódott, és a jövendő tanítók kiválasztásában 
igen nagy szerepe volt a papságnak. A tanítókép-
ző növendékei többnyire szegény, vagy közepes 
sorsú gazdálkodók gyerekei voltak, akiknek a 
szülei a fővárosban nem fedezhették volna az 
ellátás költségeit. Dr. Várady Imre, dr. Strelitzky 

Dénes, dr. Király Károly és dr. Deák Leó együttes 
munkája volt az, hogy a tanítóképző, illetve a 
hozzátartozó magyar internátus ellátásáról gon-
doskodtak. Nyilvános gyűjtést a hatalom nem 
engedélyezett volna, Szántó Gábor gyűjtésének 
pedig nem volt eredménye. A magyar vezetők 
először gondoskodtak az anyagi eszközökről, 
azután biztosították az internátus fennmaradá-
sát is. Ebben a munkában nagy szerepe volt a 
Tisza menti római katolikus egyházközösségnek, 
amelyek állandó évi támogatást állapítottak meg 
azoknak az ifj aknak, akik a magyar tanítóképző 
növendékei lettek, de miután a hatóságok enge-
délyével nem rendelkeztek, ezeket az összegeket 
valósággal elrejtették a költségvetésekben. Idővel 
egyre jobban érvényesült a magyar vezetők be-
folyása a magyar tanítóképző munkájában. […] 
A belgrádi magyar tanítóképző derekas munkát 
végzett. Az intézet igazgatósági és tanári kara 
megértéssel volt a magyar fi atalok iránt, és az 
internátus teljesen magyar szellemi vezetés alatt 
állott. (Utolsó vezetője Vondra Ljuba belgrádi 
magyar katolikus lelkész volt.) A tanítóképzőből 
kikerült fi atalok többnyire állást kaptak a magyar 
tanyák iskoláiban, és ezzel veszedelmes hiányt 
pótoltak. Az elszakítás alatt 250–300 magyar 
szerzett oklevelet, s még ha valamennyit ki is ne-
vezték volna, akkor sem lett volna elég tanító.

Csuka 1995, 398.

A délvidéki zsidóság többsége sokáig töretlenül 
magyar érzelmű volt, és a magyar egyesületek 
támogatásával, színházba járással, magyar lapok 
vásárlásával nyíltan vallott a magyarság mellett. 
Leginkább a szabadkai zsidóság tartott a ma-
gyarsággal és Zomborban, Zentán, Becskereken 
is voltak zsidó intellektuelek, akik a magyar 
munkában részt vállaltak. A kisebb helyeken, a 
falvakban passzívak voltak, és Bács megye déli 
részében, elsősorban Újvidéken a legnagyobb 
részük vagy cionista és zsidó nemzeti lett, vagy 
asszimilálódni igyekezett a szerbséghez. Az 
újvidéki zsidóság a világháború előtt is inkább 
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volt szerb vagy német kultúrájú, mint magyar, 
ellentétben a szabadkai vagy Tisza menti zsidó-
sággal, amelyben ritkaságszámba ment néhány 
nagyobb műveltségű intellektuel kivételével, 
aki németül vagy akár szerbül tudott volna. A 
diktatúra kihirdetéséig a Magyar Pártban több 
helyen is komoly szerepet játszottak a zsidók, és 
néhányan munkát vállaltak a magyar kulturális 
megmozdulásokban is. A parlamenti pártharcok 
idején már többször felvetődött a Délvidéken is 
a zsidókérdés. A szerb pártok a zsidókat külön 
nemzetiségként akarták kezelni és tiltakoztak 
az ellen, hogy zsidók részt vegyenek a magyar 
akciókban. […] Belgrádban különösen nagy 
befolyásuk volt a zsidóknak, elsősorban Alkalay 
Izsák országos főrabbinak, akinek szoros kapcso-
latai voltak Sándor királlyal, és aki a legnagyobb 
szerb kitüntetés tulajdonosa volt azoknak az 
érdemeknek az elismeréséül, amelyeket a világ-
háború idején a szerb propaganda szolgálatában, 
különösen Amerikában szerzett.

Csuka 1995, 399.

Dr. Alkalay és a cionisták állandó sürgetésére dr. 
Klein Adolf, a szabadkai zsidó hitközség elnöke, 
aki egyben – bár egy szót sem tudott szerbül – a 
radikálisok egyik főkortese, később a Zsivkovics-
kormánynak támogatója volt és ezekért az érde-
mekért előbb a Szent Száva Rend IV. osztályát, 
azután a III. osztályát kapta meg, Szabadkára 
egybehívta a vajdasági zsidóság nagygyűlését 
azzal a céllal, hogy ez a nagygyűlés homagiális 
nyilatkozatot tegyen a jugoszláv állam mellett. 
Az elfogadott határozati javaslat szerint a nagy-
gyűlés kimondta: a zsidóság hűséggel viseltetik 
az állam iránt, és a jugoszláv demokratikus be-
rendezkedésben találja meg a boldogulását, és 
tiltakozik még az ellen a gondolat ellen is, hogy 
ezen a téren bármikor, bármilyen változás tör-
ténjen. A határozati javaslat nagyon óvatos volt, 
de mégis, anélkül, hogy akár egy szó esett volna 
benne Magyarországról vagy a magyarságról, a 
magyarság ellen irányulónak érezte mindenki. A 

zsidó gyűlésnek olyan nagy jelentőséget tulajdo-
nítottak, hogy ráparancsoltak a zsidó kézen lévő 
Naplóra, szó szerint közölje le Alkalay beszédét. 
Fenyves Ferenc ezt önérzetesen visszautasította, 
mire nyersen és köntörfalazás nélkül közölték 
vele, hogy nem jelenhet meg többé, ha az első ol-
dalon nem ad helyet a beszédnek. […] Lungulov 
Radivoj, a Narodna odbrana vezetője, majd a 
Szeverna Zvezda és a Narodna Recs állandóan 
támadták a „judeo-magyarokat”. Különösen dur-
ván támadta azokat, akik részt vettek a Népkör 
munkájában. Ennek következtében sok zsidó ki-
lépett a Népkörből, amelynek a felszabaduláskor 
3000 tagja közül csak 176 zsidó volt.

Csuka 1995, 400.

Lungulov Radivoj különösen hevesen támadta 
dr. Havas Emilt, aki a világháború előtt egy cik -
kében lekicsinylően írt a szerb hadseregről. Lun-
gu lov, aki maga is szabadkőműves volt, éveken 
át támadásokat intézett az úgynevezett magyar 
szabadkőműves páholy ellen is, amelyben túl-
súlyban voltak a zsidók, mi több, alig volt néhány 
magyar tagja.

Csuka 1995, 401.

1932. június 19.
A horvát fővárosban a Boldog Krizinről elne-
vezett diákkonviktusban 64 egyetemi hallgató 
megalakította a Zágrebi Magyar Egyetemi Hall-
 gatók Kultúregyesületét. A közgyűlést Bogner 
József korelnök nyitotta meg, üdvözlő beszé-
dében rámutatott: „Az elmúlt években sokszor 
éreztük mindannyian, milyen nagy szükségünk 
van egy keretre, amelyben kisebbségi kul túr-
terveinket megvalósíthatjuk. Egy egyesületet 
kívántunk, amelynek keretében összegyűlhe-
tünk, ápolhatjuk az együvétartozás nagy érzé-
sét, és magyar nyelven szolgálhatjuk az emberi 
élet egyik legfőbb értékét, a kultúrát. […] Élet, 
kultúra és érték, három szó, amely belevilágít 
a most alakítandó eg yesületünk eljövendő 
munkájába. Életünknek, a mi egyszerű kis di-
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1932. június
Zomborban Deák Leó a nagybecskereki Magyar 
Közművelődési Egyesület zombori köreként 
megalakította a Magyar Közművelődési Egye-
sületet. A vezetőség tagjai voltak: Petényi József 
elnök, dr. Czeisel Lajos és Bosnyák István alelnö-
kök, dr. Deák Leó igazgató, Hrabovszky István 
igazgatóhelyettes, Radicsevich Sándor titkár, 
Ergh Lajos másodtitkár, Fischer Antal pénztáros, 
Kührner Béla ellenőr, dr. Scheib Károly ügyész 
és Inhoff  István könyvtáros.

Bokréta 1940, 66.

1932. július 2.
A belgrádi hatalom megengedte, hogy a Bánáti 
Magyar Közművelődési Egyesület az egész ország 
területére kiterjessze a munkáját, ami körülbelül 
annyit jelentett, hogy a kultúra terén újból meg-
engedik a magyar vezetők tevékenységét, miután 
a Bánáti Közművelődési Egyesület elnöke dr. 
Várady Imre, a feloszlatott Magyar Párt társelnö-
ke és az egyesület vezetőségét a régi magyar párti 
bánáti politikusok alkották. Ezt az alkalmat a 
zombori magyar párti vezetők ragadták meg elő-
ször, és a már engedélyezett alapszabályok alapján 
a Magyar Olvasókör helyiségében megtartották 
a Magyar Közművelődési Egyesület zombori 
fi ókjának előkészítő közgyűlését. A Napló köz-
lése szerint ezen a közgyűlésen több mint ezer 
ember jelent meg, és valamennyi zombori magyar 
társadalmi egyesület küldöttséggel képviseltet-
te magát. Az értekezletet dr. Palásthy Ödön 
nyitotta meg, és javaslatot terjesztett elő, hogy 
alakítsák meg Zomborban a Magyar Közműve-
lődési Egyesület fi ókját a magyar nyelv, irodalom, 
művészet, színjátszás és minden kulturális munka 
megóvására és fejlesztésére. […] A közgyűlés 
megválasztotta azt a szervezőbizottságot, amely-
nek elnöke Petényi József, alelnökei dr. Deák Leó 
és Bosnyák István, titkárai Radicsevich Sándor 
és Ergh Lajos lettek.

Csuka 1995, 412–413.

ákéletünknek tartalmat fogunk adni. Lehetővé 
tesszük, hogy a körünkbe gyűltek könyvekkel, 
zenével, társadalmi és erkölcsi kérdésekkel és a 
mai élet sokszínű változásaival foglalkozzanak. 
Azaz kultúrát terjesztünk, kultúrmunkát vég-
zünk, és értéket adunk magunknak, rajtunk 
keresztül fajtánknak és nemzetünkön keresztül 
az egész emberiségnek.” A közgyűlés abszolút 
többséggel Major Istvánt választotta elnökévé. 
Első titkárrá Muhi Pált, másodtitkárrá Csányi 
Sándort, pénztárossá Mérth Józsefet választot-
ták. A felügyelőbizottság tagja Hegedűs László, 
Pinkert István és Gyetvai Ferenc lett. (A Kultú-
regyesület minden iskolaévben a közgyűlésen új 
vezetőséget választott.)

Számot adunk 1940, 6., 8.

Az egyesület még ugyanebben az évben – a  tag-
ság és a támogató tagok adományainak kö-
szönhetően – beköltözött a Zrínyi tér 15.  szám 
alatti ház bérelt helyiségeibe, s megkezdte  te-
vékenységét. Elsősorban művelődési és sport-
rendezvényeket szerveztek a magyar diákok 
számára. Az 1933–34-es tanévben megkezdte 
működését a menza, amely azon felül, hogy a 
tagság számára olcsó és jó étkezési lehetőséget 
biztosított, karitatív módon a rászorulóknak 
ingyen ebédet adott.

Csuka János beszámolója szerint: „Zágráb-
ban megalakult a Boldog Krizinről elnevezett 
diák-konviktusban a magyar egyetemi hallgatók 
kultúregyesülete és az alakuló közgyűlésen 64 
magyar egyetemi hallgató jelent meg. A köz-
gyűlést, mint korelnök Bogner József nyitotta 
meg, és elnökké Major Istvánt választották. Első 
titkár Muhi Pál, második titkár Csányi Sándor, 
pénztárnok Mérth József lett. Az 1932–1933-
as iskolaévben a zágrábi magyar diákegyesület 
már menzát létesített a szegény magyar diákok 
támogatására és 11 előadást tartott.”

Csuka 1995, 489–491.
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1932. július 5.
„Kedves Zoltán mellékelem dr. Spitzer István 
a Kalangyába szánt nagyon érdekes bölcselmi 
tanulmányát. Spitzer – aki Ényi István néven 
szeretne szerepelni – különlenyomatot is kérne 
cikkéből…” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 264.

1932. július 31.
Németországban parlamenti választásokat  tar-
tottak, és a weimari köztársaság súlyos vereség-
et  szenvedett, a német választók 57,5%-a az el-
lenzékre adta le a voksát. Adolf Hitler pártja 
közel tizennégymillió szavazatot kapott (37,3%). 
Az országban hatmillió volt a munkanélküli-
ek  szá ma.

Benda 1983, 922.; Vinaver 1971, 486–487.

1932. augusztus 3.
Magyarország és Németország megállapodást 
kötött a magyar búzafölösleg németországi el-
adá sáról.

Benda 1983, 922.

Magyarország behozatala 19,8 millió font, kivi-
tele 20,4 millió font volt. Külső adóssága elérte a 
149,6 milliót, melyből évente 9,8 milliót kellett 
törlesztenie, amire nem volt forrása.

Vinaver 1971, 489.

1932. augusztus 12.
Sztipics Lázár a Trgovinski glasnikban (Keres-
kedelmi Híradó) megjelent cikkében beismerte: 
a jugoszláv agrárreform „csak azt az egy célt 
szolgálta, hogy megerősítse a szerb nemzetiségű 
elemeket, és megakadályozza gazdasági téren a 
szerb nemzeti élet elnemzetlenedését”.

Prokopy 1933, 73.

1932 szeptembere
A szabadkai Népkör együttesének Vajdaság-szer-
te nagy híre volt, a magyar közönség mindenütt 
szeretettel fogadta őket, és számtalan meghívást 

fogadtak el. Így például 1932 szeptemberében 
közel húsznapos körúton voltak. Először tíz 
napig Óbecsén tartottak előadásokat, majd 
Becskerekre mentek, és ott a Városi Színházban 
léptek fel. A húsznapos körútra négy darabbal 
indultak: a Méltóságos asszony trafi kja, a Csókról 
csókra, az Eltörött a hegedűm és a Romantikus 
asszony című produkciókkal.

Garay 2012, 47.

1932. szeptember 6.
„Nagyon kedves uram, írásai, különösen versei 
határozott fejlődést mutatnak s így az Ön pesz-
szimisztikus hangú levelének semmi jogosultsága 
sincs. Igaz, hogy ez a fejlődés egyelőre formai, 
nyelvi…, szépek ezek a versek az őszestről, a 
hervadó ligetről, de nem érezzük, hogy ezeket 
Dudás Kálmán írta húsz esztendejével Bácská-
ban, 1932-ben.” (Dudás Kálmánnak, Zágráb)

Szenteleky 1943, 275.

1932. szeptember 16.
Becskereken bűzbombákkal zavarta meg a szerb 
nacionalista ifj úság a szabadkai Népkör színházi 
előadását. Betódultak a nézőtérre, és székekkel 
támadtak a közönségre és a színészekre, sőt a 
karzatról egy vasszéket dobtak le a színpadra, 
amely hajszálnyira esett le Garay Béla mellett. 
Amikor az első percek fejetlensége után a  magyar 
közönség is magára talált és erélyesen védekezni, 
sőt támadni kezdett, az ifj ú hősök belekezdtek a 
jugoszláv Himnusz éneklésébe, és a helybeli rend-
őrök somolygó asszisztálása mellett mindaddig 
énekeltek, amíg le nem hullott a függöny.

Garay 2012, 47.

1932. szeptember 21.
Gróf Károlyi Gyula magyar miniszterelnök és 
kormánya benyújtotta a lemondását.

Benda 1983, 923.
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1932. szeptember 26.
„[…] tegnap Csuka járt nálam, megbeszéltük a 
legfontosabb irodalmi problémákat, többek kö-
zött a Kalangya könyvtár ügyét is. Elhatároztuk, 
hogy ebben az esztendőben karácsonyra okvet-
lenül kijövünk az első kötettel és mindketten 
egymástól teljesen függetlenül arra gondoltunk, 
hogy legjobb lenne, ha az első könyv a Te Gyóni 
Géza regényed lenne. Csuka említette, hogy 
a regény már a befejezéshez áll közel s ezért 
november 1-ig biztosan elkészülhetne.” (Radó 
Imrének, Szabadka)

Szenteleky 1943, 277.

1932. szeptember 27.
„[…] a Zivatar is riasztólag, vagy legalább is bosz-
szantólag hat s így azon a napon semmi esetre 
se mennék le, amikor a Zivatar tartja bemu-
tató estjét. Nem ismerem ezeket az ifj akat, de 
úgy látom, nincs célkitűzésük, horizontjuk 
és hitvallásuk. Azt hiszem, egyedüli mozgató 
energiájuk a feltűnnivágyás, ami senki előtt 
sem lehet rokonszenves, aki kultúránk ügyét a 
szívén viseli. A tehetségnek talán egy magyar 
nyelvterületen sincs olyan tág tere, olyan sza-
bad útja, mint minálunk. Akiben csak valami 
felcsillog, már pódiumot kap, vállveregetéseket, 
biztató, sőt lelkesítő leveleket. Többször érzem 
annak a vádnak igazságát, hogy dilettánsokat 
nevelek, de másrészt a felelősség nagyon nagy, 
nem riasztok-e el keményebb kritikámmal egy 
olyan – talán kezdetben nehezen kibontakozó 
– tehetséget, aki később értékes munkása lenne 
nyelvünknek és kultúránknak? Nyugodtan ál-
líthatom, hogy akiben csak a tehetség morzsáját 
véltem felfedezni, annak biztatást, lelkesítést, 
nyilvánosságot adtam, s ezért teljesen jogosu-
latlan nálunk mellőzött vagy elnyomott tehet-
ségekről beszélni. […] Attól eltekintve, hogy a 
Zivatar-osok részéről sem mutatványszámot, 
sem meghívást nem kaptam, ezek a szempon-
tok riasztanak el legjobban attól, hogy valami 
közösséget is vállaljak ezekkel az akarnokokkal. 

[…] félek, hogy a Zivatar bemutatkozása üres és 
szomorú szemfényvesztés lesz, amely végered-
ményben megingatja a bizalmat a jugoszláviai 
magyar irodalom tiszta és nemes munkásaiban 
is.” (Dr. Draskóczy Edének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 278–279.

1932. szeptember 30.
„A Zivatar törtetői mindenesetre elérhetik azt, 
hogy a közönségnek megrendüljön a bizalma 
a mi értékesebb, tisztább szándékú és minden 
tekintetben elhivatottabb írásainkban is. A 
Kalangyának eddig csak húsz előfi zetője van 
Becsén.” (Cziráky Imrének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 279.

A Tiszavidék 1932. október 2-i számában kö-
zölte: Megjelent a Zivatar első száma. 1932. 
október 23-án már a második szám megjelené-
séről számolt be: Megjelent a Zivatar második 
száma. Petrányi Ferenc apátplébános Karácsonyi 
zivatar című írásában erősen támadta a lázadó 
fi atal írók magatartását (Tiszavidék, 1933. ja-
nuár 1.). Írására Komáromi József, a Zivatar 
szerkesztője Karácsonyi zivatar című írásában 
válaszolt (Tiszavidék, 1933. január 8.).

1932. október 1.
A kormányzó Gömbös Gyulát nevezte ki mi-
niszterelnökké, aki a honvédelmi tárcát is meg-
kapta. A kormány miniszterei: Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter, Puky Endre külügy-
miniszter (akinek helyére hamarosan Kánya 
Kálmán kerül), Imrédy Béla pénzügyminiszter, 
Kállay Miklós földművelésügyi, Lázár Andor 
igazságügyi, Fabinyi Tihamér kereskedelmi, 
Hóman Bálint pedig vallás- és közoktatásügyi 
miniszter.

Benda 1983, 923.

1932. október 9.
„Az is keserít, hogy Becsén és Becskereken a 
fellángolt türelmetlen sovinizmus miatt egyelőre 
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semmiféle kultúrestét sem lehet tartani. Meddig 
lehet a magyar kisebbség jogait ennyire igno-
rálni és sárba taposni? A becskerekiek kiléptek 
minden szerv egyesületből és teljes passzivitásba 
vonultak. Milyen ostobaság! Eddig még a pasz-
szivitással semmit sem lehetett megoldani.” (Dr. 
Szirmai Károlynak, Újverbász)

Szenteleky 1943, 280.

1932. október 27.
„Afelett azt hiszem, nem lehet vita, hogy a 
Naplónak gonosz, csökönyös és szemtelen ál-
lásfoglalását a jugoszláviai magyar irodalommal 
szemben a legkegyetlenebbül elítéljük. De az 
a mód, ahogy Te akarod a Naplót kivégezni, 
egyenesen a Naplónak használ, annak nagyságát 
és mindenhatóságát ismeri el. Már a múltkor, 
amikor a Zivatarról írtál, fejcsóválva olvastam 
az utolsó sorokat… Te a Naplónak minden re-
cenziójára, minden apró szerkesztői üzenetére 
oly élénken és impulzívan reagálsz, ami nemcsak 
hallatlan túlértékelése és komolyanvevése ennek 
az utolsó, szennyes sajtóterméknek, hanem 
egyúttal kéjes mulatságául szolgál a galád és 
perverz szerkesztőnek, aki maga helyezi el apró 
bolhácskáit a sorok között s nagyokat röhög, 
amikor Te minden bolhacsípésre ilyen viharos 
reakcióval válaszolsz. Ezzel az eljárással mégis 
csak önteltségüket, büszkeségüket és végtelen 
fontosságukat dagasztod, mégis csak elismered, 
hogy a Napló olyan hatalmasság, amely nélkül 
a magyar irodalom nem élhet. Pedig éppen 
a napokban azt írtam Kázmér Ernőnek, aki 
mindenáron ki akar békíteni – nem Fenyvessel, 
hanem – a Naplóval, hogy a jugoszláviai magyar 
irodalom egészen jól megvan a Napló nélkül, 
fejlődik, izmosodik, öntudatosodik. Ma már 
annyira erős, hog y semmiféle támogatásra, 
vállveregetésre nincs szüksége s ezért nekünk a 
Napló jóindulata ma már teljesen értéktelen.” 
(Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 284.

„[…] Börcsök Erzsébetnek, ennek a fiatal és 
tehetséges írónőnek van egy érdekes, eleven, ha 
mindjárt kissé asszonyos regénye, mely azonban 
határozottan jó regény. A regényt a Közmű-
velődési Egyesület tervezett könyvsorozatába 
próbáltuk beilleszteni.” (Kende Ferencnek, Sza -
badka)

Szenteleky 1943, 286.

1932. október 30.
A Zágrebi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultúre-
gyesülete megtartotta első rendes közgyűlését. A 
titkári beszámolóból kiderült, a Kultúregyesület 
négy hónap alatt a 12 alapító tag mellett 111 
rendes, és 210 pártoló tagot gyűjtött maga köré. 
A könyvtár számára 263 könyvet szereztek be.

Számot adunk 1940, 10–11.

1932. október 31.
„A Te novelláidat a Kalang ya könyvtárban 
fogjuk hozni. Ez már befejezett tény, csak azt 
nem tudom, mikor kezdhetjük el a könyvtár 
megindítását. Ez is a Literáriától függ.” (Dr. 
Szirmai Károlynak, Újverbász)

Szenteleky 1943, 287.

1932. november 2.
„Börcsök Erzsébet regényének címe Végig az 
úton. Egy temesvári diáklányról szól… Vélemé-
nyem szerint nagyon ízes, derűs kötet lenne, 
ha 25–30 Mihál bácsi levelet gyűjtenénk össze 
megfelelő illusztrációkkal. E levelek irodalmi 
értékéről nemigen lehet beszélni, de bevallom, 
hogy magam is örömmel, olykor hangos haho-
tával olvastam őket.” (Kende Ferencnek)

Szenteleky 1943, 288.

1932. november 4.
„[…] 2. Fenyvesnek az volt a felfogása, hogy 
ezen a földön csak a Napló csinálhat irodalmat. 
Ezért az összes önálló, tisztaszándékú kísérlete-
ket, amelyek itt a megvalósulás, a kiteljesedés 
felé indultak vagy csírájában elfojtotta, vagy 
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agyonhallgatta őket, vagy pedig apró, mocskos 
és alattomos kis gáncsokkal igyekezett életüket 
keseríteni. Nem rég – azt hiszem két hét előtt – a 
Segítsük egymást-ban helyezett el ilyen piszkos, 
gonosz kis fullánkot a Kalangya ellen. Amint 
értesültem, Fenyves ezt a galád, alattomos akna-
munkát önmaga végzi. Én sohasem törekedtem 
vezéri szerepre, az események, a körülmények 
állítottak élére annak a mozgalomnak, mely 
az irodalom önálló életéért folyik lankadatlan 
lelkesedéssel. Az én irodalompolitikám az volt, 
hogy minden értéket összefogjak és az iroda-
lomnak egy közös alapot teremtsek. A harc, a 
tagozódás, a táborokra szakadás szerintem csak 
egy többségi irodalomban engedhető meg, ezért 
nem lehet megengedni nálunk tőkecsoportok 
szerinti tagozódását. A helyes és becsületes 
irodalompolitika nálunk okvetlenül és csakis 
szintétikus, kollektív irányú lehet. Minden 
kisebbség politikai helyzeténél fogva nemzeti, 
következőleg irodalma is nemzeti jellegű. A mi 
esetünkben elsősorban a magyar nyelv, a magyar 
kultúra, a magyar nép szeretete determinálja 
irodalmunkat. De ezt a nemzeti jelleget teljesen 
friss, mai szociális tartalommal kell kitölteni. Az 
én irodalompolitikám mindig ebben az irányban 
haladt. Ezzel szemben Fenyvest nem érdekelték 
ezek a problémák. Ő pár évvel ezelőtt azt írta 
lapjában, hogy a Bácsmegyei Napló az egyedüli 
irodalmi fórum Jugoszláviában. Pedig akkor a 
Vajdasági Irás már a második évfolyamába lé-
pett. Fenyves irodalmi elgondolása elég egyszerű 
volt: ami a Naplóban van, az irodalom, ami a 
Naplón kívül van, az nem irodalom. Semmi te-
hetsége, kedve és érzéke sem volt ahhoz, hogy új 
tehetségek után kutasson és az új tehetségeknek 
új utakat mutasson. Tagadta az önálló életű ki-
sebbségi irodalmak létjogosultságát és diktátori 
korlátoltsággal irodalomnak minősítette azt a 
riportos, lagymatag, ollózott, szirupos zagyva-
ságot, amit a Napló vasárnapi mellékletein hoz. 
[…] nagyon, nagyon kételkedem abban, hogy 
Fenyves, aki eddig a vajdasági magyar irodalom 

heroikus küzdelmeit piszkos, alattomos módon 
gáncsolta, aki az önálló kisebbségi irodalom 
jogosultságát mindig tagadta, aki minden más 
magyar kulturális kérdést szemtelen zsidó fi ntor-
ral a sub species aethernitatis fölényeskedő és a 
mi esetünkben teljesen jogosulatlan szemszögből 
próbálta kivégezni […], hogy ez a Fenyves őszin-
tén elismerje a Kalangya értékét és szükségét. 
Én Fenyvest… gerinctelen embernek tartom…” 
(Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 288–290.

1932. november 7.
Zágrábban a Horvát Parasztpárt és a Vladimir 
Ma  ček vezette Önálló Demokrata Párt együt-
tes ülésükön a később „zágrábi programnak” 
nevezett, hat pontból álló jegyzékükben élesen 
bírálták a szerb hegemonista politikát, és demok-
ratikus változásokat követeltek.

Mészáros 1989, 86.

1932. november 9.
„Azért akartam írni, hogy megkérdezzelek most 
már komolyan és végelegesen: van-e regényed 
a Kalangya Könyvtár számára? A Kalangya 
Könyvtár ugyanis csak négy könyvet ad évente, 
de az tiszta irodalmi értékű könyv lesz. Ha azt 
hiszed, hogy A föld árváival elkészülsz néhány 
hónap múlva, és ha azt gondolod, hogy az a 
Kalangya Könyvtárba lesz beilleszthető, akkor 
légy szíves és közöld ezt velem. Ebben az esetben 
regényedet így vaktában is elfogadom és akkor 
már hirdethetjük is a decemberi számban.  A 
Jugoszláviai Magyar Könyvtár kissé zavaros 
programmal indul. Nem éppen irodalmi, nem is 
népszerű, nem magyaros, de amellett fi nomabb 
műveltségű emberek se fognak örömöt találni 
ezekben a kötetekben. A baj persze az, hogy 
S……..-nek semmiféle irodalmi koncepciója, 
kulturális érzéke sincsen. Megint a mecénás, sőt 
a vezér szerepet akarja játszani rettenetes tájéko-
zatlanságával, be nem vallott nemtörődömséggel 
és – megint idegen pénzzel. Nem értem, miért 
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van éppen benne bizalmuk azoknak, akik a mi 
kulturális életünket szeretnék támogatni és meg-
erősíteni. Az ő szemében csak egy író van itt s ez 
Havas Károly és egy irodalmi szakember: Feny-
ves Ferenc. Fogalma sincs, hogy kik írnak még, 
dicsekedve meséli, hogy a Vajdasági Írást fel sem 
vágta, a Mi Irodalmunkról tudomást sem vett, a 
Kalangyát is csak hallomásból ismeri. Igazán fur-
csa, ezek után, hogy egy könyvtár szerkesztésére 
mer vállalkozni. […] Talán már értesültél róla, 
hogy a Kalangya is ideiglenesen – a Literária 
tulajdonába ment át. Erre azért volt szükség, 
mert a Literária a Jugoszláv Magyar Könyvtár 
beszervezésekor a Kalangyát nagyon olcsón tud-
ná terjeszteni, ez külön költséget nem jelentene. 
(Az ügynök S…….. számlájára dolgozik. Végre 
mégis lesz valami haszna a jugoszláviai magyar 
irodalomnak ebből a …….. »mecénásból«!) A 
kiadó, illetve tulajdonváltozás a szerkesztésben 
semminemű változást sem jelent. A program 
továbbra is a régi marad: összefogni minden 
magyar értéket, aki kisebbségi életünkben építő 
munkára hajlandó.” (Kristály Istvánnak, Padé)

Szenteleky 1943, 293.

1932. november 11.
Hosszú hallgatás után gazdag kultúresttel ismét 
megnyitotta kapuit a szabadkai Népkör. Az est 
során fellépett Krámer Imre hegedűművész, 
Sziráky Dénes Sándor verseit Garay Béla adta 
elő, Magister (Kiss Vilmos) novellát olvasott 
fel, Pataky Cora zongoradarabokat adott elő, 
végül előadták Radó Imre A modell sír című 
egyfelvonásosát.

Bokréta 1940, 18.

1932. november 15.
„[…] tanulmányunk megint nincsen! Már kér-
tem Havas Emiltől, kíváncsi vagyok, kapok-e 
valamit. Draskóczy persze semmit sem ír, Békefi  
is befagyott. Hunyadi Sándort nem tartom sze-
rencsésnek mint karácsonyi slágert. Úgyis csak 
novellát küldene, ami pedig elég van s hozzá 

majdnem mind nagyon jó. Egyébként is roppant 
felületesen ismeri a Bácskát (lásd Feketeszárú 
cseresznye) s ilyen olcsó giccs nem való a Kalan-
gyába.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 294.

1932. november 15. (Hozzávetőleg, hiszen a 
levél nincs dátumozva)
„Ezen a tájon csak az öreg Dóri bácsi írogatott 
komolyan, de ő senkire hatással nem volt, de nem 
is lehetett, hiszen csak kedves, szerény, intelligens 
csevegő volt és nem írói egyéniség. Borsodi 
Lajos az írás tempójában igazi műkedvelő volt, 
itt-ott írogatott csak. Egy-két novellája meleg 
és mélyebb színeket rejteget. Jómagam 1922-
től kezdve írogatok a Naplónak. A Naplóba írt 
még a mostaniak közül Borsodi, Csuka, Fekete, 
Czakó, Gergely Boriska, Kristály, Laták, Radó. 
A Napló mostani írói: Arányi, Farkas, Magister 
akkor még nem szerepeltek. […] A Napló hasáb-
jain egyre rosszabbul kezdtük magunkat érezni, 
egyre jobban süllyedt az irodalom a szenzációs, 
hazug riportok és egyéb ízléstelen meg rosszillatú 
cikkek mocsarába. Fenyves kétszer is megígérte, 
hogy tiszta irodalmi mellékletet is ad (á la M. I.) 
és hogy annak én lennék a szerkesztője. Azonban 
úgy vettem észre, neki gyengéje volt az irodalmi 
pápaság, tehetségeket fedezett fel, halálos ítélete-
ket mondott ki, stb. Talán mondanom sem kell, 
hogy Fenyvesnek semmi érzéke nem volt az iro-
dalmi értékek iránt, kritikai képessége jóformán 
semmi, felfedezettjei (Földi Ilonka, Baranyai 
Lulu, B…………c, Karlócai) vagy már elmerültek 
a feledésben, vagy most készülnek elmerülni. 
[…] Nagy megkönnyebbülést jelentett Csuka 
akciója, mikor a Képes Vasárnap mellékletében 
megjelenhetett a Vajdasági Írás. Akármilyen 
primitív volt is az elindulás, mégis volt egy önálló 
irodalmi szemlénk. Ez 1928 nyarán történt. 
Fenyves galád rosszakarattal elhallgatta, majd 
alattomosan gáncsolgatta az Írást, az ő érdeme 
volt, hogy közel kétévi heroikus küzdelem után 
az Írás kimúlt. 1930 karácsonyán azonban ismét 
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találkoztak az írók a Reggeli Újság önálló iro-
dalmi mellékletben: a M. I.-ban.” (Dr. Szirmai 
Károlynak, Újverbász)

Szenteleky 1943, 295.

1932. november 15. 
„J…….. szemtelenségén őszintén csodálkozom. 
A Magyar Közművelődési Egyesület – éppen 
J….. lustasága miatt – semmit sem tett a könyv-
kiadás érdekében. Igazán nem értem, milyen 
címen követeli ezek után a Komáromi akcióban 
a könyvkiadásra, illetve a jugoszláviai magyar 
irodalom számára félretett százalékot?” (Radó 
Imrének, Szabadka)

Szenteleky 1943, 296.

1932. november 16.
„L…… E……tehetsége tekintetében nem azonos 
a felfogásunk. Valami erőltetettséget érzek írá-
saiban, amellyel mondanivalóinak, képzelő- és 
megjelenítő erejének gyengeségét és szegény-
ségét szeretné leplezni. Ködös uccák című  no-
velláját ugyan elfogadtam a M. I. részére, de 
nem igen hiszem, hogy L…… értékes munkása 
lehetne irodalmunknak. (Bencz Boldizsárnak, 
Bácsföldvár)

Szenteleky 1943, 297.

1932. november 26.
„Drága jó barátom, nagyon köszönöm jóságo-
dat, erélyes segíteni akarásodat, gondoskodó 
nagy szeretetedet. Tegnap írtam Ducsitynak  és 
levelemben megkértem, hogy egyenesen a bán-
nak írjon, nehogy ezek az alacsony honvédő 
hatalmasságok megint elgáncsolják közbenjárá-
sát.  Jómagam azonban nem sok célját látom a 
pesti útnak. Gergely sem mondhat és tanácsolhat 
mást, mint golniki orvosom. Állapotom min-
denesetre súlyos, mert nagyon kiterjedt, a folya-
mat nem veszti el aktivitását, nagy nyugalommal, 
szanatóriumi kezeléssel csak prolongálni lehet 
ezt az állapotot, de nyugvópontra hozni. Kérdés 
tehát, érdemes-e ezért a prolongálásért áldozatot 

hozni? Hidd el, ha meg lennék győződve arról, 
hogy állapotomban egy-két hónapi újabb sza-
natóriumi kezelés csak valami javulást is ígérne, 
magam igyekeztem volna kölcsönadott és beté-
tekbe heverő pénzecskémet mozgósítani, hogy 
a költségeket előteremtsem. […] Talán már em-
lítettem Neked, hogy én Streliczkyvel szemben 
mindeddig semmiféle érzelmi közösséget vagy 
rokonszenvet nem éreztem, azt hiszem ő sem én 
irántam, hiszen nem ismer engem közelebbről. 
Ezért tőle semmiféle támogatást sem fogadhatok 
el, sőt arra kérlek ne is beszélj vele többet rólam, 
kár is volt az egész ügyet felemlíteni neki. A 
novellagyűjtemény címe Ákácok alatt lenne. 
24–26 írást kell megszólaltatni, ezért két kötetre 
kell terveznünk az antológiát, mert lesz, akinek 
írása egy ívet is igénybe vesz.” (Kende Ferencnek, 
Szabadka)

Szenteleky 1943, 298–299.

1932. november
Zágrábban konferenciát tartottak, amelyen elfo-
gadták az úgynevezett zágrábi punktációkat. A 
4. pont szerint: „Az eddigi súlyos tapasztalatok 
alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy 
vissza kell térni az 1918-as állapotokhoz. Ezért 
éles harcot kell folytatni a jelenlegi hegemónia 
ellen azzal a céllal, hogy megszüntessük az összes 
országrészekben hatalmát és elimináljuk összes 
képviselőit is…” Dr. Macsek Vlatkót ezért 1933-
ban háromévi fogházra ítélték.

Csuka 1995, 413.

1932. december 6.
Prokopy Imre a Népszövetséghez eljuttatott 
újabb petíciójában az új alkotmány nyomán 
előállt jogi helyzet ellen tett panaszt. Kifogá-
solta, hogy a vallási, etnikai és regionális alapon 
történő egyesülések és pártalakítások megtiltása 
ellenkezik a nemzetközi kisebbségvédelmi ren-
deletekkel.

Csuka 1995, 403.
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1932. december 10.
Prokopy Imre újabb petíciójában az oktrojált 
alkotmány kisebbségellenes intézkedéseit hang-
súlyozta.

Csuka 1995, 403.

1932. december 15.
Prokopy Imre a Népszövetséghez benyújtott 
panaszában kifogásolta a népiskolai törvény 45. 
szakaszát, amely a kisebbségi tagozatok felállítá-
sáról intézkedett.

Csuka 1995, 403.

1932. december 25.
„Nagy bizakodással szemlélem azt a szélesalapú, 
lelkes munkát, amibe belekezdtél, és bizonyos 
vagyok benne, hogy erőd, eszed és szíved tökéle-
tesen megvalósítja azt, amit elgondoltál. Tudod 
jól, hogy én mindig melletted vagyok, csak ott 
van baj, hogy munkaképességem már nagyon 
gyatra.” (Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 305–306.

1932. december 28.
A zágrábi program hírére felgyorsultak az ese-
mények a Vajdaságban is. A volt Szerb Demok-
rata Párt és a Szerb Radikális Párt tagjai együttes 
ülésükön megfogalmazták az „újvidéki pontok” 
elnevezésű programjukat. Legfontosabb kérdés-
nek Vajdaság gazdasági felemelését tekintették. 
„A valamikori gazdag tartomány mára, elsősor-
ban az elhibázott adópolitika révén, koldusbotra 
jutott” – állt a közleményükben.

Mészáros 1989, 87.

1932
Az 1931–32-es tanévben összesen 380 magyar 
egyetemista tanult: Zágrábban 222, Belgrádban 
85, Szabadkán 73.

Gubás 2009, 21–22.



1933
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1933. január 1.
Prokopy Imre a Népszövetséghez eljuttatott pa-
naszában a polgári iskolák bezárását kifogásolta. 
Rámutatott: Jugoszláviában 28 középfokú ma-
gyar iskolát szüntettek meg, és a magyar ifj úsági 
egyesületek működését sem engedélyezték.

Csuka 1995, 404.

1933. január 4.
„Ereghi Lajos regényét A sárkánytól a palavesz-
szőig elolvastam és közölhetőnek találtam a R. 
Ú. regényrovatában. Légy szíves értesíts vagy 
engem, vagy őt, mikor jöhetne regénye és meg-
kaphatná-e a matricákat? A fi ú könyvalakban 
is meg szeretné jelentetni kis regényét.” (Csuka 
Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 307.

1933. január 8.
Lajčo Budanović bácskai püspök püspöki körle-
vélben követelte az államosított egyházi javak, 
iskolák, szociális intézmények visszaadását, to -
váb bá követelte az egyházi egyesületek és szer-
vezetek tevékenységének, valamint az általános 
és a középiskolákban a hittan oktatásának  enge-
délyezését. A körlevelet minden katolikus  temp-
lomban felolvasták.

Mészáros 1981, 212.

1933. január 18.
„Tegnap itt volt Draskóczy, hosszasan kibeszél-
tük magunkat, s többek között ő is magáévá 
tette azt az álláspontomat, hogy kellene olyan 
hézagpótló köteteket is megjelentetni, melyek-
nek úgy gyakorlati, mint magyar kisebbségi 
jelentősége, sőt fontossága van. Ha már komoly 
etnográfi ai vagy folklorisztikus tanulmányokat 
nem kaphatunk, egy összefoglaló kötetben meg 
lehetne írni a vidék színes biográfi áját, amelyben 
lenne kis történelem, kis etno- és szociográfi a, 
kis tömegpszichológia, kis folklore, de persze 
érdekes és élvezhető formában. Ilyen könyvet 
írt pár évvel ezelőtt Kós Károly Erdélyről, amely 

roppant érdekesen világít rá az erdélyi problé-
mára. Én kedvvel és szívesen vállalnám Bácskát, 
csak el tudnék utazni Zomborba, Szabadkára 
(Millekich-hez!) és Újvidékre könyv- és levéltá-
rakba néhány adatot összegyűjteni. Sajnos ilyen 
nyavalyásan és lázasan még Szivácon se tudok 
mászkálni. Bárcsak akadna valaki, akinek ilyen-
hez kedve és szíve volna! Bánát biográfi ája talán 
előbb születik meg (Borsodi, Korsos Zoltán). 
Mindenesetre említsd meg Kendének ezt a dol-
got. Legalább egy ilyen kötet látna napvilágot! 
(Radó Imrének, Szabadka)

Szenteleky 1943, 310–311.

1933. január 21.
„Kende – az egész vállalkozás esze és lelke – maga 
is bevallja, hogy a szerkesztés szempontjaival 
nem foglalkozhat, Streliczky, a névleges szer-
kesztő szerkesztői tevékenysége eddig abban 
merült ki, hogy Havas Károlynak egyik köte-
téhez ragaszkodik, amelynek kiadása őszintén 
szólva: felesleges. (Kit érdekelnek a Napló sárázó, 
kásátkerülő cikkei megjelenésük után egy eszten-
dővel?) Én tanácsadó lennék, de eddig még nem 
igen kérték ki a tanácsomat. Azt se tudom, mi a 
célja, a szempontja a Jug. Magyar Könyvtárnak? 
Irodalmi, népszerűsítő, népies, a kisebbségi öntu-
datot nevelő, avagy szórakoztató? Véleményem 
szerint roppant fontos lenne legalább minden év-
ben egy-két olyan kötetet kiadni, amely földünk-
kel, népünkkel foglalkozik. Nem éppen szigorú, 
tudományos munkákra gondolok most, hanem 
jól megírt, élvezetes és hézagpótló kötetekre, 
amelyek Bácska és Bánát történelmével, néprajzi 
érdekességeivel, etnikai kölcsönhatásaival, Tisza 
menti magyar folklorával, magyar néplélekkel, 
népművészettel, miljőhatásával foglalkoznának. 
Milyen életbevágóan fontos lenne ezeknek a 
témáknak a feldolgozása! Erdély népéről már 
többezer kötetes könyvtárt írtak össze, Kodály 
és Bartók csodálatos kincsekre akadtak székely 
népdalgyűjtésükben. A Felvidéken is már meg-
írták a magyarság népművészetéről szóló nagy 
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noha megírása száraz, kopár, szinte művésziet-
len, de a felvetett pszichopatológiai probléma 
roppant érdekes. Tegnapelőtt Börcsök Erzsébet 
küldte el legújabb bánáti regényét. Igazi bánáti 
levegő, a megszállás utáni káosz eleven vissza-
adása. A szerelmi dallam halk és szomorú, egy 
magyar lány és egy szerb fi ú reménytelen von-
zódása.” (Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 314–315.

1933. január 29.
A Jugoszláviai Magyar Könyvtár első kötete 
némi csalódást okozott. Most, hogy végigol-
vastam Ducsity útileveleit, látom csak, mennyi 
erőszakolt szellemesség, történelmi botlás, művé-
szettörténeti tájékozatlanság hemzseg ezekben a 
nagyképű balkáni franciasággal megírt lotyogá-
sokban.” (Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 316.

1933. február 6.
„A Jugoszláviai Magyar Könyvtár szerkesztősége 
engem bízott meg, hogy egy antológiát állítsak 
össze a délszlávországi magyar elbeszélők no-
velláiból. Ezért a következő kéréssel fordulok 
Önhöz: olyan novellát kérek Öntől az antológia 
számára, mely az Ön novellaírói munkásságát 
méltóan reprezentálja s mely irodalmi tekintet-
ben is komoly, értékes alkotás. A novella Tárgyát 
Ön szabadon választhatja, ha azonban olyan 
jó novellája lenne, amely helyi problémákkal 
foglalkozik, melyben a bácska-bánáti levegő 
remeg, akkor inkább azt küldje el nekem, mint 
egy idegen, ismeretlen környezetben lejátszódó, 
általános problémákkal foglalkozó írást. Termé-
szetes, hogy a művészi értéket, az írás erejét több-
re becsülöm az erőltetett, gyenge írásba ágyazott 
helyi színeknél, de annak örülnék legjobban, 
ha az esprit local, a genius loci egyesülhetne az 
erős, életes művészettel.” (Szenteleky Kornél 
körlevele)

Szenteleky 1943, 320.

gyűjteményes munkát, nemrég a Csallóköz  ma-
gyarságáról jelent meg egy alapos és élvezetes 
biográfia. Csak mi írunk folyton verseket és 
novellákat. Hiszen erre is szükség van, de csak 
ebből nem élhetünk. Kötelességünk, hogy tö-
rődjünk népünkkel, hogy megismerjük annak 
lelkét, és rejtett értékeit. Sokan még azt se tudják, 
hol van a vajdasági magyarság és ha Govorko vich 
rettenetesen rossz regényét el fogják olvasni, 
kétlem, hogy az itteni magyarságról tágulni fog 
az ismeretkörük, vagy javulni, tisztulni fog-e a 
véleményük. Panaszkodnak, hogy nincs »tudo-
mányosan képzett« ember. Hát nevelni kell! És 
dolgozni kell. Összeszedni adatokat, eseménye-
ket, nótákat, meséket, ládafestéseket, hímzéseket, 
kihaló szokásokat. Akármilyen lazán fűzi is össze 
valaki ezeket, a könyvnek mégis lesz értéke, hi-
szen a néplélek cserepeit menti meg a feledéstől, a 
közönytől, a teljes szétporladástól. Mindezt azért 
írom, hogy nem lenne-e Önnek kedve egy ilyen 
kötet megírására? Ön jól ismeri a Tiszamenti és 
a topolyai magyarságot, talán tudna egy kötetre 
való folklorisztikus tanulmányt összeállítani. […] 
Sajnálnám, ha Önt  nem tudnám már többé Be-
csén, de ha az ottani állás több időt adna Önnek 
a dolgozásra a több gondtalanságot biztosítana, 
akkor mégis csak kívánom, hogy választása az 
Ön győzelmével végződjön. Amit Becse veszít, 
azt Topolya kapja, s így végeredményben az 
itteni magyarság mégsem károsodik.” (Cziráky 
Imrének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 312–313.

1933. január 25.
„Nekem semmi kifogásom sincs Vilt előszava 
ellen. Viltet jóindulatú, …őszintén segíteni és 
tenniakaró embernek ismerem. A magyarság 
»vezetőférfi ai« közül mindenesetre ő a legro-
konszenvesebb. Ezért ha az előszóra okvetlenül 
szükség van, inkább ő szerepeljen, mint bárki 
más. […] Geiza bácsi érdeklődik, mikor jelenik 
meg a Fejnélküli ember. Mit válaszoljak neki? 
Regénye mindenképpen megérdemli a kiadást, 
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1933. február 11.
Prokopy Imre újabb panaszában a Népszövetség 
előtt hosszasan részletezte, hogy a feloszlatott 
magyar iskolák és egyesületek vagyonát a jugo-
szláv állam elkobozta. Kiemelte: a békeszerződés 
8. szakasza előírta, hogy a kisebbségek saját 
anyagi eszközökkel iskolákat és jótékony célú 
egyesületeket tarthatnak fenn. Ezek a petíciók 
tulajdonképpen mind azt a célt szolgálták, hogy 
az elnémított, politikai képviselettől és a sajtótól 
megfosztott jugoszláviai magyarságnak a pana-
szai valamilyen formában a világ közvéleménye 
elé kerüljenek. A népszövetségi eljárás eleve 
kizárta annak lehetőségét, hogy a petícióknak 
tényleges és kézzelfogható eredménye legyen.

Csuka 1995, 404.

1933. február 15.
„Mai levelében Szirmai arról értesített, hogy 
Te egyszerűen lefújtad novelláskötetének meg-
jelenését. A helyzet így számomra elég kínos, 
hiszen én már akkor ígértem meg és tartottam 
szükségesnek a Szirmai-novellák kiadását, ami-
kor a Kalangya Könyvtárt a múlt nyáron tervez-
gettük. Én azt hittem eddig, hogy a Kalangya 
Könyvtár szerkesztője vagyok, s csak a Vilt-féle 
előszó alkalmával rendült meg kissé a hitem, de 
Te hamarosan megnyugtattál. Most azonban 
látom, hogy nekem a K. K.-hoz jóformán semmi 
közöm sincsen s ezért nagyon kérlek, intézkedj 
mielőbb, hogy nevem sehol se szerepeljen mint 
szerkesztő, amely cím semmiképpen sem illet 
meg engem. Talán Te ismersz annyira, hogy nyu-
godtan megállapíthatod, mennyire nem játszik 
ebben az esetben szerepet a hiúság és érzékeny-
ség. Sohasem voltam hiú ember, de most a halál 
pitvarában lehullott az utolsó pörkje is ennek 
az emberi gyengeségnek.” (Kende Ferencnek, 
Szabadka)

Szenteleky 1943, 319.

1933. február 24.
„Börcsök regényét már munkába vettem. Lassan 
haladok, de kedvvel dolgozom, mert azt hiszem, 
ez lesz az első könyv, amely igazi vajdasági, igazi 
mai témát fog adni s ezenfelül irodalmi értéke 
is lesz. Azt hiszem, Magyarországon nagy sikert 
fog aratni. A Bánát címet én sem találom jónak. 
[…] A magam részéről az Örök fal vagy A végte-
len fal címeket ajánlanám.” (Kende Ferencnek, 
Szabadka)

Szenteleky 1943, 323.

1933. március 13.
„Börcsök nagyon szerény körülmények között él, 
szegény szülei mellett (apja nyugdíjas vasutas), 
aki talán jobban rá lenne szorulva a pénzre, mint 
én. Az átdolgozással egyébként teljesen elkészül-
tem. Hiszem, hogy neked tetszeni fog a regény, a 
megoldás és a kicsiszolt formanyelv. Bárcsak több 
ilyen igazi vajdasági regényünk lenne! A végtelen 
falnak nagy sikere lesz, ezt nem nehéz előre meg-
jósolni. Szigethy könyve kedves, langyos, zson-
gító írás. Végre egy jugoszláviai magyar könyv, 
amelynek magyarsága ellen nem lehet kifogást 
emelni. Kissé sok alakot elevenít fel abból a régi, 
elsüppedt világból, a kontúrok szétkenődnek, 
legfeljebb szelíd adomák mosolyognak vissza a 
kedves, nyájas, lágy színű pasztellről. Nagyon 
szívesen írok erről a könyvről a Kalangyában.” 
(Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 332.

1933. március 17.
„[…] elsősorban is novellát kérek Tőled az anto-
lógia számára. Szép, erős írást és – ne haragudj, 
hogy ezt külön hangsúlyozom – némi hazai 
levegőt. Tudom, hogy Te sohasem voltál a helyi 
színek kedvelője, mégis kérlek, hogy legalább 
a háttérben legyen kis Bácska, valami idevaló, 
földünket jellemző esprit local. Ennek az anto-
lógiának csak akkor van létjogosultsága, ha csak-
ugyan ennek a földnek szagát viseli magán… Az 
antológia számára már néhány szép írás futott be, 
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különösen tetszenek Aranyady György és Herceg 
János kemény, erős novellái. Govorkovich persze 
közölhetetlen.” (Radó Imrének, Szabadka)

Szenteleky 1943, 334–335.

1933. március 18.
„Könyvtáramban megtaláltam Papp Dánielnek 
azt a kötetét, amelyre Szigethy hivatkozik. Tün-
dérlak Magyarhonban. A cím alá azt is odaírta: 
vidám bácskai történetek. Hát én izgatottan 
kerestem a Bácskát, a bácskai levegőt, de annak 
még nyomát sem találtam. Olyan topográfi ai 
tévedések vannak benne, hogy az ember elszé-
dül. Például Zsárkovác egy Zombor melletti 
szálláscsoport talán 15 házzal, a könyvben mint 
hatalmas község szerepel, jegyzővel, bíróval, 
fi náncokkal, katonákkal. A megyeszékhelyről 
árnyas út vezet Papp Dániel szerint a Duná-
ra, ahová a megye tisztviselői pecálni járnak. 
Pedig Zombortól 20 kilométernyire fekszik a 
Duna. Az egész könyvben nem találod ezeket 
a szavakat: szerb, sváb, bunyevác. Azt hiszem 
ennyi elég az esprit local jellemzésére. Az alakok 
üres papírfi gurák, humora pedig a Honderű és 
Hölgyfutár szalonhumora.” (Kende Ferencnek, 
Szabadka)

Szenteleky 1943, 336–337.

1933. március 21.
„Az ezüstkoszorúról már multkori levele óta gon-
dolkoztam, végül arra az elhatározásra ju tottam, 
hogy Farkas Geiza bácsi lenne erre a legalkalma-
sabb. Érveim: 1. ő a legidősebb és a legtöbbet 
dolgozott (több mint 20 tudományos könyve 
jelent meg). 2. most jelenik meg A fejnélküli 
ember című regénye a Kalangya Könyvtárban. 
Ilyen nagyszabású patopszichológiai felépítésű 
regényt nemcsak a Vajdaságban nem írtak, ha-
nem az egész magyar nyelvterületen sem. […] 3. 
bánáti. 4. nem zsidó (ez sokak szemében roppant 
fontos). […] Batta Pétertől már kaptam kanizsai 
nótákat…” (Cziráky Imrének, Óbecse)

Szenteleky 1943, 339.

1933. március 31.
„A sziváci ünnepség – ahogy már Radónak  meg-
írtam – teljesen megvalósíthatatlan. Itt nincse-
nek magyarok, csak ezer magyar zsellér él szláv–
germán tömegben, a magyarul érző intelligencia 
öt, legfeljebb hat család. Itt három embert sem 
tudok elszállásolni, harminc ember elhelyezése 
megoldhatatlan feladat.” (Kende Ferencnek, 
Szabadka)

Szenteleky 1943, 343.

1933. április 2.
„Laták visszautasította felhívásomat, hogy az 
antológiában szerepeljen, azzal az indoklással, 
hogy a proletárírók nem fogják a vérszegény 
polgári irodalmat megerősíteni. Későn – sajnos 
már elkésve – azonban Bátor János megcáfolta 
Laták véleményét és kijelentette, hogy a Tovább 
írói szívesen vesznek részt az antológiában.” 
(Herczeg Jánosnak, Zombor)

Szenteleky 1943, 344.

Megjelent a Mi Irodalmunk, az újvidéki Reggeli 
Újság irodalmi mellékletének idei 14. száma. 
Amint kiderült, ezzel megszűnt a Szenteleky 
Kornél szerkesztette irodalmi orgánum.

1933. április 3.
„Szomorúan olvastam a M. I.-ra kimondott halá-
los ítéletet. Ugyan nekem kevesebb munkát s így 
bizonyos felszabadulást jelent, mégis sajnálom 
elhantolni gyermekünket, amely különösen az 
első időben valóban fontos szerepet töltött be. 
A Kalangya megindítása óta jelentősége egyre 
halványult, de végeredményben mégis szükséges 
volt egy ilyen lépcső, vagy ugródeszka a kezdők, 
a kísérletezők számára. […] A mellékelt kóták 
Batta Péter kanizsai népdalgyűjtéséhez tartoz-
nak. […] Szabó Ferenc novellája ugyan valamivel 
jobb az eddigieknél, de még elég gyenge és élet-
telen.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 345–346.
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1933. április 5.
A zombori műkedvelő zenekar a Darázsfészek 
című vígjátékot akarta a színházban előadni. Öt 
előadást terveztek, de már az elsőt megzavarták 
szerb felelőtlen elemek. A zombori Magyar 
Közművelődési Egyesület elnöke, Petényi Jó-
zsef a többi magyar egyesület vezetőivel együtt 
felkereste Cvejánov György polgármestert, és 
elégtételt kért a botrányért.

Csuka 1995, 420–421.

1933. április 9., virágvasárnap
Belgrádban megalakult a magyar diákok egyesü-
lete, amely a Bolyai Farkas Magyar Diákegyesület 
nevet vette fel. Az egyesület első vezetése a követ-
kezőkből állott: Komáromi József Sándor elnök, 
Kezes Béla alelnök, Csapó Sándor titkár, Stockel 
Ottó másodtitkár, Tunner Aladár pénztárnok, 
Kovács Sztrikó Zoltán az irodalmi szakosztály 
elnöke. […] 1934 márciusában Csapó Sándor lett 
a Bolyai Farkas Magyar Diákegyesület elnöke és 
ekkor kezdte meg működését az egyesület kitű-
nően megszervezett menzája, amely rögtön meg-
nyitása után 40 szegény magyar diáknak adott 
élelmezést. […] A Bolyai Farkas Diákegyesület 
nem fejtett ki olyan intenzív kulturális munkát, 
mint a zágrábi magyar diákegyesület, de állandó 
és elég intenzív önképzésre adott alkalmat. […] 
1937-ben Bicskei István lett a diákegyesület 
elnöke, aki Czabai József támogatásával azon 
fáradozott, hogy a belgrádi diákegyesület is úgy, 
mint a zágrábi diákegyesület a Nagy Iván-féle 
mozgalmat támogassa. (A Bolyai Farkas Diák-
egyesület tevékenységével részletesen foglalkozik 
könyvében Csuka János is.)

Csuka 1995, 491–494.

1933. április 17.
„Fekete szereplése nagyon furcsa, szinte kelle-
metlen. Véleményem szerint a pesti rádiónak 
több szüksége van ránk, mint nekünk az ő kegyes 
meghívására. Ha a pesti rádió bennünket ki akar 
törölni az életből és a magyar irodalomtörté-

netből, ez az ő ügye, ezért ő fog felelni. De mi 
nem görbítjük el gerincünket és nem leszünk 
hálásak Fekete Lajosnak azért, hogy a pesti rá-
dió gőgös urait más belátásra bírta. Egyébként 
Lajos egyszer már rendezett egy vajdasági estet, 
melynek anyagát nagy sebbel-lobbal, néhány éj-
jelem feláldozásával (hangjátékot írtam, kótákat 
másoltam) összeállítottam, de persze az egészből 
semmi sem lett. Igazán nincs kedvem még egy 
ilyen hiábavaló munkára.” (Csuka Zoltánnak, 
Újvidék)

Szenteleky 1943, 349.

1933. április 24.
„Egy kis aggodalmam van, hogy a rádió igazgató-
sága nem fogja szívesen venni, ha mi helyzetünk, 
életünk valóságos képét adjuk. De Bácska meg 
Bánát színmagyar. Kisebbségünk lassan teljesen 
elproletarizálódik, tradíciók nem fékezik a balra-
tolódást s ez természetesen meglátszik a költők 
és írók alkotásain is. Szeretném, ha a pesti rádió 
ezért nem gáncsolná el a tervbe vett vajdasági 
hetet.” (Fekete Lajosnak, Budapest)

Szenteleky 1943, 354.

1933. április 27.
„A Börcsök-regény komoly feltűnést kelt, két 
érdeklődő és elismerő levelet kaptam… Nagyon 
kérlek, küldjetek Szirmainak (Dr. Skalin Karlo 
N. Vrbas) egy példányt, aki a Kalangyába kri-
tikát ír a regényről és Kisbéry Jánosnak (Cím: 
Epling János, Bezdán), aki egy hosszabb tanul-
mányt készül írni Börcsökről.” (Radó Imrének, 
Szabadka)

Szenteleky 1943, 354–355.

1933. április 29.
Szraskics Milán miniszterelnöknél és a kormány 
többi tagjánál megjelent Szántó Gábor, Lendvay 
József szabadkai földbirtokos, dr. Pataki Antal 
szabadkai ügyvéd, dr. Rabstein Mátyás szabad-
kai orvos – valamennyi a régi demokrata párti 
magyar politikai irányzat képviselője volt – és 
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dr. Nagy Ödön volt magyar párti nemzetgyűlési 
képviselő kíséretében és ezekkel együtt tárgyalt a 
magyarság további magatartásáról. A deputációt 
Belgrádban is fogadták, és még aznap megjelen-
tek Újvidéken a dunai bánnál is.

Csuka 1995, 414.

1933. május 7.
„Kázmér (Ernő) hívatlan prókátorságát jó lett 
volna leleplezni. A helyzet most megváltozott, 
és a harcot semmi esetre sem lehet feladni,  mert 
mégis csak szemtelenség, hogy Hermann Károly 
és a két Havas bedumálja magát a Pen Klubba 
akkor, mikor a vajdasági irodalom igazi, aktív 
és vajdasági munkásai kimaradnak. Farkas Gei-
zának vagy 30 tudományos és jó néhány szépiro-
dalmi munkája jelent már meg. Szirmai, Kristály 
– hogy csak az öregeket említsem – százszor 
inkább érdemelnék a beválasztást, mint a nagy-
szájú és teljesen tehetségtelen Ambrus Balázs, a 
vezércikkíró Havas Károly és a gyerekesen dilet-
táns Havas Emilke. Ezt okvetlenül szóvá kellene 
tenni.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 558.

1933. május 9.
„[…] be kell látnom, hogy szándékaimmal fi askót 
vallottam, alig néhányan értették meg intenció-
imat és álltak mellém, s éppoly kevésbé sikerült 
egységet teremtenem ebben az antológiában 
mint esprit localt. Ezért arra kérlek drága Imrém, 
vedd le a címlapról a nevemet, sőt talán a csöppet 
sem találó címet is meg kellene változtatni, és 
hagyd ki az előszót is, ami ezekután felesleges, 
gúnyos röhögésre késztető írás lesz.” (Radó Im-
rének, Szabadka)

Szenteleky 1943, 359.

1933. május 13.
Érden meghalt Bogner Mária Margit vizitáci-
ós nővér. (Eredeti nevén Bogner Etelka.) A 
To rontál vármegyei Melencén született, 1905. 
december 15-én. Édesapja, Dr. Bogner János 

adóügyi jegyző volt. Édesanyja, Schiller Etelka 
hat gyermeknek adott életet. Bognerék mélyen 
vallásos, bensőséges családi életet éltek. 1928. 
április 10-én volt Etelka beöltözésének nagy 
napja. Ő volt a Szűz Mária látogatásáról nevezett 
női szerzetesrend első magyarországi kolostorá-
ban az első novíciája, az első fogadalmas nővér. 
A beöltözéskor Alacoque Szent Margit Mária 
tiszteletére a Mária Margit nevet kapta, de ne-
vét megfordították, mert a vele együtt Érdre 
készülő főnöknőnek is Margit Mária volt a neve. 
Boldoggá avatási eljárása 1937 decemberében 
indult meg. Életrajzát Puskely Mária Kövess 
engem! – Bogner Mária Margit élete címmel 
írta meg 2005-ben.

1933. május 15.
„Az írói szekciónak névsorát két év előtt össze-
állítottam, ez Juhásznál van. Azóta új tehetségek 
tűntek fel, s ezért nagyon szeretném, ha a követ-
kezőkkel bővülne a névsor: Aranyady György, 
Bencz Boldizsár, Börcsök Erzsébet, Dudás 
Kálmán, Herceg János, Kisbéry János, Nánássy 
Károly, Tóth Bagi István. Nagyon szeretném 
tudni, hogy ki kapja ebben az évben az ezüst 
tulipánt.” (Csuka Zoltánnak, Újvidék)

Szenteleky 1943, 363.

1933. május 21.
Dr. Nagy Ödön a Naplónak nyilatkozott az áp-
rilis 29-i belgrádi és újvidéki megbeszélésekről. 
[…] „Egy bizonyos: nem egy-két ember döntése, 
hanem csak az egész magyarság megegyezése 
vezethet el a gyors, reális eredmény eléréséhez. 
Ettől függ, hogy megtarthatjuk-e a magunk 
számára a mai kedvező légkört és a kínálkozó 
szimpátiákat.” (A nyilatkozatot közli a könyvé-
ben Csuka János is.)

Csuka 1995, 414–415.

1933. május 28.
„Véleményem szerint jó volna valami nem bellet-
risztikai könyvvel kijönni, mert regény úgy sincs, 
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novelláskötet pedig az antológiát és a K. K.-ban 
megjelenő Szirmai-kötetet számítva három is je-
lent már meg. […] Nálunk senki sincsen, aki egy 
érdekes, eleven, tudományos munkát tudna írni 
akár helyi télmákról (Bácska és Bánát monográ-
fi ája, etnográfi ája), akár általánosabb témákról.” 
(Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 369.

1933. június 7.
„Hesslein József címnélküli regénye. […] A fe-
lületes, kusza és lyukas miljőrajz úgy lötyög ezen 
a borzalmas mesén, mint csontvázon a szakadt, 
hasadt pizsama. […] A szerző szerint Krusevác a 
cincár-kereskedők hazája, az ószerbiai bizantikus 
közigazgatás szelleme sokkal magasabb erkölcsi 
nívón áll, mint a Vajdaság, és vajdasági közigaz-
gatás szelleme. Ami ott lenn van, az mind nemes, 
igaz és jó – ami a Vajdaságban van, az gonosz, 
embertelen és keresztül-kasul romlott.” (Kende 
Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 373–374.

1933. június 8.
Dr. Metikos Milán, a belgrádi nemzetgyűlés 
ellenzéki pártjának, a Jugoszláv Néppártnak az 
elnöke interpellációt nyújtott be a parlamentbe. 
Tiltakozott a magyar és a német nyelv használata 
ellen, és elítélte a revíziós gondolatot. (A Nap-
lóban megjelent tudósítást közli a könyvében 
Csuka János is.)

Csuka 1995, 418–419.

1933. június 10.
„Maga az a tudat, hogy már semmire sem való 
vagyok, nagyon elkeserít. De nem vádolhatom 
magam, a sorsot, vagy az Istent. A búcsú a 
munkától, az élettől éppolyan természetes és 
egyszerű függvénye a Nagy Törvénynek, mint 
a tenger apálya, vagy a levelek hullása.” (Kende 
Ferencek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 376.

1933. június 24.
„Ma meglátogatott Németh László és nagy 
örömöt okozott azzal, hogy két kötet Proust-ot 
hozott.” (Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 378.

1933. július 12.
„Belátom, hogy a R. Ú. nívótlan, rosszul szer-
kesztett lap, mégis be kell vallanom, hogy ne-
kem ez a ványadt sajtótermék áll legközelebb a 
szívemhez. Úgy érzem, hogy ezt a lapot naivan, 
ügyetlenül, de becsületes magyar szándékkal 
csinálták mindig. Nem vagyok antiszemita, de 
azt mégsem tartom helyesnek, hogy a PEN Club 
reprezentatív nyolc tagja közül hat zsidó legyen 
s ugyanakkor négy érdemes, tehetséges keresz-
tény magyar író kimaradjon. Éppen úgy nem 
helyeselhetem azt, hogy a magyar sajtó cionista 
kezekben legyen. […] A jugoszláviai sajtóviszo-
nyok igenis lehetővé teszik, hogy öntudatos 
kisebbségi magyar szellemben szerkesszenek 
egy lapot. Egy ilyen magyar lap sorsát azonban 
nem látom biztosítottnak cionista kezekben. Én 
Bródyt becsülöm, és Fenyvesnél százszor többre 
értékelem. Becsületesebb, egyenesebb, tisztább 
szándékú De nem lehet zokon venni tőle, ha 
szíve és tolla nem lesz magyar. Neki a cionizmus 
nemcsak szívügye, hanem bármikori megélhetési 
forrása.” (Kende Ferencnek, Szabadka)

Szenteleky 1943, 381–382.

1933. július 20.
A Katolikus Polgári Kör szervezésében meg-
ünnepelték az Illés-napot, melynek magyaros 
népi jelleget adott a gazdag műsorral fellépő 
Gyöngyösbokréta. Táncos programját Skrabány 
Endre állította össze. A temerini magyar Kato-
likus Polgári Kör az idén ünnepli fennállásának 
50. évfordulóját. A jubileumi évre tagjainak 
száma elérte a 350-et. Gazdag könyvtárában 
3500 kötet áll az olvasók rendelkezésére, értékes 
régészeti gyűjteményét ideiglenesen a Zárdában 
helyezték el. Az egyesület Kopping Gáspár  plé-
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„A Kalangya – és vele kapcsolatban Szenteleky 
– irodalomtörténeti, eszmei, esztétikai és kultu-
rális szerepét vizsgáló értekezlet (lásd HITK,VI. 
évf., 1974. március, 18. szám és uo., VI. évf. 1974. 
december, 21. szám) jogosan állapítja meg azt 
is, hogy a hazai magyar irodalom e »kisebbsé-
gi« koncepciója, amit a folyóirat képviselt egy 
redukált irodalmi kritériumhoz vezetett el, s 
ezért a dilettantizmus melegágyává lett, mert a 
»kisebbségi néplélek« igényeit akarta kielégíteni 
[…]. (Budapest, 1983, 47.) Csak később látja meg 
Szentelekyben a nemzeti hagyományok  őrző jét 
és a vajdasági magyar írás elkötelezett művelőjét.

Az osztályharcos marxista ideológia buká-
sának kellett bekövetkeznie, hogy Bori Imre A 
jugoszláviai magyar irodalom története 1998-
ben megjelent negyedik átdolgozásában végre 
meglássa Szenteleky szerepének igazi jelentősé-
gét: „Irodalmunk fordulópontján, a húszas évek 
végén és a harmincas évek elején az irodalmi 
vezér Szenteleky Kornél, a két világháború közöt-
ti korszak legmarkánsabb, legkiemelkedőbb, ala-
kulásában legnagyobb szerepet játszó egyénisége. 
Kivételes jelentőségét már a húszas évek elején 
elismerték kortársai, akik irodalmunk Kazinczy 
Ferencét tisztelték benne, a harmincas években 
pedig már irodalmi társaságot alapítottak ne-
vével. Szenteleky szellemiségének valódi őrzője 
Herceg János volt, aki cikkeiben és tanulmánya-
iban többször kiemelte az irodalomszervező 
kisebbségi programjának jelentőségét.

1933. szeptember
Belgrádban a szerb nyelvű tanítóképző keretén 
belül elindították az első 30 fős magyar osztályt, 
amelyben magyar tanítókat képeztek ki.

Hornyák 2009, 28.

Az év során a magyar tanítóképző felállításának 
kérdése foglalkoztatta a délvidéki magyarságot. 
Az óbecsei Tiszavidék 1933. január 15-én kö-
zölte: Ősszel megnyílik a magyar tanítóképző. 
Ugyanabban a számban jelent meg a Hol ál-

bános, köri elnök vezetésével kulturális elő-
adásokkal gazdagította Temerin lakosainak 
lelki-szellemi életét.

Bokréta 1940, 162.

1933. augusztus 20.
Meghalt Szenteleky (Sztankovics) Kornél (Pécs, 
1893. július 27. – Ószivác, 1933. augusztus 
20.) orvos, költő, író, lapszerkesztő, a vajdasági 
magyar irodalom lelkes szervezője. Írói pályáját 
Budapesten Kiss József A Hét című lapjánál 
kezdte, a trianoni döntést követően azonban 
Ószivácon telepedett le, s 1927 után innen pró-
bálta meg lapok köré szervezni (Vajdasági Írás, A 
Mi Irodalmunk, Kalangya) a magyarság sorsáért 
aggódó írókat. Az 1930-as években hangoztatott 
helyi színek elméletének mélyén a kisebbségi 
magyarság sorsáért felelősséget érző értelmiségi 
elkötelezettsége érhető tetten. Az államszo-
cializmus idején ez kispolgári magatartásnak 
minősült, amiért mélyen elmarasztalták őt.

Lőrinc Péter – megérezve Szentelekyben a 
hagyományokhoz ragaszkodó szellem erejét – 
Két part között című osztályharcos fogantatású 
kritikájában elmarasztalta őt: „az is bizonyos, 
hogy a két világháború közötti időben nem 
a kispolgárság, de a munkásosztály képviseli 
már a haladást, vagyis azokat az eszményeket, 
amelyek egy osztály eszményei ugyan, de […] az 
emberiség eszményeivé válhatnak. A tőke ellen 
harcoló kispolgár lehet szándékban haladó, de 
tettben, objektív is csak úgy válhat haladóvá, 
ha a munkásosztállyal lép szövetségre. Enélkül 
harca nem is lehet eredményes a tőke ellen. Vagy 
elbukik ebben a harcban, vagy felfelé bukik, azaz 
maga is tőkéssé válik, és megszűnik harcolni 
(kispolgári fronton) a tőke ellen.” (Híd, 1950. 
8–9. szám) Ezzel közel fél évszázadra, a kommu-
nista ideológia bukásáig kivonta őt az irodalmi 
gondolkodásból.

Szeli István A magyar kultúra útja Jugoszlá-
viában c. könyvében a hivatalos irodalompoliti-
ka véleményét tolmácsolta, amikor rámutatott: 
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lítják föl a magyar tanítóképzőt? című írás is. 
Ezt követően tudósítás jelent meg a magyar 
tanítóképző létrehozásának minden fontosabb 
eseményéről: Magyar osztályokat szerveznek a 
belgrádi állami tanítóképző keretében (1933. 
július 16.); A magyar közösség anyagi támo-
gatására van szükség (1933. július 23.); Kik 
pályázhatnak a belgrádi magyar tanítóképző 
első osztályába? (1933. július 30.); Szeptember 
hónapban megnyílik Beográdban a mag yar 
tanítóképző (1933. szeptember 17.); Megnyílik 
a beográdi magyar tanítóképző (1933. október 
1.); A magyar tanítóképző segélyezése (1933. de-
cember 31.); A magyar tanítóképző ügye (1933. 
december 31.).

1933. október 26.
Pamfi l Seicaru romániai politikus a Jugoszlávi-
ában tett körútja során szerzett benyomásairól 
számolt be a Curental című lapban. Véleménye 
szerint ahhoz, hogy a kisantant tényleg olyan 
reális erőt képviseljen, mint amilyenre adott 
esetben szükség van, elengedhetetlen a három 
állam (Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia 
– M. F.) lakosainak lelki egyensúlyára. „Bejárva 
Jugoszláviát az olasz határtól a románig, feltét-
lenül találkozni akartam azzal a barátsággal és 
lelki közösséggel, legalább őszinte baráti mosoly 
formájában. És csak a románság elleni hangulat-
tal találkoztam. Minél jobban közeledtünk a ro-
mán határ felé, annál fokozottabb az ellenszenv. 
Azok az egyszerű polgárok, akikkel véletlenül 
összetalálkoztam, sokkal jobban tükröztetik 
vissza a közvélemény felfogását, mint a hivatalos 
nyilatkozatok, a bankettek tósztjai. Ó, milyen 
nagy távolság van a minduntalan hangoztatott 
diplomáciai szolidaritás és a határmenti nép 
lelkiállapota között. A határmenti románok 
rendszeres és végtelen vegzatúrának vannak 
kitéve. Az ember megáll, és azt kérdi, vajon mi 
ennek a magyarázata? A román útlevelet vizsgáló 
tisztviselő sötét és hullámzó haraghoz hasonlít-
ható tekintete többet mond az összes hivatalos 

nyilatkozatnál. Jugoszláviai barangolásaim alatt 
úgyszólván sehol sem találkoztam a diplomáciai 
barátság visszhangjával. Hol van a szerződések 
lelki tartalma? Vajon hogyan támaszkodhatunk 
mi egy olyan szövetségre, amely nem váltott ki 
belső, lelki érzéseket irántunk?

Magyar Kisebbség ,1933. november 1. 614.

1933. október
Szenteleky Kornél emlékére címmel megjelent a 
Kalangya folyóirat 10. (októberi) száma, mely-
ben barátai és írótársai tisztelegnek az  augusz-
 tusban meghalt író, irodalomszervező és a  ki-
sebbségi jogokért küzdő közéleti szereplő emléke 
előtt. Vá ra dy Imre méltatásban hangsúlyozta: 
Szen te le ky „tudja és hirdeti, hogy a különböző 
nemzetek, különböző nyelven és mindegyik az 
ő sajátos szellemirányában ugyan, de kultúr-
mozgalmaikban valamennyi ugyanazon cél: az 
egész emberiséget átkaroló, nagy kultúrideálok 
megközelítése felé törekszik.” Hozzátette: „Ő 
teljes, tökéletes férfi munkát végzett.” Deák Leó 
szavai szerint „Szenteleky Kornél gyémántcsil-
logását mi láttuk, csodáltuk! Féltő aggodalom-
mal, szívünk mély ragaszkodásával csiszoltuk 
gyémántját, örömünk határtalan volt fénylángja 
mind magasabb és magasabbra lobbanásánál, 
újabb és újabb határok bevilágításánál. […] Ő 
az egyetlen, akinek elsőségét soha senki sem 
kifogásolta. Vezér lett, akinek táborában fanati-
kussá vált a vezérbe vetett hit és bizalom.” Kállay 
Miklós úgy látta, „Szentelekyben szívós, keleti 
konzervativizmusával a legsajgóbb nyugati nosz-
talgia, olthatatlan kultúrszomjúság, a humanista 
szellemnek új renaissance s a legegyéniesebb 
káprázatos álmaiban is keménykötésű modern-
ség párosult. […] Irodalmi vezér lett, egy lelkes 
kis csoport vezére. Mostoha körülmények között 
kellett dolgoznia. És mégis imponáló és alkotó 
erejű vezér vált belőle.” Farkas Geiza emlékezete 
szerint Szenteleky az egészen kevesek, nagyon ki-
választottak közé tartozott, akik közösséget tud-
tak maguk köré teremteni. Huszár Sándor pedig 
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versbe szőtte: „Te szóltál szépen e bús rökönyben 
// […] Te sírtad belénk Bácska kalászát.” Szirmai 
Károly nekrológjában leszögezte: „A vajdasági 
irodalom hősi kora ezzel elmúlt. Kékes ködök 
szállonganak fel a messzi pusztaságról, ahonnan 
halk és fájdalmas kongással magányos emlékha-
rang búg és vándorol tova.” A folyóiratszámban 
megszólalók valamennyien a kisebbségi sorsra 
jutott szellem-emberre emlékeztek. A folyóiratot 
ekkor már Szirmai Károly, Radó Imre és Kende 
Ferenc szerkesztette, felelős szerkesztőként és 
kiadóként pedig Szabó S. Ferenc jegyezte. Fekete 
Lajost és Csuka Zoltánt már magyarországi 
szerkesztőként tüntették fel.

1933. november 20.
Egy évvel a megalakulását követően bemutatta 
első műsoros estjét a zombori Magyar Köz-
művelődési Egyesületet. Tarka, zenés est volt, 
melynek keretében bemutatták az Ibolya című 
egyfelvonásos színművet is. A rendezvény egy 
felolvasási sorozat ünnepélyes nyitánya volt. 
Felolvasást tartottak: 1933. december 10-én dr. 
Wollheimer József: A nevelés és a lelki egészség; 
december 27-én dr. Kohlmann Dezső: Szerb–
mag yar irodalmi kapcsolatot; 1934. február 
8-án a szabadkai Népkör műkedvelő társulata 
Herczeg Ferenc Kék róka című művét adta elő; 
február 18-án Körmendy István: Apróságok a 
csillagászat köréből. Március 17-én és 18-án 
tánc- és dalestet rendeztek, melynek keretében 
négy egyfelvonásos színművet is bemutattak; 
április 2-án és 3-án Magossy Antal Szerelem a 
magyarság dalaiban címmel magyar nótaesetet 
rendezett. Közben dr. Deák Leó a nagybecskereki 
anyaegyesület alapszabálya alapján több vidéki 
művelődési fi ókegyesületet is szervezett, de ezek 
rövid ideig működtek.

Bokréta 1940, 66.

1933. december 1.
A Nikics Fedor által Szabadkán alapított Ju-
goszlovenszki dnevnik című szerb napilap illo-

jalitással vádolta a Naplót, holott a Napló, amely 
tisztán üzleti vállalkozás volt, hogy puszta létét 
megmentse, teljesen alkalmazkodott előbb a 
Zsivkovics-diktatúrához, majd az ezt követő 
féldiktatúrához is. (Csuka János könyvében közli 
a Napló védekezését.) […] A szerb nacionalis-
ták valóságos nemzeti sérelemnek tekintették 
azt, hogy a Délvidéken négy magyar napilap is 
van, és ezek meg tudnak élni, közöttük vannak 
olyan orgánumok is, amelyek jugoszláv országos 
viszonylatban is jelentős súllyal bírnak, viszont 
minden olyan próbálkozás, amely szerb napila-
pot akart életre hívni Szabadkán vagy Újvidéken, 
kudarcba fulladt.

Csuka 1995, 415–416.

1933 vége
Szabadkán tombolt az Ivkovics-Ivándékics-éra. 
A városházán már csak két magyar tisztviselő 
volt: dr. Hoff mann Kálmán alpolgármester és 
dr. Békeffy György tiszti ügyész. Mindkettő 
kitűnő szakember volt, ám őket is eltávolították. 
Dr. Hoff mannt nyugdíjazták, dr. Békeff yt pedig 
felmentették állásából. Szabadkán a rendkívül 
népes Ivkovics-Ivándékics család néhány tagja a 
diktatúra idején valósággal megosztotta a városi 
vezetői pozíciókat. Ivándékics Iván mérnök 
Szabadka város polgármestere lett, fivére, dr. 
Ivándékics Mirko ügyvéd, aki előzőleg már volt 
Szabadka városának főispánja és polgármestere is, 
nemzetgyűlési képviselő lett, a városi kórház igaz-
gatója Ivándékics Pál volt. Az Ivándékicseknek 
különös politikai szerep jutott. A kormány velük 
akarta a bunyevácságot Belgrád felé fordatani, 
ám ez nem sikerült. A bunyevácság továbbra is 
Zágráb felé orientálódott.

Csuka 1995, 425.

1933
1933-ban az egész ország területén közel ötmillió 
dinárt fi zettek be földadó formájában az állam-
kasszába, ebből 49,81 százalékot, 2 298 000 000 
dinárt egyedül a Dunai bánság területén lévő 
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földtulajdonosokkal fizettettek meg , amit 
113 746 682 dinár pótadóval tetéztek. Sőt, a 
343 527 624 dinárnyi összadó 90 százalékát a 
Dunai bánságon belül is Bácska, Bánság és Ba-
ranya egyébként is mérhetetlenül elszegényedett 
földtulajdonosaival fi zettették meg.

Popović 1935, 21–23.

„Ha legalább azt látnánk, hogy az ország ked-
vezményezett területei a maguk javára fordítják 
a megszerzett előnyöket és anyagi javakat, talán 
elfogadnánk a protekcionizmusnak ezt a formá-
ját is. De semmi ilyent nem látunk. A šumadijai, a 
zagorjei és a boszniai paraszt továbbra is szegény 
marad. A megszerzett pénz kizárólag egyes egyé-

nek gyarapodását szolgálja.” Hozzáteszi még: 
ideig-óráig. Hiszen az ily módon megkaparin-
tott tőke ahogyan jött, úgy el is megy. Csak a 
nemzedékek hosszú sorának együttes munkája 
révén teremtett vagyon lehet működőképes, és 
válhat hasznossá a közösség és az ország számára. 
A könnyen és gyorsan, kétes körülmények köze-
pette szerzett vagyon képes egy egész közösséget 
demoralizálni. Az 1925–1926-os mezőgazdasá-
gi válságtól kezdve ez volt a legfőbb jellemzője a 
délszláv államnak.

Popović 1935, 19–20.

Az 1932–33-as tanévben összesen 396 magyar 
egye temi hallgató tanult.

Gubás 2009, 22.



1934
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1934. január 7.
A Tiszavidék beszámolója szerint: Országos 
bizottságot szerveztek a magyar tanítóképezdei 
diákok segélyezésére. 1934. január 21-én megje-
lentetett Kétszer ad, ki gyorsan ad című cikkében 
visszatért a támogatás kérdésére.

A szabadkai Népkör együttese színre vitte Mó-
ricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
című vígjátékát.

Garay 2012, 59.

1934. január 15.
A közoktatási minisztérium a magyar tanerők 
nyelvvizsgájának kérdését próbálta rendezni. 
Újabb nyelvvizsgákat rendeltek el, de ezúttal 
azonban annyit megtettek, hogy azoknak, akik 
sikeresen vizsgáztak, a báni vizsgáztató bizottság 
bizonyítványt állított ki.

Csuka 1995, 426.

1934. január 25.
A szabadkai Népkör együttese nagy sikerrel 
mutatta be Herczeg Ferenc Kék róka című víg-
játékát.

Garay 2012, 60.

1934. február 5.
A jugoszláv külpolitika sikerét jelentette, hogy 
Athénban aláírták a balkáni egyezményt, amely 
minden időkre biztosította a balkáni államok 
területi épségét. Ezt az egyezményt később Tö-
rökország is aláírta, Bulgária azonban nem.

Csuka 1995, 426.

1934. február 25.
Cziráky Imre, az óbecsei Alsóvárosi Katholikus 
Kör közgyűlésén megtartott beszámolójában 
kiemelte: „A kultúrmunka sohasem értéktelen, 
még akkor sem, ha a rendelkezésre álló anyag és 
az eszközök egyszerűek”. (Tiszavidék)

1934. április 4.
Svalb Miklós a következő levelet intézte Babits 
Mihályhoz:

Szabadka, 1934. [?] ápr. 4.
Szeretett Mester,
ismeretlenül írja Önhöz levelét a jugoszláviai ma-
gyar írás egy szerény harcosa, bízva abban, hogy 
kedves Mester, bizonyára kötelességének érzi 
majd a kicsin és küszködőn segíteni. Jugoszlá-
viai magyar írónak lenni már maga is nagyfokú 
szerénység, mert ki tud ezekről a mindennapi 
kenyérért küzdő, a kultúra végváraira kitett 
egyszerű katonákról, ki érdeklődik a műveik 
iránt, amelyeket robotos életünk pillanatnyi 
szabadsága alatt izzadunk ki? A hivatalos ma-
gyar irodalmi körökben meg éppen semmit sem 
tudnak rólunk, hiszen amazok ott, túl a határon, 
annyira elfoglaltak a saját ügyeikkel-bajaikkal. 
Hát ki érez velünk, akik az érdektelenség száraz 
kenyerét esszük a zsíros bácskai földön? Mert jó 
föld ez a bácskai: dúsan adja a búzát, a bort, de 
életünk szebbik, magasztosabb felét – a kultúrát 
– eltemeti a maga könyörtelen feketeségébe.

Nem akarom Önt untatni kesergésemmel, 
amikor a jugoszláviai magyar írás elhagyatott-
ságát teszem szóvá, de ennek egyszer mégis csak 
véget kell vetni!

Rátérek tehát a tárgyra: Az itteni olvasókö-
zönség nem akar rólunk tudomást venni, nem 
akarja felismerni, hogy akik itt élnek ebben az 
elrugaszkodott környezetben, tudnak, akarnak. 
A magyarországi írókért viszont nagy érdeklődés 
mutatkozik meg, ami utóvégre nem lenne baj, ha 
nem mi innánk meg a levét. Ilyen körülmények 
között egyetlen kiadó sem vállalkozik arra, hogy 
itteni író művét adja ki. Magunknak kell tehát 
könyveinket kihízni, mégpedig olymódon, hogy 
a nyomdaköltségeket magunk viseljük, azután 
meg házalhatunk a könyveinkkel körömsza-
kadtáig.

Kérésem a következő: Az itteni Híd című 
folyóirat kiadásában most fog megjelenni Egye-
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1934. április 14.
A Dunai bánság 1934. április 14-én kelt 25 760/
II.-2. számú rendeletével az egyesületekről szóló 
törvény alapján betiltotta a becskereki Közmű-
velődési Egyesület működését. A döntés ellen 
fellebbezést adtak be a belügyminisztériumhoz, 
amelyet az május 29-én kelt 19 459. számú  ha-
tározatával, mint alaptalan kérelmet elutasított, 
és a bánság határozatát jogerőre emelte. A  sza-
badkai rendőrfőnök, miután jogerőssé vált a 
becs ke re ki Közművelődési Egyesület betiltása, 
a szabadkai Népkört, mint a Közművelődési 
Egyesület fi ókját feloszlatta, annak minden ingó 
és ingatlan vagyonát a fennálló törvényes rendel-
kezések értelmében lefoglalta. A rendőrfőnök 
indoklása az volt, hogy abból a levélből, amelyet 
dr. Streliczky Dénes, a Népkör levélborítékjában 
és levélpapírján intézett hozzá, kitűnik, hogy a 
Népkör a feloszlatott Közművelődési Egyesület 
fi ókja, miután mind a levélpapíron mind pedig 
a borítékon az állt: Népkör Magyar Közműve-
lődési Egyesület.

Garay 2012, 65.

1934. április 20.
A belgrádi Politika alaptalannak tartotta azokat 
a vádakat, amelyek arról szóltak, hogy a jugo-
szláviai magyarok nem kapnak Magyarországra 
szóló útlevelet.

Csuka 1995, 427.

1934. április 22.
Megszűnt a Deák Leó vezette zombori Magyar 
Közművelődési Egyesület.

Bokréta 1940, 66.

1934. május 1.
A Narodna odbrana 14 pontból álló programot 
hozott nyilvánosságra, amelyben kifejtette, hogy 
a kisebbségeknek Belgrád felé kell fordulniuk, 
ahonnan minden jót meg fognak kapni, és semmi 
esetre sem szabad Budapest felé tekinteniük, 
ahonnan csupán nemzeti és anyagi egziszten-

dül a szavak súlya alatt című verseskötetem. 
Nagyon szeretném, ha kedves Mester a könyv elé 
rövid méltatást írna, természetesen nem csak a 
versekről, hanem általában a jugoszláviai magyar 
irodalomról, már amennyire ismeri az itteni 
viszonyokat. Kérésem – lehet – kissé merész, de 
a helyzet kényszerít, és annyira szeretném,  ha 
kedves Mester buzdító szavainak hatása alatt 
fokozott munkával terjeszthetnénk itt az  elár-
vult magyar kultúrát. A mellékelt versek egy 
része már megjelent különböző lapokban, a 
versek nagy része azonban most lát először  nap-
világot.

Magamról a következőket:
Szegeden születtem 1905-ben, a körülmé-

nyek még 1910-ben hoztak át Szabadkára,  kü-
lönböző fi atalkori foglalkozások után 1930-ban 
az újságírásnál kötöttem ki. 1933-ban Fiú a 
konyhából címmel regényem jelent meg, amely a 
viszonyokhoz mérten meglehetős sikert aratott.

Nem tudom hinni, hogy a szeretett Mester 
elutasítaná a kérésemet, hiszen az nem okoz 
Önnek fáradtságot és – azt hiszem – a saját 
személyes nimbuszát sem csorbítaná.

Tehát abban a biztos reményben, hogy a 
szeretett Mester mielőbb válaszol nehéz elha-
tározással küldött levelemre, maradok örökké 
hálás híve és tisztelője Svalb Miklós, Subotica 
( Jugoszlávia) Reggeli Újság. („Engem nem látott 
senki még”. Babits-olvasókönyv II. Budapest,  
1999, Historia Litteraria Alapítvány – Korona 
Kiadó, 495–497.)

1934. április 7.
Szabadkán Kiss Vilmos (Magister) szerkeszté-
sében megjelent a Hétről–Hétre című irodalmi 
hetilap – vagy ahogyan magát hirdette – a vasár-
napi magazin első száma. A beköszönő írás sze-
rint „nem üzleti vállalkozás, hanem kultúrakció” 
volt a kezdeményezés. Mindössze két évig jelen-
tett publikációs lehetőséget a délvidéki magyar 
írók számára, utolsó száma 1935. március 24-én 
került az olvasók kezébe.



■■  1934 ■ 225 ■   

ciájuk pusztulása következhet. […] A zsidókkal 
szemben sem volt a diktatórikus kormányzat 
túlságosan megértő.

Csuka 1995, 427.

1934. május 12.
Magyarország a Népszövetségben panaszt nyúj-
tott be Jugoszlávia ellen a folyamatos határ sér-
tések miatt.

Benda 1983, 931.

1934. június 9.
A délvidéki magyarság legnagyobb kultúregye-
sületét, a szabadkai Népkört Prerádovics Áca sza-
badkai rendőrfőnök arra való hivatkozással, hogy
a Népkör a becskereki Közművelődési Egye sü let 
fiókja, betiltotta, miután már előzőleg meg-
történt a becskereki Közművelődési Egyesület 
feloszlatása is. A Népkör csak csatlakozott a 
becskereki egyesülethez, de nem volt annak része, 
nem függött tőle. A Népkör vagyonát  lefoglal-
ták, és gondnokává dr. Nagy Ödönt nevezték ki.

Csuka 1995, 428.

1934. június
Az Avala hírügynökség közölte, hogy Jugoszlávia 
formális vádat emelt Magyarország ellen, hogy a 
határ mentén menedéket ad a horvát emigrán-
soknak, akik onnan sorozatos merénylete ket 
készítenek elő. A Politika című napilap a jan ka-
pusztai emigránstábor feloszlatását követelte.

Csuka 1995, 428.

1934. július 1.
A Napló egy Szántó Gábor által írt nyílt levelet 
közölt, amelyben tiltakozott a vád ellen, hogy 
része volna a Közművelődési Egyesület és a 
Népkör betiltásában. […] Ezzel egy időben jelent 
meg a Kalangyában Popovics Dákának, a Dunai 
bánság első bánjának a cikke, amelyben arról 
szólt, hogy mennyire szükséges az együttműkö-
dés a délvidéki szerbség és a magyarság között. 
A cikkre dr. Várady Imre válaszolt.

Csuka 1995, 429.

1934. július
Dr. Deák Leót és több társát azzal az indoklással, 
hogy tiltott összejöveteleket tartanak, részben 
fogházbüntetésre, részben pénzbírságra ítélték. 
A tiltott összejövetelek baráti megbeszélések 
voltak.

Csuka 1995, 428.

1934. október 9.
Marseille-ben politikai merénylet áldozata lett 
Sándor jugoszláv király és J. L. Barthou francia 
külügyminiszter. A jugoszláv kormány Magyar-
országot vádolta a merénylet megszervezésében 
való közreműködéssel, mert a merényletet szer-
vező horvát usztasák egy ideig a jankapusztai 
táborban éltek.

Benda 1983, 932.

A Dubrovnik nevű hadihajó Franciaországba 
vitte a jugoszláv királyi párt és Jevtics Bogolyub 
külügyminisztert. Marseille-ben a Francia  Köz-
társaság ünnepélyes fogadást rendezett a  szá-
mára. Sándor király és Barthou francia külügy-
miniszter ellen halálos merényletet követtek el. 
[…] Sándor jugoszláv király párizsi útja előtt 
helyzetének teljes tudatában végrendeletet ké-
szített, amelyben úgy intézkedett, hogy fi ának, 
Péter trónörökösnek a nagykorúságáig egy há-
romtagú régenstanács vezesse az ügyeket. Ennek 
a régenstanácsnak a tagjai Péter királyi herceg, 
Sztan ko vics Ra denko és Perovics Iván voltak. A 
királyi hatalmat tulajdonképpen Pavle régens-
herceg gyakorolta, és a szerbiai nép Sztankovics 
és Perovics régenseket egyszerűen „priszutni 
gra gyani”-nak titulálta.

Csuka 1995, 429.

A jugoszláviai magyarság állampolgárságának 
kérdése végig rendezetlen volt, bár az 1922. évi 
január 26-ig terjedő optálási határidő letelte után 
minden jugoszláv polgár, aki 1910-ben a mai 
ország területén lakott, automatikusan jugoszláv 
állampolgár lett. Ezzel szemben a marseilles-i 
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királygyilkosság után a „vitás” állampolgárságú 
egyének egész tömegét – szám szerint 3640-
et – hatósági intézkedés nyomán, rövid úton 
Magyarország területére tettek át.

Kisebbségvédelem, 1938. 6. sz. 31.

1934. október 26.
A régenstanács kibocsátott első manifesztuma 
még teljesen a diktatúra szellemét képviselte, 
csupán a jugoszláv népről szólt, a horvátokat, 
szlovéneket egy szóval sem említette, és termé-
szetesen említést sem tett a kisebbségekről.

Csuka 1995, 430.

1934. november 13.
Valamennyi délvidéki magyar lapnak cikket 
kellett közölnie, amelyben Magyarországot tá-
madták a királygyilkosság miatt. A Naplónak a 
miniszterelnökség levélpapírosán küldték be ezt 
a cikket, amelynek a címe ez volt: „A marseille-i 
rendőri vizsgálat kétségbevonhatatlanul megál-
lapította Magyarország felelősségét”.

Csuka 1995, 430.

1934. december 10.
A Népszövetség Tanácsának rendkívüli ülése 
tárgyalta Jugoszlávia beadványát, amely a magyar 
kormány felelősségét bizonygatta a marseille-i 
királygyilkossággal kapcsolatban. A megszüle-
tett határozat a magyar államra bízta az alsóbb 
szintű felelősség megállapítását.

Benda 1983, 933.; Mészáros 1989, 108–109.

A Népszövetség döntésében a jugoszláv vádak 
nyomán elítélte a merényletet, és felszólította a 
magyar kormányt, hogy a mulasztásokért fele-

lősségre vonható hatóságokkal szemben járjon el. 
Magyarországot a Népszövetség előtt Eckhardt 
Tibor képviselte.

Csuka 1995, 431.

1934. december 16.
Különvonatokat állítottak be a magyar vidékek 
számára, és hatósági presszióval bírták rá a  ma-
gyarokat, hogy menjenek Oplenácra  kegye le-
tüket leróni a királyi mauzóleumban. December 
16-án Szántó Gábor külön gazdavonatot szer-
vezett, amelynek útját óriási magyar manifesz-
tációnak akarták feltüntetni, és a királyi sírnál 
Ágoston Sándor református püspöknek, Kovács 
István becskereki érseki vikáriusnak, dr. Szántó 
Gábornak és Finta Lajos zentai plébánosnak kel-
lett a magyarság nevében emlékbeszédet  mon-
dani. Ezeket a beszédeket a magyar lapokban 
részletesen kellett közölni.

Csuka 1995, 431.

1934. december 22.
Pavle régensherceg, aki a diktatúra kalandos 
külpolitikájától visszariadt, megkezdte a dikta-
túra felszámolását, és Jevtics külügyminisztert 
bízta meg a kormányalakítással. Ugyanazon a 
napon közölte a hivatalos lap a régenstanács első 
kegyelmi döntését, amellyel dr. Macsek Vlatko 
1932-ben kimondott háromévi fegyházbünte-
tésének hátralévő részét elengedte.

Csuka 1995, 432.

1934
Az 1933–34-es tanévben 409 magyar egyetemi 
hallgató tanult: Zágrábban 222, Belgrádban 100 
és Szabadkán 87.

Gubás 2009, 22.





1935
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1935. január 8.
Matkovics Dobrica dunai bánt, aki esztendőkön 
keresztül a szerb diktatúra egyik leghűségesebb 
kiszolgálója volt, és egyáltalán nem titkolta 
magyarellenességét, Vászovics Milojko számve-
vőszéki elnök váltotta fel.

Csuka 1995, 432.

1935. február 5.
A dunai báni tanácsban elhangzott az első ma-
gyar követelés. Dr. Keczeli-Mészáros Ferenc a 
magyar kisebbség kulturális kívánságait ismer-
tette, s kérte, hogy a Dunai bánság orvosolja a 
sérelmeket.

Csuka 1995, 432.

1935. február 6.
Jevtics miniszterelnök május 5-ére kiírta az új 
választásokat. Az ellenzék Macsek és Davidovics 
vezetésével országos listát állított fel, miután a 
diktatúra által teremtett választási rendszer sze-
rint csak az a párt vehetett részt a választáson, 
amelynek az ország minden járásában volt jelöltje.

Csuka 1995, 432.

A választások előestéjén Vászovics Manojló 
dunai bán fogadta dr. Sántha Györgyöt, dr. 
Strelitzky Dénest és dr. Deák Leót. A fogadás 
előtt a régi Magyar Párt vezető emberei értekez-
letet tartottak Újvidéken, és megállapították, 
hogy a magyarság csak akkor hajlandó a kormány 
támogatására, ha megfelelő garanciákat kap a 
magyar követelések teljesítésére. A bán azonban 
csak egy mandátumot kínált, amit nem fogadtak 
el, és így továbbra is passzivitásban maradtak. A 
felajánlott egy mandátumra akadt jelentkező, 
dr. Szántó Gábor személyében, aki minden 
feltétel nélkül vállalta továbbra is azt a szerepet, 
amit a diktatórikus kormány már kiosztott rá. 
Mindössze annyi történt, hogy Szántó Gábor a 
zentai kerületből átment a topolyai kerületbe, és 
a topolyai magyaroknak kellett őt megválaszta-
niuk. […] A németek közül dr. Kasper Mihályt, 

dr. Krafft   Istvánt, dr. Moser Jánost és dr. Neumer 
Vilmost jelölték. Szabadkán a kormány jelöltjei 
dr. Ivkovics-Ivándékics Imre, Vukov Josko és 
Matkovics Béla voltak. Makszimovics Bozso 
volt belügyminiszter és Lyotics Dimitrij fasiszta 
listát állított fel. Ezt elfogadták, de Topálovics 
Zsivkónak szocialista és Hogyera Szvetiszlávnak 
nemzeti szocialista listáját elutasították. A To-
polyai járásban a Lyotics-lista magyar jelöltje dr. 
Szőlősi József volt.

Csuka 1995, 433.

Ezen a választáson szerepelt először dr. Nagy 
Iván pártja. Dr. Nagy Iván Újvidéken és Óbecsén 
jelöltette magát, azonban a terror valósággal 
lehengerelte. Az óbecsei járásban rendkívül 
népszerű volt, és minden esélye meglett volna a 
győzelemre, azonban röviddel a választás előtt 
őt és pártjának vezető embereit letartóztatták, 
és néhányat a kommunizmus vádjával fogva is 
tartottak. Ebben a küzdelemben indult meg 
Nagy Iván pártjának harcos hetilapja, A Nép, 
amelynek szerkesztője Radicsevich Sándor volt. 
A Nép a régi Hírlap útján haladt tovább, és ál-
landó üldözésnek volt kitéve, ezért Újvidékről, 
ahol először megjelent, előbb Péterváradra, majd 
Eszékre, végül Zágrábba menekült.

Csuka 1995, 433.

A Nagy Iván-féle jobboldali frakció – amelynek 
akkori főfészke Zágráb és Újvidék volt, de a „fal-
törő kos” szerepét csupán a horvát fővárosban 
tanuló magyar egyetemisták egy része és az 
újvidéki klerikálisok csoportja alkotta – han-
goskodásában nagyobb volt, de létszámban jóval 
kisebb, mint a haladó szelleműek tömege. (Lévay 
Endre az ifj ú hidasokra utal.) […] A fővárosban 
tanuló magyar egyetemisták egyesülete, a Bolyai 
Farkas, mint egy erősen szervezett közösség állt 
a Híd mellé. A lapot saját lapjuknak tekintették, 
a mozgalomba pedig azért kapcsolódtak bele, 
mert programja az ő törekvéseiket is kifejezte.

Lévay 1980, 233., 236.
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1935. május 5.
Jugoszláviában megtartották a parlamenti vá-
lasztásokat. A 3 908 313 választásra jogosult sze -
mély közül 2 880 964 (73,72%) szavazó adta le 
a voksát, 1 027 349 választó nem jelent  meg az 
urnáknál. A hatalmon lévő kormány listájára 
1 746 982-en (60.64%) szavaztak, az ellenzék 
listájára pedig – melyet Vladimir Maček ve-
zetett – 1 076 345-en (37,36%). Ezzel a 370 
parlamenti mandátumból a Bogoljub Jevtić 
vezette Jugoszláv Radikális Közösség 303, míg a 
Vladimir Maček vezette ellenzék mindössze 67 
mandátumot szerzett. Vajdaságban a magyarok 
elsöprő többsége ugyancsak a Jugoszláv Radiká-
lis Közösség listájára szavazott.

Mészáros 1989, 119.

A választáson Jevtics miniszterelnök 1 600 000, 
Macsek listája 900 000, Makszimovics és Lyotics 
listája 30–30 000 szavazatot kapott. […] A 
magyaroknak egy mandátum jutott, a Szántó 
Gábor-féle. A németek három képviselőt kaptak. 
Kasper Mihály, dr. Krafft   István és dr. Moser 
János személyében, és még a bánáti románoknak 
is jutott egy mandátum, bár számuk legfeljebb 
40 000 embert tett ki. […] A magyarság igen 
erőteljesen vett részt a választásban az Óbecsei 
járásban, ahol Nagy Iván volt az egyesült ellen-
zéki lista jelöltje. A kormánypárt három jelöltje 
7737 szavazatot, dr. Nagy Iván 3875 szavazatot 
kapott, de a választási rendszer következtében a 
mandátum Katyanszki Sztévónak jutott, akire 
mindössze 2943 szavazat esett, de hozzáadták a 
másik két, kisebbségben maradt kormánypárti 
jelölt szavazatait is.

Csuka 1995, 433–434.

A választásokon Szántó Gábor ismét a Bogoljub 
Jevtić kormányfő vezette listán kapott helyet 
a bácstopolyai járásban, mint a lista egyetlen 
magyar képviselője. A jugoszláv kormány, hogy 
bizonyítsa, választási ígéretei nem üres szavak, 
közvetlenül a választások előtt Szántó közben-

1935. február 25.
A választási előkészületek keretében a volt Or-
szágos Magyar Párt 33 egykori meghatározó 
embere – köztük Várady Imre, Strelitzky Dénes 
és Deák Leó – megbeszélést tartott Újvidéken. 
Eredeti szándékuk szerint itt jelentették be Bo-
goljub Jevtić és a Jugoszláv Radikális Közösség 
kormánypárti listájához történő csatlakozásukat. 
A megbeszélést követően a következő határo-
zatot fogadták el: 1. A jugoszláviai magyarok, 
társadalmi helyzetüktől függetlenül egységesek, 
és közösen ugyanazokért a politikai, gazdasági 
és kulturális célokért küzdenek. 2. A közös 
politikai, gazdasági és kulturális célok megva-
lósításának lehetőségét a fennálló hatalommal 
való együttműködésben látják. 3. A további 
sikeres együttműködés érdekében a tanácskozás 
megbízza Várady Imrét, Strelitzky Dénest és 
Deák Leót, hogy a miniszterelnököt tájékoz-
tassák a jugoszláviai magyarok együttműködési 
szándékáról.

Mészáros 1989, 113–114.

Az egykori Magyar Párt vezetői feladva az 1929-
es királyi diktatúra bevezetése óta vállalt passzi-
vitásukat, Újvidéken megtartott ülésükön szü-
letett döntésüket követően késznek bizonyultak 
a jugoszláv kormánnyal való együtt működésre. 
Belgrád azonban elzárkózott a tárgyalások elől.

Hornyák 2009, 29.

1935. május 4.
A Naplóban megjelent tudósítás arról számolt 
be, hogy hivatalosan is bejelentették, megen-
gedik a Népkör és a becskereki Közművelődési 
Egyesület működését, és visszaadják a betiltott 
magyar egyesületek elkobzott vagyonát. Az ígé-
retek részben teljesültek, a Népkör megnyílt, de 
csak azért, hogy röviddel azután ismét bezárják.

Csuka 1995, 433.
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járására elvi hozzájárulását adta a szabadkai 
Népkör és a Becskereki Magyar Kultúregyesület 
újbóli működésének engedélyezéséhez. Topo-
lyán pedig visszaadták a korábban betiltott városi 
olvasókör elkobzott könyvtárát.

Hornyák 2009, 29–30.

A választások után megalakuló új jugoszláv kor-
mány Milan Stojadinović vezetésével a ténylege-
sen létező pártokból létrehozta a Jugoszláv Ra-
dikális Közösség elnevezésű új pártszerveződést, 
amelynek alapításában a kisebbségek egyes tagjai 
is részt vettek. A délvidéki magyarság részéről 
Szántó Gábor kapott és vállalt benne szerepet. 
Ez a rövid időszak – 1935 nyara és 1936 tavasza 
– volt Szántó politikai karrierjének csúcsa.

Hornyák 2009, 30.

1935. május 26.
A Népszövetség megállapította, hogy Jugoszlá via 
a marseille-i gyilkosság ügyében teljes  elégtételt 
kapott, és ezzel az ügyet levették a napirendről.

Csuka 1995, 434.

1935. június 24.
A választásokat követően Belgrádban megalakult 
Milan Stojadinović kormánya. Az új kormány 
intézkedései nyomán érezhető enyhülés volt 
tapasztalható a magyar–jugoszláv kapcsolatok 
terén. Az elkövetkező napokban 1600 állampol-
gársági kérdést tisztáztak a belgrádi hatóságok. 
Az új jugoszláv kormány számára azonban az 
igazi kihívást a hitleri Németország erősödése 
jelentette.

Mészáros 1989, 122–123.

1935. június 27.
A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén
Egyház megünnepelte Keck Zsigmond cser-
venkai lelkipásztor 50 évi szolgálatának évfor-
dulóját. Az ünnepeltet elsőként Weimann Péter 
verbászi lelkész, esperes köszöntötte. Ágoston 
Sándor bácsfeketehegyi lelkipásztor, az országos 

egyház püspöke az Árvaház nevében üdvözölte 
a jubilánst és bejelentette, hogy Keck Zsigmond 
50 éves lelkipásztori szolgálatának emlékére a 
református egyház kiadja a heidelbergi kátét 
horvát nyelven, melyre eddig még nem volt le-
fordítva, és a tordinci reformátusok – az egyetlen 
horvát ajkú gyülekezet – minden egyes családja 
ajándékba megkapja. A bácsfeketehegyi árvaház 
pedig, melynek alapját Keck Zsigmond ezelőtt 
47 évvel vetette meg, egy szeretetházat hoz létre 
Šidski Banovcin. Ugyanakkor magyar és német 
nyelven is megjelentetik dr. Kohlbrügge Nagy-
péntek című elbeszélését, melyet hollandból 
maga Keck Zsigmond fordított.

Árvaházi Naptár 1936, 35–37.

1935. június
Kende Ferenc visszaemlékezése szerint a belgrádi 
magyar nagykövetség beszüntette az újvidéki 
Reggeli Újság megjelenésének támogatását, és 
Alth Waldemar követ felszólította Andrée De-
zsőt, hogy „adják el a lapot a nyomdászoknak, 
ha akarják, vagy dobják ki az utcára”. Kende a 
Literária felszámolását követően megkereste 
Andrée Dezsőt, és felajánlotta, hogy átveszi a 
lap szerkesztését.

1935. július 1.
A Kalangya szerkesztősége körlevelében több 
mint száz vajdasági magyar értelmiségit, köz-
életi személyiséget kért fel, hogy nevezze meg a 
legégetőbb társadalmi problémákat és a legfon-
tosabb kisebbségi teendőket. A Kalangya 1935. 
évi 6. számát azonban a cenzúra betiltotta.

1935. július 6.
Milan Stojadinović jugoszláv miniszterelnök Belg-
 rádban fogadta Szántó Gábort, aki a megbe-
szélés során a magyarok oktatási és kulturális 
gondjairól beszélt. Külön kiemelte a magyar 
tanítóképzés megoldatlanságát.

Mészáros 1989, 123.
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1935. július
Szabadkára került református lelkésznek Keck 
Zsigmond. Külföldön végzett teológiai tanul-
mányai a Nyugaton tanult elődök életútjához 
hasonlóan mély nyomot hagytak benne. Ha-
marosan maga köré gyűjtötte a KIE fi ataljait, de 
már olyan összetételben, hogy soraiban  nemcsak 
reformátusok, hanem más vallásúak is s nem 
csupán magyarok, hanem szerbek is helyet fog-
laltak.

Lévay 1980, 246.

1935. szeptember 23.
Megalakulása után tizenhárom évvel újra Zentán 
üléseztek az egykori Országos Magyar Párt veze-
tő emberei. Várady Imre bevezető beszédében a 
passzív politikai magatartás idejétmúlt jellegéről 
szólt, és a jugoszláviai magyarság gondjainak 
megoldását Milan Stojadinović kormányától 
várta. Várady Imre, Strelitzky Dénes és Deák 
Leó megnyilatkozásából kitűnt, a megjelentek 
az Országos Magyar Párt programját szerették 
volna folytatni.

Mészáros 1989, 127–128.

1935. december 8.
Újvidéken megjelent az Egyesült Ellenzék Nagy 
Iván szerkesztette magyar nyelvű A Nép című 
hetilapjának első száma.

Mészáros 1989, 138.

Az Újvidéken megjelenő A Nép független  ma-
gyar politikai hetilapként hirdette magát. Va-
sárnap, általában 4, alkalmanként 6–8 oldalon 
jelent meg. Kiadója a tulajdonos, dr. Nagy Iván, 
felelős szerkesztője Létmányi István volt, és 
Péterváradon Jelašić Pavle nyomdájában nyom-
tatták. Az 1. szám 1. oldalán közölt Célunk 
című programhirdető beköszöntő írás szerint 
„A magyar népnek, Jugoszlávia magyar népének 
írunk, és politikáról írunk, politikai élet terén 
nevelő és tanító munkát akarunk kifejteni, azt 
akarjuk, hogy a jövőben senki se vethesse a ma-

gyar nép szemére, hogy politikailag éretlen, hogy 
nem ért hozzá. Nem akarjuk, hogy a jövőben is 
úgy bánjanak vele. […] A politika az egyének 
viszonya a köz- és államügyekhez, állásfoglalás 
a közélet és az állami élet minden megnyilvánu-
lásával szemben. Az pedig, hogy ezek a köz- és 
állami ügyek hogyan alakulnak, senki számára, 
senki számára nem lehet közömbös, mert abból 
ritkán származik valami jó, ha rólunk nélkülünk 
döntenek. […] A jugoszláviai magyarságnak úgy 
is, mint egyénnek, úgy is mint kisebbségnek tisz-
táznia kell a viszonyát az állammal, és annak po-
litikai berendezkedésével szemben, s ha egyszer 
tisztázta, meg kell találnia az utat-módot, amely 
az egyén, s a jugoszláviai össz-magyarság, és az 
egész ország javát szolgálja és biztosítja. Minden 
lépésünk természetesen az alkotmány és a törvé-
nyek tiszteletéből, megbecsüléséből fakad. […] 
Azt akarjuk, hogy a nemzetközi szerződéseket, 
az alkotmány minden pontját és a törvényeket 
államunk minden polgárával szemben egyenlő 
mértékben érvényesítsék.” Minden bizonnyal 
Nagy Iván írta az 1936. március 21-én közölt 
Az Egyesület Ellenzék politikája: küzdelem az 
igazságért című írást is. [Csuka János könyvében 
tévesen 1936. december 8-át jelölte meg A Nép 
első száma meg jelenése időpontjaként. – M. F.]

 Dr. Nagy Iván megindította A Nép című 
hetilapot, amelynek szerkesztője Radicsevich 
Sándor volt. Nagy Iván ekkor már a magyar 
kisebbségi életben vezető szerepet játszott. Pálya-
futása a zágrábi egyetem ifj úsági harcaiban kez-
dődött, és az egyetemi harcok emléke és Zágráb 
levegőjének hatása egész politikai pályafutását 
meghatározta. Már a zágrábi egyetemen a népi 
mozgalom előharcosaként lépett fel. […] A Ma-
gyar Pártnak mindvégig az egyik gyenge pontja 
az volt, hogy a falusi tömegekre nem tudott kellő 
hatást gyakorolni, és így dr. Nagy Iván, aki rög-
tön a faluval, a falu népének a legszegényebbjével 
kezdte meg a politikai szervezkedést, különös 
rokonszenvre talált már az első lépéseknél. […] 
Dr. Nagy Iván a kisebbségi mozgalmat egybe-
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kapcsolta a társadalmi mozgalommal, és sokszor 
igen élesen szembehelyezkedett a falunak nem-
csak a szerb hatalmasaival, hanem azzal a magyar 
birtokos réteggel is, amely valóban csak ritkán 
ismerte fel a kisebbségi sorsközösség parancsait, 
és a szegény magyarral szemben nem tanúsított 
elegendő megértést. […] A Nép első számának 
vezércikke már hangsúlyozta, hogy a lapnak a 
magyar politikai munka az elsőrendű feladata. 
A második szám közölte, hogy dr. Nagy Iván 
az óbecsei járás volt ellenzéki képviselőjelöltje, 
Nagy Mátyás óbecsei kisgazda, Barna András 
és Gubica Béla moholi kisgazdák felkeresték 
Macsek Vlatkót.

Csuka 1995, 495.

A Nép volt az a lap, amely a Délvidéken meg-
kezdte a valódi falukutatást. […] Nagy Iván és 
magyar társai, dr. Pummer Sándor, Bagi Péter, 
Augsburger Imre, Horváth Lukács együtt dol-
goztak Boskovics Dusánnal, Kovácsev Milánnal, 
Purkovics Sztevánnal, Eremics Tosóval, Vu ko vics 
Gyido Józseff el, Konyovics Sztevánnal, Gli go-
rijevics Emíliával és Vukovics Grgával. […] A lap 
érdeme volt, hogy a magyar népi kultúra ápolását 
céltudatosan felkarolta.

Csuka 1995, 498–499.

1935
Az 1934–35-ös tanévben összesen 368 magyar 
egyetemi hallgató tanult: Zágrábban 200, Belg-
rádban 94, Szabadkán 74.

Gubás 2009, 22.

A Vatikánnal megkötött konkordátum a Vaj-
daságban többségében mag yar katolikusok 
jogi helyzetét lett volna hivatott szabályozni. A 
Szentszék a konkordátumban nem ismerte el a 
püspöki székek betöltésénél az állam javaslati, 
illetve beleszólási jogát, az előzetesen közölt 
püspökjelöltekkel szemben harminc napon be-
lül csak politikai kifogással élhetett a kormány. 
A konkordátum biztosította a püspököknek a 

Szentszékkel és a papságukkal ellenőrzés  nél-
küli érintkezését, és kimondta: az állam tarto-
zik a papságot tevékenységében támogatni, 
védelmezni és tiszteletben tartani. A papságot 
fölmentették a kötelező katonai szolgálat alól. 
Elismerte viszont a kárpótlás fi zetése mellett az 
agrárreform már megtörtént intézkedéseit, ezzel 
szemben viszont az állam biztosította a katolikus 
egyház birtoklási jogát, vallásalapi vagyonát 
megvédte a további kisajátítástól, újabb agrárre-
form esetén pedig előzetes megegyezést írt elő. 
Biztosították a katolikusok számarányának meg-
felelő államsegélyt is, amelyet állami ellenőrzés 
mellett az egyház kezelhetett. A konkordátum 
elismerte az egyházi házasságot, s ezzel megszün-
tette a korábban kötelező polgári házasságot a 
korábban Magyarországhoz tartozó területeken. 
Biztosította a Katolikus Akció működését, s a 
papokat csak aktív lelkipásztorkodásuk idején 
zárta ki a politikai életben való részvételtől, de 
csak attól kezdve, hogy a többi felekezet papságát 
is törvényileg eltiltották már attól. A konkordá-
tum azt is kimondta, hogy az egyház szabadon 
létesíthet új szerzetesházakat, szemináriumokat 
és délszláv tannyelvű középiskolákat, s hogy a 
katolikus tanulók nem kényszeríthetők más val-
lású istentiszteleten való részvételre, s a tanköny-
vekből minden eltávolítandó, ami ellenkezik a 
katolicizmussal. A konkordátum elvárta, hogy a 
kisebbségi plébániák lelkészei ismerjék az állam 
nyelvét, a kisebbségi nyelveknek az istentiszte-
leteken, a vallásoktatásban és az egyházi életben 
való használatát illetően pedig szabálynak te-
kintette, hogy nem lehet kedvezőtlenebb annál, 
mint amilyen a délszláv kisebbségek nyelvének 
használata azokban az országokban, amelyekben 
a szóban forgó kisebbségek többséget alkotnak. 
Biztosította a konkordátum a katolikusok vallási 
érzelmeinek tiszteletben tartását az államosított 
tornaegyletekben, a sokolokban, amelyekben 
lehetővé kellett volna tenni a katolikus lelkészek 
működését is. Magyar szempontból a konkor-
dátum legfontosabb rendelkezése a bácskai és a 
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bánsági apostoli kormányzóságoknak püspök-
ségekké történő átalakítása volt. Végül az állam 
tartozott minden, a konkordátummal ellenkező 
törvényt és jogszabályt érvényteleníteni.

Salacz 1975, 109–110.

Jugoszláviában sok a panaszuk az egyházaknak a 
hitoktatással kapcsolatosan. A vallási tankönyve-
ket az állam hagyja jóvá, s a hitoktatókat is az ál-
lam nevezi ki. A délszláv államban a katolicizmus 
ellen dúlt legfőképpen a harc. Ezt bizonyítják az 
állami költségvetés vallásügyi tételei, melyek az 
ország lakosságának 39,4%-át kitevő katolikusok 
részére 1922–23-ban 11,2%-ot, 1924–25-ben 
25,4%-ot, 1926–27-ben pedig 23,5%-ot jut-
tattak. A protestánsok, akik a lakosság 1,8%-át 
tették ki, 1922–23-ban 0,2%-ot, 1924–25-ben 
0,4%-ot, 1926–27-ben 0,5%-ot kaptak. A zsidók 
0,5%-os arány mellett 1922–23-ban semmit, 
1924–25-ben 0,16%-ot, 1926–27-ben pedig 

0,76%-ot kaptak. Ezzel szemben az ortodox 
egyház, melynek tagjai a lakosság 46,6%-át 
tették ki, 1922–23-ban 67,1%-ot, 1924–25-
ben 45,0%-ot, 1926/27-ben pedig 48,0%-ot 
kaptak. Sajátos, hogy a muzulmánok 11,1%-os 
számarányuk mellett 1922–23-ban 17,2%-ot, 
1924–25-ben 14,3%-ot, 1926–27-ben pedig 
14,5%-ot kaptak.

Olay Ferenc 1930, 75.

1935
Doroszlón a Gazdakör Csernicsek Ferenc elnök 
kezdeményezésére megszervezte a Gyöngyös-
bokrétát, a régi magyar népviselet, a magyar 
táncok és népdalok ünnepi bemutatóját. Ha-
gyományos táncaik közül ismét felelevenítették 
a körmagyart, a tulipáncsárdást, a lippentyűst és 
a bokázóst. A rendezvény nyomán az elkövetke-
ző években a Gyöngyösbokréta mozgalommá 
fejlődött.

Bokréta 1940, 77.





1936
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1936. január 11.
A németek legnagyobb szervezetét, az újvidéki 
Kulturbundot azzal az indoklással, hogy katonai 
kiképzésben részesíti a fi atalságot, valamint az 
egyetemista csoportja horogkeresztes barnainget 
viselt, betiltották.

Csuka 1995, 435.

1936. január
A magyarságnak a Pribicsevics-féle iskolatör-
vény alapján elvett felekezeti iskolák épületeit 
és földjeit visszaadták. A katolikus egyház ezt a 
jövedelemtöbbletet a papi utánpótlás kérdésének 
a rendezésére fordította. Az egyházmegyének 
450 000 híve volt, ebből 250 000 magyar, mégis 
a legkisebb volt a magyar papok létszáma és a 
legcsekélyebb a magyar papi utánpótlás. A né-
metek számarányukon messze túlmenően törtek 
előre, és őket a bunyevácok követték. Budanovics 
püspök mindig ügyelt arra, hogy legyenek ma-
gyar szeminaristák és magyar teológusok, de 
szigorú mértéket alkalmazott a kiválasztásnál, 
ami sokakat visszariasztott.

Csuka 1995, 435.

1936. február 25.
Az ellenzék hosszas obstruálás után kivonult a 
parlamentből.

Csuka 1995, 437.

1936. március eleje
Szántó Gábor ötventagú észak-bácskai küldött-
séget vezetett Sztojadinovics Milán miniszter-
elnök elé.

Csuka 1995, 436–437.

1936. március 4.
A Napló, amely hosszú évekig kerülte még azt is, 
hogy Horthy Miklós kormányzó neve megjelen-
jen a hasábjain, hosszabb cikkben foglalkozott a 
magyar kormányzó személyével annak kapcsán, 
hogy 17 évvel korábban választották meg Ma-
gyarország kormányzójává.

Csuka 1995, 436.

1936. március 6.
A belgrádi parlamentben újabb revolverlövések 
dördültek el. Arnautovics Damján, Jevtics-párti 
képviselő Sztojadinovics miniszterelnök beszéde 
közben rálőtt a kormányfőre.

Csuka 1995, 437.

A Vajdasági Mozgalom, amelynek élén Boskovics 
Dusán állott, már annyira megerősödött, hogy a 
kormánynak komoly gondokat okozott. A ma-
gyarok részéről dr. Nagy Iván, a németek közül 
dr. Schlachter Ádám támogatta Boskovicsot. […] 
Sztojadinovics miniszterelnök idején dr. Krafft   
Istvánt és dr. Szántó Gábort beválasztották a 
kormányzó párt központi bizottságába, ami 
tulajdonképpen a magyarok és a németek felé 
tanúsított udvariassági gesztus volt, és Szántó 
Gábornak úgyszólván a magánügye maradt.

Csuka 1995, 437–438.

1936. június 14.
Magyarországi mintára Gomboson szervez-
ték a Gyöngyösbokréta ünnepélyt, amelyre a 
környező falvak magyarságát is meghívták. A 
dalos-táncos rendezvény nagy sikert aratott, 
s a gombosit követően évente megrendezték. 
Gyöngyösbokréta-találkozó volt Bezdánban, 
Temerinben, Topolyán, Ürményházán, 1937-
ben Hertelendyfalván, Doroszlón, 1938-ban 
Pacséron, Ómoravicán, Muzslyán, Székelykevén 
és Csantavéren. Délvidéken a Gyöngyösbokréta 
többezres népünnepélyé vált. Bárdi Nándor 
Sajtóterjesztés és társadalomszervezés – Kende 
Ferenc a vajdasági magyar közművelődés szer-
vezésében (1935–1940) című tanulmányában 
hangsúlyozta: „A mozgalom meghirdetett céljai 
egybeestek Kende Ferenc és a Reggeli Újság 
szerkesztőinek a folklóröntudatra alapozó tár-
sadalommozgósító elképzeléseivel.”

Gomboson teljes sikerrel tartották meg a 
Gyöngyösbokréta bemutatóját. Az év elején 
Tamaskó József, a falu szülöttje azzal az ötlettel 
kereste meg Andrée Dezsőt, az újvidéki Reggeli 
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állami kereskedelmi tengerhajózási iskola, 41 
báni alsófokú mezőgazdasági szakiskola (21), 
három állami középfokú mezőgazdasági főiskola, 
5 vasúti ipariskola, egy vasúti forgalmi iskola, 
7 iskola a sérült, beteg gyerekek számára, 4 be-
tegápolói iskola, 4 bábaképző és 25 egyetem és 
főiskola szolgálta a továbbtanulást.

Az 1935–1936-os iskolaévben Jugoszlá-
viában 10 297 különféle iskola működött (az 
1925–1926-os tanévben 8740), és csupán a gim-
náziumok és tanítóképzők számát csökkentették 
azzal az indoklással, hogy nem akarják növelni 
a szellemi proletárok számát. A pedagógusok 
mégis kevésnek tartották az iskolák számát, ami 
különösen akkor szembetűnő, ha azt összevetjük 
más országok adataival. Jugoszláviában minden 
1668 lakosra jutott egy elemi, 96 767 lakosra 
egy polgári, 81 964 lakosra egy gimnázium és 
376 595 lakosra egy tanítóképezde. Ebben az 
időben Csehszlovákiában minden 821 lakosra 
esik egy elemi, 8707 lakosra egy polgári, 49 428 
lakosra egy gimnázium és 235 573 lakosra egy 
tanítóképezde. 

A tanerők száma az 1935–1936-os iskolaév-
ben 46 952 volt, az 1930–1931-es iskolaévben 
36 222. Az iskolák száma 1926–1927-ben 7666 
volt 17 395 osztállyal. A Dunai bánságban 1275 
iskola és 4680 osztály működött. 

Az 1935–1936-os iskolaévben a Dunai  bán-
sági iskolák megoszlása a következő volt: Sza-
badkán jogi fakultás működött, Karlócán pedig 
görögkeleti teológia. Azonkívül 28 gimnázium, 
5 tanítóképezde, 4 kereskedelmi akadémia,  2 
technikai főiskola, egy művészeti főiskola, egy 
kétosztályú kereskedelmi akadémia, 36 női  ipar-
is kola, 31 polgári, 108 továbbképző szak- és  ipar-
kereskedelmi iskola, 6 báni mezőgazdasági isko-
la, 2 vasúti ipariskola, 11 iskola a kereskedő ifj ak 
részére, 1148 elemi, 167 óvoda és 2 háztartási 
iskola.

Kisebbségi Körlevél, 1939. 5. sz. 1–2.

Újság szerkesztőjét, hogy közösen szervezzék 
meg a helyi népélet bemutatóját. Így került sor a 
színpompás népviseletbe öltözött gombosiak föl-
vonulására, a népdalok, a néptáncok és a  helyi 
szokások bemutatására. A Reggeli Újság be-
ha rangozója nyomán a délvidéki mag yarok 
ezrével vándoroltak a Duna menti faluba, hogy 
részt vehessenek a jugoszláviai magyarság nagy 
ünnepén. A gombosiak példáján fölbuzdulva 
1936-tól a Gyöng yösbokréta mozgalommá 
terebélyesedett, valamennyi hagyománytisztelő 
magyar falu, az aratás befejeztével megrendezte 
a maga hagyományos művelődési ünnepét.

Bokréta 1940, 80–81.

1936. június 30.
A Jugoszláv Királysági Református Keresztyén 
Egyház az 1935. július 1. és 1936. június 30. 
közötti püspöki évi jelentés szerint az 53 egy-
házközösségben 55 890 lélek között 32 lelkész, 8 
helyettes lelkész, 3 segédlelkész, 7 levita, összesen 
50 igehirdető, 3 felekezeti tanító, 1 vallástanító, 
2 állandó énekkar-vezető működik. Ebben az 
esztendőben 2 új segédlelkész végzett, van továb-
bá 2 abszolvált teológus és 7 teológiai hallgató. A 
szegények gondozását a diakonátusok végzik, s 
az egyházi év során az adakozók 296 768 dinárral 
járultak hozzá a gondok enyhítéséhez.

Árvaházi Naptár 1937, 35.

1936. június
Az 1935–1936-os iskolaévben Jugoszláviában 
419 óvoda (az 1925–1926-os tanévben 330), 
8581 elemi (7316), 212 polgári (159), 18 ház-
tartási (6), 186 gimnázium (191), 19 művészeti 
főiskola (13), 35 tanítóképezde (47), 33 teológia 
(16), 360 ipari- és kereskedelmi szakiskola (375), 
242 leány-ipariskola (186), 25 fi ú ipari szakis-
kola (8) működött. Kétosztályú kereskedelmi 
akadémia 29 városban működött, a középfokú 
technikai iskolák száma 17 (az 1925–1926-os 
tanévben 5, a kereskedő ifj ak 28 továbbképző 
tanfolyamot tartottak fenn, azonkívül három 
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1936. július 11.
A Hivatalos Lap egész sor magyar tanítói állás-
ra hirdetett pályázatot. A magyar egyesületek 
működését már nem kísérték olyan túlzott 
gyanakvással, s megengedték a Gyöngyösbokréta 
és a Gyöngykaláris-ünnepségeket, amelyeket a 
bácskai falvakban sorozatosan rendeztek meg, 
és amelyek nem csak a magyar népi kultúrának 
a szép bemutatói voltak, hanem igen jó alkal-
mat biztosítottak arra is, hogy a magyarság régi 
vezetői összejöhessenek és megbeszéléseket  foly-
tassanak.

Csuka 1995, 439.

1936. augusztus 20.
A kormány félhivatalos lapja, a Szamouprava cik-
ket jelentetett meg arról, hogy a Sztojadinovics-
kormány messzemenően előzékeny a kisebb-
ségekkel szemben, aminek a jele az is, hogy 
valósággal elősegíti a kisebbségek ünnepeinek 
a megtartását. […] Kossuthfalva és Feketehegy 
nagyszabású református ünnepségeket rendezett, 
és miután ebben az időben voltak a német tele-
pülések jubileumai, egymás után több magyar 
település is megtartotta jubileumi ünnepét.

Csuka 1995, 440.

1936. augusztus 21.
A Napló tudósítása szerint megjelent egy kor-
mányrendelet, amelynek értelmében a határsáv-
ban 50 kilométer mélységben az ingatlanokat 
csak akkor írják át telekkönyvileg, ha a vevő 
igazolni tudja szláv nemzetiségét. Ezzel Észak-
Bácskában teljesen megbénult az ingatlanforga-
lom, és csökkent az ingatlanok értéke.

Csuka 1995, 440–441.

1936. ősz
A magyar fi atalok mind nagyobb számban  ke-
resték fel a zágrábi főiskolákat is. Zágráb mint 
egyetemi város sokkal drágább volt, mint Belg-
rád, a magyaroknak rokonszenvesebb volt, mert 
a horvát ellenállást a lelkében minden magyar 

helyeselte. A Zágrábban tanuló magyar fi atalság 
általában kedvezőbb anyagi helyzetben volt, 
mint a Belgrádban tanulók, és részben ez az 
anyagi függetlenség volt a magyarázata annak, 
hogy a zágrábi magyar diákság teljesen a buda-
pesti diákság eszmevilágában élt, és ugyanolyan 
elveket vallott, mint a magyar vagy a német 
diákság ebben az időben. A magyar fiatalok 
megalakították kulturális egyesületüket, amely 
rögtön jelentős munkát kezdett, és később igen 
nagy hatást gyakorolt a magyar politikai életre is. 
A zágrábi diákság mozgalmainak nagy jelentő-
séget adott az, hogy valósággal politikai ifj úsági 
vezetőket nevelt ki magából, akik a jugoszláviai 
magyar népi mozgalom megindítói és irányítói 
lettek később.

Csuka 1995, 440.

A kormány a Dunai bánságban is elrendelte  a 
községi választásokat, a magyarság azonban  nem 
volt abban a helyzetben, hogy jelölteket állít-
hasson.

Csuka 1995, 441.

1936. szeptember 17.
Meghalt Pribicsevics Szvetozár, aki a magyar-
ság kulturális törekvéseinek egyik legnagyobb 
ellenzője volt.

Csuka 1995, 441.

1936. október 1.
A jugoszláv–magyar turisztikai egyezmény ér-
telmében fi lléres vonat érkezett Budapestről Sza-
badkára. Ezzel a vonattal sok száz rég elköltözött 
bácskai ember jött haza látogatóba.

Csuka 1995, 441.

1936. október 6.
A délvidéki magyarság mélységesen gyászolta 
Gömbös Gyulát, mert benne látta a revízió  út-
tö rőjét, és halálát olyan veszteségnek érezte, 
amelyet pótolni nem lehet.

Csuka 1995, 441.
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1936. október 23.
Az egykori Magyar Párt vezetői dr. Várady Imre 
vezetésével megjelentek Sztojadinovics minisz-
terelnöknél és Sztankovics földművelésügyi 
miniszternél, s a magyar iskolai és kulturális 
kívánságok teljesítését sürgették. A tíztagú kül-
döttség felkereste Korosec Antal belügyminisz-
tert is. Strelitzky Dénes hosszabb memorandu-
mot adott át neki, amely a magyarság politikai 
sérelmeit tartalmazta. A memorandum újból 
hangsúlyozta, hogy a Magyar Párt újjászervezése 
az első lépés a magyarság megbékítése felé. […] 
A tárgyalásnak mindössze annyi eredménye lett, 
hogy Szabadkán nem sokkal ezután nagygyűlést 
tartottak, amelyen a Magyar Párt régi vezetése 
teljes létszámban részt vett.  Követelésként ismét 
megfogalmazódott a Magyar Párt tevékenysé-
gének a megújítása. Dr. Nagy Iván ekkor már 
teljes egészében Zágráb felé fordult, és ezzel a 
szándékkal szemben a legélesebb ellenzéki  állás-
pontot képviselte. Hiszen ha a régi Magyar Párt 
vezetői és a kormány megállapodnak, a magyar-
ság egységét kockáztatják.

Csuka 1995, 442.

Az egykori Országos Magyar Párt Deák Leó és 
Streliczky Dénes vezette küldöttségét Belgrád-
ban fogadta Svetislav Stanković mezőgazdasági 
miniszter. A megbeszélés során kizárólag okta-
tási és kulturális gondokról esett szó. A magyar 
küldöttség tagjai újabb magyar nyelvű általános 
iskolai tagozatok nyitását kérték, és az időközben 
megfeneklett belgrádi magyar tanítóképzés meg-
újítását. Kérték, hogy a magyar osztályokban 
kizárólag magyarul is tudó tanítók tanítsanak. 
Fontosnak tartották megismételni a becskereki 
Magyar Közművelődési Egyesület és a szabadkai 
Népkör tevékenységének újbóli engedélyezését. 
A küldöttséget néhány percre fogadta a minisz-
terelnök Milan Stojadinović is.

Mészáros 1989, 132–133.

A volt jugoszláviai Magyar Párt vezetői meg-
jelentek dr. Sztojadinovics Milán miniszterel-
nöknél és a kormány több tagjánál, s előadták 
panaszaikat. Ennek a látogatásnak eredménye 
is van, az újvidéki báni kormányzósághoz leirat 
érkezett, s e leiratban a kormány felhatalmazta 
Rajics Szvetiszláv bánhelyettest, hogy a Dunai 
bánságban magyar kultúregyesület alapítását, 
illetve újra megnyitását engedélyezze. A jugoszlá-
viai magyar kisebbség régi sérelmét fogják ezzel 
orvosolni, hiszen hosszú évek előtt betiltották a 
becskereki Magyar Közművelődési Egyesületet, 
az ennek keretében alakult Szenteleky Kornél 
Irodalmi Társaság, valamint a szabadkai Népkör 
működését.

Láthatár, 1936. november–december. 377–378.

1936. október
A délvidéki magyarság több községben ünnepel-
te letelepedésének százötven éves évfordulóját. 
Így a pacsériak, a sztáramoravicaiak és a feketicsi 
reformátusok is az elmúlt hónapban ülték meg 
a letelepedés ünnepét. Mindhárom helyen népi 
játékok, a százötven év előtti szokások és a nép-
viselet bemutatása, a Gyöngyösbokréta színezte 
az ünnepet. A bánsági Szkorenovác nevű kis 
magyar község pedig ötvenéves letelepedésének 
ünnepét ülte meg fényes keretek között szeptem-
ber közepén. Az ünnepség a települő ősök teme-
tőjében kezdődött, este a műkedvelők előadták 
a Hazai kikérő című színdarabot.

Láthatár, 1936. szeptember–október. 333.

1936. november 9.
Becskereken újra megkezdte működését a  már 
hatvanesztendős Magyar Közművelődési  Egye-
sület, és vele egy időben megkezdődött a többi 
magyar egyesület újraengedélyezése és mun-
ká ja is.

Csuka 1995, 442.

Zomborban dr. Deák Leó életre hívta a Magyar 
Közművelődési Egyesületet, és Közép-Bácská-
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nak és Baranyának szinte minden községében 
megalakultak a közművelődési egyesületek.

Csuka 1995, 443.

Magossy Antal elnök vezetésével most már mint 
önálló egyesület újrakezdte munkáját a zombori 
Magyar Közművelődési Egyesület. Nehezen 
és körülményesen indult újra a munka, 1937. 
december 19-én Magossy Antal magyar dalok 
kíséretében a magyar nyelv szépségeiről tartott 
előadást; 1938. február 13-án Ady-emlékmű-
sorral léptek a közönség elé, melyen Kohlmann 
Dezső méltatta a nagy magyar költőt. November 
6-án dr. Strasser Géza előadását követően Dan-
te-emlékműsort rendeztek. Az egyesületnek 
újrainduláskor 1300 kötetes könyvtára volt.

Bokréta 1940, 66.

Dr. Kosztics Lázár, a szabadkai jogakadémia 
tanára a szabadkai városi közgyűlésen javasolta, 
hogy a tisztviselői kinevezéseknél vegyék fi gye-
lembe a magyarok kívánságait is, és az egyetem-
ről kikerülő fi ataloknak adjanak munkát a városi 
közigazgatási hivatalokban.

Csuka 1995, 443.

1936. november 24.
A jugoszláviai magyar lapok közölték, hogy a 
közoktatási miniszter rendelete értelmében meg-
szűnt a névvegyelemzés, a szülő maga dönti el, 
hogy államnyelvű vagy pedig kisebbségi nyelvű 
iskolába járatja a gyermekét.

Csuka 1995, 443.

1936. november 26.
Ivič Aleksa történész, egyetemi tanár a Dan 
című lapban publikált cikkében rámutatott: „Mi 
szerbek a világháború alatt sokat szenvedtünk 
a magyaroktól, akik azonban ebben a harcban 
idegen érdekek eszközei voltak. De végül is vajon 
örökké csak azt tartsuk szem előtt, ami elválaszt 
bennünket a magyaroktól, és megfeledkezzünk 
arról, hogy az új szerb kultúra Magyarországon 

fakadt, hogy az első szerb írók, költők és tudósok 
a 18. és 19. században Magyarország földjén 
születtek, hogy a szerb könyvek nagy részét 
akkor Budán nyomtatták, hogy Pesten alakult 
az első szerb közművelődési egyesület, a Matica 
Srpska, és hogy Tököli Száva Pesten alapította 
a Teke lij a numot, amely lehetővé tette a szerb 
intelligencia erős káderének megalakulását? 
Gondolkodásmódjukban a magyarok sokkal kö-
zelebb állnak hozzánk bármely más nemzetnél. 
A magyar nyílt, mint ellenfél bátor, és mint barát 
hű, megbízható. A szerb nehezen melegszik fel, s 
ha valakit megajándékoz bizalmával, az nyugod-
tan támaszkodhat rá.”

A visszatért Délvidék 1941, 509.

1936. november 30.
Értekezletet tartottak Szabadkán a régi Magyar 
Párt vezetői, és úgy döntöttek, bizonyos felté-
telek teljesítése esetén a községi választásoknál 
a kormánylistákat támogatják. A Magyar Párt 
vezetői azt remélték, hogy ennek ellenében újból 
megengedik a párt működését. A kormány ilyen 
messzire nem mert menni, csupán annyit tett 
meg, hogy engedélyezte több bácskai magyar 
egyesület működését, köztük a betiltott Nép-
körét is, amelynek nevét Magyar Olvasókörre 
kellett változtatni. A Magyar Olvasókör rend-
kívül határozottan fogott hozzá a munkához, 
alosztályokat létesített, és kulturális tevékeny-
ségét kiterjesztette a szabadkai tanyavilágra és a 
felső-bácskai községekre is. Most kezdődött meg 
tulajdonképpen a szabadkai tanyavilág beszerve-
zése a magyar kulturális munkába.

Csuka 1995, 444.

Az 1934. június 9-én betiltott szabadkai Nép -
kört több mint kétévi szünet után Magyar Ol-
vasókör néven újra bejegyezték, és az egyesület 
folytatta munkáját. Szükség volt a névváltozta-
tásra, mert a törvények szerint a hangversenyek, 
a színházi vagy kultúrelőadások után a teljes be-
vétel 45 százalékát vigalmi adóként felerészben 
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az állam, felerészben a város pénztárába kellett 
befi zetni. Mindamellett Szabadkán, ahol a lakos-
ság több mint 50 százaléka magyar volt, a magyar 
előadások idegen nyelvű rendezvénynek minő-
sültek, ezért fellépésenként külön 300 dinárt 
kellett fi zetni. Ez a teher már elviselhetetlennek 
bizonyult. Az alapszabály – és a név – megváltoz-
tatásával a választmány azt szerette volna elérni, 
hogy a könyvtárak és az olvasókörök adómentes 
tevékenységéhez hasonlóan a Magyar Olvasó-
körnek se kelljen működéséért súlyos pénzeket 
fi zetni. A megújulása keretében létrejött a Ma-
gyar Olvasókör Ifj úsági Kultúrosztálya is.

Garay 2012, 66.

1936. december 3.
A nagybecskereki Magyar Közművelődési  Egye -
sület megünnepelte fennállásának 60. évforduló-
ját. Az évi jelentés szerint az egyesület tagjainak 
száma 628-ról 828-ra emelkedett, a pártoló ta-
gok száma pedig 140. Az egyesületnek az elmúlt 
évben sikerült teljesen bebútoroznia az otthonát, 
és ezzel biztosította a 2561 kötetes könyvtárának 
az elhelyezését is. Dalárdája 36 tagot számlál, 
amely önálló dalestek megrendezésére is képes.

1936. december 5.
Dr. Várady Imre, dr. Strelitzky Dénes és dr. Deák 
Leó közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben 
tiltakoztak azok ellen a röpcédulák ellen, ame-
lyeken a szabadkai értekezletről a tényeknek nem 
megfelelő közlések szerepeltek.

Csuka 1995, 444.

Egészen különös helyzet állt elő. Budapest és 
Belgrád közeledtétől várták a magyar vezetők a 
jugoszláviai magyarság helyzetének a javulását, 
a jugoszláviai magyarság nagy tömegei pedig 
irtóztak ettől a közeledéstől, mert úgy érezték, 
hogy egy barátságos megegyezésben a revíziós 
tervek egy részét fel fogják áldozni.

Csuka 1995, 444.

1936. december 6.
Az önkormányzati választásokat a Dunai bán-
ságban 621 településen a Jugoszláv Radikális 
Közösség nyerte (70%).

Mészáros 1989, 137.

1936. december 19.
A szabadkai Magyar Olvasókör megtartotta 
első színpadi bemutatóját. A lelkes műkedvelők 
Fodor László Érettségi című vígjátékát mutatták 
be. A közönség hosszan ünnepelte a megújult 
egyesületet.

Garay 2012, 66.

1936. december
Belgrádba látogatott az első magyar kereskedel-
mi küldöttség.

Csuka 1995, 444.

Dr. Várady Imre a délvidéki magyar írókkal ma-
gyarországi körutazást tett, és számos budapesti 
író látogatott el Belgrádba és Újvidékre.

Csuka 1995, 445.

1936
Az 1936. évben Jugoszláviában az egész ország 
által fi zetett 1359,6 millió dinárnyi állami adó-
ból maga a Dunai bánság népe 392,8 milliót, az 
egész összeg 28,9%-át fi zette, tehát egy lakosra 
164,6 dinár évi adó esett, ami kimagasló teher a 
többi, nem magyarlakta bánsághoz képest.

Bánság Egy kat. holdra eső adó 1936-ban
Dunai 150,0 dinár
Szávai 32,0
Drávai 21,0
Moravai 21,0
Drinai 20,5
Vardári 16,0
Vrbászi 15,0
Tengermelléki 15,0
Zétai 7,0

Kisebbségvédelem, 1938. 6. sz. 36.
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Magyarországon meghozták a telepítésről és 
más birtokpolitikai reformokról szóló 1936/27. 
t. c.-et. A törvény meghozatalának célja – az 1. 
paragrafus szerint – az volt, hogy azokon a terü-
leteken, ahol az „közszempontokból kívánatos”, 
önálló gazdálkodásra képes birtokokat létesítsen, 
esetleg a már meglévő kisebb birtokokat a csa-
ládi ingatlanok szerzésének megkönnyítésével 
kiegészítse. Ez egyúttal elő fogja mozdítani 
„…az ország egyetemes érdekeinek leginkább 
megfelelő birtokmegoszlás kialakulását.” […] Ez 
a telepítési törvény az 1941–1944-es időszakban 
a Bácska, Baranya és a Muravidék megszállása 
idején szerepet fog játszani. Ez világosan kitű-
nik a Földművelésügyi Minisztérium Újvidéki 
Földbirtok-politikai Kirendeltsége tisztviselői 
számára sokszorosított anyagból is, amely a 
legfontosabb agrártörvények listáját és a tör-
vények kivonatait tartalmazza. […] A későbbi 
törvények – a zsidótörvények kivételével – az 
1920-as és 1936-os törvényekhez semmi újat 
nem tettek hozzá.

Lőrinc 1977, 50–52.

Minthogy a jugoszláviai magyarságnak nem 
volt olyan központi szerve, mely intézménye-
sen irányította volna az egyesületek keretében 
a népoktatást, Andrée Dezső, a Reggeli Újság 
főszerkesztője megalakította a Reggeli Újság 
Közművelődési Tanácsát. A célja az volt, hogy 
útbaigazításokkal és tanácsokkal támogassa 

azokat az egyesületeket, amelyek köznevelési 
feladatot vállalnak. Az ilyen egyesületeknek a 
népoktatás céljára egészségügyi, gazdasági, szo-
ciális, természettudományi és irodalmi tárgyú, 
kész tanulmányokat bocsátott a rendelkezésére, 
amelyeket azután az egyesületek az összejövete-
leiken felolvastak. A Közművelődési Tanács a 
Reggeli Újság keretében alakult meg, de nem volt 
egyesületi jellege, és nem volt alapszabálya sem. 
Tevékenységében Andrée Dezsőn kívül Kende 
Ferenc, a lap kiadóhivatalának főnöke, Bodroghy 
Szabolcs plébános, Dévay Lajos református espe-
res, dr. Draskóczy Ede ügyvéd, Dupp Bálint plé-
bános, Herresbacher Dénes plébános, Horváth 
Ferenc kertész, Magossy Antal tanár, Mohácsi 
Pál tanár, dr. Reöck Andor földbirtokos, Szabó 
B. Ferenc tanár, Szentgáli Boday József plébános, 
Szlávik Sándor gyógyszerész, Szigethy Béla 
főtisztviselő, Tilger Mihály főtisztviselő, Ugray 
Lajos tanár, Tomka Károly református lelkész és 
Vitkay Gyula kántor vettek részt. Az előadásokat 
már az első évben 80 egyesület vette igénybe, és 
400 összejövetelen közel ötvenezer hallgató je-
lenlétében olvasták fel. A Közművelődési Tanács 
tanácsokkal segítette az egyesületi könyvtárak 
megszervezését is.

Bokréta 1940, 148.

1936 (?)
Dr. Nagy Iván újvidéki lakása ellen bombame-
rényletet követtek el.

Csuka 1995, 438.



1937
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1937. január 1.
A Sztojadinovics-kormány amnesztiát adott a 
politikai foglyoknak. Az összes sajtóperben is 
pertörlést rendeltek el, és ezzel a horvátokat 
akarták megnyerni, mert a legtöbb politikai 
elítélt horvát volt, és valamennyi horvát lap ellen 
az eljárások hosszú sora folyt.

Csuka 1995, 445.

1937. január 24.
Az ómoravicai Református Egyházi Dalárda 
Dévay D. Lajos esperes-lelkész vezetésével bemu-
tatták a Juhászlegény, szegény juhászlegény című 
énekes játékot. A sokáig tétlenségre kárhoztatott 
egyesület 1936 augusztusában, az Egyházköz-
ség 150 éves jubileumán kezdte meg újra a 
működését. Ettől kezdve a fi atalok lendületes 
munkába fogtak, estélyeiken a szépirodalom és a 
zeneművészet kiváló alkotásaival szórakoztatták 
a közönséget.

Bokréta 1940, 50.

1937. január vége
Belgrádban aláírták a jugoszláv–bolgár örök bé-
keszerződést. Ezzel a Sztojadinovics-kormány a 
Róma–Berlin-tengely balkáni terveit igyekezett 
meghiúsítani.

Csuka 1995, 445.

A belgrádi politikai körök Szántó Gábort ekkor 
már csak megtűrték, és mint használhatatlan  esz-
közre tekintettek rá.

Csuka 1995, 446.

1937. február 5.
Svetislav Stanković mezőgazdasági miniszter 
Belg rádban ismét fogadta a magyar kisebbség 
küldöttségét, melynek ezúttal Sánta György, 
Vá ra dy Imre, Deák Leó, Strelitzky Dénes Bre-
zovszky Dénes és Brezovszky Nándor voltak a 
tagjai. Követelésüket öt pontba foglalták: (1.) 
Szüntessék meg az általános iskolákban a név-
elemzést; (2.) Tegyék lehetővé a magyarországi 

lapok és folyóiratok terjesztését; (3.) Engedé-
lyezzék a magyar tanítóknak a magyar osztályok-
ba történő visszahelyezését; (4.) A hatóságok 
engedélyezzék a magyar kultúregyesületek  mű-
 ködését; (5.) Újra nyíljon magyar évfolyam a 
belgrádi Tanítóképzőben. Érdemi előrelépés e 
kérdésekben azonban ezúttal sem történt.

Mészáros 1989, 147–148.

1937. február
Megalakult a szabadkai Magyar Olvasókör ének -
kara, melynek elnökévé dr. Hősz Dezsőt válasz-
tották. Társelnökök Havas Károly és Richter 
János voltak. Az énekkar hamarosan több mint 
kilencven tagot számlált. A vezetésével Fehér 
Ödön karnagyot bízták meg.

Garay 2012, 68.

1937. március 1.
Vajdasági irodalmi estet rendezett a szabadkai 
Magyar Olvasókör kultúrbizottsága. Az est 
során fellépett Timár Ferenc, Gál László és 
Dudás Kálmán költők, Szirmai Károly, Majtényi 
Mihály és Cziráky Imre elbeszélők. Csuka János 
a kisebbségi ember lelkivilágáról tartott előadást. 
Ulreich Inke két Bartók-zeneművet zongorázott. 
Schuh Gyula Ady-versre írt dalát, valamint Lányi 
Ernő egy dalát Csiff áry Mária adta elő. Pataki 
László Bencz Boldizsár egy versét szavalta el. 
Köszöntőt és zárszót Vad Lajos, az Alföld szer-
kesztője (az est rendezője) mondott.

Garay 2012, 69.

1937. március 16.
A szabadkai Magyar Olvasókör Ifj úsági Kultúr-
osztálya vajdasági költőket látott vendégül. 
Timár Ferenc, Koósz László és Dudás Kálmán 
költeményeihez Havas Károly mondott beve-
zetőt.

Garay 2012, 69.
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1937. április 29.
A Szabadkán született nagy magyar költő em-
lékére a Magyar Olvasókör Kosztolányi-estet 
rendezett. A rendezők arra törekedtek, hogy 
Kosztolányi költészetét illő környezetben mu-
tassák be, ezért Kosztolányi Dezső még Szabad-
kán élő hozzátartozóitól beszerezték azokat a 
bútordarabokat, amelyek között a költő ifj úságát 
töltötte, s amelyek közül nem egyet verseiben is 
megörökített. Bevezető előadást Jász (Brenner) 
Dezső, Kosztolányi egyik rokona tartott. Kosz-
tolányi legszebb költeményeit Garay Béla és 
Nojcsek Tusi szavalta. Az est igazi meglepetése 
Csáth Géza addig ismeretlen Kosztolányi-da-
lainak előadása volt. Az eddig titokban őrzött 
Csáth-kottákat az író Szabadkán élő édesapja, 
dr. Brenner József nyugalmazott városi főügyész 
bocsátotta a Magyar Olvasókör rendelkezésére.

Garay 2012, 72.

1937. június 14.
Zágrábban megalakult a Magyar Olvasókör, 
amelynek első elnöke az újvidéki születésű Re-
gényi József volt. Zágráb most már elég népes 
magyar kolóniával rendelkezett, mert Bácska 
folyton növekvő elszegényedésével párhuzamo-
san mindig nagyobb volt a magyar kivándorlás a 
tiszta szláv vidékekre, és körülbelül 1930 óta igen 
sok magyar telepedett le Zágrábban is.

Csuka 1995, 448.

1937. július 7.
Kánya Kálmán magyar külügyminiszter nyilat-
kozata szerint a kölcsönös rokonszenv elősegíti a 
jugoszláv–magyar viszony további fejlődését.

Csuka 1995, 448–449.

A volt magyar vezetők, különösen Deák Leó a 
szórványmagyarságot igyekeztek megmenteni. A 
Szlavóniában és Szerémségben elszórtan a szláv 
többség közé beékelten élő magyarok helyzete 
igen nehéz volt. Nem voltak iskoláik, nem voltak 
egyesületeik, nem voltak könyveik, és az a veszély 

1937. március 25.
A magyar–jugoszláv barátság újabb jelének  te-
kin tették, hogy Ciano gróf olasz külügymi-
niszter hivatalos belgrádi látogatásra érkezett, 
és olyan politikai és gazdasági szerződéseket 
írt alá, amelyek minden konfl iktust békés úton 
igyekeztek elintézni. Röviddel Ciano látogatása 
után a kisantant külügyminiszterei Belgrádban 
értekezletet tartottak, és azon lefektették a Ma-
gyarországgal és Ausztriával szembeni politiká-
juk alapelveit.

Csuka 1995, 446.

1937. április 18.
Hiába törölték el miniszteri rendelettel a név-
vegy elemzést, a gyakorlatban továbbra is alkal-
mazták. Ezért Várady Imre, Strelitzky Dénes 
és Deák Leó újabb kihallgatáson jelent meg 
Ko rosec Antal belügyminiszternél, Szosovics 
közoktatásügyi miniszternél és Sztojadinovics 
miniszterelnöknél. Általános ígéreteken kívül 
azonban mást nem kaptak. A látogatás május 
elsején megismétlődött, hasonlóan eredmény-
telenül.

Csuka 1995, 447.

A Glász Matice Szrpszke, a Szrpszka Maticának a 
hivatalos folyóirata Kossuth Lajos azt  üzen te cím-
mel cikket közölt, amelyben azt köve telte, hogy 
Kossuth Lajos koncepciójának  szel le mé ben te-
remtsék meg a dunai államok együttmű ködését. 
A jugoszláviai magyarság bizonyos  szkep szis-
sel fogadta ezt a kezdeményezést, mert bár nyil-
vánvaló volt, hogy a szerbség egyre szorongatot-
tabb külpolitikai helyzetében a legszívesebben 
egy dunai konföderáció kivezető útját szeretné, 
a magyarság ezt a gondolatot nem fogadhatta el, 
mert világos volt, hogy a szerbek, akik folyton 
arra hivatkoztak, hogy fi atal és erős nép, amely-
nek egyedül van erős, jól felszerelt és jól kiképzett 
hadserege a Duna völgyében, a dunai konföderá-
cióban a vezető szerepet akarják igényelni.

Csuka 1995, 448.
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fenyegetett, hogy a gyermekeik leszakadnak  a 
magyar nemzetről. Dr. Deák Leó kezdeménye-
zésére földműves-egyesületeket alakítottak ezek-
ben a szór vány magyar településekben, és komoly 
akció kezdődött arra vonatkozóan is, hogy falu-
könyvtárakat létesítsenek, és a szláv iskolákban 
tanuló magyar gyermekeket magyar könyvekkel 
lássák el.

Csuka 1995, 450.

Az első magyar fi lm, amelyet a délvidéki magyar 
városokban vetítettek a Hotel Kikelet volt.

Csuka 1995, 450.

1937. július 23.
A szkupstina heves viták után 167 : 129 arányban 
megszavazta a Vatikánnal kötött konkordátum 
becikkelyezését, de a pravoszláv egyház és a  szerb 
közvélemény továbbra is hevesen ellenezte a meg-
ál lapodást. A Szent Szinódus folytatta a meg-
hirdetett küzdelmét, és a kormány pravoszláv 
tagjait, a szkupstina elnökét, s a konkordátumot 
megszavazó pravoszláv képviselőket megfosztot-
ta vallási jogaiktól. Tovább támadták a konkor-
dátumot illegális röpiratokkal is.

Salacz 1975, 110.

1937. augusztus 25.
Szabadkán Dalárda néven megkezdte munká-
ját a Magyar Olvasókör énekkara. Az alakuló 
közgyűlésen Fehér Ödön karnagy vezetésével 
eldöntötték, hogy az énekkar vegyeskarként 
fog működni azon a magas színvonalon, amely 
a magyar dalt megilleti. Néhány nappal később, 
augusztus 29-én megválasztották a vezetőséget 
is. Díszelnökké Božidar Ristićet, a szabadkai 
Szerb Dalárda elnökét, Szmik Gyula gyógysze-
részt, az Óbecsei Dalárda elnökét, dísztagokká 
pedig Zwirschitz Károlyt, a zombori Iparos Da-
lárda és Becskeházi Sándort, az újvidéki Iparos 
Dalárda elnökét választották.

Garay 2012, 74.

1937. október 10. 
A szabadkai Magyar Olvasókör tisztújító közgyű-
lést tartott, amelynek vezetői két listával  jelen-
tek meg. Az egyik Nojcsek Gézának, a régi elnök-
nek a listája, a másik Janiga János listája, amely 
keresztény nemzeti alapon állónak tüntette fel 
magát, bár ezen is szerepeltek zsidók. A Nojcsek-
lista 370, a Janiga-lista 212 szavazatot kapott, és 
a kisebbségben maradt ellenzék, amelynek magja 
Macskovics Benedek mérnők és dr. Veréb Gyula 
ügyvéd csoportja volt, kivonult a Magyar Olva-
sókörből és életre hívta a Katolikus Kört, amely 
a bunyevác Katolikus Körnek alosztálya volt, és 
a magyarbarátnak nem mondható Budánovics 
Lajos püspök irányítása alatt állott.

Csuka 1995, 451.

A Bácskában lévő ferencesek arra történő hivat-
kozással, hogy a magyar hívők lelki gondozására 
nincs elég papjuk, a budapesti provinciálistól 
kértek magyar szerzeteseket. Az engedélyt erre 
nem kapták meg, azonban a magyar lelkipász-
torkodásnak már az is komoly előnyére vált, 
hogy megengedték, hogy a romániai ferencrendi 
provincia küldjön lelki gyakorlatokra magyar 
papokat a Délvidékre.

Csuka 1995, 452.

1937. december 18. 
A szabadkai Magyar Olvasókör vezetősége száz-
húsz terítékes társasvacsorán ünnepelte Garay 
Béla színházi működésének huszonötödik év-
fordulóját. Az Olvasókör nevében dr. Streliczky 
Dénes ügyvezető elnök üdvözölte a jubilánst, 
de köszöntőt mondott dr. Nagy Ödön és dr. 
Szántó Gábor is.

Garay 2012, 76.

1937
A Belgrádban megjelent La Yugoslavie par les 
chiff res 1937. című kiadvány oktatásra vonat-
kozó statisztikáját közölte a Kisebbségvédelem 
1938. 2–3. száma. A szerző kiemelte: szokatlan, 
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hogy a jugoszláv hatóságok az ország társadalmi 
és gazdasági helyzetéről statisztikai adatokat is 
közölnek. Jugoszláviában a magyarok az összla-
kosság számának mindössze 3,90%-át teszik ki; 
az 1935–1936-os tanévben összesen 33 óvodai 
tagozatuk (5,9%) és 452 elemi osztályuk (1,8%) 
volt. Az elemi iskolai tagozatokon 26.605 diák 
tanult (1,9%), akiket 446 tanító oktatott (1,4%). 
A számbelileg nem sokkal nagyobb, 4,22%-nyi 
német kisebbségnek 769 tanítója van (323-mal 
több, mint a magyaroknak), bár ez is csak  2,5%-a 
az összes tanítói társadalomnak. Míg a magyar-
ságnak 26 605 gyereket sikerült beiskoláztatnia, 
a németeknek 39 927-et, mintegy 50%-kal töb-
bet, a maguk 725 osztályában.

Kisebbségvédelem, 1938. 2–3. szám, 27–32.

A Jugoszláv Földművelésügyi Minisztérium  év 
végén közzétette a végrehajtott agrárreform  ada-
tait.

A kisajátított birtokok tulajdonosai 
nemzeti hovatartozásuk szerint

Birtok Birtok összes  ebből
 száma  területe kisajátítva
                               h e k t á r b a n
magyar 
állampolgártól  61 126 455 90 062
magyar nemzetiségű jugoszláv 
állampolgártól 62 53 396 20 622
német nemzetiségű külföldi 
állampolgártól 26 95 526 64.671
német nemzetiségű jugoszláv 
állampolgártól 72 90 986 43 331
jugoszláv nemzetiségű jugoszláv állam-
polgártól  ( Jugoszlávia északi tartományaiban)
 135 223 626 88 886
állami, községi és egyéb birtokokból 
( Jugoszlávia északi tartományaiban) 
 364 684 031 247 565
magán- és közbirtokok Jugoszlávia egyéb 
részein - -  1 929 344

összes, újra elosztott 
föld - - 2 484 481
a) Magyar állampolgárok kisajátított birtokai
Szlovéniában 7 14 989 11 784
Horvát-Szlavónországban
  13 37 267 20 922
Vajdaságban 41 74 199 57 356
összesen 61 126 455 90 062

b) Magyar nemzetiségű jugoszláv állampolgárok 
kisajátított birtokai
Szlovéniában 1 5 011 3 042 
Horvát-Szlavónországban
 11 17 340     6 434
Vajdaságban 50 31 045   11 146
összesen 62 53 396   20 622
összesen a + b 123 179 851 110 684

Kisebbségi Körlevél, 1938. 1. sz. 28–29.

A délvidéki agrárreform azért jelentett a magya-
 rok számára súlyos csapást, mert nemcsak  a 
(magános) nagybirtokosok és a vállalatok  bir-
tokaira terjedt ki, hanem a közületek, a városok,
a községek és az egyházak földjeire is. A bács-
kai városok, községek legnagyobb részének 
igen nagy, értékes földbirtoka volt. Szabadka 
a régi Magyarország egyik legnagyobb latifun-
diumának volt a tulajdonosa, Zentának, Ma gyar-
kanizsának és a kisebb községeknek – Adának, 
Mo holnak, Topolyának – is nagy községi  földjei 
voltak. Jelentős földterületek voltak a közbirto-
kosságok tulajdonában, legtöbbnyire legelők. 
Ezeket mind elvették, éppúgy, ahogy elvették a 
katolikus egyházközségek, zárdák, iskolaalapok 
földjeit is. A községi földek eddig nem voltak 
házi kezelésben, hanem a községek, a városok 
a földek nagyobb részét örökbérletek formájá-
ban bérbe adták, és éppen azért, mert a magyar 
elemeknek volt aránylag a legkevesebb saját 
földjük a Délvidéken, a bérlők túlnyomó rész-
ben földnélküli magyarok voltak, akik a bérelt 
földeken sok helyen belterjes gazdálkodással, a 
városok közelében kertészkedéssel nagyon jól 
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boldogultak. Az agrárreform végrehajtása során 
ezeket a földterületeket vették el, ami egy csapás-
ra kenyértelenné tette a délvidéki magyarságnak 
egyik legdolgosabb, leghasznosabb rétegét. 

A délszláv telepítés végrehajtása teljesen el-
hibázott és átgondolatlan volt. Még nemzeti 
szempontból is káros volt a szlávságra nézve, 
mert a délvidéki alföldi tájra legnagyobbrészt 
a boszniai hegyes vidékekről és a horvátor-
szági Likából, valamint Montenegróból való 
embereket költöztettek. Ezek nem tudtak mit 
kezdeni a nekik juttatott dús, bácskai földdel, és 
az volt a szerencsésebb, mármint szerb nemzeti 
szempontból, ha – amint az gyakran megtör-

tént – a szabályok és előírások kijátszásával  a 
nekik juttatott nyolcholdas percellát bérbe  ad-
ták valamelyik magyarnak, és visszamentek a 
hegyek közé.

Az elszerbesítési tendenciák egyáltalán nem 
vezettek eredményre, az újvidéki szerb sajtó 
gyakori panaszai azt bizonyították, hogy már az 
1930-as évektől kezdve bizonyos „magyaroso-
dás” mutatkozott a telepesek között. Különösen 
a felső-bácskai részeken elhelyezkedett telepesek 
gyerekei legnagyobbrészt megtanultak és jól 
beszéltek magyarul, míg a szomszédságban élő 
magyarok egyáltalán nem tanultak meg szerbül. 
(Csuka János: A délszláv agrárreform)

Kisebbségi Körlevél, 1942. 3. sz. 170–175.
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1938. január 5.
Dr. Strelitzky Dénes, a Magyar Olvasókör ügyve-
zető elnöke a Naplóban bejelentette lemondását 
azzal az indokkal, hogy nem sikerült az elgon-
dolása, hogy a Magyar Olvasókört depolitizálja, 
és a legnagyobb magyar egyesületbe tömörítse a 
szabadkai magyarságot. E cél érdekében tárgyalt 
Szántó Gáborral is, ám ezt a régi magyar veze-
tés nem hagyta jóvá, így Strelitzky Dénesnek 
távoznia kellett.

Csuka 1995, 453.

1938. január 10.
Tizenegy új szenátort neveztek ki, közöttük 
egyetlen magyar sem volt. Grassel György német 
szenátort viszont ismét kinevezték. […] A német 
vezetők hosszú idő óta elégedetlenek voltak dr. 
Krafft   Istvánnal, akit a Deutsches Volksblattban 
dr. Moser Hans képviselő nyílt levélben szólított 
fel, hogy vonuljon vissza. Krafft   ellen az volt a 
vád, hogy túlságosan érdeklődött a német gaz-
dasági egyesületek üzletei iránt, és más felada-
taival kevesebbet törődött. A vita végül Krafft   
lemondásával végződött. A magyarság körében 
általános meglepetést keltett ez a döntés, mert 
Krafft István egészen nag yszabású közéleti 
munkássága alatt nem tudott felmelegedni a 
magyarsággal szemben, és teljesen közömbös 
volt abban a kérdésében, hogy a jugoszláviai 
kisebbségek együttműködjenek.

Csuka 1995, 453.

1938. január 20.
Milan Stojadinović a sajtónak adott nyilatkoza-
tában, majd február 1-jén a Szent Szinódushoz 
intézett hivatalos leiratában közölte: a Vatikán-
nal kötött konkordátum ratifi kálásának kérdé-
sét a kormány levette a napirendről. Egyúttal 
megígérte, hogy a szerb pravoszláv egyház  fő-
hatóságát minden olyan lépésről előzetesen 
értesíteni fogja, amely a jugoszláv állam és a 
Szentszék közötti viszony szabályozására irányul. 
A konkordátum elejtésével a katolikus egyház-

nak a délszláv államhoz való viszonya továbbra 
is rendezetlen maradt, jóllehet az összes többi 
egyházakét már törvényekben rendezték: 1929-
ben a szerb ortodox egyházét, 1931-ben a mo-
hamedánokét, 1933-ban pedig a protestáns egy-
házakét és a zsidókét is. A konkordátum méltó
helyet biztosított volna a katolikus egyháznak az 
államban, s az ortodox egyházzal egyenrangúvá 
vált volna. 

Salacz 1975, 110–111.

1938 januárjától
A zombori Magyar Közművelődési Egyesület 
analfabétákat oktató, továbbá magyar helyesírási 
és irodalmi tanfolyamot tartott fenn.

Bokréta 1940, 66.

1938. február 13.
Az óbecsei Magyar Népkörben lélekemelő  ün-
nepség keretében adták át a jugoszláviai ma-
gyarság legnagyobb művelődési kitüntetését, az 
Ezüstkoszorút Cziráky Imre írónak. Az ünnep 
alkalmával a közönség zsúfolásig megtöltötte a 
Népkör dísztermét, az írótársadalmat Szirmai 
Károly, a Kalangya főszerkesztője képviselte. 
Cziráky felolvasta egyik, a kisebbségi életről 
szóló novelláját, majd Draskóczy Ede, a Népkör 
és a Szenteleky Társaság elnöke tanulmányában 
méltatta Cziráky munkásságát, és átadta az 
Ezüstkoszorút. A közönség sokáig lelkesen ün-
nepelte a népszerű írót.

Láthatár, 1938. március, 93.

1938. február 24.
Szimonovics Milán igazságügyi miniszter  ren-
delete értelmében az újvidéki és a zágrábi  sem-
mítőszék területén a határsávban minden ingat -
lanátíráshoz külön engedély szükséges. A rende-
letet a legnagyobb szigorúsággal érvényesítették. 
A kisebbségek számára a határ mentén lehetet-
lenné tették nem csak a föld, hanem a házvásár-
lást is, és egy házhely, vagy egy-két kapa szőlő 
megvásárlása a magyarok számára már lehetetlen 
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minisztert, és a magyar tanítói utánpótlás ügyé-
ben folytattak megbeszélést.

Csuka 1995, 454.

1938. április 10.
Belgrádban Svetislav Stanković mezőgazdasági 
és Dimitrije Magarašević oktatási és művelődési 
miniszter ismét fogadta Várady Imrét és Deák 
Leót, akik újból a magyar oktatás, az egyesületi 
munka és a szabad birtokvásárlás terén fölhal-
mozódott megoldatlan kérdésekről beszéltek. 
Ígéretet kaptak a problémák rendezésére vo-
natkozóan, a valóságban azonban a jugoszláv 
politikai életben egyre nőtt a bizalmatlanság a 
magyar kisebbségi közösséggel szemben.

Mészáros 1989, 158.

1938. április 20.
Hivatalos jelentést adtak ki arról, hogy Jugoszlá-
viában nem lesz zsidótörvény. A belgrádi lapok 
azt is közölték, hogy Pál régensherceg kihallga-
táson fogadta a belgrádi zsidó hitközség elnökét, 
dr. Albala Dávidot, aki előtt hangsúlyozta, hogy 
a legnagyobb rokonszenvvel viseltetik a szerbiai 
zsidók iránt.

Csuka 1995, 455.

1938. május 8.
A szabadkai Magyar Olvasókör Ifj úsági Kul túr-
osztálya Kuruc-estjének bemutatását betiltotta 
a rendőrség. A fiatalok a műsort meghívott 
közönség előtt, zárt ajtók mögött adták elő. Az 
est záró részében bemutatták Vidor Imre Fazekas 
főhadnagy című egyfelvonásosát, mely a Ludas 
Matyi szerzőjének franciaországi kalandjait tárta 
a nézők elé.

Garay 2012, 82.

1938. május 10.
Draskóczy Ede Előszó című bevezetőjével megje-
lent a Milyen pályára lépjek? című pályaválasztási 
kalauz. „Az egyén és a nép boldogulása kétségte-
lenül szorosan összefügg – írta Draskóczy Ede –, 

volt. A rendelet rettenetes korrupciót teremtett, 
mert az ügyintézést vállaló szerbiai ügyvédek 
vagyonokat szereztek azzal, hogy a magyarok, 
németek vagy zsidók számára megszerezzék az 
átírás engedélyét.

Csuka 1995, 454.

1938. február utolsó napjai
Megjelent az ingatlan vag yon eladásáról és 
bérbeadásáról szóló rendelet, melyet a jugoszláv 
hivatalok többnyire akkor alkalmaztak, ha a Szla-
vónia és a Vajdaság területén német vagy magyar 
kisebbséghez tartozó tulajdonos földterületet 
kívánt vásárolni. A hatóság különösen szigo-
rúan alkalmazta a rendeletet, ha a földvásárlás 
a határ menti térségben történt. A rendelet is 
a kisebbségi közösségek gazdasági ellehetet-
lenítését szolgálta. Az agrárreform lezárását 
követően a kisebb-nagyobb földterülethez jutott 
dobrovoljacok – akik a mezőgazdasági ismeretek 
híján nem boldogultak a birtokukkal, és ezért 
egyre nagyobb adósságot vettek a nyakukba – 
rendre eladták azt a földműveléshez értő német 
vagy magyar gazdálkodónak. A német közösség 
ekkor már jelentős hiteleket kapott Németor-
szágtól, így hatalmas lendülettel vásárolta (visz-
sza) a földeket. Mellettük nem egyszer a magyar 
gazdák is gyarapították a birtokaikat, s ez a ju-
goszláv hatalom számára elfogadhatatlan volt. A 
rendelet egészen a háború kitöréséig érvényben 
maradt, és hatékony eszköznek bizonyult a ha-
talom kisebbségei iránt gyakorolt politikájában.

Mészáros 1989, 156.

1938. március 12.
Megtörtént az Anschluss, a német csapatok  meg-
szállták Ausztriát, és az ország a Német Biroda-
lom részévé vált.

Benda 1983, 952.; Mészáros 1989, 157.

1938. április 8.
Várady Imre és Deák Leó felkeresték Magarásevics 
Sándort, az újonnan kinevezett közoktatásügyi 
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és a mi sorsunkban sokszoros jelentőséget nyer. 
Éppen azért a magyar népi közösség szempontjá-
ból csak azok a foglalkozások értékesek, amelyek 
azon a területen gyakorolhatók, ahol éppen a 
magyarság él. Nekünk minden tanult, képzett, és 
mesterségben jártas egyén rendkívül becses, de a 
mi népünk közvetlen hasznára csak az lehet, aki 
a mi népességi területünkön telepszik le, és így 
önkéntelenül is bekapcsolódik abba a kollektív 
életbe, melyet nemzeti életnek nevezünk. […] 
És végül megint az ifj úsághoz szólok. Választ-
hattatok bármilyen foglalkozást vagy pályát, 
tehettétek ezt legjobb belátásotok szerint, vagy 
mások és a viszonyok befolyása vagy kényszere 
alapján, lehettek boldogok a pályátokon, vagy 
teher lehet az néktek – egyetlen eggyel tartoztok 
magatoknak és népeteknek: legyetek a többi-
eknél készültebbek és különbek. Higgyétek el, 
ebben rejlik minden erőnk. Higgyétek, valljátok, 
tegyétek, és ti lesztek a jövő oszlopai.”

1938. május 26–29.
Budapesten megrendezték a XXXIV. Eucharisz-
tikus Világkongresszust.

Balogh–Gergely 1993, 221.

Budapesten rendezték meg a XXXIV. Eucharisz-
tikus Világkongresszust, melyen Jugoszláviából 
hetven katolikus pap és mintegy kettőezer hívő 
vett részt.

Mészáros 1989, 159.

1938. június 11–12.
Belgrádban az I. Jugoszláv Nemzetek Fesztiváljá-
ra meghívót kapott a gombosi Gyöngyösbokréta 
is. A közönség nagy tetszéssel fogadta a bemuta-
tott magyar népviseletet és a fergeteges táncot. 
Egy évvel később, 1939-ben a II. fesztiválon a 
gombosiak szerepléséről a következőket írta a 
Politika: „A tegnap esti műsorba élénkséget és 
temperamentumot fokozott mértékben vittek a 
Bogojeváról érkezett jugoszláviai magyar tánco-
sok. Öt pár rendkívül festői és mutatós viselet-

ben, tüzes magyar cigányzene mellett mutatta be 
a csárdást, a magyarság oly temperamentumos 
táncát, ezt követen pedig egy pár a lakodalmi 
kettőst táncolta el. Ezt követően az egyik táncos 
ifj ú, Tamaskó Antal a mulató magyar legényt 
mutatta be. A bogojevói tánccsoport különösen 
nagy sikert aratott a tüsköm nevű, rendkívül régi 
magyar néptánccal. Festői viseletével a tánc-
csoport élénkséget és örömet hozott a fesztivál 
életébe. Különösen a lányok egymásra öltött 
hat széles szoknyája aratott nagy sikert. Virágos 
ruháikban és karcsú pruszlikjukban olyanok ők, 
mint a vidám lepkék.”

Bokréta 1940, 81.

1938. június 26.
Ülést tartott a szabadkai Magyar Olvasókör. 
Dr. Veréb Gyula felszólalásában hangsúlyozta: 
ő és csoportja keresztény és magyar nemzeti 
művelődési munkát kíván folytatni az Olvasó-
körben. E közgyűlésnek Szabadka határán túl 
kiterjedő jelentősége volt, mert az elégedetlen 
Veréb–Macskovics-csoport állandó agitációja 
erősen zavarta a legnagyobb magyar egyesület 
munkáját, és visszautasításuk lehetővé tette, 
hogy Szabadkán kívül alakuljon ki magyar kul-
turális mozgalom, amely erőteljesebben fordult 
az új idők szava felé.

Csuka 1995, 456.

1938. július 3.
Anton Korosec belügyminiszter rendeletet  adott
 ki, amelynek értelmében a kisebbségi vidékeken 
a köztisztviselőknek meg kell tanulni a kisebb-
ségek nyelvét. A rendelet megjelenése után 
azonban semmi nem történt.

Csuka 1995, 455.

1938. július
Újvidék új képviselő-testületet kapott, amelyet 
a kormány nevezett ki, és szerb részről  nagy 
megértésnek tüntették fel azt, hogy a magyar-
ság és a németség hat-hat képviselőt kapott. (A 
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legnagyobb terror idején, 1928-ban a magyar-
ságnak 16 képviselője volt az újvidéki önkor-
mányzatban.)

Csuka 1995, 456.

1938. július
A Kalang yában megjelent Somorja Sándor 
egyetemi hallgató A jugoszláviai magyar egye-
temi hallgatók című tanulmánya. Az írása beve-
zetőjében a szerző rámutat: „Minden kisebbségi 
politika sarkalatos pontját a kultúrkérdések 
alkotják. A kisebbségi mozgalmak vezetésé-
nek életrevalósága és súlya e gondolat helyes 
és idejében [történő] felismerésétől függ. Ezt 
bizonyítják pl. Vojvodinában a szerbek harcai 
1918-ig, s azóta a mi tapasztalataink is. Sajnos 
[…] a jugoszláviai magyarság húszéves kisebbségi 
élete alatt nem tudott sem egységes kisebbségi 
mozgalmat megindítani, sem pedig kitartó, 
következetes, céltudatos, a helyi viszonyoknak 
megfelelő iskolaprogramot megvalósítani. […] 
Az ifj úság tettereje széthullhat, helytelen irányba 
terelődhet, ha segítségre, megértésre nem talál. A 
történelem útmutatása pedig szervező, irányító 
munkát követel. Ha mindazt, ami nekünk drága, 
kisebbségi sorsunkban is igazán meg akarjuk 
őrizni, s kultúránkat fejleszteni, akkor az egész 
eddigi kultúrpolitikát új alapokra kell fektetni.”

Kalangya, 7. sz. 289–336.

1938. augusztus 2.
Lévay Endre a Naplóban megjelentette Magyar 
őstehetségek kiállítása a szuboticai Magyar 
Olva sókörben című írását: „A szuboticai Ma-
gyar Olvasókör ifj úsági kultúrosztálya a fi atal 
művészgeneráció egy nagy csoportjának fel-
kérésére magára vállalta egy kollektív kiállítás 
megrendezését, amelyen minden tehetséges 
fi atal magyar festő, rajzoló, karikaturista és  szob-
rász részt vehet.” […] Erre a maga nemében 
művészettörténeti kiállításra több helységből 
tizenhét fi atal festő, szobrász, grafi kus jelentke-
zett, kilencven alkotással. […] A Napló másfél 

hasábon foglalkozott a fi atal képzőművészek 
kiállításával…(Meg jeg yzés: Hang ya András, 
Boschán György, Almási Gábor, Reszler Ilona, 
Veréb Ilonka, Gottesmann Tibor, Nagy Sándor, 
Szabó György, Ács József műveit ekkor már a 
Híd is közölte.)

Lévay 1980, 331–332., 334.

1938. augusztus 20–29.
A kisantant államok és Magyarország küldöttei 
Bledben konferenciát tartottak. Csehszlovákia, 
Románia és Jugoszlávia elismerte Magyarország 
fegyverkezési jogát, és ígéretet tettek a magyar 
kisebbségek helyzetének javítására.

Benda 1983, 956.

1938. augusztus utolsó napjai
Deák Leó és Strelitzky Dénes Stockholmban 
részt vett a Népszövetség kisebbségek helyzetével 
foglalkozó konferenciáján.

Mészáros 1989, 161.

1938. szeptember 14.
Letartóztatták dr. Pummer Sándor újvidéki szár-
mazású topolyai ügyvédet, aki politikai pályafu-
tását a Magyar Pártban kezdte meg, azután Nagy 
Iván csoportjának egyik igen agilis vezetője volt. 
Államellenes bűncselekménnyel vádolták, és dr. 
Pummer hónapokig volt vizsgálati fogságban, 
végül felmentették, és szabadlábra helyezték.

Csuka 1995, 456–457.

1938. október 10.
A szabadkai képzőművészeti kiállítás keretében 
A modern képzőművészet címmel Ács József 
tartott előadást.

Lévay 1980, 338.

1938. október 14.
A szabadkai képzőművészeti kiállítás keretében 
Művészet és társadalom címmel Stern Emil tar-
tott előadást.

Lévay 1980, 338.
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1938. október
Javában tartott a választási kampány. Bizonyossá 
vált, hogy a Jugoszláv Radikális Közösség a to-
polyai választókerületben már nem Szántó  Gá-
bort, hanem Fodor Gellért horgosi gazdát állítja 
jelöltnek.

Mészáros 1989, 169.

1938. november 2.
A bécsi Belvedere-kastély aranytermében a  ten-
gely hatalmak (Németország és Olaszország) ki-
hirdették a döntőbírósági határozatot. Az  első bé-
csi döntés értelmében Csehszlovákiából 11.927 
négyzetkilométer terület 869.299 lakossal – 
melynek 86,5%-a magyar, 9,8%-a szlovák volt 
– visszakerült Magyarországhoz. A vitatott  vá-
rosok közül Kassa, Ungvár és Munkács Ma-
gyarországhoz került, Pozsony és Nyitra Cseh-
szlovákiában maradt. Három nappal később 
megkezdődött a magyar csapatok bevonulása a 
Felvidékre és Kárpátalja déli területeire.

Benda 1983, 960.

A jugoszláv hatóságok frissen elkészített felmé-
rése szerint Bácska nemzetiségi összetétele igen 
kedvezőtlen képet mutatott: a 46%-nyi szláv 
lakossággal szemben a magyarok és a németek 
aránya 53% volt. Ezért azonnal javasolják a kö-
vetkező rendeletek életbe léptetését: 1. meg kell 
akadályozni az ingatlanok „nem szláv elemek” 
által történő fölvásárlását; 2. pénzalapot kell 
teremteni a földek fölvásárlására, amit azután a 
szláv lakosság tulajdonába adnának; 3. a birtok-
vásárlási tilalmat a határ mentén mélységében 
100 kilométerre kell kiterjeszteni; 4. a nagybir-
tok addig engedélyezett területét 200–300 hek-
tárra kell csökkenteni, és a kisajátított földeket 
a Közép- és Észak-Bácska területére betelepített 
nincstelen szláv lakosok között kell szétosztani; 
5. minden korábbinál erőteljesebben végrehaj-
tani az elszlávosításra vonatkozó programot. A 
javaslatot a jugoszláv Katonai Főparancsnokság 
is véleményezte, és helybenhagyta.

Mészáros 1989, 163–166.

1938. november 20.
Az egykori Országos Magyar Párt vezetői – akik 
elégedetlenek voltak Svetislav Stanković mező-
gazdasági miniszter be nem váltott ígéretei miatt 
– Nagybecskereken tartott megbeszélésükön 
bejelentették a választásoktól való tartózkodást. 
A döntés azonban nem volt egyhangú, Andrée 
Dezső lapjában, a Reggeli Újságban arra biztatta 
a magyar választókat, hogy voksukat a Jugoszláv 
Radikális Közösségre adják le. Ezzel egy időben 
Nagy Ödön és Pummer Béla a Tisza mentén 
és Baranyában az Egyesület Ellenzék mellett 
kampányolt.

Mészáros 1989, 169–170.

1938. november
A választásokra készülve a németek már meg-
egyeztek a Sztojadinovics-kormánnyal, a hajdani 
Magyar Párt képviselői azonban nem, mivel 
továbbra is csupán egy mandátumot ígértek 
a számukra. Belgrád ekkor már ejtette Szántó 
Gábort. […] A kormánypárt listájának jelöltje 
a zentai járásban Fodor Gellért horgosi községi 
elnök lett. Az egyesült ellenzék listáján a néme-
tek részéről dr. Schlachter Ádám kerényi orvost, 
a magyarok részéről pedig dr. Nagy Ivánt, dr. 
Pummer Sándort, Bagi Péter martonosi kis-
gazdát és Kerepesi Vincét indították, aki mint 
demokrata párti képviselő egyszer már tagja volt 
a belgrádi parlamentnek.

Csuka 1995, 457.

1938. december 11.
A parlamenti választásokon Milan Stojadinović 
hatalmon lévő kormánya fölényes győzelmet 
aratott, a Dunai bánságban a választók 71,74%-a 
szavazott rá. Fodor Gellért, a Jugoszláv Radikális 
Közösség jelöltje azonban Topolyán 11 895 sza-
vazattal győzött. Nagy Iván, az óbecsei választó-
kerület jelöltje – aki 1935-ben ugyanitt még 3875 
szavazatot kapott – most az 1753 vokssal súlyos 
kudarcot szenvedett. Milan Stojadinović, átala-
kított kormányával ugyan, de hatalmon maradt.

Mészáros 1989, 172.
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Szántó Gábor politikai térvesztése egyre nyilván-
valóbbá vált. Közszerepléseit a szkupstinai felszó-
lalásokra korlátozta, és jobbára helyi  ügyek ben 
lépett fel, amelyek a választókerületét érintették. 
Az 1938-as választásokon a Jugoszláv Radikális 
Közösség már nem őt jelölte képviselőnek. He-
lyét Fodor Gellért horgosi gazdálkodó, Horgos 
község elnöke vette át.

Hornyák 2009, 31.

Megtartották az általános választásokat, ame-
lyen a Sztojadinovics-kormány ismét győzött. 
Vukovics-Gyidó József, a szabadkai bunyevácok 
jelöltje súlyos vereséget szenvedett.

Csuka 1995, 458.

1938. december 17.
Zentán Fábry Jenő vikárius és Bubala Ignác ta-
nító kezdeményezésére megalakult a Katolikus 
Ifj úsági Egyesület. Elnökévé Mohácsi Pál nyu-
galmazott főgimnáziumi tanárt választották. Az 
egyesület színvonalas előadásokkal és dalestekkel 

lépett a közönség elé. 1938-ban ünnepelte fönn-
állásának 40 éves jubileumát a zentai Katolikus 
Legényegyesület. Fénykora a századfordulóra 
esett, de Tamás Ferenc esperesplébános vezeté-
sével 1919 után is jelen volt a város kulturális 
életében.

Bokréta 1940, 39., 41.

1938. december 28-án és 1939. január 8.
A zombori Magyar Közművelődési Egyesület 
Academia sacra című rendezvényén dr. Kiss 
Lajos karnagy vezetésével a város két katolikus 
templomában a legszebb magyar karácsonyi 
énekekből és kánonokból mutattak be egy cso-
korra valót.

Bokréta 1940, 66.

1938 (?)
A délvidéki magyar képzőművészek a szabadkai 
Magyar Olvasókörben tárlatot rendeztek, és ez 
volt a délvidéki magyar művészek első nyilvános 
bemutatkozása.

Csuka 1995, 456.





1939
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1939. január 10.
Közölték a választások végleges eredményét, 
amely szerint a kormánypárt listája 47,9, Macsek 
listája 44,9 Lyotics fasiszta listája 3,73 százalékot 
kapott. Az eredményből az is kiderült, hogy 
Sztojadinovics mögött nem állott a délszlávok 
többsége. A kormány még így is 305, a Macsek-
lista 67 képviselői mandátumot kapott.

Csuka 1995, 458–459.

1939. január 16.
Összeült az újonnan választott parlament, a 
Horvát Parasztpárt tagjai közül azonban senki 
sem jelent meg.

Csuka 1995, 459.

1939. január 19.
Magossy Antal a zombori Magyar Közművelő-
dési Egyesületben a magyar nyelv gazdagságáról 
és kifejező erejéről, Gachal János református lel-
kész pedig a babonáról tartott előadást; február 
19-én Illés Sándor verseiből és prózai munkáiból 
készült válogatást mutatták be; március 12-én A 
régiek és újak címmel Arany János, Petőfi  Sándor, 
Kiss József, Ady Endre, Mécs László és Kosz-
tolányi Dezső megzenésített verseiből adtak 
elő; április 16-án dr. Kiss Lajos összeállításában 
klasszikus és romantikus műdalokat adtak elő.

Bokréta 1940, 66.

1939. január 21.
Dr. Várady Imrét, a Magyar Párt egyik vezetőjét 
a jugoszláv szenátus tagjává választották. Várady 
köztiszteletben álló, igen becsült, puritán és hig-
gadt politikájában következetesen magyar volt.

Csuka 1995, 459.

1939. január 28.
Zsúfolásig megtelt teremben tartotta meg a 
szabadkai Magyar Olvasókör Dalárdája a Ma-
gyar estet. A megjelentek között ott voltak a 
szerb és a horvát énekkar képviselői és a város 

zenei életének tekintélyes vezetői is. Bevezetőt 
az óbecsei Cziráky Imre mondott, aki a magyar 
nótafa fogalmáról és azokról a mélységes emberi 
érzésekről beszélt, amelyeket a magyar dal kelt a 
lelkekben. „A mesék tanúsága szerint a muzsi-
káló nótafák örökké élnek. Él, és élni kell, mert 
vihar szaggatta törzsére örökös dalt muzsikáló 
lombozat borul. Odajár pihenni, erőt gyűjte-
ni egy nemzet évszázadok óta” – mondotta 
Cziráky. Az Olvasókör énekkara Fehér Ödön 
vezetésével kuruc dalokat adott elő, Bauer Ferenc 
tárogatóművész szólója igen nagy tetszést ara-
tott. Raczkó Ilona magyar népdalokat énekelt, 
közben Kőhalmi Pállal lejtett magyar táncot. 
Külön szenzációja volt az estnek a Garayné Pén-
zes Sári és Garay Béla által összeállított A fonóba’ 
szól a nóta címen bemutatott énekes-táncos 
jelenet. Ezt követően Salamon József „csiszolt 
énektudással” magyar nótákat adott elő, amit 
a palotás tánc követett. A Magyar Olvasókör 
Dalárdája ezzel az esttel elérte célját. Nem azért 
volt sikere a Magyar estnek, mert pártában, ma-
gyar ruhában énekeltek, táncoltak a résztvevők, 
hanem azért, mert a magyar dalt, a magyar zenét 
és a táncot tökéletes szépségükben mutatták be, 
olyan művészi csiszoltsággal, amilyennel énekkar 
ezen a vidéken még nem szerepelt.

Garay 2012, 90–91.

1939. február 4.
A Sztojadinovics-kormány benyújtotta lemon-
dását, mert Szpáho Mehmed, a muzulmánok 
vezére, Cvetkovics Dragisa, aki mögött a  szer biai 
képviselők nagy része állott és azok a szlovén mi-
niszterek, akiket Korosec delegált a kormányba, 
benyújtották lemondásukat. A lemondásukat 
tartalmazó levelükben leírták, másként képze-
lik el a horvát kérdés megoldását. Cvetkovics 
Dragisa kapott megbízást az új kormány meg-
alakítására.

Csuka 1995, 460.
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ismertették a magyarság sérelmeit, és követelték 
azok orvoslását.

Csuka 1995, 461.

1939. március 11.
Fodor Gellért horgosi gazdálkodó, aki az 1938. 
december 11-i választások során a Jugoszláv  Ra-
dikális Közösség jelöltjeként nyert képviselői 
mandátumot, megtartotta parlamenti beszédét. 
„Ha a magyarság két évtizedes kisebbségi életé-
nek fejlődését fi gyeljük – mondta –, csak azt ál-
lapíthatjuk meg, hogy a félmillió lelket számláló 
jugoszláviai magyarság ma már minden fejlődési 
lehetőségtől el van zárva, szellemileg megnyo-
morítva, gazdaságilag teljesen lerongyolódva. 
Ma már azt a benyomást kelti, mintha halálra 
volna ítélve. A magyar kisebbség két évtized óta 
számtalan esetben tette szóvá az ország vezető 
politikusai előtt sérelmeit és panaszait. Csupán 
ígéreteket kapott, mégis kitartott jóhiszemű 
és bizakodó lojalitásában. Úgy érzi a magyar 
kisebbség, mintha óriási erkölcsi és fi zikai  nyo-
más alatt állna. Igen tisztelt képviselő urak! A 
magyarság erkölcsi és fizikai teherbírásának 
végső határához érkezett el, a magyar nemzeti 
kisebbség 20 éves konstruktív munkájáért, és 
minden bírálást kiálló lojalitásáért ellenszol-
gáltatásképpen az országgyűléstől, valamint a 
királyi kormánytól komolyan és határozottan 
kéri, hogy a sorozatos csalódások és negatívumok 
után a magyar kisebbségi kérdést és panaszokat 
őszintén és nyíltan rendezzék, mert végered-
ményben Jugoszláviának, az édesanyának lojális 
polgáraival szemben szent kötelessége ez!”

Fodor Gellért parlamenti beszéde 2009, 35.

Fodor Gellért parlamenti beszédében szóvá tette: 
1. a magyar tisztviselők hiányát, 2. ezzel kapcso-
latban az egyetemet és főiskolát végzett magyar 
fi atalok elhelyezkedési lehetőségének hiányát, 3. 
a magyar városokban és falvakban működő bí-
róságok és bírák magyar nyelvtudásának hiányát 

Milan Stojadinović miniszterelnök lemondását 
követően Dragiša Cvetković kapott megbízást 
a kormányalakításra.

Mészáros 1989, 174.

1939. február 11.
Életének 70., lelkipásztori szolgálatának 40. évé-
ben elhunyt Narancsik Zoltán haraszti  lelki-
 pásztor, egyházmegyei tanácsbíró. 1869. március 
14-én született Batinán (Kiskőszegen). A teo-
lógiát Budapesten végezte. Lelkészi  munkáját 
1892-ben haraszti segédlelkészként kezdte, 1899-
ben ugyanoda hívták meg rendes lelkésznek.

Árvaházi Naptár 1940, 76.

1939. február 16.
Horthy Miklós kormányzó Teleki Pált nevezte 
ki miniszterelnökké. A belügyminiszteri tárcát 
Keresztes-Fischer Ferenc, a külügyminiszterit 
Csáky István gróf, a pénzügyit Reményi-Schnel-
ler Lajos, a vallás- és közoktatásügyit Hóman 
Bálint, a földművelésügyit Teleki Mihály gróf, 
a honvédelmit Bartha Károly, az igazságügyit 
Tasnádi Nagy András, a kereskedelem-, az ipar- 
és közlekedésügyit Kunder Antal kapta. Jaross 
Antal a Felvidék tárca nélküli minisztere lett.

Benda 1983, 965.

1939. február 19.
A Reggeli Újság közzétette az analfabetizmus 
elleni program keretében meghirdetett tan-
könyvírói pályázatának eredményét. A Betűvető 
című győztes pályamű szerzője Kristály István 
pádéi állami iskolai igazgató volt, de a füzet 
Vető György álnéven jelent meg. A Betűvetőt 
többször is kiadták, és több ezer példányban 
ingyenesen terjesztették.

1939. február 23.
A dunai báni tanács ülésén a tanács két magyar 
tagja, dr. Keczeli-Mészáros Ferenc (Zenta) és 
dr. Gajo István (Magyarkanizsa) igen erélyesen 
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(a szerb nyelven történő jogszolgáltatást), 4. az 
ingatlan-elidegenítés korlátozásáról szóló rende-
letet (a szabad birtokvásárlás és -eladás tilalmát), 
5. az agrárreformból kimaradt magyar földmun-
kások számára munkalehetőséget követelt (akár 
az út- és vasútépítési közmunka formájában is), 6. 
a kiskereskedők és falusi szatócsok számára adó-
kedvezményt kért, 7. a magyar iskolaügy kedvező 
rendezésekor elsőként a Svetozar Pribičević-féle 
névelemzés eltörlését követelte, 8. szóvá tette 
a magyar tanítók és tanárok távoli vidékekről 
történő hazarendelésének szükségességét, 9. a 
magyar tagozatú iskolák élére magyarul is tudó 
igazgató kinevezését követelte, 10. elérkezettnek 
látta az időt egy állandó magyar színház létre-
hozásának, 11. végül követelte a politikamentes 
kultúregyesületek alapszabályának jóváhagyását 
és működésük engedélyezését.

Fodor Gellért parlamenti beszéde 2009, 33–39.

Fodor Gellért parlamenti beszédének közlését 
a cenzúra nem engedélyezte, ám a zombori Új 
Hírek című napilap a tiltásról szóló döntés előtt 
teljes terjedelmében közölte. Ezzel szinte egy 
időben Szabadkán a Glóbusz nyomda külön kis 
füzetben is kiadta.

Fodor Gellért parlamenti beszéde 2009, 39.

1939. március 15.
A német hadsereg megszállta Cseh- és Morvaor-
szágot. Az elfoglalt területeket a Cseh Protekto-
rátus néven a Német Birodalomhoz csatolták.

Benda 1983, 966.

1939. március 24.
Nikola Bešlić mezőgazdasági miniszter Belgrád-
ban fogadta Várady Imre szenátort. A továbbra is 
megoldatlan oktatási és gazdasági gondok mel-
lett szó volt egy – a német Kulturbund mintájára 
megalakítandó – országos magyar kultúregyesü-
let létrehozásának szükségességéről is.

Mészáros 1989, 180.

1939. március 31.
Két régi harcosát veszítette el a délvidéki ma-
gyarság. Ezen a napon halt meg Újvidéken dr. 
Vilt Vilmos és Pancsován dr. Gráber László. 
Mindkettő a hajdani Magyar Párt vezető em-
bere volt, és bár világnézeti kérdésekben óriási 
távolság választotta el őket, a magyar kisebbsé-
gért vívott harcban mindketten nagyon értékes 
munkát végeztek.

Csuka 1995, 461.

1939. március
Régi magyar követelés talált részleges teljesí-
tésre Szabadkán. Az új városi képviselő-testület 
kinevezésekor tekintettel voltak a jogos magyar 
igényekre: tíz év után először tették lehetővé, 
hogy a magyarság számarányát megközelítően 
legyen képviselve a közgyűlésben. A képviselő-
testület 76 tagja közül a magyarok 16 mandá-
tumhoz jutottak, bár az arányokat fi gyelembe 
véve 29 illetné meg őket. A magyar városatyák 
klubba tömörültek, hogy együtt védelmezzék a 
magyarság érdekeit. A klub élén dr. Hoff mann 
Kálmán nyugalmazott alpolgármester áll, ügy-
vezető elnök Strelitzky Dénes dr., titkár Csuka 
János hírlapíró. A klub magyar jogvédő irodát 
állított fel, amely a Magyar Olvasókörben mű-
ködik, s díjtalanul jár el minden magyar ember 
ügyében.

Láthatár, 1939. március, 125.

Megszületett a döntés, hogy a Népkör [helyesen: 
Magyar Olvasókör] szabadkai fi ataljai megin-
dítják a Vojvodinai Szemle című közlönyt; a lap 
megindulásának évében havonta, később – ha 
az idő megköveteli – kéthetenként jelenik majd 
meg. A vezetőség a lap szerkesztésével engem 
bízott meg, felelős szerkesztője és kiadója Toldy 
Ferenc volt. […] Állandó munkatársai voltak a 
mozgalomból Kunszabó György, Toldy Ferenc, 
Kolozsi Tibor, Hangya Bandi, Tóth Bagi István, 
Ullreich Inke, Kovács Sztrikó Zoltán, és érdekes 
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kéziratokat kaptunk Herceg Jánostól, Laták Ist-
vántól, Kovács Páltól, időt rögzítő alkotásokat 
Almási Gábortól, Andruskó Károlytól, s nem 
egy verset küldött Bácsföldvárról Bencz Boldi-
zsár, aki időközben hazatért Algírból.

Lévay 1980, 362.

1939. április 3–4.
Dragiša Cvetković és Vlatko Maček előzetes  meg-
 beszélést folytattak a szerb–horvát kiegyezés 
kérdésében.

Mészáros 1989, 185.

1939. május 3.
Óbecsén bírósági eljárás indult a Magyar Népkör 
elnöke, Draskóczy Ede és ifj abb Draskóczy Ede 
gimnáziumi tanulótársai ellen, akik Vagyunk 
címmel géppel sokszorosított diáklapot jelen-
tettek meg. (I. évf. 1939. április 9. 1. sz.; április 
23. 2. sz.) A Nagybecskereken megjelenő Híradó 
című hetilap tudósítása  szerint: „Dr. Draskóczy 
Ede sztáribecseji ügyvéd vasárnaponkint ma-
g yar irodalomtörténeti előadásokat tartott 
gyerekeinek. Ezeken az előadásokon több ízben 
részt vettek Dr. Draskóczy Ede gyermekeinek 
barátai is, akik elhatározták, hogy diáklapot 
adnak ki Vagyunk címen. A diáklapot írógépen 
állították elő, és annak két száma megjelent. A 
vasárnapi irodalmi előadásoknak és a diáklap 
megjelenésének híre járt, és a tanári kar kizárta 
két évre a becsei gimnáziumból Draskóczy Ede 
és Pásthy Ferenc VII-es, valamint Danis László 
VI-os gimnazistákat. A diákok ellen megindított 
vizsgálatba belekapcsolódott a sztáribecseji járási 
főszolgabíróság is, amely dr. Draskóczy ellen is 
megindította az eljárást tiltott gyülekezés címén. 
A szolgabíróság kihallgatásra idézte be a diáko-
kat, akik részt vettek az irodalmi előadásokon, és 
mire azok visszatértek az iskolába, a többi diák 
kidobta tankönyveiket az udvarra. Az ügy to-
vábbi folytatása az volt, hogy ismeretlen tettesek 
éjszaka beverték dr. Draskóczy Ede és id. Pásthy 
Ferenc lakásának ablakait.” A tudósításnak csak 

a kefelevonata ismert, az írás a cenzúra döntése 
alapján nem jelenhetett meg.

1939. május 13.
A Sztáribecseji főszolgabíróság, mint rendőri 
büntető bíróság ítéletet hozott a Draskóczy-
perben. Részlet a Kih. sz. 399/1939. számú 
végzésből: „A Dr. Draskóczy Ede sztáribecseji 
ügyvéd elleni kihágási ügyben, melyet az egye-
sületekről, gyűlésekről és gyülekezésről szóló 
törvénybe ütköző kihágás címen indítottak 
ellene, a főszolgabíróság a nyilvános tárgyalás és 
bizonyító eljárás lefolytatása után a gyűlésekről 
és gyülekezésről  szóló törvény 37 § alapján a 
következőképp ítélkezett: „Dr. Draskóczy Ede 
47 éves, evangélikus vallású ügyvéd, nős, katona 
volt sztáribecseji lakos bűnös az egyesületekről, 
gyűlésekről és gyülekezésről szóló törvénybe üt-
köző kihágásban, amit azáltal követett el, hogy a 
sztáribecseji állami gimnázium növendékei sorá-
ból a lakásán »magyar önképzőkört« alakított, 
és ugyanezzel gyülekezéseket tartott az illetékes 
hatóság tudta és jóváhagyása nélkül, ezért a fenti 
törvény 36 § alapján 5 napi rendőrségi elzárásra 
és 1500 dinár pénzbüntetésre ítélte, mely össze-
get végrehajtás terhe alatt 15 napon belül kell 
befi zetnie a sztáribecseji községi pénztárba azzal, 
hogy behajthatatlanság esetén ez a büntetés 
további 15 napi elzárásra változtatható át, amit 
a sztáribecseji rendőrkapitányság  fogdájában 
kell kitölteni.”

1939. május
A szerbségnek tulajdonképpen nem is annyira 
politikai, mint inkább kulturális és gazdasági 
téren voltak a Jugoszláviában élő magyarsággal
szemben hódítási tervei. Kulturálisan: a fi atalság 
elszakítása a magyar szellemiségtől, a gazdasági 
harcban a szerbség igyekezett magának meg-
szerezni a kulcspozíciókat. A bankok szerb el-
lenőrzés alatt állottak nemcsak hivatalos forma 
szerint, hanem a tőkeképződés és a tőke mun-
kája szerint is. Az egész pénzügyi életet Belgrád 



■■  1939 ■ 263 ■   

uralta, amelynek sikerült a bankválság idején 
Zágrábnak minden versengését kikapcsolni és 
lehetetlenné tenni. A kereskedelmi életben a 
bankok szabták meg az érvényesülés lehetőségét, 
és a szerb versennyel szemben legfeljebb Újvidék 
zsidó kereskedői tudtak valamennyire megállni, a 
nagykereskedelem fokozatosan csúszott át szerb 
kezekbe, és ez a folyamat éreztette a hatásait a kis-
kereskedelemben is. Legtovább és legszívósabban 
a magyarság a mezőgazdaságban tudott a szerb 
befolyás ellen védekezni. A bácskai mezőgazda-
sági egyesület volt a kezdettől fogva a magyar 
gazdatársadalom legfontosabb védelmi pozíciója, 
és 1939 májusában sikerült az egyesületet újra 
magyar vezetés alá vonni, amikor dr. Reök Andor 
lett az ügyvezető elnök.

Csuka 1995, 462–463.

1939. június 12.
A szabadkai Magyar Olvasókör közgyűlésén 
nyíltan kirobbantak azok az ellentétek, amelyek 
elválasztották a vezetőséget a Veréb-féle cso-
porttól. A közgyűlésen Szegedi Imre állatorvos 
az egyesület munkájának keresztény alapokra 
történő helyezését és a zsidóknak a vezetőségből 
való eltávolítását követelte. A többség ez ellen 
tiltakozott, s a többségi szónok elmondta, az 
olvasókör munkájában részt vett zsidók mindig 
magyar nemzeti alapon állottak. […] A szabad-
kai Magyar Olvasókörben, de a többi bácsmegyei 
magyar társadalmi és kulturális egyesületben a 
zsidók nemcsak mint tagok maradtak meg egé-
szen a megszállás utolsó napjáig, hanem igen sok 
helyen részt vettek – elsősorban a városokban – 
az egyesület vezetőségének a munkájában is.

Csuka 1995, 464.

Szabadka város elnöke 1939-ben Lipozencsics 
László lett, aki a legnagyobb jóindulattal volt a 
magyarság iránt, és mint magyar neveltetésű em-
ber, segítette a magyar fi atalok elhelyezkedését a 
városi közigazgatásban.

Csuka 1995, 465.

A délvidéki németség már esztendők óta csendes 
belső harcát vívta. A Kulturbund, a kipróbált 
régi német szervezet harcban állott egy kisebb, 
de rendkívül tevékeny, főként fi atalokból álló 
csoporttal, amely most már nemzeti szocialista 
irányzatként küzdött a régi németpárti vezetők 
és a Kulturbund ellen. Ez a harc a fi atalok győ-
zelmével végződött. Dr. Krafft  ot félreállították 
és dr. Keksz János, a Kulturbund főtitkára is 
lemondott tisztségéről. A Kulturbund vezetője 
dr. Jankó József becskereki ügyvéd lett, és ezzel 
az egyesület teljesen nemzeti szocialista színe-
zetet kapott.

Csuka 1995, 465.

1939. augusztus 26.
A Službene novine közölte a Cvetković–Maček-
kiegyezés szövegét, amely államjogi értelemben 
a Horvát bánság megalakításának az alapját 
képezte. Belgrádban megalakult a Cvetković–
Maček-kormány. Vlatko Maček nyilatkozataiban 
hangoztatta, hogy a Horvát bánság ideiglenes 
megoldás, a végleges rendezés során Bosznia és a 
Vajdaság egyes területeire is igényt tartanak.

Mészáros 1989, 185.; 188.

Feloszlatták a néhány hónappal korábban  meg-
választott parlamentet, és a Hivatalos Lap  tör-
vényt közölt, amely az új államberendezés 
értelmében megnagyobbította a Horvát bánság 
területét. Az új bán Subasics Ivo lett. […] Az új 
kormány miniszterelnöke Cvetkovics maradt, 
helyettese Macsek Vlatko, a horvátok vezére 
lett. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, 
hogy a jugoszláv külügyminiszteri tárcát a volt 
berlini követ, Cincár-Markovics Sándor vette át. 
[…] Az eddig ellenzéki földműves párt, amely 
a legbaloldalibb szerb pártnak számított, dr. 
Csubrilovics Bránkót delegálta a kormányba.

Csuka 1995, 466.

A zágrábi orientációjú bunyevácok Vukovics 
Gyido József vezetésével erőteljes agitációt kezd-
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tek, hogy Szabadkát és Zombort a környékükkel 
együtt csatolják a Horvát bánsághoz. Ez az 
agitáció a magyarság körében rendkívül nagy 
megütközést keltett, […] hiszen ez a magyarság 
végzetes kettészakadását eredményezte volna.

Csuka 1995, 467.

A szerb–horvát egyezmény megkötését követő-
en mozgalom indult a vajdasági bunyevácok és 
sokácok körében, hogy hitet tegyenek a Horvát-
országhoz való tartozásuk mellett. A szabadkai 
Horvát Kultúrszövetség gyűlést tartott, melyen 
72 bácskai és baranyai művelődési egyesület kép-
viseltette magát. Megállapították, hogy az itt élő 
horvátság kevesebb iskolával rendelkezik, mint 
a velük élő németség. Kimondták, hogy ezen-
túl a bácskai és a baranyai horvátság egyedüli 
kultúrszerve a Horvát Kultúrszövetség, közgaz-
dasági viszonylatban pedig a Horvát Matica.

Kisebbségvédelem, 1941. 1–2. sz. 27.

1939. szeptember 9.
A kormány határozott hangú kommünikében je-
lentette ki, hogy Jugoszlávia szigorúan semleges 
álláspontot foglal el, és kíméletlenül el fog járni 
az álhírek terjesztőivel szemben. A Cvetkovics-
kormány németbarát magatartása ugyanis egy-
általán nem tetszett Szerbiának.

Csuka 1995, 468.

A dobrovoljacok nagy része nem juthatott  föld-
höz, és esztendőkig tartó ígérgetések után a  Cvet-
 ko vics-kormány úgy oldotta meg ezt a kérdést, 
hogy dobrovoljac kötvényeket adott ki és mind-
azok, akik nem kaptak földet, 50 ezer dinár 
névértékű állami kötvényt kaptak kárpótlásul.

Csuka 1995, 469.

1939. szeptember 22.
Belgrádban Vlatko Maček fogadta Nagy  Ivánt, 
Pummer Sándort és Röck Sándort, akik részlete-
sen beszámoltak a magyar kisebbség helyzetéről, 
egyben szorgalmazták az országos magyar kul-

túregyesület megalakítását. Ugyanakkor  Vá rady 
Imre szenátornak és társainak nem sikerült kap-
csolatot építeni az új kormány felé. Mészá ros Sán-
dor véleménye szerint az a politika,  amely min-
dig Belgrád felé irányult, most nem tudott mit 
kezdeni a Zágrábban összpontosuló hatalommal. 
Dragiša Cvetković miniszterelnök ugyanis Vaj-
daság ügyének rendezését átruházta helyettesére.

Mészáros 1989, 187., 189., 191.

1939. szeptember 24.
A szabadkai Magyar Olvasókör pódiumán Kosz-
tolányi Mariska korábban is rendezett a gyerekek 
számára mesedélutánt, most azonban igazán 
emlékezetes műsorral lépett a fi atal közönség 
elé. A gyermekszereplők a Jancsi és Juliska lát-
ványos mesejátékán kívül ének- és táncszámokat 
is előadtak. A városban népszerű Mariska nénit 
a gyerekek példátlan szeretettel és lelkesedéssel 
vették körül.

Garay 2012, 96.

1939. október 1.
A Zentai Híradó mai számában Saághy György, 
a Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók Kultú-
regyesületének alelnöke a magyar értelmiségi 
utánpótlásnak kérdésével foglalkozik. Össze-
foglalásából kitűnik, hogy 1923-tól 1938-ig a 
zágrábi egyetemen 75 magyar katolikus  pap, 
60 jogász, 52 gyógyszerész, 22 orvos, 10 tanár, 2 
gépészmérnök, 2 kultúrmérnök, 1-1 vegyészmér-
nök és állatorvos szerzett diplomát. A belgrádi 
magyar egyetemi hallgatók Bolyai Farkas egye-
sületének adatai szerint a belgrádi egyetemen 
oklevelet szerzett magyar fi atalok statisztikája: 
8 orvos, 10 tanár, 2 mérnök. Emellett 1924 óta 
külföldön szerzett képesítést 15 magyar refor-
mátus lelkész. A magyar egyetemi és főiskolai 
hallgatók közel 40 százaléka szegény családból 
kerül ki. Tanulmányaikat csak a legnagyobb 
nehézségek árán, különböző társadalmi intéz-
mények, egyetemi menzák segítségével képesek 
folytatni és befejezni.

Láthatár, 1939. december, 496–497.



■■  1939 ■ 265 ■   

1939. október 10.
Dr. Várady Imre megjelent Cvetkovics minisz-
terelnöknél és arra kérte, teljesítse a magyarság 
kéréseit.

Csuka 1995, 469.

1939. november 12.
Balog Gyula Csokonai Mihály költészetéről tar-
tott előadásával a zombori Magyar Közművelő-
dési Egyesület megkezdte őszi előadássorozatát. 
December 17-én dr. Tábori Gyula Csevegés az 
idegességről címmel tartott előadást.

Bokréta 1940, 66.

1939. november 25.
Várady Imre és társai Topolyán tanácskozást 
rendeztek, melyen az egykori Országos Magyar 
Párt tagjai közül kétszáznál is többen megje-
lentek. A magyar politikusok megállapodtak 
abban, hogy a magyarság számára ugyanazo-
kat a jogokat követelik, amelyeket a németek 
egy idő óta élveznek. Legfőbb problémának 
továbbra is a magyar iskolák hiányát, a szabad 
ingatlanforgalom akadályoztatását tartották, és 
követelték az országos magyar kultúregyesület 
megalakítását.

Mészáros 1989, 191.

1939. december 11.
Nédics Milán hadügyminiszter rendeletet adott
 ki, amely szerint a volt osztrák–magyar hadsereg 
hajdani tartalékos tisztjeit csak olyan katonai 

szolgálatra lehet beosztani, amely megfelel kép-
zettségüknek és társadalmi állásuknak. Eddig az 
örökös mozgósítások közben a katonai szolgála-
tuk tulajdonképpen erődépítés és árokásás volt.

Csuka 1995, 470.

Dr. Draskóczy Ede óbecsei ügyvédnek, a ma-
gyar kulturális mozgalmak régi vezetőjének 
gimna zista fi a több más gimnazistával együtt 
egy  diák újságot szerkesztett, amelyet ősi diák-
szokás szerint odahaza sokszorosítottak. Ezt a 
Vagyunk című lapot, amely önképzőköri dolgo-
zatokat közölt csupán, a magyar diákság között 
terjesztették. Valamennyit bíróság elé állították, 
és azzal vádolták őket, hogy titkos lapot adtak 
ki, és titkos irredenta agitációt folytattak. Az 
újvidéki bíróság a gimnazistákat felmentette, 
azonban ez a különös bűnper is rossz hatással 
volt a magyarság közérzetére.

Csuka 1995, 470.

1939. december
Hosszan elhúzódó előkészületek után – az alap-
szabályzat hatósági jóváhagyásával –, Ágoston 
Sándor református püspök vezetésével végre 
megkezdte munkáját a bácsfeketehegyi Polgári 
Magyar Olvasókör. Fő feladatának a magyar 
kultúra terjesztését tekintette. 1940 első nap-
jaitól kezdve heti rendszerességgel szolgálták 
kultúrestek rendezvényeivel a falu magyarságát. 
Legsikeresebbek a Gyóni Géza-est, az Arany 
János-est és a Mécs László-est voltak.

Bokréta 1940, 130.



1940
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1940. január 1.
Dr. Várady Imre szenátor újesztendei szózatot 
intézett a magyar kisebbséghez, amelyben  meg-
fogalmazta a minimális elvárásokat. Ezek a  kö-
vetkezők voltak: a magyar politikai párt enge-
délyezése, országos magyar kulturális szövetség 
létrehozásának az engedélyezése, végül olyan 
kormányintézkedés, amely biztosítja, hogy az 
adókivető bizottságokban is legyenek magyarok. 
Ez a három minimális kívánság teljesen megfe-
lelt annak a háromirányú munkának, amelyet a 
régen beszüntetett Magyar Párt kezdett.

Csuka 1995, 471.

Jugoszláviában életbe lépett az új adó- és ille-
téktörvény, amely a délvidéki magyarságot is 
súlyosan érinti, melynek soraiban a földművesek 
vannak a legrosszabb gazdasági helyzetben. A 
néhány holdas magyar kisbirtokosok az  utóbbi 
években a legnagyobb erőfeszítéseket tették, 
hogy az adóssággal terhelt kis földjüket meg-
mentsék a kényszereladástól. A magyar kis-
birtokosok gazdálkodásának alapja a búza és a 
kukorica. E két termény bizonytalan termésho-
zamának van tehát kitéve a magyar kisgazda. E 
két termény hozama alig elegendő ahhoz, hogy 
az adót megfi zesse, és a mindennapi kenyerét 
biztosítsa a maga és a családja számára. Ha tehát 
eddig is alig tudta megfi zetni az adóját, hogyan 
tudja majd ezután megfi zetni, amikor sokkal 
súlyosabb adókat róttak ki rá. […] A földmű-
veseknél alig vannak valamivel jobb helyzetben 
a kereskedők. Őket érinti a legsúlyosabban az 
új adórendelkezés. A törvény ilyen formában 
nagyszámú magyar, szerb és egyéb nemzetiségű 
kereskedő teljes anyagi romlását okozza. Az ipa -
rosok száma elenyészően csekély a magyaroknál 
a földművesek és kereskedők számához viszo-
nyítva.

Kisebbségi Körlevél, 1940. 3. sz. 28–29.

1940. január 6.
A szabadkai Olvasókörben Garay Béla rendezé-
sében megtörtént Cziráky Imre Muskátli című 
népszínművének az ősbemutatója, amelyre maga 
a rendező így emlékezett vissza: „Az Olvasókör 
színészegyüttesének munkája állandó fejlődést 
mutatott, és egyre jobban kirajzolódott igazi 
feladata. Ebben a fejlődési szakaszban jelentős 
állomás volt a következő bemutató, amelyre nagy 
szorgalommal készültek Garay Béla rendező 
irányításával. Ugyanis 1940. január 6-ára tűzték 
ki Cziráky Imre vajdasági író eredeti színművét, 
a Muskátlit. Ez volt az első eset, hogy a szabad-
kai Olvasókör színpadán jugoszláviai magyar 
író műve került bemutatásra, és ennek az első 
próbálkozásnak épp az adott különös jelentő-
séget, hogy az egyik legjelesebb vajdasági íróra 
esett a választás. Cziráky Imre közismert volt, a 
népéletből merített históriái a legjobb magyar 
népi írókra emlékeztettek.” A bemutató híre 
lázba hozta a Bácska és a Bánság magyarságát, 
a jegyek már elővételben elkeltek. Az 1940. 
január 6-ai ősbemutató zsúfolt ház előtt zajlott. 
„Nemcsak a helybeli magyarság, hanem az egész 
Vajdaság képviseltette magát a nagy jelentőségű 
eseményen. Valóságos magyar ünnep volt ez a 
nap. Itt voltak a helybeli szláv egyesületek képvi-
selői is. A Neven, valamint a Graničar dalárda is 
képviseltette magát.” A sikert követően másnap, 
január 7-én az Olvasókör műkedvelő színjátszói 
ismét közönség elé álltak, a sajtó pedig a sikert 
méltatva kiemelte: Cziráky Imre darabja volt 
az első színmű, amely érdemben foglalkozott a 
jugoszláviai magyar kisebbség belső, lelki prob -
lémáival. Dalbetétei, melyeket ugyancsak  Czi-
ráky komponált, elmaradhatatlan részeivé vál-
tak a délvidéki magyar műkedvelő társulatok 
dalestélyeinek.

Garay 2012, 99.

Kass László (Szegedi Emil) közvetlenül a  szín-
mű 1940 első napjaiban történt szabadkai  be-
mutatója után a Kalangya januári számában 
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a miniszterelnököt, amennyiben a magyar kö-
zösség követeléseinek eleget tesznek.

Mészáros 1989, 197–198.

Dr. Várady Imre szenátor, Strelitzky Dénes, Deák 
Leó, Mohácsi Pál és Horváth Lajos kihallgatáson 
jelentek meg Cvetkovics miniszterelnöknél, aki 
a magyar kívánságokra kijelentette, a kormány a 
jövőben a magyarságra fogja bízni a parlamenti 
képviselők jelölését, továbbá lehetővé teszi a 
magyar tanítóképezde és a magyar gimnázium 
létrehozását és meg fogja engedni, hogy a nem-
zetiségi polgárok szabadon vásárolhassanak egy-
mástól ingatlant. A kormány engedékenysége a 
Magyar Párttal, általában a magyarsággal szem-
ben nem haladt tovább ennél. Az önálló Magyar 
Párt újbóli engedélyezéséről a hatalmi körök 
hallani sem akartak.

Csuka 1995, 471.

Vukovics Gyido József szenátor és dr. Nagy Iván, 
a Zágráb felé orientálódó magyar politikai cso-
port vezetője között egyre élesebbé vált a harc. 
Vukovics egy nyilatkozatában határozottan  meg-
cáfolta azokat a híreket, hogy dr. Nagy Iván 
felhatalmazást kapott volna arra, hogy ő szer-
vezze meg a magyarságot. Nagy Iván tiltakozott 
Vukovics kijelentése ellen, és ebből a szenátor és a 
magyar politikai vezetés között olyan vita kelet-
kezett, amely végül személyeskedésig fajult.

Csuka 1995, 472.

1940. január
A belgrádi Lomina utcában megkezdte műkö-
dését az önálló Református Magyar Egyház-
közösség. A lelkészi hivatal tulajdonképpen a 
Bácsfeketehegyen székelő jugoszláviai magyar 
református püspökségnek belgrádi kirendeltsége. 
A fővárosi lelkészi hivatal élén Kincses Zoltán új-
vidéki származású lelkész áll, aki mintegy kétezer 
református magyar lelki gondozója. Az ő feladata 
lesz a hívek egyházi közösséggé szervezése. A 
különböző belgrádi iskolák református növendé-

részletesen foglalkozott a darabbal. „A városi és 
falusi szellem különbözősége és az ebből eredő 
társadalmi ellentétek a városi és falusi polgárság 
között, különösen kisebbségi sorsban, olyan 
jelenségek, melyek mellett nem lehet elsiklani. 
A probléma az elmúlt húsz év alatt nálunk is és 
máshol is sokszor felmerült, állandó témája volt 
a napisajtó közíróinak, a demográfusoknak, a fa-
lukutatóknak, szociográfusoknak és a népi lélek 
búvárainak” – írta az ismert publicista.

Kalangya, 1940. január.

A szabadkai Magyar Olvasókör színpadán be-
mutatták Cziráky Imre Muskátli című darabját, 
amely erősen politikai tendenciájú és majdnem 
irredenta színezetű volt [sic]. A darabot a legna-
gyobb lelkesedés fogadta, és Szabadkáról diadal-
mas körútra vitték az egész Délvidéken.

Csuka 1995, 474–475.

1940. január 14.
Zágrábi keltezéssel megszületett a Horvát bán-
ság száborának rendjéről és megszervezéséről 
szóló szabályzat, melyet horvát részről dr. Ivan 
Šubašić, a Horvát bánság bánja, szerb részről 
Pavle régens, dr. Stanković és dr. Petrović ír-
tak alá.

Kisebbségi Körlevél, 1940. 5. sz. 29–42.

1940. január 30.
Újvidéken a Dragiša Cvetković miniszterelnök 
vezette küldöttség megbeszélést folytatott a 
vezető magyar politikusokkal – gyakorlatilag 
az egykori Országos Magyar Párt vezetőivel. 
A magyar küldöttségben Várady Imrén kívül 
jelent volt Deák Leó, Strelitzky Dénes, Mohá-
csi Pál zentai tanár és Horváth Lajos újvidéki 
református lelkész. A megbeszélés elején Dragiša 
Cvetković miniszterelnök kijelentette: örül, 
hogy végre a jugoszláviai magyarok valódi kép-
viselőivel tárgyalhat, Nagy Iván és Szántó Gábor 
ugyanis az ő számára nem politikai tényezők. 
Várady Imre az együttműködésről biztosította 
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kei is a lelkészi hivatalban tanulnak hittant. Az 
egyházközösség a hívek önkéntes adományából 
tartja fenn magát, a lelkészi hivatalt is a hívek 
adományából rendezték be.

Láthatár, 1940. január, 44.

1940. február 10.
A Zombor környéki szerbek tiltakoztak az el-
csatolás gondolata ellen. A szabadkai szerb klub a 
horvát ügyvédek állásfoglalására egy nyilatkozat-
tal válaszolt. […] Vukovics Gyido József tagadta, 
hogy 1939. november 13-án a szabadkai pálya-
udvaron a szerbeket „szerb söpredéknek és bi-
tangoknak” nevezte volna. Csupán ennyit mon-
dott: „Összes szenvedéseinknek azok az okai, akik 
húsz évvel ezelőtt idejöttek és minden kormány-
zat szolgálatában lábbal tiporták a mi nemzeti és 
vallási szentségeinket és közben hihetetlen mó-
don meggazdagodtak.” A szabadkai magyarság 
némi kárörömmel fogadta Vukovics szenátornak 
ezt a kijelentését, mert nagyon jól emlékezett 
arra, hogy Vukovics részt vett abban a küldöttség-
ben, amely 1918-ban Párizsba ment és azt kérte, 
hogy Szabadkát csatolják az új délszláv államhoz.

Csuka 1995, 473.

1940. február
Dr. Deák Leó felhívást intézett a magyar tanerők-
höz, hogy azok, akik a szabadkai és a zentai  gim-
názium magyar tagozatán vagy általában a  ma-
gyar iskolákban akarnak dolgozni, jelentkezze-
nek nála.

Csuka 1995, 475.

Megtörténtek az első lépések egy mindent  össze-
fogó magyar kultúrszövetség létrehozása ér-
dekében. Csuka János, a Napló mellékletének 
vezércikkében Magyar kultúrszövetség címmel 
közölt egy írást, amelyben a Szerb Matica és a 
német Kulturbund példájára hivatkozva egy 
egész országra kiterjedő magyar kultúrszövetség 
létesítését sürgette.

Csuka 1995, 475.

1940. március 3.
A volt Magyar Párt Zentán értekezletre hívta  ösz-
sze valamennyi szervezetének a vezetőit, és  ugyan-
ott, ahol a Magyar Párt megalakult, majdnem 
magyar parlamentet tartott a régi magyar párti 
vezetés. A bizalmas értekezleten, amelynek 
tulajdonképpen nem lehetett hivatalos jellege, 
hiszen a Magyar Párt nem létezett, a magyar 
politikai iránykeresés legfontosabb problémái-
val foglalkoztak. Az értekezlet kimondta, hogy 
tiltakozik a Vajdaság tervezett kettéválasztása 
ellen, és tudomásul vette, hogy Várady Imre 
szenátor tárgyalásokat kezdett a kormánnyal. A 
megbeszélések lefolytatására dr. Várady Imrét, dr. 
Strelitzky Dénest és dr. Deák Leót küldték ki, és 
melléjük tanácsadó szervet létesítettek, amely-
nek tagjai Mohácsi Pál, Vámos János, dr. Király 
Károly, dr. Batta Péter, Utassy Ferenc, dr. Zelenay 
Miklós, Kiss Lajos, Horváth Lajos, Gachal János 
és Bodai József lettek. A zentai értekezletre a 
szervezőbizottság tagjai nem engedték be Nagy 
Iván csoportjának híveit.

Csuka 1995, 475.

A Horvátországban élő magyarok számára enge-
délyezték egy, az egész horvát területre kiterjedő 
hatáskörű magyar kultúregyesület létesítését. 
Ennek elnöke Molnár Sándor lett.

Csuka 1995, 476.

Az egykori Országos Magyar Párt mintegy  két-
száz tagja nagygyűlést tartott Zentán. A je-
lenlévők meghatalmazták Várady Imrét, Deák 
Leót és Strelitzky Dénest, hogy a magyarság 
követeléseiről tovább is folytassák a belgrádi 
hatalommal a hivatalos tárgyalásokat.

Mészáros 1989, 200.

1940. március 3.
Zágrábban megtartotta alakuló közgyűlését a 
Horvát Bánsági Magyar Művelődési Egyesületek 
Szövetsége, amely egy szervezetbe tömöríti a 
magyar művelődési szervezeteket. Az alapsza-
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bálya szerint a szövetség célja a magyar népi 
hagyományok és a magyar kultúra ápolása és 
erősítése, a magyar nyelv művelése, a népviseletek 
megőrzése, különböző előadások, színházi estek 
és kultúr ünnepélyek rendezése. Célul tűzte ki 
továbbá a magyarság iskolai és iskolán kívüli 
oktatása mellett a magyar nyelvtanfolyamok 
megszervezését, és segítséget kíván nyújtani a 
magyar tanítóképzés és papnevelés ügyének 
előmozdításában is.

Láthatár, 1940. április, 123.

1940. március 23.
A Nép című lap mai számában a Vajdaság jö-
vőbeli sorsát illetően a horvátok állásfoglalása 
olvasható: „Macsek dr. álláspontja a vajdasági 
kérdésben világos. A horvátok akarják a Vaj-
daságnak, mint széles önkormányzattal ren-
delkező egységnek a megszervezését, mert az a 
felfogásuk, hogy éppen ezen vidékek gazdasági, 
kulturális és néprajzi adottsága miatt ez a meg-
oldás a legkézenfekvőbb. Annál is inkább, mert 
ezáltal ki lehetne küszöbölni a szerb és a horvát 
törekvések közötti ellentétet, és a Vajdaság 
területi megosztásának súlyos problémája nem 
kerülne napirendre. Másképp alakul azonban a 
helyzet akkor, ha a Vajdaság lakóinak többsége 
kishitűségből, félelemből, vagy a politikai ön-
célúság teljes hiányából, vagy bármi más okból 
másképp döntene, és nem az önkormányzat 
mellett. Ebben az esetben a horvátok felvetik a 
horvátlakta területek kérdését. A felfogásuk az, 
hogy nem kényszeríthetik se a magyarokat, se a 
németeket, se a vajdasági szerbeket, hogy a saját 
sorsuk intézését a saját kezükbe vegyék. Ha azon-
ban ők nem élnek ezen jogukkal, és a nagyszerb 
elgondolást támogatják, úgy a horvátok csak 
a vajdasági horvátok jövőjének a biztosítására 
szorítkoznak majd.”

Kisebbségi Körlevél, 1940. 5. sz. 27.

1940. április 2.
Virradatra 680 centiméterrel Újvidéknél tető-
zött a Duna. Futak felől betört a Darányi-telepre, 
és annak nagy részét elöntötte az árvíz. Másnap, 
április 3-án délután egy órakor a víz áttörte az 
Újvidék–Zombor vasút töltését, és rövid másfél 
óra alatt az egész területet elárasztotta, a Telep-
nek azt a részét is, amely a szabadkai vasútvonalig 
terjedt, sőt a rendező pályaudvar és a repülőtér is 
víz alá került. A Darányi-telepen épült 1480 ház 
közül 1200 vízben áll, a vályogból épült és a vert 
falú épületek pillanatok alatt összeomlottak, de 
használhatatlanná váltak a téglaépületek is, mert 
a legtöbb helyen két méter magas víz állott, ami 
azután teljesen elmosta a talajt. Szakértők a kárt 
legalább 15 millió dinárra becsülik, aminek nagy 
része éppen a városrész magyarságát sújtja. A 
telepi háztulajdonosok és lakosok 80%-a magyar, 
igen szegény ember. A várost és a Darányi-tele-
pet ért árvíz következtében 10 000 lakos vált 
hajléktalanná.

Kisebbségi Körlevél, 1940. 3. sz. 36–37.

1940. április 14.
Közgyűlést tartott a szabadkai Magyar Olva-
sókör, amelyen nagy lelkesedéssel vették tudo-
másul, hogy Racsmány István gazdálkodó Ke-
lebián felépíti a Magyar Olvasókör fi ókházát. 
Ekkor határozták el, hogy a Magyar Olvasókör 
épületét kibővítik, hiszen már nem felelt meg a 
folyton növekvő feladatoknak. Dr. Hősz Dezső 
vezetésével nagyszabású gyűjtőakció kezdődött, 
és ebben a gyűjtésben főként a magyar iparosok 
és kereskedők vettek részt.

Csuka 1995, 476.

1940. április 23.
Ivan Šubašić horvát bán aláírta a Horvátországi 
Magyar Közművelődési Szövetség alapszabályát, 
és ezzel a szövetség megkezdhette a munkáját, 
amit az Egyesült Ellenzék lapja, A Nép az eddigi 
politikájuk ragyogó eredményének tekintett.

Mészáros 1989, 208.
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1940. május 18.
Topolyán hatalmas sikerrel mutatták be Cziráky 
Imre Muskátli című színművét. A színdarab 
egyazon lendülettel hamarosan eljutott a 25. elő-
adásig. Az elkövetkező másfél év során Cziráky 
Imre népszínművét sikerrel mutatták be Adán, 
Óbe csén, Gomboson, Kisheg yesen, Kúlán, 
Péter révén és Székelykevén – s a tájolás során 
Délvidék-szerte megtartott előadások száma 
hamarosan meghaladta a százat.

1940. május
Megtartotta éves közgyűlését az óbecsei Magyar 
Népkör. A jugoszláv részről a kisebbségek iránt 
tanúsított megértőbb magatartás lehetővé teszi 
az intenzívebb magyar művelődési tevékeny-
séget és az egyesületi életet, ezért a magyarság 
fokozott intenzitással látott hozzá az elmúlt 
20 esztendő kényszerű mulasztásainak a pót-
lásához. Az óbecsei közgyűlésen hangzott el 
a kívánság, hogy történelmi előadássorozatot 
kell a munkatervbe beilleszteni, hogy az ifj úság 
is megismerhesse nemzete múltját, és ennek 
keretében fejlessze nemzeti öntudatát. A magyar 
nép minden örömét és bánatát, gondját és baját 
a történelme mutatja meg, ezért annak ismere-
te nélkül a jugoszláviai magyar kisebbség sem 
élhet öntudatos nemzetiségi életet. Hogy van 
mire építeni, azt az óbecsei magyar egyesületek 
könyvtárainak könyvállományáról készült kimu-
tatás is bizonyítja. Eszerint a Belvárosi Olvasókör 
és fi ókegyesülete 1398, az alsóvárosi Katolikus 
Kör és fi ókegyesülete 1576, a Katolikus Legény-
egylet 421, a Földmíves Ifj úsági Egyesület 380, 
az Egyetértés Olvasókör 560, a Gazdakör 1312, 
a Kisgazdakör 1510, az Iparos Olvasókör 1340, 
a Magyar Népkör pedig 4750 kötettel rendel-
kezik. Eszerint a tizenegy óbecsei egyesületnek 
13 447 kötet van a könyvtárában.

Láthatár, 1940. május, 153.

1940. tavasz
Az újvidéki Darányi-telepet az árvíz majdnem 
teljesen elpusztította. A magyar újságírók gyűj-
tést kezdeményeztek, dr. Deák Leó felhívásban 
szólította fel a magyarságot az adakozásra, mert 
a Darányi-telep lakói mind szegény magyar kis-
emberek voltak, és az adományokból több száz 
magyar ember házát sikerült felépíteni.

Csuka 1995, 476.

1940. június 30.
A zombori Magyar Közművelődési Egyesület, 
amelyet dr. Deák Imre vezetett, magyar kul-
túr  parlamentet hívott össze, amelyen a magyar 
élet valamennyi vezetője megjelent, s amelyen 
igen nívós tárgyalásokat folytattak a délvidéki 
magyarság különleges kulturális problémáinak 
megoldási lehetőségeiről. Ennek az első délvidé-
ki magyar kultúrparlamentnek igen nagy vissz-
hangja és hatása volt az egész magyarságban, és 
röviddel később az újvidéki magyar egyesületek 
összefogásának eredményeképpen elhatározták 
egy délvidéki magyar kultúrmúzeum létesítését. 
Ebben a múzeumban akarták elhelyezni a délvi-
déki magyar sajtó minden termékét, mindazokat 
a nyomtatványokat, amelyek a megszállás egész 
ideje alatt a magyarságra bármilyen vonatkozás-
ban jelentőséggel bírtak és a délvidéki magyar 
írók könyveit. Röviddel később dr. Várady és 
dr. Deák Leó megjelentek Cvetkovics minisz-
terelnöknél és Beslics miniszternél, és nemcsak 
a magyar kultúrszövetség felállítását, hanem 
magyar magán-középiskolák engedélyezését is 
kérték.

Csuka 1995, 478.

Zombori és vidéki előadók közreműködésével 
kultúrnapot rendezett a város Magyar Közműve-
lődési Egyesülete, melyen ötven vidéki egyesület 
180 képviselője jelent meg. Az előadók a magyar 
kultúrélet alapvető kérdéseit vitatták meg, és 
megfogalmazták az egységes irányelveket. A 
találkozón előadást tartott a zombori Magossy 
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Antal, Gachal János, dr. Kührner Béláné, dr. 
Paál Sándor, Sauerborn Mária, dr. Kührner Béla, 
dr. Deák Imre, az óbecsei dr. Draskóczy Ede, a 
szabadkai Richter János és Garay Béla, a zentai 
dr. Halász János és a pacséri Csete K. István. A 
szervezők az elhangzott előadások írott változa-
tát füzetben is szerették volna megjelentetni.

Bokréta 1940, 66.

1940. július 14.
A Reggeli Újság beszámolója szerint Újvidéken 
hat egyesület, a Beltéri Katolikus Kör, a Refor-
mátus Olvasókör, a Polgári Magyar Daloskör, 
a Polgári Magyar Kaszinó, a Külső Katolikus 
Kör és az Adamovics-telepi Olvasó- és Gazda-
kör határozatot hozott, hogy a Közművelődési 
Tanács bevonásával azonnal megkezdi a magyar 
kultúrmúzeum létrehozását, amely méltó tükre 
lesz a jugoszláviai magyarság kultúrájának. A 
múzeum a következő anyagokat és adatokat 
gyűjti: 1. a Jugoszláviában megjelenő valamennyi 
magyar sajtóterméket; 2. a Jugoszláviában nem 
magyar nyelven megjelenő, a vajdasági kérdé-
sekkel és a kisebbségi magyarság problémáival 
foglalkozó mindennemű sajtóterméket; 3. a 
külföldön megjelent, Jugoszláviára és a magyar 
kisebbségre vonatkozó mindennemű és minden 
nyelvű sajtóterméket; 4. kéziratok a jugoszláviai 
magyarságról, monográfi ák, etnikai és szoci-
ográfi ai leírások gyűjtése; 5. népi eszközöket, 
berendezési tárgyakat, leveles és menyasszonyi 
(tulipános) ládákat, kézzel faragott konyha-
eszközöket, fejfákat, halászati, földművelő 
eszközöket, agyag- (gölöncsér)-munkákat, népi 
kézimunkákat (varrottasokat); 6. a Vajdaság te-
rületén végbement települések leírását, az itt lakó 
minden más nemzetiségű népesség fi gyelembe 
vételével; 7. fényképfelvételeket és leírásokat a 
magyar népviseletről és szokásokról, a magyar 
népen kívül az itt lakó összes más nemzetiségek-
ről is; 8. a nép ajkán élő meséket, történeteket, 
verseket, szokásokat, valamint dalokat; 9. a 
társadalmi egyesületek kultúrtevékenységéről 

szóló évi jelentéseket és jubileumi ünnepségek 
alkalmából kiadott beszámolókat; 10. a kultúre-
gyesületek történeteinek gyűjtését; 11. a vajdasá-
gi híres magyar családok történeteinek leírását; 
12. a Vajdaság területén született kiváló magyar 
személyek életrajzi adatainak gyűjtését.

Láthatár, 1940. augusztus, 254–255.

1940. augusztus 30.
A Németország és Olaszország külügyminisz-
tereinek vezetésével működő döntőbíróság  ha-
tározata nyomán megszületett a második bé csi 
döntés, melynek értelmében Észak-Erdély a Szé-
kelyfölddel, 43 591 négyzetkilométer 2 185 546 
lakossal – ebből 1 123 216 magyar (51,4%, 
román pedig 42,1%) – Nagyváraddal és Kolozs-
várral együtt visszakerült Magyarországhoz.

Benda 1983, 975–976.

1940. szeptember 20.
A kormány hatályon kívül helyezte az 1938. 
február 24-én megjelent ingatlanátírási rende-
letet.

Csuka 1995, 479.

1940. szeptember 29.
A szabadkai Magyar Olvasókör Gyermekszínhá-
za Kosztolányi Mariska rendezésében bemutatta 
a Ludas Matyi című ifj úsági színművet.

Garay 2012, 103.

1940. ősz
Horvátország bánja rendelettel szabályozta a 
kisebbségi iskolák és a beíratás megszervezését. A 
kisebbségi – tehát a nem szerb, horvát és szlovén 
nemzetiségű – gyerekek részére, ha a megnyitan-
dó elemi iskola osztályába legalább 30, vagy báni 
engedély alapján legalább 25 tanuló iratkozik be, 
iskolák létesítendők. Az államnyelvű gyerekek 
kötelesek az államnyelvű elemi iskolába járni, 
más nemzetiséghez tartozó gyerekek is járhatnak 
az államnyelvű iskolába, amennyiben a szülők ezt 
így kívánják. Ha egy községben ugyanannak a 
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nemzetiségi népcsoportnak több elemi osztálya 
van, iskolaigazgató nevezhető ki az iskolai tan-
erők köréből. A nem államnyelvű elemi iskolák 
tanítóinak a horvát nyelven kívül tökéletesen 
kell ismerniük a kisebbség nyelvét is.

Kisebbségi Körlevél, 1940. 5–6. sz. 50–51.

Az 1940-es iskolakezdet a jelentkezők nagy  szá-
máról tanúskodott. Az újvidéki államnyelvű 
középiskolába 5268 növendék jelentkezett, 
Szabadkán pedig 1400 tanuló beiratkozása még 
egy középiskola felállítását tette szükségessé. A 
zombori reálgimnáziumba 856, a nagybecskereki 
fi úgimnáziumba 1140, a leánypolgáriba 408 és az 
állami kereskedelmi akadémiára 266 növendék 
kérte a fölvételét.

Kisebbségi Körlevél, 1940. 5–6. sz. 50–51.

Megjelent a jugoszláviai zsidótörvény, amely a 
középiskolai oktatásból szinte teljesen kiszorítot-
ta a zsidóságot, és korlátozta a zsidóság szerepét 
a jugoszláv gazdasági életben.

Csuka 1995, 479.

A Kisebbségi Körlevél, a Pécsi Egyetemi Kisebb-
ségi Intézet tudományos folyóirata A ju goszlá-
viai egyetemi és főiskolai hallgatók az 1936–37. 
tanévben, különös tekintettel a magyar hallga-
tókra címmel közölt tanulmányt. A számtalan 
táblázat egyikéből a magyar egyetemi és főisko-
lai hallgatók tanintézetek szerinti megoszlása 
olvasható ki:

Egyetemek, főiskolák Hallgatók  %
 száma
Belgrádi egyetem 76 25,34
Ljubljanai egyetem 1   0,33
Szabadkai jogi kar 56 18,67
Zágrábi egyetem 153 51,00
Gazdasági és kereskedelmi 
főiskola, Zágráb 9 3,00
Zeneművészeti főiskola, 
Zágráb 4   1,33

Szépművészeti főiskola, 
Zágráb 1  0,33
Összesen 300 100,00

A magyar hallgatóknak több mint a fele Zág-
rábban végezte a tanulmányait. Hogy a magyar 
hallgatók a közeli Belgrád helyett inkább a 
legtöbbjük számára sokkal távolabbi Horvát 
bánsági székhelyet keresték fel, annak magya-
rázata bizonyos érzelmi okokon kívül az, hogy 
a magyar hallgató ebben a városban talált leg-
inkább szervezett segítségre. A zágrábi Magyar 
Egyetemi Hallgatók Kultúregyesülete, mely a 
jugoszláviai magyar egyetemi és főiskolai hall-
gatók legnagyobb és legrégibb szervezete volt, 
tanulmányi és menzasegélyezéssel támogatta a 
szegény sorsú tanulókat. Emellett – ugyancsak 
az egyesület révén – olyan társaságba kerülhetett, 
amelyben magyar légkör vette körül.

Kisebbségi Körlevél, 1940. 3. sz. 28–36.

1940. november 23.
Belgrádban a magyar nagykövet, Bakách-Bes se-
nyei György közölte Cincar-Marković külügy-
miniszterrel, Magyarország kész örök barátsági 
szerződést kötni Jugoszláviával. Még ugyanazon 
a napon átadták a szerződés tervezetét is. Belg-
rád számára világos volt, hogy az örök barátsági 
szerződés aláírásával közel kerül a hármas pak-
tumhoz. […] Ribbentrop december 9-én hagyta 
jóvá a szerződés szövegét.

Vinaver 1976, 392.

Belgrádban Nikola Bešlić közlekedési miniszter 
fogadta a Várady Imre szenátor vezette magyar 
küldöttséget. Váradyék a szabad ingatlanforgal-
mat akadályozó törvény azonnali eltörlését kö-
vetelték. Ezzel szinte egy időben Dragiša  Cvet -
 ko vić miniszterelnök kézhez kapta a magyar–jugo-
szláv barátsági szerződés szövegének a tervezetét.

Mészáros 1989, 212.
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1940. november 24.
Újvidéken 250 küldött jelenlétében megtartotta 
alakuló közgyűlését a Jugoszláviai Magyar Köz-
művelődési Szövetség.

Mészáros 1989, 213.

Az újvidéki Magyar Polgári Kaszinó nagyter-
mében megtartotta alakuló közgyűlését a Jugo-
szláviai Magyar Közművelődési Szövetség. Az 
egyhangúlag elfogadott alapszabályt jóváhagyás 
végett felterjesztették a belgrádi belügyminisz-
tériumhoz, az I. 2081. számú jóváhagyó végzést 
azonban csak 1941. január 30-án írták alá a 
hatóságok.

DMKSZ-beszámoló 1941, 11.

Újvidéken megalakult a Jugoszláviai Magyar 
Közművelődési Szövetség. Díszelnöknek dr. Sán-
 tha Györgyöt, elnöknek Krámer Gyulát, alelnök-
nek Ágoston Sándort, Korányi Elemért és gróf 
Bissinger Ernőt választották. 1941 februárjában 
e szervezetből jött létre a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség, ugyancsak Krámer 
Gyula vezetésével.

Csuka 1995, 479.

1940. december 12.
A jugoszláv–magyar örök barátsági szerződés

Őfelsége a jugoszláv király és a régensherceg, 
valamint Őfőméltósága a magyar kormányzó 
nevében, tekintettel a jószomszédi viszonyra, az 
őszinte tiszteletre és az egymás közötti bizalomra, 
amely olyan szerencsésen fennáll a két nép közt, 
azzal a kívánsággal, hog y a jóviszonyoknak 
tartós és szilárd alapot adjunk, abban a biztos 
tudatban, hogy a kölcsönös kapcsolatok kon-
szolidálása és megerősítése politikai, gazdasági 
és kulturális téren egyaránt hasznára válhatik 
a két szomszédállamnak és a Duna-medence 
békéjét és jólétét szolgálja, elhatároztuk, hogy 
szerződést kötünk örök barátságról, és e célból, 
mint meghatalmazottak a következőket neveztük 

meg: Őfelsége a jugoszláv király és a régensek 
nevében Cincár Markovics Alexander jugoszláv 
külügyminiszter Őexelenciája, gróf Csáky István 
Őexelenciája valóságos belső titkos tanácsos, 
a mag yar kormányzó nevében, akik miután 
kicserélték egymás meghatalmazását és azokat 
rendben és előírt formában levőnek találtak, a 
következőkben állapodtak meg:

A jugoszláv királyság és a magyar királyság 
közt állandó béke és örökös barátság legyen.

A magas szerződő felek megegyeztek, hogy 
mindazokban a kérdésekben, amelyek nézetük 
szerint egymás viszonyát érintik, előzetes meg-
beszélést tartanak.

Ezt a szerződést ratifi kálják és a ratifi kációs 
okmányokat Budapesten cserélik ki.

A szerződés a ratifi kációs okmányok kicseré-
lésekor lép életbe.

Ennek megerősítésül a meghatalmazottak 
aláírták ezt a szerződést és ráütötték pecsétjüket. 
A szerződés két eredeti példányban készült Belg-
rádban, 1940. december 12-én.

Cincár-Markovics Alexander jugoszláv királyi 
külügyminiszter
Gróf Csáky István magyar királyi külügymi-
niszter

Kisebbségi Körlevél, 1941. 2. sz. 63.

A magyar–jugoszláv örök barátsági szerződés a 
nemzetközi helyzetnek igen komoly és kritikus 
pillanatában történt. A világsajtó egységesen 
hangsúlyozta, hogy a két nemzet együttműkö-
dése tartósan biztosíthatja a délkelet-európai 
békét. Magyarország híd lett a Balkán felé, amely 
a Balkánt a tengellyel összeköti.

Kisebbségvédelem, 1941. 1–2. sz. 26.

Az örök barátsági szerződés aláírásakor Belgrád 
úgy vélte, hogy ezzel hozzájárul a Duna mente 
békéjének megszilárdításához.

Vinaver 1976, 393.
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1940. december 13.
Az örök barátsági szerződés aláírását követő na-
pon Hitler parancsot adott a Marita-terv végre-
hajtására. 1941 januárjától folyamatosan német 
csapatokat összpontosítottak Romániában.

Vinaver 1976, 394.

A bukovinai Andrásfalva református egyházköz-
ség vezetői beadvánnyal fordultak Telekihez. És 
16 pontban terjesztették elő leendő telepítésre 
vonatkozó kívánságaikat. […] Józseff alva, Isten-
segíts, Hadikfalva, Andrásfalva és Fogadjisten 
falvak magyar lakossága 1940-ben 12 083 fő 
(2.689 család) volt. Négy telep Radauti megyé-
hez, kettő pedig Suceava megyéhez tartozott. 
Gazdasági-társadalmi viszonyaikat alapvetően 
meghatározta az tény, hogy a döntően földmű-
veléssel foglalkozó bukovinai magyarok kezében 
mindössze 8557,7 kat. hold föld volt, ami azt 
jelentette, hog y eg y főre átlagosan 0,7 kat. 
hold jutott. Föld nélkül 306 család, a családok 
11,3%-a volt, s 12%-nak nem volt önálló háza. 
A földnélküliek és az apró parcellákat birtokló 
székelyek a környező román nagybirtokokon 

mezőgazdasági idénymunkával keresték kenye-
rüket. A földtulajdonosok elsősorban zöldség-
féléket, főleg hagymát, káposztát termesztettek, 
amelyet a környező városokba, főleg Csernovicba 
és Moldvába szállítottak. A földművelők mellett 
109 iparos, 105 vasutas és nyugdíjas, 7 kereskedő, 
8 aktív és 3 nyugdíjas tanító, valamint 6 lelkész 
alkotta a bukovinai székelyek társadalmát. Dön-
tő többségük katolikus volt, Andrásfalván élt 
mindössze 94 református család.

Sajti 1987, 54., 57.

1940. december 27.
Közvetlenül a Bácska, a Baranya és a Muraköz 
megszállása előtt Bárdossy László miniszterel-
nök aláírta az 1940: XVIII. törvénycikket,  amely 
szerint az Országos Földrendező Bíróság illeté-
kessége agrárügyekben XII. 31-én megszűnik; 
azontúl a Földművelésügyi Minisztérium  hatás-
körébe (a megszállt területeken az újvidéki Bir-
tokpolitikai Kirendeltség hatáskörébe) tartozik. 
Ez a Birtokpolitikai Kirendeltség (BPK) nem 
sokkal Jugoszlávia összeomlása után alakult 
meg.

Lőrinc 1977, 55.
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1941. január 5.
A Napló közölte a hírt, hogy dr. Lipozencsics 
László szabadkai városelnök már novemberben 
tárgyalásokat kezdett dr. Prokesch Mihállyal, a 
szabadkai magyarság egyik vezetőjével a magyar 
városelnök kérdésében.

Csuka 1995, 480.

1941. január 12.
A szabadkai Horvát Kultúrszövetség a bácskai 
és a baranyai horvátok bevonásával kultúr par-
lamentet tartott, amelyen 72 bácskai és baranyai 
horvát kultúregyesület küldöttei vettek részt. 
Ezen a rendezvényen megjelent Budánovics 
Lajos szabadkai püspök, és a gyűlés elnöke Ráics 
Balázs pápai prelátus, püspöki vikárius volt. 
[…] Egyik legfontosabb kérésük a Szabadkán 
működő horvát katolikus gimnázium megszer-
vezése volt.

Csuka 1995, 481.

1941. február 4.
A magyar kormány levelet intézett a román kor-
mányhoz a bukovinai székelyek hazatelepítése 
tárgyában. A jegyzékben a magyar kormány 
lakosságcserét javasolt az ügy megoldása érde-
kében. Az időközben elkészült összeírás szerint 
ez 2 689 bukovinai magyar családot, összesen 
12 076 főt érintett. Áttelepítésük fejében  fel-
ajánlották a románoknak, hogy a kormány  „haj-
landó ugyanennyi román fajú egyénnek az  or-
szágból való kiköltöztetéséhez hozzájárulni”, 
bár a lakosságcserét nem tekintik az áttelepítés 
előfeltételének.

Sajti 1987, 59.

1941. február 20.
A Napló vezércikkben követelte azt, ami már 
befejezett tény volt, mert Újvidéken megalakult 
a Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség, 
amelynek elnöke Krámer Gyula rendkívüli agili-
tással egyszerre megkezdte a szervezést az egész 
Délvidéken, úgyhogy már február első felében 

55 fi ókja volt. Kisebb viták után a szabadkai 
Magyar Olvasókör is csatlakozott a DMKSZ-
hez. Belgrádban is megalakult a szövetség fi ókja, 
elnöke Vondra Gyula katolikus lelkész, titkára 
dr. Veréb László lett.

Csuka 1995, 482.

1941. február 22.
A szabadkai Magyar Olvasókör dalárdája meg-
tartotta a magyar bált, amely valóságos magyar 
seregszemlévé kerekedett, ugyanakkor az óbecsei 
Népkör Herceg Jánosnak adott ezüstkoszorút, 
mint korábban Cziráky Imrének és dr. Szirmai 
Károlynak. Az ezüstkoszorút esztendőnként 
adományozta az óbecsei Népkör, és az a magyar 
író kapta, akit abban az évben végzett munkás-
sága érdemesített a kitüntetésre.

Csuka 1995, 483.

Dr. Várady Imre, mikor a hetvennegyedik szü-
letésnapját a becskereki Magyar Közművelődési 
Egyesület üdvözölte, bejelentette a magyar egy-
ségfront magalakulását. (A bejelentés szövegét 
könyvében közli Csuka János is.)

Csuka 1995, 484–485.

1941. január–február
A Kalangya 1–2. kettős száma közölte Bolgár 
László A jugoszláviai magyar kisebbségi sajtó 
című tanulmányát.  A jugoszláviai magyar sajtó 
helyzetét viszonylag jónak kell mondanunk – 
írta a szerző.  – Míg az országos átlagot véve 
alapul Jugoszláviában 1939 elején kb. minden 
12 000 személyre jutott eg y sajtótermék és 
minden 400 000-re egy napilap, addig a ma-
gyar kisebbségnél ugyanezek az arányszámok 
10 550-at, illetőleg 125 000-et tettek ki. A 
magyar kisebbség sajtóviszonyai hasonlóképpen 
messze túlszárnyalják minden más jugoszláviai 
kisebbséget, beleértve a németeket is. Másrészt 
azonban az sem tagadható, hogy a jugoszláviai 
magyar sajtóviszonyok még mindig mostoháb-
ban alakulnak, mint az anyaországban, vagy 
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A magyar ifj úságnak az a része, amely a közép-
iskolai tanulmányok elvégzése után az egye-
temeken, főiskolákon tovább tanult, minden 
utódállamban komoly részese volt a kisebbségi 
életnek, azonban a legnehezebb az ifjúság 
helyzete a délszláv államban volt. A magyar 
főiskolai fi atalságnak tekintélyes részét mindig 
az az ifj úság adta, amely már a középosztályból, a 
lateiner értelmiségből vagy a birtokos osztályból 
származott. A délszláviai magyarságnak ez a kö-
zéprétege az első esztendőkben majdnem teljesen 
hiányzott, hiszen a hivatalnokosztály jó része 
kivándorolt, a középbirtokosok elszegényedtek. 
Tradíció már csak azért sem igen fejlődhetett 
ki a megszállás első éveiben a főiskolai magyar 
fi atalság körében. Nem volt azonban főiskolai 
ifj úsági tradíció azért sem, mert a világháborút 
megelőző időszak Délvidékről kikerült főiskolai 
ifj úságának nem voltak olyan hagyományai, mint 
az erdélyi vagy a felvidéki fi atalságnak.

Csuka 1995, 487.

1941. április 1.
A Jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség 
elnöksége értékelte az alakuló közgyűléstől 1941. 
március 31-ig eltelt négy hónap eredményeit. A 
Szövetségnek ekkor már 18 megalakult fi ókja 
volt, és további 151 magyar egyesület jelezte 
csatlakozási szándékát, melyeknek taglétszáma 
150 000. A négy hónap során 71.815 személy 
vált a Szövetség aktív tagjává.

DMKSZ-beszámoló 1941, 12–13.

A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövet-
ség (helyesen: Jugoszláviai – M. F.) feladatait 
Krámer Gyula elnök így foglalta össze: Legsür-
gősebb feladatunk a magyarság megszervezése 
volt, nemzeti és keresztény alapon. Ez egyúttal 
a magyarság seregszemléje is lett volna: meg 
akartuk állapítani, kik tartoznak közénk, kikre 
számíthatunk, hányan vagyunk. Először ezt a 
kérdést kell eldöntenünk. Ebből a tapasztalatból 
szövegeztük meg Szövetségünk egyik alaptételét. 

mint az egykori felvidéki és erdélyi magyar 
kisebbségeknél.

A vajdasági magyar sajtó […] olvasóközön-
ségének óriási többsége természetesen a magyar 
lakosságból kerül ki, bár megbízható számítások 
alapján az összes példányoknak kb. 4%-át vá-
sárolják szlávok, 4%-át pedig németek. Ennek 
főoka az, hogy a német kisebbségi sajtó fejletlen, 
s amellett a háború előtti időkből még sok német 
ért magyarul; a szlávoknál pedig az, hogy a fővá-
rosi nagy lapok megöltek minden vidéki szerb 
vagy horvát orgánumot, márpedig a magyarul 
beszélő szláv népesség is szívesen olvas helyi 
jelentőségű híreket.

Magánál a magyar olvasóközönségnél erős 
korlátot jelent a közel 50%-ra becsült nincstele-
nek nagy szegénysége, valamint a műveltebb és 
tehetősebb városi osztály gyengesége (kevesebb 
20%-nál). A számításba jövő elemek közül a 
legjobb olvasó a városi intelligencia, a nagybir-
tokosok egy része, az iparosok, kereskedők és 
még a törpebirtokosok, míg a nagybirtokosok 
egy másik részének és a vagyonosabb gazdák-
nak „bácskai közönye” immár közmondásossá 
vált. Az összes sajtótermékeket tekintve, azt a 
kulcsot használhatnák, hogy majdnem minden 
20. személy vásárol újságot. Ez más szóval azt 
jelenti, hogy a magyarság 5–5,5%-a jön számí-
tásba a sajtó szempontjából. Ez az arányszám a 
falvaikban valamivel alacsonyabb; itt az 5% már 
telítettségnek vehető. […] A lapok napi átlagos 
30.000 példányban jelennek meg, amiből kb. 
5%-ot tesznek ki az ingyenes tiszteletpéldányok. 
A 4 napilap az összes példányszámokból kb. 
80%-ot foglal el.

Bolgár 1941, 32–33.

1941. március
Szabadkán Ugar néven megalakult az első ju-
goszláviai magyar mezőgazdasági szövetkezet. 
A szervezkedést azzal a világos céllal kezdte 
meg, hogy a korszellem a gazdasági életben is 
érvényesüljön.

Csuka 1995, 487.
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Ez a tétel: magyar az, aki magát annak érzi és vall-
ja, és a magyar sorsot nyílt színvallással önként 
elfogadja. Aki a kereszténység és a magyarság 
fogalmának e tétel szerint megfelelt, az ha akart 
beléphetett a Szövetségünkbe, még akkor is, 
ha a magyar nyelvet csak törte, vagy még úgy 
sem beszélte. Állíthatom: voltak ilyenek szép 
számmal, és nem rosszabb magyarok nálunk. 
Hogy mennyire életszükséglet volt a Szövetség 
létrehozása, hogy mennyire kívánta a magyar 
közvélemény, mutatja az, hogy február 15-étől 
április 1-jéig, hat hét alatt több, mint 150 000 
tagot szerveztünk be. S ez a tömeg nemcsak 
belépett, de az utolsó személyig le is fi zette a be-
lépési díjat, sőt, hónapokkal előre a tagsági díjat 
is. A példátlanul szép eredményt nem hivatásos 
szervezőknek, hanem önkéntes, népünk érde-
kében ingyen, sőt áldozattal dolgozó, többnyire 
egyszerű falusi gazdáknak és mezőgazdasági 
munkásoknak köszönhetjük.

Kisebbségi Körlevél, 1941. 4. sz. 213.

1941. április 6.
Részlet Faludi Kálmán Belgrád ostroma című 
visszaemlékezéséből: „Reggel 7 óra 10 perc. Fel-
csavarom a rádiót. A bemondó azt mondja: 
»Pazs nya, pazsnya, neprilyatelyszki avioni!« Vi-
gyázat, vigyázat, ellenséges repülőgépek!  Ugyan-
abban a pillanatban irtózatos robbanás. A  Te-
ra zija (a város közepe) hatos számú házában 
laktam. Felugrottam, kitekintettem az ablakon, 
és alig száz méterre a háztól füstölgő romhalmaz 
tárult a szemem elé. Még magamhoz sem tértem 
a rémülettől, már jobbról, balról és minden 
irányból megismétlődtek a rettenetes erejű és 
hangú robbanások. Mintha a haragvó Isten 
zúdította volna a városra a mennyköveket! […] 
Felöltőt kaptam magamra, és leszaladtam a pin-
cébe. Riadt szemű férfi ak, a félelemtől reszkető, 
sikongó, félig őrült nők, visító gyermekek fogad-
tak. Lehettünk körülbelül ötvenen. Odakünn 
másodpercről-másodpercre fokozódott a légitá-
madás irama. Szorongva hallgattuk az egymás-

után érkező Stukák zúgását, a lecsapódó bombák 
irtózatos dördülését. A jajveszékelést, a sirámot. 
Egy-egy idegen futott le a pincébe. »A város 
tele van holttestekkel! Ég az egész Belgrád!« 
Ezek voltak a hírek. […] Reggel kilenc óra. Az 
elmúlt két óra alatt a németek megsemmisítették 
a vízvezetéket, a villanytelepet, a főpályaudvart 
és megbénították a közúti közlekedést.”

A Nép felszabadulási naptára 1942, 110.

1941. április 10.
A Zágrábi Rádióban bejelentették a Független 
Horvát Állam megalakulását. Ezzel megszűnt a 
Jugoszláv Királyság.

Vinaver 1976, 402.

1941. április 11.
Horthy Miklós kormányzó hadparancsára a  ma-
gyar hadsereg átlépte a magyar–jugoszláv ha-
tárt. […] Magyar adatok szerint a Délvidékről 
11 475 km2-t csatoltak vissza, mintegy 1,1 millió 
lakossal. Ez az 1918-ban Jugoszláviához került 
területek (20 788 km2) 55,2%-át tette ki. A 
leginkább reményt keltő számítások szerint is 
a terület lakosságának csak 37%-a volt magyar. 
Ezzel az utolsó, sorrendben a negyedik revízióval 
– ellentétben a felvidéki és az észak-erdélyi visz-
szacsatolással – nem magyar többségű területek 
kerültek vissza Magyarországhoz. Hivatalosan 
is kénytelenek voltak elismerni, hogy a magyar-
ság még a legtöbb magyar nemzetiségű lakost 
magába foglaló Bácskában is csupán „relatív” 
többséget alkotott. A mintegy 301 000 magyar 
nemzetiségű mellett jelentős délszláv töme-
gek jutottak kisebbségi sorsra: 243 000 szerb, 
220 000 horvát, 80 000 szlovén, 40 000 szlovák 
és 15 000 ruszin. A visszacsatolt területeken el-
sősorban a bácskai részeken nagyszámú 197 000 
fős németség, valamint 15 000 zsidó élt.

Sajti 1987, 13., 16–17.

A Magyarországhoz vissza nem csatolt Délvidék 
Tisza–Maros-szögének keleti része az 1910. évi 
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közigazgatási beosztás szerint magába foglalja 
Torontál vármegye Alibunári, Antalfalvi, Nagy-
becskereki, Pancsovai, Törökbecsei járását teljes 
egészében, továbbá a Bánlaki, Módosi, Csenei, 
Nagykikindai, Párdányi, Törökkanizsai és Zsom-
bolyai járást, többé-kevésbé megcsonkítva. Te-
mes vármegyéből ide tartozik az épségben meg-
hagyott fehértemplomi és kevevári járás, s a ver -
seci járásból egy község. Ebbe a területbe esik 
Krassó-Szörény megye Jámi járásának két faluja 
is. A városok közül Nagybecskerek, Nagykikinda 
és Fehértemplom rendezett tanácsú, Pancsova és 
Versec törvényhatósági jogú városok tartoznak 
ide. Az 1910. évi népszámlálás szerint az összla-
kosság száma 593 178, ebből magyar anyanyelvű 
112 783 (19%).

Kisebbségvédelem, 1942. 5–6. sz. 47.

Werth Henrik vezérkari főnök Horthy parancsá-
ra átvette a „főhatalom” gyakorlását az elfoglalt 
területeken s a Muraközt kivéve bevezette az 
úgynevezett szükségszerű katonai közigazgatást. 
(Werth szerint ez olyan köztes állapot, amely a 
megszűnt jugoszláv közigazgatás és a kialakuló 
rendszeres magyar katonai közigazgatás közötti 
időszakban vált szükségessé.) A vezérkari főnök 
nyomatékkal utasította a támadó egységeket: 
„Elvül szolgáljon, hogy a szerbeket erélyesebb 
kézzel kell kezelni, mint annak idején a romá-
nokat.”

Sajti 1987, 17., 20.

Újvidéken, a magyar csapatok április 13-i be-
vonulásáig a Kulturbund vette át a hatalmat, és 
dr. Sepp Janko vezetésével aktív tevékenységet 
fejtett ki azért, hogy a Bácskát német csapatok 
foglalják el. […] Csetnik szervezetek valóban 
léteztek. A „haza becsületének és szabadságának” 
védelmére alakult Csetnik Egyesület (Udruženje 
četnika za slobodu i čast otadžbine) az első világ-
háború után mint országos szervezet működött, 
s hosszú ideig a nacionalista nagyszerb gondolat 
és az erre épülő rendszer szilárd támasza volt. 

A jugoszláv külpolitika német- és olaszbarát 
irányzatának erősödésével azonban fokozatosan 
összeütközésbe került a hivatalos politikával. A 
harmincas évek derekán a szervezetből kivált 
egy angol orientációjú csoport, Ilija Trifunović-
Birčanin, valamint Dušan Đule Dimitrijević 
vezetésével, és megalakították külön szerveze-
tüket, a Régi Csetnikek Társaságát (Društvo 
starih četnika). Birčanin egyúttal a már említett 
Narodna odbrana vezetője is volt. Alapvető néze-
teik a nagyszerb vezetésű, egységes, centralizált 
Jugoszláviáról semmit sem változtak. Pečanac 
ezt a Jugoszláviát német, a Régi Csetnik Társaság 
pedig angol segítséggel kívánta fenntartani és 
megvédeni. Maga Birčanin a Simović tábornok 
vezette 1941. március 27-i tengelyellenes for-
dulat aktív résztvevője lett, a csetnik mozgalom 
másik szárnyának vezéregyénisége, Pečanac a 
német megszállók oldalára állt, s ezért Draža 
Mihajlović csetnikjei megölték.

Sajti 1987, 19., 22.

A bevonulást követő napokban létrejöttek az 
úgynevezett ötös bizottságok. Zomborban  a 
város katonai vezetője, Szendrey Ágoston  tábor-
nok Deák Leót, a későbbi Bács-Bodrog  megyei 
főispánt bízta meg az ötös bizottság megala-
kításával. Itt is, másutt is feladatuk alapvetően 
abban állt, hogy adatokat szolgáltassanak a 
katonai vezetésnek egyes személyek „megbíz-
hatóságáról”, vagyis arról, ki hogyan viselkedett 
a jugoszláv időkben a magyarsággal. Hasonló 
szerepet játszott a Krámer Gyula vezette Jugo-
szláviai Magyar Kultúrszövetség, későbbi nevén 
Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség is. E 
„keresztény, nemzeti alapon” működő szervezet, 
háttérbe szorítva a rövid életű ötös bizottságo-
kat, monopolhelyzetbe került az úgynevezett 
„hűségigazolások” gyártásában, amely előfelté-
telét képezte például a közhivatalok betöltésé-
nek, az állampolgárság elnyerésének, vagy éppen 
az internáló táborok kapuit nyitotta meg.

Sajti 1987, 29.
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1941. április 12.
Örökké emlékezetes marad ez a nagypéntek  Sza-
badka számára. Ezért kell megörökíteni néhány 
emlékét. A város még tele volt sok szerb kato-
nával és csetnikkel, de minden magyar házban 
már varrták a magyar lobogókat. Sok helyen már 
évek óta féltve őrizték a szekrény rejtett helyén, 
s most elővették, kivasalták a magyar szent 
koronával díszített piros-fehér-zöld zászlókat. 
[…] Sok magyar házban csak a házőrző kutya 
maradt otthon, mert éjszakára nem mertek  ott-
hon maradni. Mindenki a visszavonuló szerb 
katonák bosszújától és a csetnikek vérengzésétől 
félt. Egyszerű bunyevác helyeken húzódtak meg 
a magyar családok abban a reményben, hogy 
ezekbe a kis parasztházakba nem tör be senki. 
Nagypéntek éjszakáján, éjfél előtt, egyszer csak 
borzasztó robbanás rázta meg a levegőt. A kivo-
nuló jugoszláv katonák felrobbantották a vasúti 
hidat, amely Szabadkát Újvidékkel, Szegeddel 
és Bánáttal összeköti. Utána újabb robbanások 
hallatszottak. Újabb hidak, a vasúti víztorony 
repült a levegőbe. Hatalmas kődarabok emelked-
tek ezer méter magasba. Szabadkán mindenki 
tudta, hogy robbantások lesznek, mert már 
napokkal előbb aláaknázták a hidakat. A jugo-
szláv hatóságok hittek tehát a legkevésbé abban, 
hogy Szabadkát meg tudják védeni a magyar 
honvédség ereje ellen. […] A kivonulás nagyon 
gyorsan ment, és mire hajnalodni kezdett, már 
mindenki szabadabban lélegzett. A csetnikek 
garázdálkodása elmaradt. Lassacskán mindenki 
előmerészkedett, s hajnali négy órakor már igen 
sokan mentek a határok felé. Egyesek Kelebia 
irányában, mások Tavankút és Sebesics felé, vol-
tak, akik Palicsra és Királyhalmára mentek, hogy 
elsőnek üdvözölhessék a felszabadítókat. Száz és 
száz ember versenyzett az elsőbbségért.

Szabadka és Délvidék útmutatója 1941, 7–8.

1941. április 13.
Bárdossy rendkívüli minisztertanácsot hívott 
össze, mert a Muraköz kérdésében „új mozzana-

tok merültek fel”. Bárdossy előadta, hogy Slavko 
Kvaternik, a horvát állam ideiglenes államfője a 
zágrábi magyar konzul útján arra kérte: a magyar 
csapatok ne szállják meg a Muraközt. A magyar 
kormány „őszinte és szoros barátságban” kíván 
élni a horvátokkal, hangoztatta Bárdossy, az 
adott körülmények között azonban nem  tel-
jesítheti Kvaternik kérését. Kifejtette, hogy 
amint a területi megszállás befejeződik, nem  lát-
ja akadályát, hogy a Muraköz további sorsáról 
Magyarország „történelmi jogainak megóvása 
mellett – más egyéb függő kérdésekkel együtt 
– kellő időben a horvátokkal tárgyalásokba  bo-
csátkozzunk.”

Sajti 1987, 13.

Werth Henrik április 11-én az egész Délvidékre 
vonatkozóan elrendelte a katonai közigazgatás 
bevezetését, de két nappal később a miniszter-
tanács már úgy foglalt állást, hogy a muraközi 
bevonulásnak „ne legyen az a jellege, mintha 
e területet egyszer s mindenkorra el akarnók 
foglalni”. Ezért a katonai közigazgatás bevezetése 
ott elmaradt.

Sajti 1987, 36.

1941. április 14.
A délvidéki területek visszafoglalása után Go-
ron dy-Novák Elemér altábornagy, a 3. magyar 
hadsereg parancsnoka elrendelte a „szerb szabad-
csapatok által veszélyeztetett területek” átfésülé-
sét. A pacifi kálás tehát akkor kezdődött, amikor 
a hadsereg már megtorolta az elszórt ellenállási 
kísérleteket. […] A pacifi kálásban a katonaság, a 
csendőrség és a katonai kémelhárítás vett részt.

Sajti 1987, 27–28.

Erdmannsdorf budapesti német követ kormá -
nya nevében közölte Bárdossyval, hogy a ro-
mánok kérésére a Bánátot nem magyar, hanem 
német csapatok szállják meg. A német hadve-
zetőség ugyanakkor – folytatta – hozzájárul a 
Muraköz és a Murától északra fekvő területek 
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magyar megszállásához, „e területek végérvényes 
hovatartozásáról azonban későbbi időpontban 
fognak dönteni”. Bárdossy meglepve hallgatta 
Erdmannsdorf szavait és emlékeztette a magyar 
területi igények teljes kielégítésére vonatkozó 
korábbi német ígéretekre. Hangsúlyozta, hogy a 
magyar kormány továbbra is fenntartja a Bánátra 
vonatkozó követelését, de „kész arra, hogy a Mu-
raközre vonatkozóan az önálló horvát állammal 
baráti tárgyalásokat kezdjen”. […] A horvátok a 
néprajzi elv és a történeti jog alapján követelték 
maguknak a Muraközt. A történeti érvek alapját 
az képezte, hogy bár a Muraköz 1918-ig Magyar-
ország része volt, 1785 és 1789, valamint 1848 
és 1861 között horvát fennhatóság alatt állt, így 
az vitathatatlanul Horvátország része.

Sajti 1987, 86–87.

1941. április 15.
Megjelent a rendelet, amely a jugoszláv ható-
ságok által korábban a földreform céljaira  ki-
sajátított ingatlanokat magyar állami birtokká 
nyilvánította, „tekintet nélkül arra, hogy idő-
közben kinek a tulajdonába kerültek”, azzal a 
céllal, hogy „megfelelő új juttatásokkal a föld-
birtok-politikai jogszabályok végrehajtása során 
beállott egyenlőtlenségek és méltánytalanságok 
kiküszöböltessenek, és a korábbi földbirtok-po-
litikai célok megvalósíttassanak.

Lőrinc 1977, 56.

Werth Henrik elrendelte a visszafoglalt terüle-
teken a rögtönbíráskodást. Eszerint kötél általi 
halállal volt sújtható az a polgári személy, akit 
gyilkosság, szándékos emberölés, robbanószer 
készítése, készíttetése, beszerzése, beszerezte-
tése, tartása, tartatása, hatóság ellen elkövetett 
fegyveres erőszak, felségsértés, lázadás bűnében 
találtak bűnösnek.

Sajti 1987, 30.

Megjelent a belügyminiszteri rendelet, mely a 
magyar állampolgárságú, azaz a trianoni Ma-

gyarország területén élő szerbek internálását 
szabályozta. Eszerint azok a szerbek, akik „szerb 
vonatkozásban politikai érdekeltséggel bírnak 
és akiknek eddigi magatartása és egyénisége 
tápot adnak a gyanúnak, hogy cselekményeket 
készülnek elkövetni, melyek állambiztonsági 
vagy katonai szempontból károsak – internál-
tassanak.”

Sajti 1987, 42.

1941. április 17.
Jugoszlávia kapitulációja után megkezdődött a 
rendszeres katonai közigazgatás kiépítése. Foko-
zatosan és nem egy időben vette át a Bácska, a 
Muraköz, a Muravidék és a baranyai háromszög 
közigazgatását.

Sajti 1987, 17.

A királyi Jugoszlávia (kezdetben Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság) létrejöttének szinte első  pil-
lanatáról fogva a magyarok gazdasági és társa-
dalmi pozíciójának a meggyengítésére, kulturális 
intézményeinek a felszámolására törekedett. Az 
1920-as nagy vasutassztrájk idején például csak 
a szabadkai vasút-igazgatóság területén 1.500 
magyar vasutast bocsátottak el. Hasonló intéz-
kedések sújtották a közalkalmazottakat, akikkel 
szemben különösen az államnyelv ismeretének 
és használatának követelménye szolgáltatott 
okot visszaélésekre. A helyzet kilátástalansága 
és a retorziók miatt 1918 és 1921 között 39 272 
magyar hagyta el Jugoszláviát, illetve élt az op-
tálás lehetőségével. Az új állam a magyarokat 
(akiknek létszáma egész Jugoszlávia területén 
még a kétségkívül tendenciózus 1921-es nép-
számlálás szerint is 422 079 fő volt) másodrendű 
állampolgárként kezelte, egy időre megfosztotta 
őket politikai jogaik gyakorlásától, kizárta a 
földreformból, és rendkívüli módon leszűkítette 
az anyanyelvi oktatás lehetőségét. A Vajdaság-
ban kiosztott majdnem egy millió katasztrális 
holdból az ottani földnélküliek 41,4%-át kite-
vő magyar parasztság semmit sem kapott. Az 
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anyanyelvi oktatás lehetőségét többé-kevésbé 
csak az elemi iskola alsó négy osztályában biz-
tosították, az ötödik és hatodik osztályban már 
a népiskolákban is államnyelven folyt a tanítás. 
Az úgynevezett névelemzés gyakorlata tovább 
szűkítette az anyanyelven történő tanulás lehető-
ségét. A magyar iskolarendszer felszámolásának 
következtében a Vajdaságban egyetlen magyar 
tannyelvű gimnázium maradt, a szabadkai.

Sajti 1987, 18–19.

A jugoszláv kormányok – már a nagybirtok meg-
léte miatt is – elsősorban a Bácskában, kisebb 
mértékben a baranyai háromszögben hoztak 
létre nagyobb, zárt dobrovoljac telepeket. A 
földreform során a földszűke miatt Jugoszlávia 
középső és déli részein kialakult társadalmi 
feszültségeket főként az itteni nemzetiségi nagy-
birtok kisajátításával és felosztásával próbálták 
enyhíteni, teljesíteni akarván ezáltal az első 
világháború önkénteseinek tett ígéreteket is. Ez 
a nacionalista szempontokat is érvényesítő föld-
reform azonban kizárta a juttatásból a Bácska 
és Baranya nincstelen parasztjait. A Bácskában 
6175, más adatok szerint 6912 dobrovoljac csa-
ládot telepítettek le, mintegy 53 465 kat. hold 
területre, a baranyai háromszögben pedig 235 
családot 5927 kat. hold földet birtokoltak.

Sajti 1987, 40–41.

1941. április 18.
A Duna főága mentén a 10. gyalogosdandár, 
ettől délre a 12. dandár megkezdte a pacifi kálás 
végrehajtását, bár a „megbízhatatlan egyének” 
községenkénti kimutatását a csapatparancsnok-
ok csak másnap kapták meg. A Délvidék visz-
szacsatolásának, pacifi kálásának áldozatai nem 
katonák voltak. A magyar történetírás általában 
2300 áldozatról ír ( Juhász Gyula). Közvetlenül a 
háború után készült jugoszláv számítások szerint 
a jugoszláv történészek 3500 áldozatot tartanak 
nyilván. A pacifi kálás után még májusban is, az 
ideiglenes, mozgó gyűjtőtáborokban 10 459 

dobrovoljac, zsidó és úgynevezett nemzethűségi 
szempontból gyanús délvidéki internált volt. 
(Irodalom: Saopštenja o zločinima okupatora 
i njihovih pomagača u Vojvodini 1941–1944. 
Knjiga I. Bačka i Baranja. Novi Sad, 1946. – Az 
e kötet 258. oldalán található statisztika szerint a 
bevonuláskor 2142-en haltak meg.) […] A  bevo-
 nulás és pacifi kálás egyúttal a katonai  közigazga-
tás nemzetiségpolitikájának nyitányát is jelentet-
te. Ennek elsődleges célja a jugoszláv földreform 
és telepítések megsemmisítése,  egy rendszerhű új 
telepesréteg kialakítása, s a terület nemzetiségi 
összetételének korrigálása volt.  – Jegyzet a 258. 
oldalon: A polgári közigazgatástól való függet -
lenséget hangsúlyozandó Hesz lényi József  szál-
lásmester április 18-án ér vénytelennek minősí-
tett minden olyan, a déli területekre vonatkozó 
rendelkezést, amely nem a szállásmesteri, illetve 
a déli katonai közigazgatási csoporttól érke-
zett.

Sajti 1987, 30., 32–33.

1941. április 19.
Werth [Henrik] Bárdossy miniszterelnökhöz 
intézett emlékiratában „felismert államvezetési 
feladatként” sürgette a határokon túl élő magya-
rok délvidéki letelepítését. Werth azzal érvelt, 
hogy „a harcok folytán, illetve a dobrovoljacok 
eltávolítása miatt” számos település üresen  ma-
radt, s a 22 éves szerb uralom a Délvidéken kiu-
tasításokkal és telepítésekkel jelentős mértékben 
gyengítette az ottani magyarságot. Annyit elis-
mert ugyan, hogy a Ferenc-csatornától délre 
a magyarság már korábban, azaz 1918 előtt is 
jelentős kisebbségben volt, de véleménye sze-
rint éppen ezért kell ide „új magyar elemeket” 
telepíteni. […] Werth 150 000 úgynevezett nem 
őslakos szerb eltávolítását szerette volna elérni. 

Sajti 1987, 61–62.

Hitler – Ribbentrop és közvetlen munkatársa, 
Hewel jelenlétében – fogadta Sztójayt […], s arra 
kérte: közölje a kormányzóval: Bánát Magyaror-
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szág része lesz, de a probléma megoldását jelenleg 
nem tartja lehetségesnek. […] Néhány nappal 
később Ribbentrop a Murán túli terület nyugati 
határán fekvő négy község átadását követelte 
Sztójaytól. […] A német külügyminisztérium 
népességügyi csoportjának vezetője, Triska a 
német nemzetiség érdemeire hivatkozva célsze-
rűnek látta volna az egész Murán túli terület 
Németországhoz történő csatolását. Az említett 
négy település átadásával ez részben magvalósult. 
(Sajti, 1987, 109.) Jegyzet: Triska feljegyzésé-
ben 700 000-re becsüli a jugoszláviai németek 
számát. Ez a szám ekkor valójában 505 790 
volt. Ebből 120 000 a Bánátban, 197 000 pedig 
a Bácskában élt.

Sajti 1987, 270.

1941. április 21.
Gorondy-Novák altábornagy, a 3. magyar hadse-
reg parancsnoka parancsot adott a csapatoknak a 
délvidéki internálótáborok „szemrevételezésére” 
és előkészítésére, mivel hamarosan sor kerül a 
„közrendre, közbiztonságra veszélyes egyének 
és az 1918. október 31. óta bevándorolt szerbek, 
zsidók internálására”. Az akciót Horvát József 
tábornok irányította.

Sajti 1987, 42.

A német külügyminisztérium a bukaresti német 
követséggel közölte: az a román kívánság, misze-
rint a Bánát nyugati részét csatolják Romániához, 
„semmi esetre sem jön szóba”. […] A Wermacht 
főparancsnokságának álláspontja szerint: „A szá-
razföldi hadsereg parancsnoksága szükségesnek 
tartja biztosítani a közlekedési összeköttetést a 
Protektorátus déli részétől a Dunáig és a Dunán 
át annak északi része felé.” Ennek legegyszerűbb 
módja Bánát német megszállása volt. 

Sajti 1987, 108., 110.

1941. április 24.
A bécsi értekezleten sor került a Jugoszlávián 
belüli német–olasz érdekeltségű területek és a 

megszállási zónák végleges elhatárolására. Az 
ország területi felosztása a következőképpen 
történt: 247 542 km2-nyi területből 98 572 km2-
en a Független Horvát Állam alakult meg, 6,3 
millió lakosából 3,3 millió volt a horvát. Szlové-
nia területének jelentős részét Németországhoz 
csatolták, az ún. Ljubljanai provincia olasz meg-
szállási zóna lett. Olaszország kapta meg az adriai 
tengerpart nagy részét, valamint Crna Gorát. 
Jugoszláviának az Albánia északi részével határos 
területeit szintén olasz csapatok szállták meg. 
Macedónia egy részét, 28 250 km2-nyi területet 
Bulgáriához csatolták. A Bánátot, ahol 295 000 
szerb, 120 000 német, 95 000 magyar 70 000 
román, valamint jelentős számú szlovák, horvát 
és zsidó lakosság élt, német csapatok szállták 
meg. A fennmaradó szerb területek (51 000 km2) 
szintén német megszállás alá kerültek.

Sajti 1987, 15.

1941. április 25.
Bajor Ferenc, Újvidék katonai parancsnoka  hir-
detményt ragasztott ki a város utcáin. Ez a  kö-
vetkezőket tartalmazta: minden szerb, bosnyák, 
montenegrói, zsidó és cigány, aki 1918. október 
31. előtt Magyarország területén községi illető-
séggel nem bírt, azaz minden telepes és beván-
dorolt az ország területét 3 napon belül köteles 
elhagyni. A kiutasítás nem vonatkozik a horvát 
telepesekre, s a korábban Horvátország területén 
lakókra, mivel a magyar kormány magyar–hor-
vát lakosságcsere keretében akarta kitelepíteni 
a bácskai horvátokat. A kiutasítottak csak sze-
mélyes tárgyaikat és annyi készpénzt vihettek 
magukkal, amennyi a „távozással felmerülő leg-
szükségesebb költségeket” fedezi. Péterváradon 
át Szerbia, Mitrovicán keresztül pedig Horvátor-
szág felé kellett volna elhagyniuk az országot. A 
kiutasítás alól a magyarok, németek házastársai 
és leszármazottai, két héttel a szülés előtt álló 
asszonyok és a 75. életévüket betöltött személyek 
mentesültek. Novákovits Béla altábornagy […] 
szigorúan megtiltotta,  hogy amíg a Szerbiát 
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megszálló német parancsnoksággal nem kötik 
meg az átvételről szóló egyezményt, a csapatok 
a kiutasítottakat áttegyék a határon. Elrendel-
te, hogy a hirdetményt tüntessék el Újvidék 
utcáiról.

Sajti 1987, 43.

Újabb jugoszláv számítások szerint a Magyaror-
szágról kitelepítettek létszáma 24 921 fő volt. E 
számítások szerint Horvátországból 118 167, 
Bulgáriából 42 065, Crna Gorából és albán terü-
letekről 48 808, Szlovéniából pedig 6175 főt te-
lepítettek át Szerbiába. Szlovéniából egyébként 
Horvátország területére mintegy 15 000 dél -
szláv származású lakos került a kitelepítések 
során. (Slobodan D. Milošević: Izbeglice i  pre sel-
 jenici na teritoriji okupirane Jugoslavije 1941–
1945. Beograd, 1981, 276.)

Sajti 1987, 44.

1941. április 28.
A minisztertanácsi értekezleten a kormány tagjai 
meghallgatták Nickl Alfrédnak, a külügyminisz-
térium gazdaságpolitikai osztálya vezetőjének, 
német partnerével, Carl Clodiusszal folytatott 
megbeszéléseiről szóló beszámolóját. E tárgya-
lásokon a németek egyértelműen a magyar  fél tu-
domására hozták, hogy a Jugoszláviára korábban 
hárult gazdasági terheket Magyarországnak és 
Bulgáriának át kell vállalnia, mintegy a területi 
igények Jugoszlávia kárára történt kielégítésé-
nek kompenzálásaként. Lényegében a Bácska 
egész terményfeleslegére, elsősorban búzára, 
kukoricára és kenderre vonatkoztak a német 
követelések.

Sajti 1987, 64.

1941. április 30.
Befejeződött a Délvidék katonai megszállásának 
első szakasza, a szükségszerű katonai közigazga-
tást felváltotta a rendszeres katonai közigazgatás. 
Werth Henrik irányításával megtörtént az igaz-
gatási szervek felépítése is. Az elsőfokú katonai 

közigazgatási hatóságot a járási, városi katonai 
parancsnokok képviselték. Újvidék várospa-
rancsnoka például az a Bajor Ferenc volt, aki már 
Erdélyben is számos tanújelét adta alkalmatlan-
ságának. A város elfoglalásakor az újvidéki szerb 
és zsidó lakosságra 5 millió pengő hadisarcot 
vetett ki. Zomborban Szendrey Ágoston tábor-
nok, Szabadkán Bittó Dezső vezérőrnagy vezette 
a városi katonai parancsnokságot. Összesen 5 
városi és 17 járási parancsnokságot állítottak 
fel. Ezeket a déli hadsereg katonai közigazgatási 
csoportjának rendelték alá, amelynek vezetője 
Novákovits Béla altábornagy lett. Novákovits 
közvetlen felettese a 3. magyar hadsereg parancs-
noka, Gorondy-Novák Elemér volt. A katonai 
közigazgatás csúcsát a Werthnek közvetlenül alá-
rendelt szállásmesteri csoport alkotta, melynek 
élén ekkor Heszlényi József tábornok állt. Maga 
Werth egyenesen Horthynak volt alárendelve. 
A vármegyei hatóságoknak megfelelő katonai 
szervek felállítására nem került sor.

Sajti 1987, 33–34.

A rendszeres katonai közigazgatás bevezetésével 
az igazgatási alosztály helyett polgári csoport 
alakult Fráter Iván belügyminisztériumi taná-
csos vezetésével. Heszlényi József tábornokot 
pedig Decleva Zoltán altábornagy váltotta fel a 
szállásmesteri csoport élén.

Sajti 1987, 35.

Milan Aćimovićot, aki korábban a Stojadinović-
kormány belügyminisztere volt, a németek  ki-
nevezték az úgynevezett biztoskormány élére. 
Később a Nedić-kormány belügyminisztere  lett. 
Vasa Protić, a fasiszta Zbor nevű szervezet egyik 
vezető politikusa személyesen nem vállalt tárcát 
egyik szerbiai kormányban sem, bár feltétlen híve 
volt a német megszállókkal való együttműködés-
nek Popovićhoz személyes barátság fűzte.

Sajti 1987, 266.
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1941. május 9.
A magyar kormány döntése értelmében, a jugo-
szláv földreform során a délszláv telepeseknek 
juttatott 53 000 kat. hold földet a külföldi ma-
gyarok hazatelepítésére kell fordítani.

Sajti 1987, 65.

A Délvidéki Magyarság című lap arról tudósít, 
hogy a M. Kir. Vallás- és Közoktatási Miniszter 
38 329/1941. IV. 2. számú rendeletével meg-
alakítja a Délvidéki Diákok Irodáját, melynek 
feladata a hallgatók mindennemű ügyeinek in-
tézése és érdekeinek képviselése. Az Iroda foglal-
kozik a szociális igényekkel – lakás, menza, tandíj 
–, a szerb–horvát–szlovén nyelvről magyarra 
fordított okiratok díjmentes hitelesítésével  stb. 
Az Iroda vezetésével Dévay Lajost, Czirfusz 
Miklóst, Heger Jenőt és Szabó Györgyöt bízták 
meg. Munkájukba ideiglenesen segíti őket dr. 
Józsa Lajos és Mérth József. A közlemény azt is 
bejelentette, hogy az egyetemekre való utazás és 
jelentkezés a volt jugoszláv egyetemekre beirat-
kozott hallgatók számára biztosított.

A Délvidékért 1942, 7.

1941. május 10.
A magyar kormány döntése alapján megkezd-
ték öt bukovinai székely település – Hadik-
fal va, Istensegíts, Andrásfalva, Józseffalva és 
Fogadjisten – lakosainak a Bácskában történő 
letele pítését. A hazatelepítéskor 13.198 lel-
ket  szám láló 2828 család szinte teljes egészében 
katolikus volt, csak az ottani Andrásfalva lakói-
nak egy része, 466 lélek volt közülük  református. 
Ők az Ómoravicához tartozó Roglaticán és 
Bácsfeketehegyen, Andrástelkének és András-
házának nevezett telepeiken találtak új otthon-
ra. A hazajöttekkel együtt jöttek a papjaik is: 
Hadikfalva esperes-plébánosa Sebestyén Antal 
és káplánja, László Antal, Andrásfalva káplánja, 
a Rómában iskolázott Demse Péter, Józseff alva 
papja, Németh Kálmán és Széll Ede. Ők maguk-
kal hozták a bukovinai egyházi anyakönyveket 

is, és – kezdetben a ferencrendi és kapucinus 
páterek segítségével – ők végezték a híveik lelki 
gondozását is. A legelső és legkisebb bukovinai 
falu, Fogadjisten 265 hívője Magyarkanizsa 
közelében, az oromhegyesi plébánia fi liájára, 
Velebitre került, és megőrizte bukovinai nevét, a 
Fogadjistent. A többi helyre a bukovinaiak mellé, 
kezdetben a hétszázat alig meghaladó számban, 
a hősi halottak családtagjaival együtt, háborús 
érdemeket szerzett „vitézeket” is telepítettek. 
A második bukovinai falu, Istensegíts lakos-
sága nyolc telepre szóródott szét. A legtöbben 
közülük a kúlai plébániához tartozó, a korábbi 
Sokolac és Emušić helyén 1942-ben létrehozott 
lelkészségbe került, amely ugyancsak a bukovinai 
anyaegyháza, az Istensegíts nevet vette fel, két új 
fi liája – Istenvelünk és Istenhozott – a korábbi 
Új-Cservenka, és a Bajsához tartozó Srednji 
Salaš lett. Ez utóbbi közelében volt az új székely 
lelkészség, Istenáldás a maga fi liáival, Istenföldjé-
vel és Székelytornyossal, melyek a gunaraspusztai 
adminisztratúra fi liája, Njegoševo, valamint a 
korábbi Svetićevo helyén voltak. A bukovinai 
Istensegíts népe került még a szintén közeli To-
polya fi liájára. Kalkatur – mely az Adjisten nevet 
kapta – Andrásmező fi liája lett, a Csantavérhez 
tartozó Radojevićevo pedig Istenes névvel a 
bácsjózseff alvai székely lelkészség fi liája lett.

A legnagyobb bukovinai székely község, 
Hadikfalva népe nem kevesebb, mint tíz új te-
lepre szakadva, nagyobb részben a Dél-Bácskába 
került. Legnagyobb telepe a Horthyvára nevet 
kapta. Ennek az újfutaki plébánia Stepanićevo 
fi liáján létesített új székely lelkészségnek a koráb-
bi Tankošićevo, Novi Kisač, Veternik és Vojvoda 
Mišić helyén négy telepe volt: Hadikhalom, 
Hadiktelke, Hadikliget és Hadikszállás. Ugyan-
csak délen volt a temerini plébániához tartozó 
Szőreg helyén alapított új székely lelkészség, 
Hadiknépe, és ennek fi liája, Hadikföldje, koráb-
bi nevén Đurđevo, mely előzőleg Zsablya fi liája 
volt. Bácska északi felének magyarsága adott 
otthont a bajmoki plébánia egyik fi liáján, Ratán 
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alapított Hadikújfalu nevet kapott székely lel-
készség két közössége, Hadikörs és Hadikkisfalu 
– előbbi nevükön Mišićevo és Aleksa Šantić.
A bukovinai Józseffalva népe, élén Németh 
Kálmán plébánossal teljes egészében a csantavéri 
plébánia fi liájára, a volt Hadžićevóra települt. 
Ennek a józseff alvai vicariának csak egy fi liája 
volt, az Istensegíts község lakosaiból létrehozott 
Istenes.

Az ötödik bukovinai székely falu, Andrásfalva 
katolikus lakóit öt telepre osztották szét.  A 
nagyfényi plébánia fi liáján, Zobnaticán alapított 
lelkészséghez – amely a bukovinai anyaegyháza, 
Andrásfalva nevét vette fel, és hozzá további 
két filia tartozott: a korábbi Mali Beograd 
dobrovoljac településen Andrásföldje, Košićevón 
pedig Andrásnépe közössége jött létre. Másik 
lelkészségük, Andrásmező a bajsai plébánia 
Tomislavci fi liáján létesült, s hozzá tartozott még 
Andrásszállás is, amely Ómoravica korábban 
Sokolac nevű fi liáján jött létre. A Bukovinából 
hazatelepültekhez csatlakozott további több 
mint kilencszáz csángó magyar is.

Salacz 1975, 115–116.

1941. május 11.
Fernbach Péter főispán birtokosi minőségben, 
s a bácskai nagybirtokosok nevében emlékira-
tot terjesztett a földművelésügyi miniszter elé. 
Eszerint a Bácskában 1918 előtt nem voltak 
latifundiumok; ellenkezőleg, az agrárstruktúra 
egészséges volt. A jugoszláv földreform által 
megcsonkított birtokok 90%-a nem érte el az 
1000–3000 holdat. A jugoszláv földreform-
nak tehát nem annyira szociális, mint inkább 
magyarellenes célja volt. A magyarok általában 
nem jutottak földhöz, a szerb nagybirtokosok, 
a pátriárka, a Dunđerski, az újvidéki püspök és 
mások viszont megtarthatták birtokaikat. A 
magyar nagybirtokosok birtokai a maximum alá 
is süllyedtek, különösen az esetben, ha közülük 
valaki harcolt a jugoszláv kormányzat ellen. […] 
Tisztában vagyunk azzal, folytatja a főispán, 

hogy a magyar állam célja nem lehet a kisajátí-
tott birtokok visszaszolgáltatása. Viszont nem 
szentesítheti a jugoszláv agrárreformot – min-
den revízió nélkül. Azt kívánjuk, hogy állítsák 
helyre a magyar középbirtokokat (100–1000 
hold között). (Nikola Gaćešára hivatkozva: 
1918 előtt a Chotek-birtok 27 879 holdat tett 
ki, gróf Széchenyiné Hunyadi Mária birtoka 
10 439 hold, a Dunđerski-birtok 16 090 hold, 
a Fernbach családé pedig 11 982 holdat tett ki. 
Az egyes birtokrészek persze külön-külön voltak 
telekkönyvezve, s egy-egy közülük valóban nem 
volt nagyobb 3200 holdnál. A Fernbachok kb. 
12 000 holdas birtokából 1922-ig kisajátítottak 
2111 holdat. (Lőrinc Péter lapalji jegyzetében 
hozzáteszi: „A latifundiumokról: Fernbach 
család 14 000 hold, a futaki uradalom 30 000 
hold, a Lelbach, Vojnits, Rudits, Geiger (sic!) 
stb. családok is nagybirtokosok. A régi Jugoszlá-
viában együttműködtek a jugoszláv reakcióval, 
de a hivatalos Magyarországgal is kapcsolatban 
álltak. Hasonlóan cselekedtek mások is, pl. Nagy 
Iván. Egyes reakciós szerbek (sic!) is két vasat 
tartottak a tűzben, pl. Milan L. Popović vagy a 
Dunđerskiak.”

Lőrinc 1977, 107–108.

Nagy Iván a Birtokpolitikai Tanács elnöke volt, 
az egykori jugoszláv önálló (Pribičević-párti) 
képviselő, a fasiszta A Nép című lap szerkesztője 
(sic!).

Lőrinc 1977, 178.

Lőrinc Péter külön foglalkozik a Kárász család, 
a Vojnitsok, az olasz Innocenzo Odescalchi, 
Wámoscher Manó, Medai Aladárné „birtok-
pereivel”.

Lőrinc 1977, 109–112.

Milan L. Popović az 1918 előtti Magyarországon 
Tisza-párti politikus, a kormány szerb elnöke. 
1918-ban hirtelen nagyszerbbé vált: képviselő 
és szenátor, az antikommunista Bulletin kiadó-
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ja, amelyet a tisztek a hadseregben kötelezően 
olvastak. A „megszállás” idején ismét magyar 
párti fasiszta képviselő. A háború után mint 
kollaboránst halálra ítélték.

Lőrinc 1977, 143.

Magyarország aláírta Romániával a bukovinai 
székelyek áttelepítéséről szóló megállapodást.

Sajti 1987, 65.

1941. május 14.
Otto von Erdmannsdorf budapesti német követ 
közölte Vörnle János külügyi államtitkárral, 
hogy a bácskai szerbek kitelepítéséhez kormánya 
nem járulhat hozzá. A kérés elutasítását azzal 
indokolta, hogy „Szerbiában sem az élelmezési, 
sem az elhelyezési viszonyok nem olyanok, hogy 
ez keresztülvihető lenne”.

Sajti 1987, 45–46.

1941. május 15.
A 2. német hadsereg hadtestparancsnoksága 
Baitzon keresztül sürgette az illegális kitolon-
colások megszüntetését. A jegyzék szerint: „a 
német csapatok biztonságát is veszélyeztetik, 
és a kiutasítások folytatása a magyar–német 
fegyverbarátságot is érintené”.

Sajti 1987, 46–47.

1941. május 16.
Rajić Balázs helyett Aczél Gyula kúlai kerületi 
esperes lett Budanović püspöki helynöke. Rajićot 
a magyar hatóságok – emlékeztetve az 1918-as 
politikai szereplésére – a Szabadkára történt 
bevonulást követően börtönbe vetették, hívei 
és befolyásos ismerősei nyomására azonban 
hamarosan kiszabadult.

Salacz 1975, 113.

1941. május 19.
A Külföldi Magyarokat Hazatelepítő Bizottság 
(KMHB) jelentése szerint kilenc nap alatt 1328 
családot (5787 lélek) telepített le Stepanovón, 

Tankosićon, Veterniken, Mišićen, Karađorđevón, 
Szőregen, Tomićevón, Feketicsen, Kisbelgrádban 
(Mali Beograd), Kočićevón, Sokolacon és Cser-
venkán.

Lőrinc 1977, 196.

1941. május 20.
Sztójay felkereste Weizsäckert, s arról beszélt, 
hogy a bánáti lakosság nyugtalan, mert bizony-
talan a terület hovatartozását illetően, majd 
kormánya három kérését terjesztette az államtit-
kár elé: 1. hozzák a lakosság tudomására, hogy 
a Bánátot Magyarországhoz fogják csatolni; 2. 
engedjék be a magyar adminisztratív szerveket 
a Bánátba; 3. határozzák meg a Bánát tényleges 
birtokbavételének időpontját.

Sajti 1987, 111.

1941. május 22.
A parancsnoksághoz (?) befutott a Bácska fel-
szabadítása című jelentés, amely külön kitér 
a gazdátlanul maradt földterületek kérdésére 
is. Megállapítja: ezeket a földeket minél előbb 
magyaroknak és magyarhű nem magyaroknak 
kell ideiglenesen bérbe adni, a dobrovoljac 
településeket pedig a csángó székelyek telepe-
inek kell átengedni. A katonai parancsnokság 
úgy véli: 1. a szerb telepeseket, akik 1918 után 
telepedtek meg a Bácskában, ki kell űzni; 2. a 
szerb őslakókat meg kell kímélni ettől, és meg 
kell nyerni; olyan magatartást kell tehát velük 
szemben tanúsítani, hogy az ezeréves magyar 
eszme részesévé váljanak. Ezért el kell kerülni 
mindent, ami kihívhatná ellenszenvüket és erő-
síthetné ellenállásukat.

Lőrinc 1977, 104.

1941. május 26.
Az Apostoli Szentszék fölmentette tisztségéből 
Budanović Lajos bácskai apostoli kormányzót, 
utódjául gróf Zichy Gyula kalocsai érseket ren-
delte.

Balogh–Gergely 1993, 232.
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1941. május 28.
Weizsäcker határozottan közölte Sztójayval: „a 
magyar kormánynak a Bánáttal kapcsolatban 
előadott kívánságai most nem valósíthatók  meg. 
A fennálló rendezés marad továbbra is érvény-
ben, aminek okairól a magyar kormány és a kor-
mányzó is igen részletes tájékoztatást kapott.”

Sajti 1987, 111.

Novákovits Béla elrendelte, hogy „haladék-
talanul” kezdjék meg az internálótáborokban 
lévő délszlávok ügyének felülvizsgálatát. […] 
Rendeletben tiltotta meg, hogy a továbbra is 
internálótáborokban tartott dobrovoljacok 
ellen a Monarchia hadseregéből történt szökés 
miatt külön bűnvádi eljárást indítsanak, s hogy 
korábbi magyarellenes politikai tevékenység 
vagy magatartás okán internálják a délszlávokat, 
és pert indítsanak ellenük.

Sajti 1987, 77.

1941. május vége
Milan L. Popović volt szenátor Belgrádból Ma-
gyarországra érkezett. Ezzel olyan szerb politikus 
jelent meg a porondon, akinek jó kapcsolatai 
voltak a németekkel együttműködő szerbiai po-
litikusokkal, az Aćimović-kormánnyal, s korábbi 
politikai tevékenysége, aktív antikommunista 
múltja szalonképessé tette magyar politikai kö-
rökben is. […] Horthy arra kérte, vállalja Popović 
a „híd szerepét” a bácskai szerbek és magyarok 
közötti együttműködésben, s az együttműködés 
fejében a képviselőséget ajánlotta fel a szerb 
politikusnak.

Sajti 1987, 75.

1941. május
A május 9-i határozat – és az 5280/1941. számú 
miniszterelnöki rendelet – alapján a Külföldi 
Magyarokat Hazatelepítő Bizottság hozzáfogott 
a székelyek és a vitézek telepítéséhez.

 Családot Személyt

Bukovinai csángókat 3 279 13 200
Vitézeket 481   2 325
Halott vitézek családjait 46        68
Összesen: 3 806 15 593

A csoportok érkezése 1941. június 18-ig tar-
tott. […] A székelyek a földön és a házon kívül 
élelmezésben, munkasegítségben, felszerelésben 
és házberendezésben, valamint fejenként 200 
kg-os búzaadagban és vetőmagban is részesül-
tek, és mindezt az egykori jugoszláv igénylők 
számlájára. Viszont mint új igénylők, újonnan 
nyert birtokukért 1700–1900 pengőt, vagyis 
családonként 800 pengőt fizettek. Összesen 
34 359 hold földet vásároltak a székelyek, közel 
20 000 hold még kiosztásra várt.

Lőrinc 1977, 183–184., 186.

Werth Henrik magyar vezérkari főnök meg-
bízottja a Bánátba utazott, ahol az IKW egyik 
beosztottjának kíséretében tanulmányozta  a 
magyarok helyzetét. Beszámolója szerint a ma-
gyarok körében nagy a nyugtalanság a Bánát 
bizonytalan státusza miatt, sérelmezik, hogy még 
a magyar többségű falvakban is német elöljárók 
vannak. Útja során azt is megállapította, hogy a 
németek és a magyarok viszonya „kimondottan 
rideg, de mindkét részről udvarias”. A németek 
abban reménykednek, hogy „valamilyen alakban 
önálló állami létet fognak kapni”, s „nacionalista 
lázban égnek” – állapítja meg végül.

Sajti 1987, 271.

A Délvidék Magyarországhoz történt visszacsa-
tolását követően az Ágoston Sándor szerkesztet-
te református keresztyén egyház lapja, a Magvető 
érezhetően történeti dimenziót és szociográfi ai 
súlyt kapott. Az 1941. április–májusi kettős szám 
első helyen közölte Ágoston Sándor püspök 
A délvidéki református keresztyének öröme és 
hálája című írását és Felszabadulás címen a püs-
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pök a budapesti Kálvin téri templomban 1941. 
május 11-én tartott igehirdetését, melyet a rádió 
egyenes adásban közvetített. Ezt követően pedig 
közzétették A délvidéki református egyház sta-
tisztikáját is. Az 1941. augusztusi számban jelent 
meg Tóth Kálmán Sztáray Mihály földjén: Bara-
nyában című beszámolója, a novemberi számban 
pedig megkezdték Bognóczky Géza Andrásfalvi 
székelyek a Bácskában című négyrészes tanulmá-
nyának közlését, 1942. szeptemberétől ugyan-
csak négy részletben közölték T. K. [Tóth Kál-
mán] Töredék az alsóbaranya–bács–szlavóniai 
egyházmegye múltjából című írását.

Az 1942. év januári számában jelent meg 
Gachal János esperes jelentése Bánátból című írás. 
A Magvető 1943. januári száma élén Ágoston 
Sándor Mi a célunk? címmel újrafogalmazta a 
folyóirat programját. 1943. októbertől megvál-
tozott a szerkesztőség összetétele is. A címlapon 
ekkortól ez állt: Felelős szerkesztő és kiadó 
Ágoston Sándor református püspök. Szerkesztik: 
Keck J. Zsigmond és Dr. Tóth Kálmán. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal: Szabadka. Nyomatott a 
Keresztény Szövetkezet nyomdájában, Szabadka. 
(Keck Zsigmond Kzs jelzettel a folyóirat 1942. 
novemberi számában tette közzé Szórványegyház 
és szórványnemzet című írását.) 1944 augusztu-
sában jelent meg a folyóirat utolsó, 7–8. kettős 
száma, benne Ágoston Sándor Három névtelen 
hős a szórványokból című írásával, melyben Sorg 
Péter, Milicz Klára, Novák Istvánné tragikus 
haláláról adott számot.

1941. június 1.
Felmentették egyházi tisztségéből Budanović La-
jos bácskai püspököt. Helyére a kultuszminiszté-
rium Ijjas Józsefet, a kalocsai főegyházmegye pap-
ját rendelte. Budanovićot a dominikánusok pesti 
zárdájába vitték, innen pedig a mátraverebélyi 
ferences rendházba került. 1943-ban azonban 
visszakerült korábbi, szabadkai plébániájára.

Salacz 1975, 114.

1941. június 4.
A Délvidék című lap útján Werth [Henrik] tábor-
nok felhívással fordult mindazokhoz, akik 1918. 
október 31-e után költöztek a Bácskába, így a 
dobrovoljacokhoz és az optánsokhoz is, külö-
nösképpen azokhoz, akik „önként”, „saját akara-
tukból” hagyták el azt a területet, hogy tíz napon 
belül jelentkezzenek a katonai parancsnokságon. 
A felhívás kelte június 3. […] Nyilvántartásba 
vették a telepes személyi adatait, a helység nevét, 
amelyből átköltözött, a letelepedés napját, az 
1918. október 31-e előtti állampolgárságát, a ka-
pott föld és házhely nagyságát, a volt tulajdonos 
nevét, a gazdasági épületek számát, és számon 
tartották azt is, hogy a régi telepes a megszállás 
után elhagyta-e birtokát és családját.

Lőrinc 1977, 172–173.

Kasche zágrábi német követ vezetésével tartott 
német–horvát kitelepítési tárgyaláson 5000 
politikailag megbízhatatlannak minősített ér-
telmiségi, 25 000 1914 után áttelepült szlovén 
és mintegy 145 000 szlovén határ menti paraszt 
Szerbiába és Németországba történő kitelepí-
tésében állapodtak meg. A Németországhoz 
csatolt szlovén területekről 1941 szeptemberéig 
Horvátországba szállítottak 26 343 főt, Szerbiá-
ból Horvátországba 38 643-at, Horvátországból 
Szerbiába pedig 98 643 főt telepítettek. Az 1941. 
szeptember 22-i német–horvát tárgyalások jegy-
zőkönyve szerint a Szerbiába toloncoltak számát 
124 830-ra becsülték.

Sajti 1987, 261.

1941. június 5.
A németek még a Szovjetunió elleni támadás 
előtt jónak látták saját érdekeik szerint rendezni 
a Bánát státuszát, ezért Belgrádban – a magyar 
képviselő részvétele nélkül – megszületett a dön-
tés. A Bánátot önálló adminisztratív státusszal 
Szerbiához csatolták, élére Joseph Lapp, a bánáti 
németek egyik vezetője személyében úgynevezett 
segédbánt állítottak. Hatáskörébe a Bánát belső 
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ügyeit intéző négy, újonnan felállított ügyosz-
tály tartozott. […] A magyarokat kárpótlandó 
a segédbán helyettesévé hamarosan Jeszenszky 
Ferencet, a bánáti magyarok egyik jobboldali 
vezetőjét nevezték ki. Újra engedélyezték a 
Bánáti Magyar Közművelődési Szövetség mű-
ködését is.

Sajti 1987, 114–115.

1941. június 6.
Az emigrációban élő II. Péter király XII. Pius 
pápához és Roosevelt amerikai elnökhöz intézett 
felhívásában arra kérte őket, mentsék meg a szerb 
népet a pusztulástól. A délvidéki eseményekről 
így írt a király: „A Bácskában a magyar hadsereg 
szintén tömegesen irtotta a szerb lakosságot. 
Ugyanakkor a rettenetes terror miatt szerbek tí-
zezrei egy szál ruhában, a legrövidebb idő alatt vol-
tak kénytelenek elhagyni házaikat és az országot.”

Sajti 1987, 75.

1941. június 16.
A székely telepesek utolsó, 1500 fős csoportja 
átlépte a magyar–román határt. Koszan ma-
gyar határállomáson orvosi vizsgálaton vettek 
részt, majd Désen, Kolozsváron, Nagyváradon, 
Hódmezővásárhelyen és Szegeden át folytatták 
útjukat a Bácska felé. 1941 május–júniusában a 
dobrovoljacok helyére összesen 3279 bukovinai 
székely családot (13 200 fő) telepítettek be 35 000 
kat. hold földre. (Sajti 1987, 65.) Jegyzet: A szerb 
telepes falvakat később hivatalosan is a bukovinai 
községekről nevezték el. Így például Stepa-
nićevo – Horthyvára, Bácskossuthfalva; Tan-
košićevo – Hadikhalom; Veternik – Ha dik  l iget;
Voj voda-Mi šića – Ha dik szállás; Staro Djur   djevo
– Hadik földje; Sirig – Hadik né pe; To mi  če vo 
– Bács józsef falva; Vajska – Jó zsef háza; Feke-
 tics – Református And rás szállás; Mali Beograd 
– Andrásföldje; Kara djordjevo-Pav lo vo – Bács-
andrásfalva; Koši če vo – And rás ma gyar; Sokolac 
– Bács is ten  segíts; No va Crvenka –  Isten  ve lünk.

Sajti 1987, 264.

A kormány nem teljesítette az áttelepülő szé-
kelyek kívánságát, hogy kompakt magyar  vi-
dékre telepítsék őket, és illúzió maradt az a  vá-
rakozásuk is, hogy a régi településeik kereteit 
meghagyva élhessenek Magyarországon. Az öt 
bukovinai székely község lakóit 14 községbe, 
illetve úgynevezett szállásra (tanya) helyezték 
el. A hadikfalviak Stepanićevóra (211 család, 
766 fő), Tankošićevóra (40 család, 166 fő), 
Veternikre (40 család, 232 fő), Vojvoda-Mišićre 
(11 család, 42 fő), Staro Đurđevóra (148 család 
590 fő) és Szőregre (114 család, 493 fő) kerültek. 
A józseff alviak és a fogadjistenbeliek Tomićevó -
ra (66 család, 290 fő) és Vajszkára (46 család, 204 
fő) kerültek. Az andrásfalviakat Feketicsen (35 
család, 153 fő), Mali Beogradban (60 család, 290 
fő), Karadjordjevo-Pavlovón (174 család, 800 
fő) és Košićevón (25 család, 143 fő) telepítették 
le. S végül az istensegítsbeliek két dobrovoljac 
telepen rendezkedtek be, Sokolacon (260 család, 
1156 fő) és Nova Crvenkán (92 család, 445 fő). 
(Sajti 1987, 66. ) Jegyzet: A moldvai csángók kö-
zül mindössze 100 család kívánt Magyarországra 
települni, de közülük is csak 53 család költözött 
át 1941 folyamán. A kudarc oka nemcsak a 
román kormány „akadékoskodása” volt, hanem 
a magyar kormány is visszafogottan kezelte az 
ügyet a csángók erős asszimiláltsága miatt.

Sajti 1987, 269.

1941. június 17.
A minisztertanács utasította a földművelésügyi 
minisztert, dolgozza ki a délvidéki földreform 
részletes tervét.

Sajti 1987, 71.

1941. június 24.
A minisztertanács a Külföldi Magyarokat Haza-
telepítő Kormánybizottságot irányító Bonczos 
Miklós belügyi államtitkár helyettesévé Nagy 
Valér rendőrtanácsost nevezte ki, aki szintén 
1940 októbere óta vett részt a telepítés előkészí-
tésében. Újvidéken működött a kormánybiztosi 
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kirendeltség, amelynek szegedi részlegét a vasúti 
szállítás feladataival bízták meg.

Sajti 1987, 65–66.

1941. június 27.
Sztójay kormánya nevében feljegyzést készített, 
amelyben történelmi érvek felsorakoztatásával 
bizonygatta a bácskai magyar települések ősi vol-
tát, s vázolta a szerb bevándorlás történetét, ezzel 
is nyomatékot adva kérése jogosságának. A német 
kormány továbbra is hallgatásba burkolózott.

Sajti 1987, 50.

1941. június 29.
A Délvidék című lap (ezt követően augusztus 
3-án, november 22-én és 1943. január 12-én) 
cikket közölt a bukovinai székelyek Bácskába 
történő áttelepítéséről. Ezek szerint a magyar 
kormány rendeletet hozott a jugoszláv agrár-
reform likvidálásáról. Így a magyar állam a  Bács-
 kában és Baranyában 192 000 hold, a földreform 
céljára felhasználható földhöz jutott. Ebből 
53 000 holdat tettek ki a zárt telepek. Ezt a 
Bukovinából „hazatért” székelyek kapták. Ők 
váltották fel a birtokon a dobrovoljacokat és az 
optánsokat. A székelyek idetelepítése – írta a 
Délvidék – semmiképpen sem érinti a helybeli 
igénylők jogait, hiszen a fennmaradó 140 000 
holdból jut nekik is elegendő. A helybeli ma-
gyarok – írta a lap – szívélyesen fogadták a 
körülbelül 13 000 székelyt. Ezek 25 községben a 
vitézekkel, valamint a Bácskában elesett katonák 
családjával együtt leltek új otthonra. A telepítés 
irányítója Bonczos Miklós államtitkár.

Lőrinc 1977, 181.

A vitézek egyenként házat és 15–15 hold földet 
kaptak, az elesett és kitüntetett harcosok családja 
pedig 8–8 holdat. Ez mindössze 3806 családot 
tett ki 35 000 hold földdel s a felszereléssel. Ezt 
a birtokot 47 év alatt törlesztendő kölcsön útján 
fogják az igénylők megvásárolni, a kiváltságos 
családok csak az összeg 75%-át fi zetik.

Lőrinc 1977, 182.

1941. június
Bárdossy arra kérte Sztójayt, hogy legalább 
12 000 dobrovoljac kitelepítését érje el a né-
meteknél. Miért vált ennyire sürgőssé a szerbek 
kitelepítése? Mindenekelőtt azért, mert ekkorra 
már befejeződött a dobrovoljacok helyére a 
bukovinai székelyek letelepítése, s nyilván nem 
lehetett a végletekig internálótáborokban tartani 
12 000 politikailag is megbízhatatlannak tartott 
jugoszláv telepest, asszonyt és gyermeket.

Sajti 1987, 49.

1941 („ekkortájt”)
Nyomtatott memorandum: Emlékirat a visz-
szafoglalt Délvidék megoldásra váró lényegesebb 
feladatairól.

Lőrinc 1977, 183.

1941. június vége
A magyar hatóságok az iskolai évkönyvek  ta-
núsága szerint az 1940–1941-es tanévben első-
ként a Szabadkai Állami Fiúgimnáziumban, 
az Újvidéki Állami Leány Reálgimnáziumban, 
az Újvidéki Állami II. Reálgimnáziumban és 
a Zombori Állami Gimnáziumban szervezték 
meg a magyar nyelvű oktatást és az év végi vizs-
gákat. Ez utóbbi középfokú tanintézményben 
az 1940–1941-es tanév az iskola fennállásának 
73. évében kezdődött, ezzel kívánták jelezni 
a történelmi folytonosság helyreállítását. De 
teljes értékű iskolaévet zártak a Verbászi Német 
Tannyelvű Polgári Iskolában is.

1941. június–október
Dr. Steuer György nyugalmazott államtitkárnak 
a birtokrendezéssel kapcsolatos beadványai. […] 
Dr. Steuer György palona-plavnai születésű, 
bácskai miniszteri tisztviselő, majd torontáli fő-
ispán, akit az első világháború idején leváltottak. 
1918 novemberében a megye forradalmi népe 
nemzetiségi és osztálykülönbség nélkül népgyű-
lésen követelte vissza a hivatalába, de hiába. A 
forradalmak után államtitkár, de már 1922-ben 
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nyugdíjazzák. A magyarországi ellenforradalmi 
agrárpolitika egyik teoretikusa, ideológiai és 
gyakorlati szervezője is. A Szövetkezeti Szövetség 
és Szövetkezeti Agrárpolitikai Könyvtár (Pécs) 
szervezője, szerkesztője és szerzője is. Jóhisze-
műen hitt a fasiszta demagógia szociális jelsza-
vaiban, s e politika megfelelő alkalmazásáért 
panaszaiban, beadványaiban is síkraszállt. (Lásd 
Lőrinc Péter tanulmányát Steuer György, a naiv 
fasiszta címen a Magyar Tanszék Tanulmányok 
1972 című évkönyvében.)

Lőrinc 1977, 147.

1941. július 1.
A magyar kormány elrendelte a katonai közigaz-
gatás bevezetését, s ezzel az egyoldalú lépéssel 
Magyarországhoz csatolta a Muraközt. Ez azt 
jelentette, hogy egy időre lekerült a napirendről 
a lakosságcsere ügye is.

Sajti 1987, 92.

1941. július 8.
A minisztertanács ülésén Bárdossy bejelentette: 
itt az ideje „minden önmagunkkal szemben al-
kalmazott korlátozást félretéve” a Muraközben 
is bevezetni a katonai közigazgatást, és bevonni 
a területet is a magyar államigazgatás körébe.

Sajti 1987, 37.

Decleva Zoltán, a vezérkari főnökség (VKF) 
katonai közigazgatási osztályának vezetője a 
Szovjetunió elleni háború kitörése miatt erő-
södni látszó, főként a kommunista veszélyre  fi -
gyelmeztetett, és preventív céllal intézkedést 
adott ki az 1919 után Jugoszláviába menekült 
kommunisták letartóztatására.

Sajti 1987, 134–135.

1941. július 9.
Timár Zsigmond ezredes, Csáktornya katonai 
parancsnoka kihirdette a Muraköz területére vo-
natkozó katonai közigazgatást. […] Az erőteljes 
horvát – és német – nyomás következtében a ma-

gyar kormány álláspontja módosult, a Muraköz-
nél a Dráva képezte a magyar államhatárt, a Mura 
pedig a magyar közigazgatási határt. Ez azt jelen-
tette, hogy a Muraköz feletti magyar szuvereni-
tást vitán felülinek tartották, de a közigazgatást 
átmenetileg átengedték a horvát hatóságoknak.

Sajti 1987, 37–38.

1941. július 10.
Mladen Lorković horvát külügyminiszter éles 
hangú tiltakozó jegyzéket adott át Marosy Fe-
renc zágrábi magyar követnek.

Sajti 1987, 38.

1941. július 12.
A JKP fegyveres harcra szólította fel a népet: 
„Elérkezett az idő, az óra, hogy egy emberként 
keljünk fel a megszállók és hazai kiszolgálóik, né-
peink ellensége ellen.” (Proleter, 1941. 3–5. sz.)

Sajti 1987, 132.

1941. július 15.
A minisztertanács egyértelműen amellett fog-
lalt állást, hogy a kisajátított földterületekből 
elsősorban a székelyek, a délvidéki harcokban 
elesettek hozzátartozói és rokkantjai, az „ősla-
kosok” és a más vidékről hazatelepítettek (és 
telepítendők) kaphatnak földet. A székelyek 
annyi kedvezményt kaptak – nyilván a Bukovi-
nában maradt vagyonuk kompenzációjaképpen 
is –, hogy másoktól eltérően, akik az adott föld 
kataszteri tiszta jövedelmének minden koronája 
után 40 pengőt fizettek, ők ennek 75%-áért 
kapták a földet. A korábbi minisztertanács még 
egyértelműen megtiltotta a jugoszláv földreform 
során kárt szenvedett földbirtokosok kártala-
nítását, most a kormány úgy határozott, hogy 
azokat, akiket „különösen nagy méltánytalanság 
ért”, ebből a földből is kártalanítani lehet.

Sajti 1987, 71.
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1941. július 18.
A zombori Délvidék című lapban megjelent  az 
1941. július 15-én kelt A magy. kir. minisztérium-
nak 5280/1941 számú ME rendelete a vissza-
foglalt délvidéki területeken végrehajtott föld-
birtokrendezéssel kapcsolatos kérdések szabá-
lyozása tárgyában című közlemény. (A szerző 
könyvének 103. oldalán az 1941. július 15-én 
kelt 5280/1941. ME rendeletet A rögtönítélő 
bíróságokról szóló rendeletként említi. – M. F.) 
[…] Az említett rendelet kibocsátása előtt írt 
alá egy másik rendeletet Újvidéken a Földmű-
velésügyi Minisztérium Délvidéki Birtokpoli-
tikai Kirendeltségének vezetője. Ez a rendelet, 
amelyben szó van a huszonkét éven át jugoszláv 
elnyomás alatt élő magyarság szomorú sorsáról, 
azt tűzte ki célul az új birtokpolitika számára, 
hogy az 5–10 holdas törpebirtokost erősítsék, 
ha pedig a mezei munkás ezt megérdemelné (!), 
emeljék fel a törpebirtokosok sorába őt is. Egy-
előre nincs szó tulajdonjogról, csupán bérletről. 
Hogy később megvásárolhatja-e a bérelt földet 
a bérlő, az attól függ, hogyan műveli azt meg, 
rendszeresen fi zeti-e a földbért.

Lőrinc 1977, 104–105.

1941–1942-ben nagy apparátussal hozzáfogtak 
a birtokpolitika lassú ütemű, tempós, ráérős 
végrehajtásához, hogy a hódító harc, a szovjet-
ellenes háború céljára megnyerjék a számukra 
megbízható parasztságot, de megőrizték, és – az 
1919–1941-es jugoszláv agrárviszonyokhoz 
mérten – megnövelték a nagybirtokot is. […] 
Van a magyar […] birtok-politikának bizonyos 
folytonossága, ami főleg 1919–1920-tól ere-
deztethető. A terror párosult a birtokpolitikai 
szemfényvesztéssel jugoszláv viszonylatban is! 
Az 1920-as kezdet folytatódott egészen 1943-
ig, aminek külön szakaszai voltak. 1941-ben 
a jugoszláv területeken új lehetőséget adott a 
megszállás: a zsidóbirtokon kívül az egykori 
jugoszláv földigénylők (az egykori juttatottak) 
földjét is rendelkezésre bocsáthatták.

Lőrinc 1977, 151.

1941. július 19.
Az első szabotázsakció a Bácskában, amelyet 
Momčilo Šaranović és Szőke István hajtottak 
végre Becse határában. 1941. július és októbere 
között 35 szabotázsakcióra került sor a Bács-
kában.

Sajti 1987, 135.

1941. július 22.
A minisztertanács határozatot hozott a Buda-
pesten felállítandó Görög Keleti Hittudomá-
nyi Főiskola felállításáról. Mivel az intézmény 
egyházi főméltóság nélkül nem működhetett, s 
e feladat ellátására egyik magyarországi görög-
keleti püspököt sem tartották alkalmasnak, a 
kormány a konstantinápolyi patriarchát akarta 
megnyerni az ügynek. Addig is, amíg az erre 
vonatkozó tárgyalások eredményre vezettek, 
Szavvatij prágai érseket kérték fel az egyházi 
főhatóság teendőinek ellátására. Azt a Szavvatijt, 
akinek közismerten jó kapcsolatai voltak magyar 
kormánykörökkel. Szavvatij nevezte ki Popoff  
Mihály emigráns orosz protoijerejt érseki hely-
nökké, ezután a kormány kinevezhette Popoff ot 
a görögkeleti magyar és görögkeleti rutén egy-
házrészek adminisztrátorává. Ezzel elkerülte az 
esetleges belgrádi juriszdikciót. (Hivatkozás: 
Berki Feriz szerk.: Az ortodox kereszténység.  
Budapest, 1975, 146–147.)

Sajti 1987, 199.

1941. július 24.
Zsablyán négy helyen – 26-án újabb két helyen 
– gyújtották fel a betakarított termést.

Sajti 1987, 135.

1941. július 26.
Újvidék határában egy karhatalmi járőr lelőtte 
Milan Simint és Németh Antalt. Az akciócso-
port másik két tagját, Radovan Smiljanovot és 
Živko Radovanovićot elfogták.

Sajti 1987, 136.
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1941. július 29.
A déli hadsereg csendőri csoportparancsnoksága 
az első sikeres szabotázsakciók után arra utasí-
totta a csendőrséget, hogy „a szerb lakossággal 
szemben mindezidáig elfoglalt magatartását 
változtassa meg és a legkisebb gyanú esetén is 
sújtson le rájuk”.

Sajti 1987, 79.

Marosy Ferenc zágrábi követ írásban fi gyelmez-
tette a magyar kormányt: „a magyar–horvát 
viszony sorsdöntő fordulópontja a Muraköz 
kérdése. Ezen terület itthagyása esetén megkap-
hattuk volna a horvátok barátságát – az átcsa-
tolással eszkomptálni kell, hogy Horvátország 
ellenségeink sorába lép, együttműködést keres 
Romániával és Szlovákiával és végső fokon újra 
feltámad körülöttünk – ha gyengített kiadásban 
is – a kisantant.”

Sajti 1987, 93.

1941. július
A minisztertanács – a már létező gyakorlatot 
szentesítve – kimondta a jugoszláv agrárreform 
úgynevezett juttatási részének hatálytalanítá-
sát, a megváltási részét azonban továbbra is 
érvényesnek fogadta el. Ezzel 192 000 kat. hold 
szabadult fel földbirtok-politikai célokra. Ez a 
földterület elsősorban a jugoszláv földreform 
során létrehozott 62 zárt dobrovoljac telep 
53 000 kat. holdjából, illetve az egyéb juttatá-
sokból származó 139 000 kat. holdból tevődött 
össze. Emellett számoltak a zsidó birtokok 
kisajátításával is, amelyek mintegy 16 000 kat. 
holdat tettek ki. Az 53 000 kat. hold felett a 
Bonczos-féle telepítési bizottság rendelkezett, 
a többit a helyi igények kielégítésére szánták. A 
minisztertanács kimondta, hogy ebből a földből 
nem kártalaníthatók a jugoszláv földreform so-
rán kárt szenvedett birtokosok, erre más bácskai 
földeket kívántak felhasználni.

Sajti 1987, 70.

1941. augusztus 6.
Novákovits Béla altábornagy, a déli hadsereg 
katonai közigazgatásának vezetője parancsban 
pontosította a túszszedés rendjét. Tízezer la-
kosnál nagyobb helység esetén 50, az 5–10 ezer 
lakosú községek esetében pedig 30 túszt kellett 
szedni szabotázs esetén. A parancs végrehajtá-
sára azonban a katonai közigazgatás idején nem 
került sor.

Sajti 1987, 136.

1941. augusztus 15.
A bácskai katonai közigazgatás utolsó napján 
Licht József lakatos, Hegedűs Ferenc gyári  mun-
kás, Heisler György, Blum János és Schaffer 
Pál gimnazisták álltak Szabadkán gyújtogatás 
vádjával a déli hadsereg katonai közigazgatási 
parancsnokságának rögtönítélő bírósága előtt. 
Lichtet és Hegedűst halálra, a többi, egyébként 
fi atalkorú vádlottat 5–15 évig terjedő fegyházra 
ítélték. Lichten és Hegedűsön az ítéletet még 
aznap végrehajtották. Mivel a vádlottak többsége 
zsidó származású volt, ez a per különösen nagy 
publicitást kapott a helyi sajtóban.

Sajti 1987, 138.

1941. augusztus 21.
A minisztertanács döntése alapján a Muraköz 
kivételével áttértek a polgári közigazgatásra. A 
július 22-i tanácskozáson a polgári közigazgatás 
bevezetésének időpontját augusztus 1-jére tűz-
ték ki, majd ezt július 29-én augusztus 15-ére 
módosították, amit ugyancsak elhalasztottak. 
[…] A katonai közigazgatás felszámolása és a 
polgári közigazgatás szerveinek kiépítése szep-
tember 6-áig mindenhol megtörtént.

Sajti 1987, 79–80.

1941. augusztus 22.
Martin Luther, a német külügyminisztérium 
Deutsch  land osztályának vezetője a 12 000  dob-
rovoljac átvételének újabb akadályáról értesítette 
Sztójayt, s ezúttal az elzárkózás valódi okát is 
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közölte. A szerbiai német katonai vezetés a 
németek elleni merényletek, szabotázsok és a 
rossz gazdasági helyzet miatt zárkózik el a kérés 
teljesítésétől.

Sajti 1987, 51.

1941. szeptember 2.
Számos rendelet szólt a dobrovoljacok kiköl-
töztetéséről. Egy bizalmas rendelet már előre 
megtervezte a kitelepítést, míg egy másik rende-
let szabályozta a gazdátlanul maradt ingóságok 
megőrzését, kiárusítását és használatát. Ezek 
töredéke lehetővé tette azt is, hogy az ingósá-
gokat (termést, jószágot, szerszámot, gépeket, 
lakásokat, berendezéseket) használatra átenged-
jék az új telepeseknek, azzal a megszorítással, 
hogy a tulajdonos ezáltal tulajdonjogát két év 
letelte előtt nem veszítette el. E két év folyamán 
az új telepes e tárgyakat kártérítés ellenében 
használhatja. E célra a Földművelésügyi Minisz-
térium némi hitelt nyújthatott az új telepesnek. 
Amennyiben ez idő alatt senki sem jelentkezett 
az elhagyott holmiért, az új telepes azok tulaj-
donosává vált azzal, hogy a kártalanítást akkor 
már a kincstárnak fi zette a telepítési alap javára. 
A rendelet 1941. szeptember 2-án lépett életbe, 
tehát a dobrovoljacok elűzése után, és post festa 
írta alá Bárdossy miniszterelnök.

Lőrinc 1977, 178.

1941. szeptember 11.
Szegeden tárgyalták a Kiss Ernő vezette zombori 
kommunisták ügyét. A nyilvános tárgyaláson a 
per fővádlottja mellett, az állam és a társadalmi 
rend erőszakos felforgatására és megsemmisítésé-
re irányuló bűntett vádjával a bíróság előtt álltak 
még: Domány János, Ivan Parčetić, Szabó Mihály 
és Nagy István. Kiss Ernőt, a Nyugat-Bácska és 
Baranya Kerületi Bizottságának titkárát azon 
az alapon, hogy mozgalomban vezető szerepet 
játszott, halálra ítélték. Október 4-én végezték 
ki a szegedi Csillag börtönben.

Sajti 1987, 138–139.

1941. szeptember 16.
Szombathelyi Ferenc, a vezérkar új főnöke elren-
delte a Bácskát megszálló csapatok egy részének 
kivonását. A Muraközben és a Murától északra 
fekvő területeken azonban lényegében a háború 
befejezéséig nem csökkentették békelétszámra a 
csapatokat.

Sajti 1987, 81.

1941. szeptember 22.
Egyre gyakoribbá váltak a rendőrséggel és a 
katonasággal történő fegyveres összetűzések. 
Újvidéken Sava Ðisalov megsebesítette az elfo-
gására kiküldött két csendőrnyomozót.

Sajti 1987, 140.

1941. szeptember
Az 1941–1942-es tanévben a délvidéki területen 
335 népiskolában 1444 osztályban folyt taní-
tás. A 98 197 tanuló közül 41 410 volt magyar 
(42,2%), 56 787 pedig szerb, horvát, német, 
szlovák és ruszin nemzetiségű (57,8%). Az elemi 
iskolában mindenütt magyarul folyt az oktatás, 
hivatalosan csak a szülők kérésére, megfelelő 
létszám esetén nyitottak nemzetiségi tannyelvű 
osztályokat. […] A 24 délvidéki polgári iskola 
közül 20 magyar, 3 német és 1 szlovák tannyelvű 
volt. Az 5 kereskedelmi iskolában, 3 ipari iskolá-
ban, valamint a 4 líceumban és tanítóképzőben 
kizárólag magyar nyelven folyt a tanítás. A 12 
gimnázium közül 9 magyar, 2 német alapít-
ványú volt, egyedül Újvidéken működött egy 
szerb tanítási nyelvű gimnázium, összesen 718 
tanulóval.

Sajti 1987, 202–204.

1941. szeptember
A Délvidéki Diákok Irodájának adatai szerint 
komoly lépések történtek a délvidéki magyar 
egyetemi hallgatók továbbtanulásának a bizto-
sítására. A volt jugoszláviai Dunai bánságban 
hozzávetőleges statisztika szerint 2500 egyetemi 
hallgató volt. Ezek közül 300 volt magyar, akik 
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Zágrábban vagy Belgrádban végezték a tanul-
mányaikat. (A szabadkai jogi fakultás magyar 
hallgatói számára vonatkozóan nincsenek ada-
tok.) A magyarországi egyetemekre beiratkozott 
– korábban Zágrábban, Belgrádban, Ljubljaná-
ban és Szabadkán tanult – egyetemisták száma 
686, akik Budapestet (50,9%), Pécset (29,5%) és 
Szegedet (19,6%) keresték fel. Az egyetemekre 
iratkozottak nemzetiségi megoszlása a követke-
ző: 64,7% magyar, 19,3% szerb, 6,6% német, 
6,3% horvát (és bunyevác), 2,0% vend és 1,1% 
szlovák és ruszin.

Kisebbségi Körlevél, 1942. 1. sz. 48.

Az 1889-ben szerb tanítók által a karlócai görög-
keleti érsekség területén alapított Újvidéki Szerb 
Tanítói Konviktust működtető alapítványnak 
140 fős diákotthona, egy 40 fős nyaralója, két 
családi háza, 65 kat. hold földje volt Zombor 
határában, valamint 50 ezer pengő készpénze. 
A visszacsatolást követően minden vagyonát 
zár alá helyezték, hatósági biztost neveztek ki 
az intézmény élére, s a diákotthon működését 
betiltották, mivel „az egyesület a múltban, de 
a megszállás alatt is, kizárólag szerb nemzeti 
célokat szolgált, csakis szerb ifj akat támogatott 
és a magyarság érdekeivel ellenkező és ártalmas 
tevékenységet fejtett ki”.

Sajti 1987, 206.

1941. május 11-én érkezett a Bácskába a ha-
zatelepített bukovinai székelyek első, 3000 fős 
csoportja. Letelepítésükre a kormány 53 000 
katasztrális holdat biztosított. Azóta egymást 
követték a hazatelepülő csoportok, és ma már 
13 000 bukovinai települt le a felszabadított 
Bácskában. Június végén befejeződött a belgrádi 
magyarok hazatelepítése is. A magyarokat több 
csoportban hajókon hozták Belgrádból Újvi-
dékre. A hazatelepülni kész észak- és dél-szerbiai 
magyarok összeírását is befejezte a kiküldött 
bizottság. Hazatelepítésük vasúton történik. A 
horvátországi magyarság nagyobb csoportokban 

csupán a szlavóniai és a szerémségi részeken talál-
ható. Viszonylagosan kisszámú a horvátországi, 
boszniai és a tengermelléki magyarság, ez utóbbi 
csoport egy része most Olaszország uralma alá 
került. A bukovinai székelyek hazatelepítésével 
megkezdett hazatelepítés folyamatának tehát 
folytatódnia kell, s a legközelebbi feladat a  hor vát-
országi magyarok hazatelepítése. […] Kétségtele-
nül megállapíthatjuk, hogy sehol nem vesztette 
el magyar mivoltát annyi magyar származású 
ember, mint Horvátországban. Tízezrekre megy 
azoknak a magyar származású horvátoknak a 
száma, akiknek az apái talán még nem is tudtak 
másként, mint magyarul, fi aik pedig már egy szót 
sem tudnak őseik anyanyelvén. Ez az elmagyar-
talanodás most talán még jobban fenyegeti őket, 
mint a múltban. […] Először az elszórtan, főleg a 
horvát városokban lakókat kell hazahozni, utána 
pedig a falvak lakosságát, mert sok faluban ma-
gyar többség van, de ahol kisebbségben vannak, 
ott is lehetőleg egy kerületet laknak és megőrzik 
magyar mivoltukat. A horvátországi magyarok 
egy részét a Bácskában lehetne letelepíteni, ahol 
még van elegendő föld, hiszen a bukovinai széke-
lyek a volt szerb földbirtokreform által igénybe 
vett földnek csak egy részét kapták.

Láthatár, 1941. augusztus. 189–194.

1941. október 5.
Žarko Zrenjanin, a [KP] Tartományi Bizottság 
titkára és Radivoj Ćirpanov, a bizottság tagja 
Újvidéken tűzharcban lelőtte a határőrség egyik 
őrmesterét. Ćirpanov életét vesztette, Zre nja-
ninnak sikerült megszöknie.

Sajti 1987, 140.

1941. október 6.
A szabadkai rendőrkapitányság értesülései  sze -
rint Újvidéken és a Bácska más településein  „na-
gyobb szabású gyújtogatás, robbantás és kommu-
nista megmozdulás” várható. A hírek szerint az 
akcióhoz Horvátországból fogják a fegyvereket és 
a robbanóanyagot szállítani. Másnap Keresztes-
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Fischer átiratban sürgette Deák Leó bácskai fő-
ispánnál és a délvidéki katonai parancsnokságnál 
a szükséges intézkedé sek megtételét. Deák Leó a 
határforgalom még szigorúbb ellenőrzését, 40 fős 
úgynevezett mozgó csendőrőrsök megalakítását 
és a kijárási tilalom bevezetését javasolta.

Sajti 1987, 140.

1941. október 13.
Dominich Vilmos vezetésével Újvidéken meg-
kezdte munkáját a „repülő bíróság”. (Varga 
Gyula és társainak ügye.) Október 20-án Adán 
mondott ki négy halálos ítéletet. (A Halász 
József ügy.) Október 24-én Futakon Grün  Ru-
dolfra és három társára mondtak ki halálos  íté-
letet. Október 25-én Petrőcön, 29-én pedig 
Muraszombaton ítélkeztek.

Sajti 1987, 143–144.

1941. október 14.
Az elhunyt horgosi Kárász Miklós örököseinek 
1941. október 14-én kelt kérvénye tartalmazza a 
családi birtok történetét. (Lőrinc Péter könyvé-
ben a 89–93. oldalon részletesen is foglalkozik a 
Kárász-birtok fokozatos kisajátításának történe-
tével a karlócai levéltárban található BPK 2025 
fond alapján.)

Lőrinc 1977, 89–93.

1941. október 15.
A Délvidék című lap beszámol a 99 000/1941. 
FM sz. rendeletről, amely életbe lépteti a ház-
helyszerzésről szóló 1941:IV. tc.-t, valamint 
a 280 000/1941 rendeletről, amely október 
15-én lépett életbe. A házhelyjuttatás ügyének 
lebonyolítását az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság (OFB) a Birtokpolitikai Kirendeltségre 
bízta. […] A házhelyet 30 éves törlesztési terv 
szerint fi zetnék ki az igénylők.

Lőrinc 1977, 157–158.

1941. október 20.
Egy elkészült jelentés szerint a magyar kormány 
a Bukovinából betelepített székelyek  szá mára 
1942 lovat, 153 csikót, 1012 tehenet, 375 nö-
vendékmarhát és 2542 sertést juttatott. Vásárolt 
és szétosztott a kormánybiztosság 38 felszerszá-
mozott lovat, és 19 szekeret, amelyet Hadiknépe 
és Horthyvára lakosai között osztott szét. (Sajti, 
1987. 66. p.) Újságcikkek az eseményekről: A 
Nép, 1941. június 28.; Délvidék, 1941. június 
29.; Délmagyarország, 1941. június 18.

Sajti 1987, 264.

1941. október 24.
A Délvidék közli, hogy az ME 3500/1941. 
szá mú rendelete az ONCSA céljaira Közjóléti 
Szövetkezet alapítását írja elő.

Lőrinc 1977, 158.

1941. október 28.
Szegeden ideiglenes bizottságot választottak a 
Délvidéki Diákok Irodájának megszervezésére. 
Elnöke Simon Mihály, alelnöke Sőreghy Imre, 
I. titkára Kovács István, II. titkára Szűcs László 
volt, akiket ideiglenes jelleggel megbíztak a 
délvidéki egyetemi hallgatók ügyeinek intézé-
sével is.

A Délvidékért 1942, 23.

1941. november eleje
A délvidéki kommunista mozgalom ellen indí-
tott nagyarányú akciók következtében a letar-
tóztatottak száma már megközelítette a 600 főt, 
közülük több mint 400-at a Bácskában fogtak 
el. A legnagyobb lebukások Újvidéken (197 fő), 
Szabadkán (126 fő), Muraszombatban (120 fő) 
és Óbecsén (65 fő) voltak. A nyomozó szervek 
előtt ismertté vált ekkorra a párt felépítése és a 
Tartományi Bizottság szinte teljes névsora.

Sajti 1987, 146.
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1941. november 7.
A bíróság – immár a honvéd vezérkar főnökének 
bírósága néven – Zentán ítélkezett, ahol tízen ül-
tek a vádlottak padján, közülük hatot kivégeztek 
(dr. Gerő Istvánék pere).

1941. november 8.
A Dominich Vilmos vezette bíróság Óbecsén 
ítélkezett 22 ifj úkommunista felett. A fővád-
lottak Labud Pejović és Momčilo Šaranović  vol -
tak. 17 halálos ítéletet mondtak ki, 13-at kivé-
geztek.

Sajti 1987, 147.

Megtartotta alakuló közgyűlését a Délvidéki 
Diákok Irodájának pécsi kirendeltsége. Elnöke 
Németh Géza, alelnöke Gyarmati István, titkára 
Horváth Lajos, a pénztárnoka pedig Czikajló 
Sándor lett. Választmányi tagok: Báthory László 
és Heck Pál.

A Délvidékért 1942, 27.

1941. november 10.
A Földbirtok-politikai Kirendeltség megalakí-
tásáról szóló rendelet 1941. november 10-vel  a 
BPK hatáskörébe utalta a Délvidéken mindazt, 
amit a már ismertetett törvények és rendeletek 
előírtak, ezenkívül a házhelyek juttatási módját, 
a felkínált földterületek felvásárlását, különböző 
zárt települések alakítását, a felszerelés vásárlására 
kért kölcsönök jóváhagyását, az ingatlanok adás-
vételének az ellenőrzését, egyes birtokrészeknek 
az állam elsőbbségi jogának érvényesítésével való 
felvásárlását és a vásárolt ingatlanoknak a földre-
form céljaira való felhasználását, a haszonbérlet 
megkötésének jóváhagyását, az új birtokosok és 
szövetkezetek gazdálkodásának irányítását és el-
lenőrzését, a reform során számításba jövő földek 
és a reformban érdekeltek szükséges adatainak 
összegyűjtését. A BPK-nak joga volt ahhoz is, 
hogy az agrártörvények és rendeletek végrehaj-
tását ellenőrizze és ilyen jellegű javaslatot tegyen. 
[…] A törvényekkel és rendeletekkel kapcsolat-

ban, amelyek a jugoszláv földreform juttatotta-
itól átvett és elkobzott földekre vonatkoznak, 
meg kell említeni: a jugoszláv földreform során 
juttatott földek részben magyar nemzetiségű 
nagybirtokosoktól származtak, akiknek 1918-ig 
a Bácskában hatalmas birtokaik voltak. Ezeket a 
birtokokat, a rendelkezések szerint nem adták 
vissza a volt nagybirtokosoknak – bár a rendele-
tek és a törvények egyes paragrafusai ezt lehetővé 
tették –, ellenkezőleg, általában a földreform so-
rán fölhasználható földnek nyilvánították azokat.

Lőrinc 1977, 64–65.

1941. november 13.
Egy a felavatott vitézekről készült összefoglaló 
jelentés 1324 nevet tartalmaz, volt tűzharcoso-
két, háborús és ellenforradalmi „hősöket” és a 
Jugoszlávia ellen hadakozókat. A Bácskai Szék 
egyúttal birtokokat is igényel a számukra az FM 
Birtokpolitikai Kirendeltségétől. A közkatona-
vitézek 15 holdas birtokot kaptak, így a Szék 
„kapitánya”, vitéz Barlai tábornok, az új vitézek 
számára 1324-szer 15 holdat, azaz összesen 
19 860 holdat igényelt. A vitézek egy részét a 
székely telepeken telepítették le, így a 19 860 
hold nemigen gyarapította a telepek területét, 
amely 35 000 holdat tett ki.

Lőrinc 1977, 206.

Palicson megnyílt a KALOT bácskai Népfőisko-
lája, a Délvidék első ilyen jellegű intézménye.

Balogh–Gergely 1993, 233.

1941. november 14–15.
A VKF rögtönítélő bírósága Szabadkán ítél-
kezett Mayer Ottmár és 23 társa ügyében. A 
huszonnégy halálos ítéletből november 18-án 
15-öt végrehajtottak.

Sajti 1987, 147–148.

1941. november 21.
A VKF rögtönítélő bírósága Korbuly Jakab el-
nökletével Újvidéken 26 vádlott felett ítélkezett. 
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(Gordana Ivačković vallomása alapján.) A 15 
halálos ítélet közül 11-et hajtottak végre. 

Sajti 1987, 149.

1941. november
Éppen a tömeges bácskai perek idején, novem-
ber ben alakult meg a Bácska egyetlen szervezett 
par tizánmozgalma, az 58 főt számláló sajkási par-
tizáncsoport. Katonai parancsnoka Stevan Div-
nin, politikai biztosa pedig Molnár Gyula volt.

Sajti 1987, 152.

A Délvidéken befejeződött a földek tulajdonba 
juttatása: a Telepítési Kormánybiztosság össze-
sen 35 000 kat. hold földet osztott ki a bukovinai 
székelyeknek, 481 vitézi családnak (2325 fő), 
46, a délvidéki harcokban elesett katona család-
jának, illetve 53 moldvai csángó családnak (161 
fő). A baranyai háromszögben kisajátított zárt 
dobrovoljac községekbe 1324 családot (5800 
fő), főleg vitézeket, moldvai csángókat, illetve 
később boszniai magyarokat telepítettek. A te-
lepítésre szánt 53 000 kat. holdból tehát 18 000 
megmaradt. (Sajti 1987, 71. ) Vitézi telepeket a 
Bácskában Vajszkaréten, Vajszkán és Vitézfalun 
(Tomićevo) alakítottak ki, szétszórt, tanyás tele-
pülések formájában. A baranyai háromszögben 
is zömmel vitézeket telepítettek. A csíkföldi 
székely határőrvidék mintájára 1942 februárjá-
ban az Országos Vitézi Szék felvetette a déli ha-
tárőrvidék megszervezésének gondolatát. Nagy 
Vilmos honvédelmi miniszter 1942. november 
12-i döntése alapján, mint az ezzel kapcsolatos 
rendeletben olvashatjuk, a „Délvidék általános 
katonai megszervezésének első lépéseként” 
1943. január 1-jén a vitézi telepesekből felállí-
tották az első határőr vitézi századot. A vitézi 
század azonban nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, s hosszas huzavona után 1944-ben 
feloszlatták.

Sajti 1987, 265.

A székely telepeken 26 iskolát hoztak létre a 
mintegy 4000 iskolaköteles tanuló számára, 
de ahhoz, hogy maximum 45–50 fős létszámú 
osztályokat alakítsanak ki, még legalább 24 új 
tanteremre lett volna szükség. A megfelelő taní-
tói gárda is lassan toborzódott a tanítói lakások 
hiánya miatt. Horthyvára (Stepanićevo) telep-
felügyelője például arról ír, hogy az 1942–43-as 
tanévben a faluban sem tanító, sem óvónő nem 
volt. Vajszkán a 333 iskolakötelesre 6 tanterem, 
Hadikújfalun pedig 292 gyerekre 2 tanterem 
jutott az első tanévben. Hadikligeten (Veternik) 
és Hadikszálláson 200 iskolás gyermeket egy 
tanító tanított egy tanteremben, s az 1942–43-
as tanévben is ő csak három hétig tartott órákat. 
[…] A telepítésekkel az elsődleges célt, a Bácska 
nemzetiségi térképének gyökeres átalakítását 
nem sikerült megoldani. Igaz, mintegy 11%-kal 
sikerült „javítani” a terület nemzetiségi aránya-
it. […] Az egész Bácska területén az 1930-as 
jugoszláv népszámlálás 38,2%-ban jelölte meg 
a magyarok arányát, 33,2%-ban a délszlávokét, 
míg az 1941-es magyar népszámlálás szerint a 
népesség 49,3%-a volt itt magyar, 23,9%-a pedig 
délszláv. […] A Bárdossy-kormány nacionalista 
nemzetiség- és telepítéspolitikája nemcsak a 
délszláv telepeseket űzte el földjeikről, házaik-
ból, de végső soron a bukovinai székelyeket is 
létbizonytalanságba kergette.

Sajti 1987, 72–73.

1941. december 1.
Dominich Vilmos hadbíró százados levelet inté-
zett Szombathelyi Ferenchez, a vezérkar főnöké-
hez, amelyben összefoglalta a rögtönítélő bíróság 
tevékenységének lényegét. Számításai szerint 
október 13-ától, a vezérkar főnöke rögtönítélő 
bíróságának megalakulásától november 14-éig, a 
szabadkai kommunista perrel bezárólag az általa 
vezetett statáriális bíróság előtt 116 hűtlenséggel 
vádolt kommunista és szimpatizáns állt. Közülük 
93-at ítéltek kötél általi halálra, 64-et kivégeztek. 
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(Sajti Enikő számításai szerint a statáriális eljárá-
sok során augusztus elejétől összesen 99 halálos 
ítéletet hoztak és 71-et hajtottak végre.)

Sajti 1987. 151.

A történelem különös szeszélye folytán a német 
megszállás után letartóztatott Szombathelyi Fe-
rencet éppen Dominich Vilmos hallgatta ki.

Sajti 1987, 278.

1941. december 6.
Megszületett a megszállt Szerbia új közigazga-
tási felosztása, amelyen belül a Bánát Szerbia 14 
körzetének (okrugjának) egyike lett.

Sajti 1987, 114.

1941. december 13.
Csúrog határában fegyveres összetűzésre került 
sor a magyar csendőrség és a katonaság, valamint 
a partizánosztag tagjai között. December 17-én 
Mozsornál lőttek le egy csendőrt. Ezen a napon 
Zsablyán megtartott razzia során egy járőrpa-
rancsnokot megöltek.

Sajti 1987, 152.

1941. december 14–15.
Újvidéken megtartották a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség választmányi ülését. 
Az elvégzett munkáról szóló beszámoló elősza-
vában dr. Hegedűs László így fogalmazott: „Ez 
az ülés megmutatta a Délvidék egységét is. A 
nemzetiségek között élő magyarság tökéletes ösz-
szefogását mutatta meg, és azt az erős szándékot, 
hogy a magyar vezetést minden téren céltudatos, 
tervszerű munkával, rátermett vezetőkkel és 
fegyelmezett munkatársakkal kell kiépíteni. Egy-
séget mutatott más vonalon az egymás mellett 
élő földmunkás, kisiparos, gazda, földbirtokos, 
közjegyző, orvos, tanár, igazgató, főispán is, akik 
a huszonhárom éves összeszokottság, közösen 
végzett munka bizalmával tárgyaltak egymással. 
Végül pedig megmutatta a legörvendetesebb egy-

séget, azt, hogy Bánát a Délvidék szerves része, 
a magyarság testéből kiszakíthatatlan, örökre 
összeforrott rész.”

DMKSZ-beszámoló 1941, 1.

Krámer Gyula Elnöki megnyitójában hangsú-
lyozta: „Mint jugoszláv viszonylatban, úgy ma 
a nagy magyar hazában is a DMKSZ-t a napi 
politikától távol tartani óhajtom, kihangsúlyoz-
va azonban, hogy a DMKSZ egész szervezete 
és annak minden egyes embere a nagy magyar 
nemzeti célok megvalósításában az őt megillető 
részt önfeláldozó módon ki akarja venni. Ápolni 
óhajtjuk a velünk együtt élő népcsoportokkal 
szemben az évszázadok óta fennálló jogviszonyt, 
és meg vagyok győződve arról, hogy egy jobb 
Európa jövőjéért közösen vívott harcunkban az 
egész vonalon végül is a jobb belátás és a testvéri 
megértés fog uralomra kerülni.”

DMKSZ-beszámoló 1941, 3–4.

Dr. Knoll Géza titkár felolvasta a Délvidéki  Ma-
gyar Közművelődési Szövetség bánáti központi 
irodájának jelentését. Eszerint a németek által 
megszállt Bánátban a 114 936 magyar közül a Szö-
vetség 89 szervezetéhez 88.044-en csatlakoztak.

DMKSZ-beszámoló 1941, 25–27.

Tolnay János, a Délvidéki Magyar Közművelő-
dési Szövetség népművelési osztályának elnöke 
így foglalta össze a népművelés feladatait: „A 
nemzeti kultúra részévé kell tennünk mielőbb a 
Délvidék minden magyarját, új, erős, keresztény 
erkölcsű és szociális érzésű magyar nemzedéket 
kell nevelnünk, amelynek emelkedő kulturális 
színvonala, erős nemzeti érzése biztosítja nem-
zetünk örök életét. Gazdaságilag is meg kell 
erősítenünk a magyar népünket, hogy jobb létet 
biztosítsunk a számára, hogy az élet ne csak verej-
téket gyöngyözzön a homlokára, hanem mosolyt 
is ültessen az ajakára. Itt elsősorban a magyar 
falu szegény, és az elszórt tanyák világában élő 
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magyar véreinkre gondolok. Ki kell emelni őket 
elmaradottságukból, s minden erőnk megfeszí-
tésével kulturális és anyagi felemelésükre kell 
törekednünk. Azt szeretnők, ha minden jóravaló 
falusi családnak felépülne a maga kertes, egészsé-
ges, muskátlis önálló portája, a tehenét fejhetné, 
kocája hízna az óljában, s a téli estéken hasznos 
könyveket olvasgatna. Elég volt már a magyar 
nyomorúságból! Nem akarunk tudatlant, nem 
akarunk éhezőt látni magyar fajtestvéreink 
között! Nem akarjuk, hogy az istenáldotta Dél-
vidék legszegényebb, legelhagyatottabb polgára 
a magyar legyen!”

DMKSZ-beszámoló 1941, 32.

1941. december 16.
A Délvidék bekebelezését kimondó törvény elfo-
gadása napján jelent meg Újvidéken a Nova pošta 
című szerb nyelvű lap, amely a „megszálló ma-
gyar katonák” rémtetteiről szóló hírekkel szem-
ben a „tényszerű valóságot” lett volna hi va tott-
közölni. Főszerkesztője Vojislav Matić volt.

Sajti 1987, 265.

1941 vége
Egy kései telepítési tervezet által feltüntetett  ag-
rárföldterületek:
   
 Járás Hold

 Apatini 4 152
 Hódsági 17 825
 Húlai 2 244
 Palánkai 5 600
 Titeli 14 138
 Újvidéki 10 045
 Zombori 8 900
 Zsablyai 20 821

 Összesen: 84 525 

Lőrinc 1977, 188.

1941
Kende Ferenc így értékelte a Reggeli Újság el-
múlt tizenkét évét: Andrée Dezső elképzelése az 
egész országot behálózó magyar napilap volt, és 
e célból mindenek előtt Észak-Bácskát, az egész 
bánáti és baranyai részt, később a Horvátország-
ban és Boszniában élő magyar szórványokat 
szerveztette és nyerte meg olvasóknak a Reggeli 
Újság számára.

   1.  A jugoszláviai magyar kisebbség 
társadalmának összetételét tanulmá-
nyozva megállapítást nyert, hogy ha 
valamilyen összefogó magyar életet 
akarunk Jugoszláviában felvirágoztat-
ni, azt csak az egymástól elszigetelten 
élő, gyöngeségükben bukdácsoló 
magyar egyesületek útján lehet elérni. 
Ezért a Reggeli Újság hozzálátott a 
magyar egyesületi élet megszervezé-
séhez, tekintet nélkül az egyesületek 
működési körére, vagy célkitűzésére 
(gazdakörök, legényegyletek, dalkö-
rök, felekezeti társulatok, sportegy-
letek, szívgárdák, kongregációk). […] 
Vasárnaponként Egyesületi Közlöny 
címmel külön mellékletet adott ki, 
melynek célja a magyar egyesületi élet 
fejlesztése volt.

   2.  Jogi tanácsadó irodát szervezett, s 
minden hozzá forduló vagy rászoruló 
magyar embert díjmentesen látott el 
tanácsokkal, utasításokkal.

   3.  Fő az egészség címmel kétkötetes tájé-
koztató jellegű művet jelentetett meg, 
és azt 25 000 példányban osztotta szét 
a falusi és a tanyai lakosság között.

   4.  A Reggeli Újság gyakran rendezett 
gyűjtést az elesett magyar családok 
részére. A legnagyobb ilyen akcióját az 
1940-es dunai árvízkor bonyolította 
le, amikor a Darányi-telep árvízkáro-



■■  1941 ■ 303 ■   

sult jainak félmillió dinárt gyűjtött 
össze.

   5.  A Gyöngyösbokréta a Reggeli Újság 
szervezésében magyar nemzeti 
tömegmozgalom má vált. Számos 
útmutató írása mellett 1936 nyarán 
Gomboson megrendezte az első 
Gyöngyösbokréta ünnepet. Ez a 
mozgalom magyar népünk nemzeti 
érzését nagyban növelte, és olyan 
népszerűségre tett szert, hogy a leg-
több helyen időhöz kötött és ismét-
lődő magyar ünneppé változott. A 
Gyöngyösbokréta a jugoszláv uralom 
alatt nem egyszerű népünnepélyt 
jelentett, hanem ízig-vérig magyar 
nemzeti megmozdulást.

   6.  A Reggeli Újság nemcsak megszervez-
te, de mindenkor tanácsokkal is ellátta 
a vidéki magyar műkedvelő egyesüle-
teket [nemzetnevelő színjátszás].

   7.  Az 1936. esztendőben nótapályázatot 
hirdetett, melynek eredményét a Nó-
tát küld a Duna–Tisza tája címmel 
kötetben is megjelentette. Ennek 
sikerén fölbuzdulva a Reggeli Újság 
hetente kottázott magyar dalokat 
jelentetett meg.

   8.  Központi szerv, magyar 
kultúrszövetség hiányában az egye-
sületek népnevelő tevékeny sége 
ki sem bontakozhatott. A Reggeli 
Újság Közművelődési Tanácsa vette a 
kezébe az  irányítást és a kultúrmunka 
megszervezését, s az 1937–1938. évi 
működéséről jelentésben számolt be. 
A Közművelődési Tanács nem volt 
engedéllyel vagy alapszabályzattal 
működő szervezet. A Reggeli Újság 
szerkesztőségén belül alakult meg, 
ahol helyet kapott minden népműve-
lői szándék, törekvés vagy igyekezet. 

A napilap „egyik osztálya” volt, amely 
kulturális kérdésekkel foglalkozott. 
Működése idején több mint száz 
népművelői előadást jelentetett meg 
és küldött szét a magyar egyesületek-
nek felolvasás céljából. [Kérdőíves 
felmérés, melynek eredményét a 
hatóság elkobozta.] Magyarország 
történelmét öt előadásban kinyomtat-
ta, a cenzúra azonban a szétküldését 
nem engedélyezte, ennek ellenére 
„kézirat gyanánt” mégis eljutott az 
olvasókhoz. A Közművelődési Tanács 
első évi munkájának értékelésekor ki-
derült, hogy az általa kiadott népszerű 
előadásokat 47 215 személy hallgatta 
meg. Később ez a szám meghaladta a 
100 000-t is.

   9.  A Reggeli Újság lexikona. Minden 
vasárnap egy ívnyi terjedelemben (16 
oldalon) jelent meg az ismeretek gyűj-
teménye. 52 ív 832 oldalas könyv. Két 
év alatt két vaskos kötethez jutottak 
az olvasók. Megkezdték a Műveltség 
Könyvtára sorozatukat is, de ezt a 
világháború kitörése már nem engedte 
kiteljesedni.

 10.  A Reggeli Újság szerkesztősége a 
magyar irodalom nagyjainak népsze-
rűsítése céljából füzetek megjelente-
tését tervezte. Elsőként Arany János 
Toldiját adta ki, de az akció folytatását 
a cenzúra megakadályozta.

 11.  A Reggeli Újság naptára 30 000 pél-
dányban jelent meg.

 12.  Tájékoztató a könyvtárak megszerve-
zéséről.

 13.  Kristály István padéi igazgató-taní-
tóval Betűvető címmel ábécésköny-
vet íratott. A szerző, mivel állami 
alkalmazott volt, a Vető György 
ál nevet használta. Megszervezték az 
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1941 (?)
Az 1941:XVIII. törvénycikkel megszűnt az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság illeté-
kessége agrárpolitikai kérdésekben. Helyébe a 
földművelésügyi miniszter új testületet alakított 
a megszállt jugoszláv területeken az agrárpoli-
tikai tevékenység lebonyolítására. A Délvidéki 
Földbirtokrendező Tanács hatáskörébe tartozott 
a Bácskát érintő alapvető elvi kérdések megvála-
szolása is. A Birtokpolitikai Kirendeltség hatás-
körébe utalták viszont a földreform gyakorlati 
kivitelezését.

Lőrinc 1977, 63–64.

analfabéták oktatását is, több százan 
jelentkeztek az oktatómunkára.

 14.  Tündérország címmel a gyermekek-
nek szánt mellékletet Andrée Dezső 
szerkesztette.

A Reggeli Újság hervadhatatlan érdeme, hogy 
messze túlmenően a napilap feladatán, hiva-
tásának legmagasabb szintjére emelkedett. 
Mellőzve a napilap adta kényelmes kereteket, 
sikerült megvalósítania a hatóságok által nem 
engedélyezett központi kulturális irányítást. Ezt 
a törekvését nem csak elméletben, útmutató cik-
kekben valósította meg, hanem a lap hasábjain 
kívül, személyes munkával és gazdag kulturális 
anyaggal.

Kende 1941, 3–8.





1942
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1942. január 3.
A magyar csendőrség ismét razziát tartott Zsab-
lyán – eredménytelenül. Másnap egy közeli 
tanyán heves tűzpárbaj alakult ki a partizánok 
és a csendőrség között.

Sajti 1987, 152–153.

1942. január 4.
A fegyveres összetűzés során hét magyar ka-
tona megsebesült, 10 partizán pedig elesett. 
Az V. hadtestparancsnokság vezetésével 100 
határvadász, 150 csendőr, egy harckocsi és két 
páncélkocsi lezárta a Zsablya–Sajkásgyörgye–
Sajkásszentiván–Dunagárdony vonalat.

Sajti 1987, 154.

Az V. hadtest parancsnoksága már 1941. október 
9-én kérte magasabb parancsnokság Újvidékre 
helyezését. A kérést azzal indokolták, hogy 
Újvidék „a Bácska legveszélyesebb nemzetiségi 
városa”, a határ mentén fekszik, lakosai között sok 
a kommunista és a szerb nacionalista, s a szabotá-
zsok is igen elszaporodtak. Szombathelyi ekkor 
még nem tartotta szükségesnek a déli területek 
megerősítését, bár, mint ezzel kapcsolatos válasz-
táviratában írta „a Délvidéken uralkodó nyugta-
lan helyzet folytán tervbe vettem, hogy azoknak 
további fokozódása esetén a Bácskába erősebb 
csapatkötelékek kerüljenek kihelyezésre”.

Sajti 1987, 278.

1942. január 5.
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök elérke-
zettnek látta az időt a déli határvidék katonai 
megerősítésére. A Garassy József vezérezredes 
vezette zombori 15. gyalogosdandárt Újvidékre, 
a kiskunhalasi 20/1. zászlóaljat pedig Zsablyára 
helyezte. Egyúttal a 2. lovasdandár páncélozott 
gépkocsizó századát, karhatalmi célokra, Deák 
László ezredesnek rendelte alá. Deák közvetlen 
felettese ezáltal Garassy lett. Ezzel egyidejűleg 
Szombathelyi razziát rendelt el a Sajkás-vidé-
ken, s a razziát végző karhatalmi erők egységes 

vezetésével Feketehalmy-Czeydner Ferenc altá-
bornagyot bízta meg. Január 5-éig megtörtént a 
Bácsszentiván és Monostorszeg határolta terüle-
tek átfésülése. Ezzel egy időben a bánáti német 
hatóságok is nagyarányú akciót indítottak.

Sajti 1987, 153.

1942. január 6.
Megkezdődött a körülzárt terület „tervszerű  át-
fé sülése és megtisztítása, amelyet 10–14 napra 
terveztek. Bajnóczy József altábornagy január 
12-i jelentésében azt írja: „A folyamatban lévő 
tisztogatási művelet kihatása folytán várható, 
hogy a Bácskának ebben az eddig elhanyagolt 
sarkában és ezzel együtt az egész Bácskában 
hosszabb időre a teljes rend fog uralkodni, mert 
most módunkban van az összes nemkívánatos 
elemektől megszabadulni és a lakosságnak el-
rettentő példát mutatni.”

Sajti 1987, 154.

Ribbentrop Budapesten Bárdossytól a teljes 
magyar hadsereg Szovjetunió elleni bevetését 
követelte.

Sajti 1987, 161.

Nagy sikere volt a szabadkai Magyar Olvasókör 
Kultúrestjének. Az est, telt ház előtt, a vidámság 
és a derű jegyében zajlott le. Az est bevezetőjét 
Szekér Imre tartotta meg, majd Ulreich-Uzon 
Miklós derűs jelenete következett. Kongó Tiva-
dar egy Villon-verset szavalt, majd Kőhalmi Pál 
énekelt. Utána Garay Béla Majtényi Mihály Bú-
torozott szoba című humoreszkjét olvasta fel.

Garay 2012, 111.

1942. január 7.
A horvát kormány a magyar kormánynál tiltako-
zott a visszacsatolásról hozott törvény ellen. A 
Mladen Lorković horvát külügyminiszter által 
aláírt jegyzékben sajnálkozását fejezte ki, hogy 
a magyar törvényhozás egyoldalúan rögzítette 
a magyar–horvát határt. Közölte, hogy ez az 
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1942. január 23.
A vezérkar összesítő jelentésében olvasható: 
„Az újvidéki tisztogatás eddigi eredménye 3500 
fő…”

Sajti 1987, 158.

Egy küldöttség élén Nagy Miklós, Újvidék pol-
gármestere felkereste Grassyt, és nyomatékkal 
a razzia beszüntetését követelte. Néhány órával 
később a városparancsnok megparancsolta az 
akció beszüntetését.

Sajti 1987, 159.

1942. január 23-a után
Sor került az óbecsei és a szenttamási razziára, 
de ekkor már nem voltak tömeges kivégzések, 
csak letartóztatások.

Sajti 1987, 159.

1942. január 30.
Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök parancsot 
adott a dél-bácskai razzia befejezésére. A januári 
dél-bácskai és újvidéki razzia áldozatainak szá-
máról különböző adatok léteznek. Közvetlenül 
a megtorlás után egyes források 6–7 ezerre (a 
belgrádi német rendőrség vezetőjének jelentése 
1942. február 25-én), mások 8–10 ezerre becsül-
ték a halottak számát (ME Kisebbségi osztálya). 
A budapesti rendőrfőkapitány helyettesének 
1942. február 4-i, a belügyminiszterhez küldött 
bizalmas jelentése 3000 halottat említ, a katonai 
ügyészség Feketehalmy-Czeydner és társai ellen 
1943 őszén készült vádirata 3309 főt. Az V. had-
test parancsnoksága által 1944-ben összeállított 
statisztika szerint a razziák alkalmával 3340 sze-
mély tűnt el (ME Kisebbségi o.) Eszerint 2550 
szerb, 743 zsidó, 11 magyar, 13 orosz, 7 német, 
2 horvát, 1 szlovák és 13 ruszin esett áldozatul. 
Ezek közül 2102 volt férfi , 792 nő, 299 öreg és 
147 gyermek.

Sajti 1987, 159–160.

eljárás a két állam között „nem alkothat jogál-
lapotot”, s a horvát kormány továbbra is kitart a 
Muraközzel kapcsolatos álláspontja mellett.

Sajti 1987, 82.

1942. január 9.
A bánáti Oroszlámoson 30, Mokrinban 50, 
Nagykikindán pedig 70 főt végeztek ki a bánáti 
és a zsablyai szervezkedésben való részvételért.

Sajti 1987, 153.

1942. január 12.
Budapesten Feketehalmy-Czeydner, az egysé-
ges karhatalmi erők parancsnoka tájékoztatta 
Keresztes-Fischer belügyminisztert, Bartha hon-
védelmi minisztert és Szombathelyi vezérkari 
főnököt a sajkási razzia eredményéről. Fe ke tehal-
my arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mivel 
a partizánok behúzódtak Újvidékre, szükséges a 
razzia városra történő kiterjesztése.

Sajti 1987, 156–157.

1942. január 15–20.
A Deák [László] és Garassy vezette karhatalmi 
egységek a tisztogató akciót kiterjesztették  Óbe-
csé re és környékére, valamint a Szenttamás, Te-
me rin és Újvidék által határolt területre.

Sajti 1987, 156.

1942. január 19.
Bajcsy-Zsilinszky Endre Milan L. Popovićon 
keresztül értesült a zsablyai eseményekről, és le-
vélben tiltakozott Bárdossynál az ottani tömeges 
kivégzések ellen.

Sajti 1987, 157.

1942. január 21.
Kora reggel Grassy állományparancsnok hirdet-
mény útján hozta tudomására Újvidék lakossá-
gának, hogy a razzia megkezdődött.

Sajti 1987, 157.
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1942. január
Közvetlenül az újvidéki és a sajkás-vidéki „razzia” 
után a Birtokpolitikai Kirendeltség körlevelet in-
tézett a járások vezetőihez, amelynek főbb pont-
jai: 1. A szerb optánsok visszatelepítése  anyakö-
zösségükbe rendőrhatósági határozat alapján, 
amelyet utólag kell kikérni. 2. Meg kell oldani 
a Bánátból átszivárgó szerbek elhelyezésének 
kérdését a kormánytól kikérendő utasítás szerint, 
tekintve, hogy az ügynek külpolitikai vonatkozá-
sa is van. 3. Az Ó-Szerbiából, Bosznia-Hercego-
vinából és Horvátországból jött szerb telepeseket 
Sárvárra kell internálni annak ellenére, hogy ez 
a tábor túl kicsi ahhoz, hogy az összes internált 
szerbet befogadhassa. Ide kell szállítani azokat 
az internáltakat is, akik eddig a bácstopolyai és 
a szabadkai táborok lakói voltak, tekintve, hogy 
teljesen megbízhatatlanok.

Lőrinc 1977, 180.

A magyar kormány még egy kísérletet tett a 
kitelepítések megoldására. Az időközben elké-
szített statisztika szerint 48.067 „bevándorolt” 
kitelepítését szerették volna elérni.

Sajti 1987, 52.

1942. február 9.
A délvidéki képviselők bevonultak a magyar 
parlamentbe. Köztük volt Milan L. Popović 
is, a „szerb nép képviseletében”, aki a történtek 
ellenére elfogadta a már korábban felajánlott 
képviselőséget. A behívott 26 képviselő nevében 
Nagy Iván mondott beszédet. […] Ezzel a kép-
viselőházban egyharmadára emelkedett a nem 
választott képviselők aránya.

Sajti 1987, 167., 266.

1942. február 22.
A közgyűlés elfogadta és felterjesztésre enge-
délyezte a Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetség Krámer Gyula elnök és Blazsek Ferenc 
főtitkár által kidolgozott alapszabályzatát. A 
Szövetség célkitűzéseit a következőkben hatá-

rozták meg: „a délvidéki magyarság szellemi, 
irodalmi, művészeti, társadalmi és gazdasági kul-
túrmunkájának ápolása, erősítése és védelme, va-
lamint anyagi és társadalmi helyzetének, vezető 
szerepének biztosításáról való gondoskodás”. E 
cél elérésére a következő eszközök szolgálnak:

   1.  A délvidéki magyarság tagjainak 
valláserkölcsi és keresztény nemzeti 
szellemben történő nevelésének és 
működésének előmozdítása.

   2.  Különleges nemzeti és általános mű-
velődés kiterjesztése és ápolása. A dél-
vidéki magyarság kulturális, gazdasági 
és szociális színvonalának emelése.

   3.  A magyar hagyományok, a magyar 
nyelv, a népszokások és a népviselet 
ápolása.

   4.  A délvidéki magyar irodalom törekvé-
seinek elősegítése.

   5.  A délvidéki magyar szépművészet 
ápolása és terjesztése.

   6.  A Délvidék magyar zenekultúrájának 
ápolása.

   7.  A magyar ifj úság keresztény nemzeti 
nevelése.

   8.  A délvidéki magyarság gazdasági hely-
zetének javítása és a gazdasági vezetés 
megszervezése.

   9.  A társadalmi és a szociális viszonyok 
javítása.

 10.  A délvidéki magyarság testnevelési 
szervezeteinek (egyesületeinek) 
támogatása, a vitorlázó és repülősport 
fejlesztése.

 11.  A magyar nemzeti szellem terjesztése.
 12.  A délvidéki kisebbségi népcsoportok-

kal a jó viszony ápolása, kiépítése és 
mélyítése.

 13.  A műkedvelő színjátszás támogatása.

„A Szövetség működésének egyes ágaiban külön 
alosztályokat létesíthet, amelyek feladatkörét a 
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választmány vagy a közgyűlés határozza meg. 
Az alosztály vezetőségét az illető osztály tagjai 
választják meg.”

A DMKSZ alapszabályai 1942, 4–5.

1942. február 25.
Székely estet rendeztek a szabadkai Magyar  Ol-
vasókörben. Toldy Ferenc, az Olvasókör főtitká-
rának üdvözlő szavait követően Kongó Tivadar 
megtartotta A földkérdésről az elmúlt száza-
doktól napjainkig című előadását. Ulreich-Uzon 
Miklósné és Lévay Alacker Anna székely balla-
dákat szavalt, majd a város környékére érkezett 
székelyek bevonásával székely népi szokásokat, 
táncokat és énekszámokat adtak elő. Az est 
keretében bemutatták a Szegény ember aranya 
című mesejátékot is. Kitűnő ötletnek bizonyult 
a belépődíjat egy könyvben megállapítani. Közel 
nyolcszáz kötet gyűlt össze az Olvasókör tanyasi 
fi ókjai számára.

Garay 2012, 112.

1942. március eleje
Kállay Miklós miniszterelnök Milan L. Popović 
és Bogdan Dunđerski országgyűlési képvise-
lők kíséretében a Sajkás-vidékre, Zsablyára és 
Csúrogra látogatott.

Sajti 1987, 170.

1942. március 12.
Marosy Ferenc követ a horvát külügyminisz-
tériumhoz eljuttatott jegyzékében felsorolta a 
horvátországi magyarok sérelmeit – a magyar 
kormány által támogatott Horvátországi Magyar 
Közművelődési Közösség engedélyezése körüli 
huzavonát, az eszéki nyilasok tevékenységének 
támogatását, valamint az iskolakérdést –, és 
azzal fenyegette a horvát kormányt, hogy „a 
horvátországi magyarsággal való bánásmód nem 
maradhat visszahatás nélkül a magyarországi 
horvátság helyzetére”.

Sajti 1987, 98.

1942. március 28.
A szabadkai Népkör Kultúrosztálya

1942. március 28-án, szombaton este 
fél 9 órai kezdettel
Népi irodalmi est
címmel
műsoros előadást rendez
amelyre Önt és nb. családját szeretettel  
meghívja a rendezőség

Műsor:
 1. Bevezető: Bogner József országgyűlési 

képviselő beszéde.
 2.  Féja Géza: A magyar irodalom igazi 

arca – előadás.
 3.  Sinka István verseiből olvas föl
 4.  Nagy István: Egy vidám történet – 

elbeszélés.
 5.  Bartók-Kodály: Népdalok – előadja 

Koller Éva zongoraművésznő.
  Szünet
 6. Veres Péter: Parasztság – magyarság – 

előadás.
 7.  Erdélyi József verseiből szaval Kongó 

Tivadar.
 8.  Ady-dalok: előadja Ruzmanné Sifl is 

Irma énekművésznő.
 9.  Sértő Kálmán veseit szavalja Pataky 

László
 10.  Darvas József: Hűség a néphez – felol-

vasás.

Konferál: Lévay Endre.
Az eg yesület helyiségében kiállítás lesz a 

magyar népi írók könyveiből
A szünetben és az előadás után az írók név-

aláírást adnak.
(Meghívó a népi írók szabadkai föllépésére, 

csoportkép, 93.)

Lévay 2002, 89.
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1942. április eleje
Marosy Ferenc követ és Mladen Lorković aláírta 
a boszniai magyarok áttelepítésére vonatkozó 
megállapodást. […] Az eg yezmény három 
boszniai falura, Gunja, Vučinjak és Brčko ma-
gyar lakosságának áttelepítésére terjedt ki. A 
megállapodás érvényességét a nyár folyamán 
Bje li nára is kiterjesztették. […] A szeptembe rig 
elhúzódó telepítés során összesen 395  bosz-
niai magyar családot (1552 fő) helyeztek el a 
Bácskában. A gunjaiak Horthyvárára, a vu či-
nja kiak Hadikligetre (Veternik), a brčkóiak 
Ha diknépére (Szőreg) kerültek, a bjelinaiak új 
lakhelyét pedig Horthyvárán és Hadiknépén 
jelölték ki. A boszniai magyarok tehát a székely 
telepesek között helyezkedtek el, sőt átmenetileg 
a székelyek házaiba telepítették le őket. Össze-
sen 2877 kat. hold földet kaptak, családonként 
mintegy 7 holdat.

Sajti 1987, 100., 102.

1942. április 8.
Zágrábban elfogadták a Horvátországi Magyar
Közművelődési Közösség alapszabályát. A Szö-
vetség céljait kilenc pontban foglalták össze. 
Közöttük a legfontosabbak: a Szövetség célja 
a horvátországi mag yar kisebbség szellemi, 
esztétikai, erkölcsi és társadalmi kultúrájának 
ápolása, valamint anyagi és szociális helyzetének 
javítására való törekvés. Ezen célját a Szövetség 
az alábbi eszközökkel segíti elő: 1. A kisebbségi 
magyar nép és a magyar ifj úság vallásos és erköl-
csi szellemben való nevelésével. Az állammal és a 
horvát nemzettel szemben polgári kötelessége-
inek köztudatosításával és ennek lelkiismeretes 
teljesítésére való fi gyelmeztetésével. 2. A magyar 
nyelv, a magyar hagyományok, szokások, népvi-
seletek ápolásával és fejlesztésével. A művelődés 
terjesztésével és más, különböző, de ugyanezt a 
célt szolgáló rendezvények és ünnepségek meg-
szervezésével. 3. A népművelődést előmozdító 
könyvek, folyóiratok, képek, fi lmek és egyéb 
eszközök kiadásával és ezek terjesztésével. […]

Kisebbségi Körlevél, 1942. 4. sz. 244–253.

1942. április 9.
A magyar református egyház V. budapesti zsinata 
az anyaországhoz visszatért délvidéki egyházakat 
a régi beosztással visszacsatolta a régi egyházke-
rületekhez.

Balogh–Gergely 1993, 235.

1942. április 14.
Deák Leó, Bács-Bodrog vármegye főispánja 
nyilatkozott a Nova pošta című lapnak.

Sajti 1987, 172.

1942. június 1.
A Délvidékben megjelent Dr. Falcione Árpád 
képviselő, nagybirtokos, a birtokreform ellenfele, 
az Agrártanács tagja, Dr. Nagy Iván, a tanács 
elnöke című írás. Lőrinc Péter megjegyzése: „a 
nagybirtokosok szűkebb osztály- és egyéni érdeke 
azt követelte, hogy továbbra is a kezükben tartsák 
a földet. Ez az érdek nem mellőzhető abban az 
országban, ahol a nagybirtok még ez időben is 
meghatározó szerepet játszott, ahol az államgé-
pezetet irányító tagjai is jórészt nagybirtokosok 
voltak. Elsősorban tehát ezt a problémát kell 
megvizsgálni, vagyis inkább azt, milyen konkrét 
formában jelentkezik ez a tendencia a Bácskában, 
ahol ekkor már ismét a nagybirtokosok álltak 
mind a megye, mind a különféle intézmények, 
így a Bácskai Gazdasági Egyesület (BGE), az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) 
megyei fi ókegylete élén. Fernbach Péterről, Reök 
Andorról, Falcione Árpádról és másokról van itt 
személy szerint szó. Dr. Apatini-Fernbach volt a 
megye főispánja, egyúttal pedig a BGE elnöke 
is. 1918-ig 14 000 holdnyi birtoka volt a Bácska 
területén. Reök ebben az időben Szabadka főis-
pánja – szintén nagybirtokos. Kettőjükön kívül 
a BGE élén állt a nagybirtokos Geyger, valamint 
egy Teleki gróf is. A BPK földreform-ügyekben 
intézkedő hivatalnokai között egyes bácskai 
magyar fasiszta politikusokat is találunk, mint 
dr. Nagy Ivánt, vagy ebben az időben Marton 
Andort is, aki már a XIX. század végén és a XX. 
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század elején hosszú éveken át a Torontáli Gaz-
dasági Egyesület titkára volt, később bankár lett, 
gróf Csekonics Endre és Poroszkay Béla mellett 
ténylegesen irányította az Egyesületet, s aki már 
akkor is elméleti megindítója volt a reformpo-
litikának. Ő és Poroszkay voltak a XIX. század 
végén a nagybecskereki cukorgyár kezdeménye-
zői – Csekonics és a fővárosi fi nánctőke oldalán. 
Ők ketten már 1918 előtt irányító tagjai voltak az 
Országos Központi Hitelszövetkezetnek.”

Lőrinc 1977, 106–107.

1942. június 30.
A Délvidéki Diákok Irodájának adatai szerint 
1941 májusától 1942. június 30-ig 882 délvidé-
ki hallgató iratkozott a magyar egyetemekre. 
Nemzetiségi megoszlás szerint: 540 magyar, 
65 német, 191 szerb, 38 bunyevác, 12 vend, 10 
horvát és 21 egyéb.

A Délvidékért 1942, 17.

1942. június vége
Az 1941–1942-es tanév végén az Adai Állami 
Polgári Fiú- és Leányiskola, a Kúlai Állami Polgá-
ri Fiú- és Leányiskola, a Magyarkanizsai Állami 
Polgári Fiú- és Leányiskola, a Moholi Állami 
Polgári Fiú- és Leányiskola, az Óbecsei Állami 
Polgári Leányiskola, a Szabadka Szabad Királyi 
Város Zeneiskolája (fennállásának nyolcvan-
negyedik évében), a Szabadkai Állami Polgári 
Leányiskola, a Szabadkai Állami Fiúgimnázium, 
a Temerini Állami Fiú- és Leányiskola, a Topolyai 
Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, az Újvidéki 
Német Alapítványi Polgári Iskola, az Újvidéki 
Állami Polgári Fiúiskola (fennállásának 57. évé-
ben), az Újvidéki Állami Leány Reálgimnázium, 
az Újvidéki Magyar Királyi Állami Gimnázium, 
a Verbászi Német Tannyelvű Polgári Iskola és 
az Újverbászi Alapítványi Német Gimnázium 
jelentette meg az évkönyvét, melyben az isko-
laév fontosabb eseményei mellett az intézmény 
vezetői beszámoltak az iskola létrehozásának és 
működésének körülményeiről is.

1942. június vége
Megjelent a Muraszombati Állami Kereskedel-
mi Középiskola 1941–1942 évkönyve, benne 
Udvardi Lakos János megbízott igazgató A mu -
raszombati csata évfordulóján című írásával, 
melyben az 1919. január 3-án lezajlott ütközetre 
emlékezett. Ugyanott Kovács Margit megbízott 
igazgató szerkesztésében megjelent az újon-
nan alapított Muraszombati Állami Polgári 
Leányiskola 1941–1942. tanév eseményeit ösz-
szefoglaló évkönyve is. A Muraszombati Állami 
Gimnázium 1941–1942. iskolai évről szóló első 
évkönyve közli Bálint Béla A Vendvidék című 
tanulmányát.

1942. július 12.
A belügyminisztérium keretein belül – orszá-
gos hatáskörrel – létrehozták az Államvédelmi 
Központot (ÁVK). Vezetője Újszászy István 
tábornok lett, aki korábban a VKF hírhedt 2. 
osztályának a vezetője volt. Az ÁVK első fokon 
a belügyminiszternek, valamint a honvédelmi 
miniszternek és a vezérkari főnökének volt 
alárendelve. Feladat volt minden olyan, akár 
külföldről, akár belülről kezdeményezett szer-
vezkedés felderítése, amely az ország belső rendje 
ellen irányult, a honvédelem érdekeit sértette 
vagy veszélyeztette, valamint minden, a termelést 
veszélyeztető szabotázscselekmény elfojtása, a 
nagy közellátási visszaélések leleplezése, a kém-
elhárítás és az úgynevezett nemzetvédelem. Az 
ÁVK-nak Újvidéken külön nyomozói kirendelt-
sége működött. […] Ugyancsak 1942 nyarán a 
vezérkari főnök és a belügyminiszter rendeletére 
kifejezetten bácskai hatáskörrel megszervezték 
az úgynevezett egységes vezetést, amely a kora-
beli iratokban a Levente-ügy fedőnevet kapta. 
Ez az országban egyedülálló szervezet – mint 
elnevezése is mutatja – egyesítette az ellenforra-
dalmi rendszer katonai, csendőri, rendőri erőit és 
közigazgatási apparátusát a jugoszláv ellenállási 
mozgalom elleni harc érdekében, s igyekezett 
mozgósítani a lakosságot is. Az egységes vezetés 
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irányításával Platthy Pál tábornokot, a Bácskában 
állomásozó 15. könnyű hadosztály parancsnokát 
bízták meg. Helyettese Farbaky József csendőr 
ezredes, az újvidéki csendőrosztály parancsnoka 
lett. Az egységes vezetés parancsnoksága alá 
helyezték a Bácskában állomásozó valamennyi 
katonai alakulatot, a csendőrséget, az ÁVK 
újvidéki kirendeltségét, és utasításait a polgári 
közigazgatási szervek is kötelesek voltak végrehaj-
tani. […] A karhatalmi feladatokra Szombathelyi 
jelentős katonai erőt bocsátott Platthy rendelke-
zésére. Ezek a csapategységek a Zsablyai, a Titeli, 
az Újvidéki, a Palánkai, a Hódsági, a Kúlai és az 
Óbecsei járás területén állomásoztak, azaz zöm-
mel a Dél-Bácskában.

Sajti 1987, 189–191.

1942. július 29.
A Birtok-politikai Kirendeltség (BPK) technikai 
ügyosztálya hosszú késlekedés után megkapta a 
délvidéki földalapra vonatkozó első adatokat. 
[…] Az agrárstruktúráról az ezzel megbízott 
mérnökök sem állítottak össze végleges jelentést, 
még kevésbé végezhették el a földjuttatást. A 
jelentés szerint a BPK még az 1941–1943-as 
gazdasági év kezdete előtt oda kívánta adni az 
igénylőknek a földet a Szabadkai, a Zentai, a Be-
csei, a Topolyai és a Zombori járásban, valamint 
Temerin községben és a Baranyai-háromszögben. 
De még ez is komoly akadályokba ütközött. A 
szükséges munkálatoknak még csak egy része 
készült el – háromhavi késéssel. E nyári napok-
ban viszont már nem lehetett szabad mérnököt 
találni. Ezenkívül egy teljesen új megbízatást is 
kaptak, amely a szakembereket még egy vagy 
két hónapig foglalkoztatta. Szükségessé vált 
ugyanis a Dunđerski, a krlováci (karlócai – M. 
F.) érsekpatriárka és a pravoszláv egyházi birtok 
tulajdonfelvételének lemásolása is, együttesen 
körülbelül 15 000 holdnyi területről. A mérnö-
kök tehát úgy találták, hogy a mondott határidő-
re csak a Szabadkai, a Topolyai és esetleg a Becsei 
járásban lehet az érdekelteknek földet juttatni. A 

Zentai járásban csak Horgos és Martonos, esetleg 
Kanizsa határában végezhetik el időre a munkát, 
míg a többi falu a következő, 1943–1944-es 
gazdasági évre maradna. A Zombori járásban, 
valamint a Baranyai-háromszögben szintén csak 
a következő 1943–1944-es esztendőben lehetne 
bérbe adni a földet. A Muraközben sem adták 
bérbe a földet az 1942-es tavaszi idényben.

Lőrinc 1977, 72.

A magyar hatóságok a jugoszláv „Kisajátítási 
Határozat”-okat használták, amelyeket annak 
idején a földreform likvidálásával megbízott 
bizottság hozott az arra „jogosultak” föld-igé-
nyének kielégítésekor, tekintve, hogy azok  tar-
talmazták a kisajátított birtokok községek szerin-
ti, valamint községen belüli felosztását is, az 
igénylők, a parcellák, az évjáradékok és a kárté-
rítések adatait is. Ezekre az adatokra feltétlenül 
szüksége volt a községi hatóságnak a birtokok 
újabb juttatásához. Az említett határozatok 
alapján világossá vált, hogy a földhöz juttatás 
Jugoszláviában a földművelésügyi miniszter 
jóváhagyásától függött, hogy 10 évig tilos volt 
a föld bárminemű megterhelése vagy elidege-
nítése, hogy e 10 év alatt a belgrádi Agrárbank 
elsőbbségi joggal bírt e parcellák megvételére, és 
hogy a vételár 4–10%-át a szerb telepítési alap-
ba fi zették be. Ezen iratokból kiviláglik, hogy: 
1. A magyar hatóságok szem előtt tartották a 
jugoszláv földreform intézkedéseit, mivel úgy 
vélték, hogy ennek a jogfosztottságát doku-
mentálják, vagyis a jogot mindarra, ami felett a 
jugoszláv hatóságok rendelkeztek. 2. A Bácska 
területére vonatkozó föladatokat a „kisajátítási 
határozatokban” talált adatok alapján állították 
össze, bár a községeknek „statisztikai íveket” is 
ki kellett tölteniük, külön minden jugoszláv 
érdekeltre vonatkozóan, talán a jugoszláv ada-
tok ellenőrzése végett, vagy talán azért, mert 
mégsem lehetett mindenütt rátalálni ezekre a 
határozatokra, mint például a Muravidéken. 3. 
Lehetséges – bár erre nincs bizonyíték –, hogy 
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a határozatokat a jugoszláv hatóságok szándé-
kosan tüntették el.

Lőrinc 1977, 72–73.

Az igénybe vehető föld összeírása különböző 
okok miatt 1941 áprilisától egészen 1944 szep-
temberéig húzódott el.

Lőrinc 1977, 95.

Különös jelentőséggel bírnak a BPK telepes  fal-
vakra vonatkozó jelentései. […] A felhasználható 
föld területe ezekben a járásokban 96 044 hold. 
Új, telepített községek alapítására tervbe vettek 
56 964 holdat, a helybeli magyarok részére 37 355 
holdat, a helybeli szerbek részére 1725 holdat. 
(A könyv szerzője itt foglalkozik a csúrogi, 
zsablyai és becsei razzia következtében üresen 
maradt házak és földterületek kérdésével is.) 

Lőrinc 1977, 97–102.

1942. augusztus 17.
A M. Kir. Belügyminisztérium 20 6340/1942 
VII. b. számú rendeletével elfogadta a Délvidéki 
Magyar Közművelődési Szövetség alapszabályát, 
és ezzel engedélyezte a Szövetség működését.

A DMKSZ alapszabályai 1942, 21–22.

A M. kir. Belügyminisztérium engedélyének 
kézhezvételét követően a Délvidéki Magyar Köz-
művelődési Szövetség kidolgozta az 1942–43-as 
évre szóló munkatervét. Krámer Gyula elnök A 
Szövetség tervszerű munkával akarja megoldani 
a feladatokat című tanulmányában kiemelte: „A 
felszabadulás után eltelt első évben munkater-
vet nem adhattunk, mert hiszen alig ismertük 
a ránk háruló feladatokat. Ezek a feladatok 
egymásután, gyors ütemben és többnyire várat-
lanul tornyosultak elénk: a délvidéki magyarság 
ezreinek elhelyezése, közreműködés a Délvidék 
iskolakérdéseinek, közigazgatásának, gazdasági 
és társadalmi kérdéseinek megoldásánál, be-
kapcsolódásunk az Anyaország vérkeringésébe, 
a személyi igazolványok tízezrei, a népművelés 

megszervezése, népkönyvtárak felállítása, nem-
zeti manifesztációk rendezése, és több mint húsz-
ezer panasz, kérés meghallgatása és elintézése, 
mind-mind olyan feladatot jelentettek, amelyek 
a Szövetségi központ és a fi ókszervezetek mun-
kabírását a legerősebben próbára tették. Ez a 
munka azonban sikerrel járt.”

DMKSZ munkaterve 1942–43, 3.

1942. szeptember 14.
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter  felve-
tette a minisztertanács ülésén: a területgyarapo-
dásokból – a háború végén sorra kerülő esetleges 
népszavazásra gondolva – a kormánynak le kel-
lene vonni a végső konzekvenciákat. Javasolta, 
hogy a visszacsatolt területen úgy erősítsék to-
vább a magyarságot, hogy az „ne sértse a  nem zeti-
ségek önérzetét”. Felvetette azt is, hogy felül 
kellene vizsgálni bizonyos intézkedéseket a Bács -
kában. […] Kállay lényegében egyetértett a bel-
ügyminiszterrel, s azt válaszolta, hogy szerinte 
is „keresni kell a megegyezést és megértést a 
visszakerült nemzetiségek jóindulatú elemeivel”. 
Általánosságban bírálta a visszacsatolt területe-
ken a múltban követett nemzetiségpolitikát, s 
felkérte az egyes tárcák vezetőit, hogy az ottani 
magyarság megerősítésével párhuzamosan te-
remtsenek „jobb atmoszférát”.

Sajti 1987, 198.

Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter  ugyan-
ezen a minisztertanácsi ülésen felvetette a régi 
alapítású Szerb Matica ügyét is. A Délvidék 
visszacsatolását követően megszüntették ön-
kormányzatát, igazgatótanácsát feloszlatták, 
vagyonát zár alá helyezték, birtokait bérbe adták, 
az élére hatósági biztost neveztek ki. A hatósági 
megbízott kezdetben Blazsek József volt, de 
a saját üzletében elkövetett árdrágítás miatt 
leváltották. Helyét Ulbricht Gyula foglalta el. 
A Maticának mintegy 5 millió pengőt kitevő 
vagyona volt – 900 kat. hold föld, értékpapí-
rok és egyebek. A Matica ügye egyre inkább a 
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szerb polgárság megnyerésének gátjává vált – a 
belügyminiszter lényegében ezt ismerte fel. A 
Matica üg yének rendezésével ostromolta a 
miniszterelnökséget a Matica leváltott elnöke, 
Aleksandar Moč és Nikola Milutinović, volt 
titkár is. A Szerb Matica ügyében közbenjárt 
Bajcsy-Zsilinszky Endre is.

Sajti 1987, 199–200.

1942. november
November közepén megkezdődtek az előadások 
az újvidéki Keleti Kereskedelmi Főiskolán. Az 
intézet célja olyan szakképzett magyar keres -
kedőnemzedék nevelése, amely a Keletre irá-
nyuló kereskedelemben is megállja a helyét”. A 
főiskola két évfolyamú. Felügyeletét a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter gyakorolja. Hallga-
tóknak azok az ifj ak jelentkezhetnek, akik kö-
zépiskolai érettségi bizonyítvánnyal, vagy a kö-
zépiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű 
egyéb iskolai végbizonyítvánnyal rendelkeznek. 
A kötelező tárgyak a következők: közgazdaság-
tan a gazdaságtörténettel, üzemgazdaságtan és 
kereskedelmi technikai gyakorlatok (számvitel, 
levelezés), magánjog, kereskedelmi és váltójog, 
gazdaságföldrajz, „különös tekintettel a Balkán-
ra és a Közel-Keletre”, kereskedelmi  számtan 
gyakorlatokkal, közlekedéstan és politika, köz-
gazdasági és külkereskedelmi politika,  pénz-
ügytan és pénzügyi jog (piackutatás és mérleg-
tan), nemzetközi fi zetési forgalom. Ezenkívül 
mindenki köteles hallgatni egy nyugat-európai 
és egy keleti nyelvet és ezek kapcsán kereskedelmi 
levelezési gyakorlatokat. A sikeres záróvizsga 

után a hallgató kereskedelemtudományi bizo-
nyítványt kap.

Sajtótudósítás szerint: „A vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium a főiskolával kapcsolat-
ban Kőrösi Csoma Sándor-diákotthont állított 
fel, amelyben egyelőre 40, de később 80 hallgató 
kaphat lakást, fűtést, világítást és a menzán teljes 
ellátást havi 75–80 pengőért. Sze gény sor sú, 
jó előmenetelű hallgatók kedvezményben  ré-
szesülhetnek. A Délvidéki Magyar Közműve-
lődési Szövetség fi ú- és leányinternátusa is sok 
diáknak nyújt otthont. A Főiskolát a díszes 
Közigazgatási Palotában helyezték el, amelynek 
átalakítási és felszerelési munkálataira a pénz-
ügyminisztérium többszázezer pengőt bocsátott 
rendelkezésre.”

1942
A Horvátországi Magyar Közművelődési Kö-
zösség alapszabályának jóváhagyása után eleven 
munka indult meg a központi és a helyi szerve-
zetekben. Súlyt helyeznek a Közösség hálózata 
bővítésének, így Péterváradon is megalakult a 
helyi szervezet. Az eszéki magyarok tevékenyen 
kivették részüket a horvátországi szórványma-
gyarság hazatelepítési akciójából. Így tértek 
vissza a Közművelődési Közösség kezdeménye-
zésére egymás után a gunyai, brcskói, vucsjáki és 
a bjelinai magyarok, ezzel megszűntek a bosz-
niai magyar szórványtelepek. A horvátországi 
magyarság nevében Döme Dezső, a Közösség 
eszéki körzetvezetője mondott köszönetet mind-
azoknak, akik a boszniai szórványmagyarság 
hazatelepítését segítették.

Kisebbségvédelem, 1942. 5–6. sz. 52.



1943
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1943 eleje
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter levál-
totta Fernbach Péter újvidéki főispánt, aki a 
szer bekkel szemben a „kemény kéz” politikáját 
alkalmazva szerzett igencsak kétes hírnevet ma-
gának, s helyére Deák Leót nevezte ki.

Sajti 1987, 207.

Deák Leó az újvidéki kinevezése mellett megtar-
totta Bács-Bodrog vármegyei és Zombor városi 
főispáni tisztségét is.

Sajti 1987, 210.

Szabadkán és környékén már 1160 tagja volt a 
Nyi laskeresztes Pártnak. Ugyancsak szervezke-
dett a „plutokrata zsidó veszély és bolsevizmus 
ellen” a Pálff y Fidél-féle Magyar Nemzeti Szo-
cialista Párt, s több százra rúgott a Magyar Meg-
újulás Pártjának taglétszáma is. A megoldatlan 
agrárkérdés miatt a nyilasok viszonylag erős befo-
lyásra tettek szert a szegényparasztok, különösen 
a nincstelen magyar agrárproletárok körében, s 
több parasztfőiskolát is felállítottak.

Sajti 1987, 213.

A Bácska visszacsatolásával a 67 000 hívővel 
rendelkező Jugoszláviai Magyar Református 
Egyházmegye megszűnt, és ezzel a Bánságban és 
a Szerbiában élő mintegy 15 000 magyar refor-
mátus lelki gondozás nélkül maradt. Az egyház-
községek közül a legnagyobb a torontálvásárhelyi 
(1910-ben 4848 magyar anyanyelvű lakos közül 
4138 református volt.) A Bánság most önálló 
magyar református püspökséget kapott, s az új 
egyházmegye élére – melyet egyházilag a Magyar 
Egyetemes Református Konventhez csatoltak – 
Gachal János torontálvásárhelyi esperes került.

Kisebbségvédelem, 1943. 1–2. sz. 51.

1943. január 6–9. 
(pravoszláv karácsony)
Balla Pál nyilatkozatot adott az újvidéki Nova 
poštának. Ő volt az első közéleti személyiség, 
aki a nemzetiségi kérdésről nyilatkozatot adott 
a lapnak.

1943. január 12.
A miniszterelnök 970/1943. ME rendelettel 
orvosolta a visszacsatolt területeken egykor  vég-
rehajtott földbirtok-politikai intézkedések  egy-
házakat hátrányosan érintő határozatait. Az 
egyházak az elveszített birtokok kárpótlására 
mintegy 75 000 katasztrális holdat kapnak.

Balogh–Gergely 1993, 236–237.

1943. január 29.
A Titeli járási hivatal a következőket jelenti a 
kivégzettek vagyonáról:

 Személy Hold
Boldogasszonyfalva
(Gospodjinci)   24 270
Csúrog 789 1 268
Sajkásgyörgye 
(Djurdjevo) 75 499
Zsablja 71           1 078
Összesen 959 3 115 

Lőrinc 1977, 197.

1943. március 2.
Popović Milan, mint a kormány embere, s egy-
ben a bácskai szerbek első számú képviselője 
mérsékelt hangú nyilatkozatot adott a Nova  poš-
tának.

Sajti 1987, 209.

1943. március 27.
Az Óbecsei Járás című hetilap A Hang ya a 
közellátás és a szövetkezeti eszme szolgálatában 
című írásában a lakosság ellátásának feladatáról 
értekezik.
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a régi egyházak lelkészei gyülekezeteikben úgy 
le vannak kötve, hogy a szórványokat ritkán 
látogathatják meg. Némelyikbe olyan nehéz 
eljutni, hogy a mai közlekedési viszonyok mel-
lett talán csak akkor jut ki a lelkész, ha valakit 
el kell temetni. Hogy ezeken a nehézségeken 
valamiképpen segítsünk, Magvető című lapunkat 
minden szórványban lakó református családnak 
ingyen küldjük.

A Délvidéki Magyar Református Egyház Képes 
Naptára az 1944-ik évre, 40.

1943. június vége
Az 1942–1943-es tanév végén az Adai Állami 
Polgári Fiú- és Leányiskola, a Hódsági Állami 
Polgári Fiú- és Leányiskola, a Hódsági Né-
met Alapítványi Polgári Fiú- és Leányiskola, 
a Kúlai Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, a 
Magyarkanizsai Állami Polgári Fiú- és Leányis-
kola, a Moholi Állami Polgári Fiú- és Leányis-
kola, az Óbecsei Állami Polgári Leányiskola, a 
Szabadka Szabad Királyi Város Zeneiskolája (az 
iskola fennállásának nyolcvanötödik évében), a 
Szabadkai Állami Nőipariskola (fennállásának 
35. évében), a Szabadkai Állami Kisdedóvónő-
képző-intézet, a Szabadkai Állami Polgári Le-
ányiskola, a Szabadkai Városi Római Katholikus 
Gimnázium, a Szabadkai Állami Fiúgimnázium, 
a Temerini Állami Fiú- és Leányiskola, a Topolyai 
Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, az Újvidéki 
Német Alapítványi Polgári Iskola, az Újvidéki 
Állami Polgári Fiúiskola (fennállásának 58. évé-
ben), az Újvidéki Állami Leány Reálgimnázium, 
az Újvidéki Magyar Királyi Állami Gimnázium, 
a Verbászi Német Tannyelvű Polgári Iskola, és 
az Újverbászi Alapítványi Német Gimnázium 
jelentette meg az Évkönyvét, melyben az isko-
laév fontosabb eseményei mellett az intézmény 
vezetői beszámoltak az iskola működésének 
körülményeiről és a diákok előmeneteléről is.

Megjelent a Muraszombati Állami Kereskedelmi 
Középiskola 1942–1943 évkönyve. Ugyanott 

1943. április 17.
Az Óbecsei Járás című lap beszámolója szerint 
Dr. Ravasz László dunamelléki református püs-
pök délvidéki egyházlátogatási körútja során 
Óbecsére érkezett.

1943 tavasza
A tavasszal lefolyt véres partizánharcok érzéke-
nyen sújtották a horvátországi magyarság egyes 
telepeit. A daruvári, nasicei és orahovicai járásból 
257 magyar család kényszerült elmenekülni, és 
az egyes járási székhelyeken a Horvátországi 
Magyar Közművelődési Közösség kiküldöttei 
vették gondozásba a hajléktalanokat, akiket 
azután a partizánoktól mentes vidéken lévő ma-
gyar falvakban helyeztek el. Súlyos veszteségeket 
szenvedett a magyarság Verőcén is.

Kisebbségvédelem, 1943. 3–4. sz. 68.

1943. június 30.
Részlet a Délvidéki Magyar Református Egyház 
1943. évi Generális vizitációjából: […] Szórvá-
nyok gondozása. Már többször rámutattunk 
arra a sajnálatos körülményre, hogy a Bácskában 
letelepített bukovinai magyar római katolikus 
székely telepesek közé sok református vitézcsalá-
dot telepítettek le. Az egész Bácskát teleszórták 
református családokkal, s több ok mellett ez is 
szükségessé tette, hogy hét új missziói egyház 
szervezését vegyük tervbe a következő helyeken: 
Zentán, Óbecsén, Titelen, Palánkán, Topolyán, 
Újverbászon és Baranyában Ölyves-Őrhelyen. 
Egyházmegyénk eddig sem szűkölködött szór-
ványokban, ezekkel a telepítésekkel azonban 
egészen szórvány-egyházmegye lettünk. Sok ezer 
elszórtan élő református család lelki gondozása 
van reánk bízva. Ezek valamennyien be vannak 
osztva vagy egyik, vagy másik egyházközségünk 
lelkipásztorának gondozása alá. Azonban ez még 
nem jelenti azt, hogy ezzel a lelki gondozás ügye 
el is van intézve. Az imént felsorolt hét új misz-
sziói lelkészi állás közül még egy sincs betöltve, 
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Kovács Margit megbízott igazgató szerkesztésé-
ben megjelent a Muraszombati Állami Polgári 
Leányiskola 1942–1943. tanév eseményeit ösz-
szefoglaló évkönyve is. A Muraszombati Állami 
Gimnáziumnak az 1942–1943-as iskolai évről 
szóló második évkönyve közli Bálint Béla A 
Zrínyi-nemzetség című tanulmányát.

1943. július 29.
Hatályba lépett a július 27-én kelt 3990/1943. 
ME számú rendelet a visszacsatolt délvidéki terü-
leteken fekvő, az ortodox egyház céljait szolgáló 
egyes birtokok ideiglenes kezeléséről. Ezzel egy 
időben a bács-szőregi püspöki javadalmi birtok, 
az alsókaboli és a bogyáni ortodox zárdák bir-
tokainak zárlatát feloldotta, és ideiglenes kezelő 
bizottságnak adta át.

Balogh–Gergely 1993, 237–238.

1943. augusztus 17.
Ismét engedélyezték a Szerb Matica működé-
sét. A kormánybiztosi posztot nem szüntették 
meg, de Ulbricht Gyula helyére a szerbül jól 
tudó Balla Pált, a miniszterelnökség kisebbségi 
osztályának referensét nevezték ki. Balla Pál 
szerbül elmondott beszédében utalt rá, hogy 
rövid időn belül várható az autonómia teljes 
körű visszahelyezése.

Sajti 1987, 200.

1943. augusztus
Balla Pál és Nagy Valér rendőr főtanácsos, a 
korábbi telepítésügyi kormánybiztos-helyettes 
befejezte az újvidéki és dél-bácskai razziák során 
keletkezett károk elsődleges felmérését. Megíté-
lésük szerint az eltűnt ingóságok értéke és az in-
gatlanokat ért károk összege több mint 5 millió 
600 pengőt, a megölt családfők utáni tartásdíj évi 
635 ezer pengőt tett ki. A tartásdíjat az özvegyek 
és az árvák nyolc évig kapták volna.

Sajti 1987, 187.

1943. szeptember első napjai
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter kör-
utat tett a Bácskában. Zomborban elmondott 
beszédében bírálta a tisztviselő gárdát, mert 
sokan közülük „még mindig nem tudják beleélni 
magukat az itteni légkörbe”, nem találták meg 
a kontaktust a bácskai társadalommal, s kevés 
haladás tapasztalható a részükről a nemzetiségek 
nyelvének elsajátításában. Ezen a téren gyors 
eredményt követelt, mert „elengedhetetlen, hogy 
nemzetiségi vidéken a tisztviselők elsajátítsák a 
nemzetiségek nyelvét”. Zentán és Óbecsén arra 
kérte a szerbeket, „hassanak oda, hogy a hazai 
szerbség vesse ki magából az ide nem való, s a 
békességet rontó, de a szerbség érdekeinek is 
ártó elemeket.”

Sajti 1987, 207–208.

1943. szeptember 10.
Kosztolányi Mariska vezetésével ismét mese-
délutánt tartott a szabadkai Magyar Olvasókör 
Gyermekszínháza. A háborús események, a kato-
nai behívók egyre nehezebbé tették az Olvasókör 
munkáját. Új darabot nem is vittek színre, csupán 
a régiekkel vendégszerepeltek, vagy léptek fel az 
egyesület nagytermében. 1944 tavaszán, amikor 
a német csapatok megszállták Magyarországot, 
néma csend borult az egyesületre.

Garay 2012, 114.

1943. szeptember 14.
Balla Pál azt a feladatot kapta, hogy ismét, most 
már egyénenként is vizsgálja ki az újvidéki razzia 
során keletkezett kárigényeket. […] A korabeli ada-
tok szerint az áldozatok hozzátartozóinak  92%-a
 jelentette be kárigényét, s a bizottság  az anyagi 
kárt decemberben már 9 327 930 pengőben álla-
pította meg, a tartásdíjigényeket pedig 642 050 
pengőben. Ebből az év végéig dologi bérként 
20 820, járadékként pedig 452 040 pengőt 
fi zettek ki.

Sajti 1987, 187–188.
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1943. szeptember 25.
1943 őszén a délvidéki településeken sikeresen 
végződtek a magyar kormány gazdaképző tan-
folyamai. Az Óbecsei Járás Óbecse első arany-
kalászos gazdái című írásában számolt be az 
eseményről. 1943. október 9-i Felavatták az első 
aranykalászos gazdákat című írásában visszatért 
az események értékelésére.

1943. szeptember
A Bánsági Magyar Közművelődési Szövetség je-
lentős feladata a nagybecskereki magyar iskolák 
felügyelete, működésüknek a megszervezése. A 
magyarság volt az első népcsoport a Bánságban, 
amely a Szövetség irányításával 1941-ben meg-
szervezte az iskolák működését: 34 iskolában 
kezdték meg az átképző tanfolyamokat. Ma már 
86 elemi iskola működik 13 220 magyar tanuló-
val, 89 diplomált és 141 segédtanerővel. Az elemi 
iskolák mellett 28 óvoda működik 1516 gye-
rekkel. A középiskolák terén is jelentős előreha-
ladás történt: Nagybecskereken nyolcosztályos 
gimnázium működik, 4 osztályos kereskedelmi 
középiskola és 4 osztályos polgári. Ezekben 794 
tanuló van, és 26 tanár tanít. Nagykikindán 7 
osztályos gimnázium van, 319 tanulóval és 15 
tanárral. Pancsován 5 osztályos gimnáziumban 
14 tanár irányításával 197 diák tanul. Török-
becsén a 4 osztályos gimnáziumban 7 tanerő 
felügyelete mellett 201 tanuló tanul. Versecen a 
4 osztályos magángimnáziumban 109 tanulóval 
14 tanár foglalkozik, Torontálvásárhelyen pedig 
az ugyancsak 4 osztályos magángimnáziumban 
105 tanulóra 7 tanár ügyel.

Kisebbségi Körlevél, 1943. 6. sz. 388.

1943. október 6.
Popović Milan Újvidéken összehívta a bácskai 
szerb nagy- és középbirtokos réteg, valamint a 
polgárság és az egyház képviselőit. Az ülésen 
harminchárman vettek részt és közösen úgy 
döntöttek, hogy Popovićtyal és Dunđerskivel 
az élen felkeresik Deák Leó főispánt, és közlik 

vele a következő határozatot: „A bácskai szerbség 
tisztában van azzal, hogy saját érdekében is cse-
lekszik akkor, amikor a maga részéről is kívánja 
a hatóságok segítségével biztosítani a békesség 
fenntartását, a törvényes eljárásokat, a vagyon, 
a rend és a közbiztonság megvédését minden 
vonalon és minden körülmények között. Éppen 
ezért a bácskai szerbség nem azonosítja magát 
az utóbbi időben elkövetett cselekedetekkel, 
amelyek a köz- és a magánvagyon, valamint a 
közbiztonsági szervek élete és személye ellen 
irányultak, sem ezeknek a cselekedeteknek el-
követőivel. Minden erejével arra fog törekedni, 
hogy az egész szerb közvéleményre oly irányba 
hasson, hogy a bűnözőket, akik partizán név 
alatt ismeretesek, s a szökésben lévő elemeket 
senki ne rejtegesse, senki ne támogassa, hanem 
kötelességszerűen adja át a hatóságoknak.” 
Nyilatkozatuk végén kérték a kormányt, hogy 
„továbbra is tartsa meg ezt a szerbséget a teljes 
állampolgári egyenjogúság állapotában, hogy 
fenti állásfoglalása ezáltal is indokoltassék”.

Sajti 1987, 211.

1943. október 7.
Zomborban 97 letartóztatott csetnik állt a  ve-
zérkar főnökének bírósága előtt. Szemben a 
kommunista perekkel, a csetnikek tárgyalásai 
nyilvánosak voltak. Személyesen Popović gon-
doskodott jó nevű budapesti védőkről P. Áb-
rahám Dezső és Kelemen Kornél személyében. 
A tárgyaláson Popović mindvégig jelen volt, 
s Keresztes-Fischer egyenes utasítására Deák 
[Leó] főispán is megjelent két alkalommal a 
tárgyalóteremben. […] Novica Vučinićot és Kis 
Ivánt, a szervezkedés vezetőit halálra ítélték. […] 
Popović közbenjárt az érdekükben Horthynál 
és Keresztes-Fischernél, s a két halálraítélt nem 
csak kegyelmet kapott, de a többi társával együtt 
a börtönt is elhagyhatta.

Sajti 1987, 229., 230–231.
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1943. október 11.
Horthy visszavonta korábbi elhatározását, és 
újra elrendelte Feketehalmy-Czeydner, Grassy 
és Deák László bíróság elé állítását. Döntését 
azzal indokolta, hogy a három tisztnek a razzia 
során tanúsított magatartása „az időközben 
felmerült adatok szerint lényegesen súlyosabb 
megítélés alá esik”.

Sajti 1987, 182.

1943. október 19.
Deák Leó főispán nem elégedett meg azzal, hogy 
az október 6-ai szerb összejövetel eredményét 
„négyszemközt megsúgják neki, ezért az Újvidé-
ki Reggeli Újság és a Nova pošta teljes terjedel-
mében közölte a nyilatkozatot és a résztvevők 
teljes névsorát. (Sajti 1987, 211–212.) Az októ-
ber 6-ai értekezleten Popovićon és Dunđerskin 
kívül többek között jelen volt: Ðoka Dunđerski 
nagybirtokos, Ðorđe Lazić, az újvidéki Keres-
kedelmi Egyesület volt elnöke, Miloš Petrović, 
volt újvidéki polgármester, Todor Milić, püs-
pöki helynök, Ðoka Popović, volt jugoszláv 
miniszter és bán, Branko Nikolić, volt képviselő, 
ügyvéd, Aleksandar Moč, volt főispán, a Matica 
Srpska elnöke, Kosta Hadži, a Matica titkára, 
Obrad Milutinović, volt polgármester, orvos, 
Miloš Popović, volt polgármester, közgazdász, 
Jovan Ðulum, a szerb egyházközség elnöke, 
Vojin Brkić, volt jugoszláv képviselő, Svetozar 
Stanković, volt jugoszláv szenátor és miniszter. 
Aleksandar Moč és néhány társa, aki a Délvidék 
felszabadítása után a Vajdasági Népfelszabadító 
Főbizottságnak tagja lett, elhatárolta magát ettől 
a nyilatkozattól.

Sajti 1987, 286.

1943. október
Platthy Pált a szegedi V. hadtest parancsnokává 
nevezték ki, s a bácskai állambiztonsági funkciók 
is Platthy Pál kezébe összpontosultak. (Platthyt 
1944. június 10-én, a német megszállást követő 
újabb „egységesítés” során váltották le, helyére 

Tömöry Jenő vezérkari ezredes került.) (Sajti, 
1987. 193–194.) Megjegyzés: Kétségtelen, hogy 
az egységes vezetés hatásos eszköznek bizonyult 
a délvidéki kommunista és partizántevékenység 
visszaszorítására. Segítségével mind a belügymi-
nisztérium – ezen belül az ÁVK –, mind pedig a 
legfelsőbb katonai vezetés gyors és pontos  infor-
mációkat szerzett a jugoszláv partizánmozgalom 
magyarországi akcióiról. Így aztán Platthy, ha 
szükség volt rá, a lehető legrövidebb időn belül 
igen nagy erőket tudott mozgósítani az ellen-
állással szemben, lényegében a rendszer egész 
elnyomó, katonai, csendőri, rendőri és közigaz-
gatási apparátusát.

Sajti 1987, 193., 195.

1943. november 9.
Marosvásárhelyt a Székelyföldi Művészeti Év ren-
dezvénysorozat keretében a Szenteleky  Tár saság 
tagjai mutatkoztak be a nagy múltú város magyar 
irodalomkedvelő közönsége előtt. A Székely
Szó című lap beszámolója szerint „a  műsor  mind-
 végig érdekes és változatos volt, a legkényesebb 
igényeket is kielégítette”. A Kemény Zsigmond 
Irodalmi Társaság nevében az egykori pályatárs, 
Molter Károly üdvözölte a vendégeket, ezt kö-
vetően Draskóczy Ede, a Szenteleky Társaság 
társelnöke köszöntötte a közönségét. Csuka 
Zoltán előadásában ismertette a délvidéki ma-
gyar irodalom intézményesülésének történetét, 
és kiemelte Szenteleky Kornél irodalomszervezői 
munkásságának jelentőségét, „végül rámutatott 
arra a nagy fellendülésre, ami a felszabadulás 
után a Délvidéken tapasztalható”. Ezt követően 
Garay Béla színművész Kosztolányi Dezső,  Fe-
kete Lajos, Csuka Zoltán, Berényi János, Bencz 
Boldizsár verseit szavalta, Cziráky Imre egy  ízig-
vérig Tisza-parti novelláját olvasta fel, utána
pedig Majtényi Mihály adott ízelítőt az Alföld 
derűjéből. Az est befejezéseként  Bük kössy Gyu-
láné bácskai népdalokat énekelt Farkas Ferenc és 
Kiss Lajos gyűjtéséből. Az est méltó bemutat-
kozása volt a korabeli délvidéki irodalomnak. 
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A marosvásárhelyi bemutatkozást követően az 
írók tovább utaztak, hogy a délvidéki magyarság 
életéről Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és 
Sepsiszentgyörgyön is szóljanak a székelyek-
hez.

1943. november 10.
A Székely Szó című lapban Sz. Szappanos Gabri-
ella Csendes délutáni beszélgetés a Délvidék írói-
val című riportjában szólaltatta meg a Szenteleky 
Társaság Marosvásárhelyt bemutatkozó íróit: „A 
kisebbségi küzdelmek nehéz emlékei elevened-
nek meg az önvallomásokban” – írta az újság-
író, aki némi meglepetéssel konstatálta, hogy 
civilben bankigazgató, gyógyszerész, ügyvéd és 
színész is akad az írók között. Ennek ellenére 
„Bácska irodalma semmivel sem marad el az 
erdélyi magyar irodalom mögött, […] monda-
nivalójuk új, stílusuk szép és tiszta”. A riportban 
a „jómegjelenésű, elegáns, jómodorú, közvetlen 
úriember”, Draskóczy Ede a Szenteleky Társaság 
feladatairól beszélt, és arról a szép munkáról, 
amelyben a délvidéki magyarság közösséggé szer-
vezése során az elmúlt negyed század alatt része 
volt. Cziráky Imre sorsa a lap szerint tipikusan 
kisebbségi sors, „ide-oda dobálta az ár, de dicsé-
retére legyen mondva, nem merült el, a hullámok 
fenntartották őt”. A kitűnő költő, az elsőrangú 
szerkesztő és pompás szervező, a „rendkívül 
érdekes úriember”, Csuka Zoltán Szenteleky és 
a Kalangya folyóirat megalakulásának emlékét 
idézte meg, Majtényi Mihály a Császár csator-
nája című regényéről beszélt, miközben volt 
néhány kedves szava az újságírásról is. Garay Béla 
bankigazgatóként ugyan már csak „passzióból 
szaval”, de hivatalnoki lelkéből továbbra is kitö-
rölhetetlen a magyar líra. Dudás Kálmán, az „ifj ú 
poéta” pedig – aki civilben méregkeverő, azaz 
patikus – érezhetően elvarázsolta az újságírónőt, 
aki ennek hatására kíváncsian várta Hűség című 
verseskötetének a megjelenését.

1943. november 14.
A Székely Szó másfél oldalon közölte Csuka Zol-
tán A délvidéki magyar irodalom című tanulmá-
nyát, melynek bevezető soraiban kiemelte: „Az 
ösztönzést Erdélyből kaptuk, és innen kaptuk a 
példát is, de sajátos viszonyaink között különle-
ges feladataink is voltak”. Részletesen kifejtette 
a szülőföld idegen uralom alatt elszenvedett 
kiszolgáltatottságát, és azt a hatalmas küzdel-
met, amelyet a kiválasztottak a magyar kultúra 
megőrzéséért és ápolásáért folytattak. Számára 
a legfájdalmasabb az volt, hogy a Délvidéken 
a helyi magyarságnak nem voltak olyan mély, 
helyi történelmi és kulturális beágyazottságai, 
mint akár az erdélyi vagy felvidéki nemzettár-
sainknak. Ezért volt a lényegét tekintve más a 
bácskai magyar orvos, tanító, újságíró, patikus, 
ügyvéd, kántor és plébános feladata, amikor a 
kisebbségi magyarság közösséggé formálásának 
hatalmas munkájába fogott. A hódoltság után 
„mire a magyarság ezen a Délvidéken eszmélésre 
tért volna, már le is szakították a területet az 
édesanya kebeléről, mire fölismerhette volna 
a centralizmus hibáit és a helyi kulturális gyö-
kérverés hiányosságait, már kisebbségi sorsban 
kellett mindent elölről kezdenie” – mutatott rá 
írásában Csuka Zoltán.

1943. december 12.
A Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg vajdasági 
főhadiszállása kemény hangú nyilatkozatban 
ítélte el a jobboldali bácskai szerb polgárság 
lépését: „Az a harc, amelyet a szerb nép igaz 
fi ai vívnak a nehéz bácskai viszonyok között, 
az egyetlen helyes és lehetséges út, s ezt az utat 
kell választania Bácska valamennyi népének, 
mert ez vezet a nemzeti szabadság és nemzeti 
becsület kivívásához. Az az út, amelyet az árulók 
választottak, Nedić, Pavelić és Mihailović útja, 
Jugoszlávia kapitulációjához és megszállásához 
vezetett.”

Sajti 1987, 212.
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1943. december 14.
A hadbíróság Babos József hadbíró vezetésével 
megkezdte az újvidéki razzia 15 vádlottja bűn-
perének a tárgyalását.

Sajti 1987, 183.

1943. december 19.
A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség 
szervezeti felépítése 1943-ban

Bács-Bodrog vármegye 
 145  fi ókszervezet
Baranya vármegye    
 18  fi ókszervezet
Csongrád vármegye 
 2  fi ókszervezet összesen 163 900 taggal
Fel nem szabadult részek 
 101  fi ókszervezet összesen 108 707 taggal

Igazgatási szervei: Országos Közgyűlés a fi ókok 
taglétszáma szerinti képviselőkből áll. A nagyvá-
lasztmány 100 rendes és 50 póttagból áll és a köz-
gyűlés választja őket. Az Intézőbizottság 9 tagját 
a nagyválasztmány választja meg. A DMKSZ 
központi vezetőségét a közg yűlés választja. 
Elnök Krámer Gyula felsőházi tag. Alelnökök 
dr. Koráni Elemér országgyűlési képviselő, dr. 
Fernbach Péter ny. főispán, dr. Ma gossy Antal 
tanügyi főtanácsos. Főtitkár Blazsek Ferenc. 
Főpénztárnok Klemm János. Ellenőr dr. Ta hy 
István. Számvizsgálók Andróczky Aladár, Haus-
wirth György, Micheli Gyula, Pászthy Sándor, 
Urbán Oszkár. Igazgató dr. Hegedűs László.

DMKSZ-évkönyv 1944, 81.

A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség 
megtartotta nagyválasztmányi ülését, melyen ér-
tékelték a szövetség elmúlt évi munkáját. Krámer 
Gyula elnök Munka után – munka előtt című 
köszöntőjében kiemelte: „Ma már elmondha-
tó, hogy a tevékenység nagyobb része az építő 
munkára esik, ezt bizonyítja az a több tízezres 
tömeg, amely a népművelési tanfolyamokon 

iskolai végzettséget szerzett, a kultúrelőadások 
ezrei, nemzetvédelmi tevékenységünk mindenre 
kiterjedő szorgalmas és fáradságos munkája, a 
szórványmagyarság gondozásának kiépítése, a 
sokgyermekes és szegénysorsú magyar családok 
szociális és gazdasági megsegítés, s általában 
mindaz, amit Szövetségünk tizenhét alosztálya 
különleges feladatként tűzött ki, és oldott meg.

DMKSZ-évkönyv 1944, 7.

Dr. Hegedűs László A DMKSZ központi mun-
kája az 1942–43. munkaévében című jelenté-
sében olvasható:

 1.   a DMKSZ taglétszáma az 1941. 
február 1-i megalakulást követően:

 1941. április 1. 100 000
 1941. december 14. 250 000
 1942. december 31. 300 000
 1943. december 1. 280 000 
 (a csökkenést a katonai 
 mozgósítással magyarázták)

 2.  a DMKSZ szervezetek száma az 1941. 
február 1-i megalakulást követően:

 1941. április 1. 148
 1941. december 14. 201
 1942. december 31. 241
 1943. december 1. 271

 3.  a DMKSZ tagegyesületeinek száma 
az 1941. február 1-jei megalakulást 
követően:

 1941. április 1. 151
 1941. december 14. 168
 1942. december 31. 177
 1943. december 1. 154
 4.  a DMKSZ kiépített szórványszerve-

zeteinek száma:
 1943. december 1. 64

DMKSZ-évkönyv 1944, 25.
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Jelentés a DMKSZ népművelési tevékenység-
ről – A Népművelési Osztály feladata, hogy a 
Szövetség hatalmas szervezetét a népművelés 
szolgálatába állítsa. Jól megtervezett program ke-
retében hívta fel a délvidéki magyarság százezre-
inek fi gyelmét a népművelés jelentőségére, hogy 
ezt követően sor kerülhessen a népművelői tan-
folyamok megszervezésére is. A tanfolyamokon 
a Délvidék legkiválóbb szakemberei tartottak 
előadásokat. Az előadók sorában 23 egyetemi 
és 45 középiskolai tanár, 17 tanárnő, 313 tanító, 
250 tanítónő, 77 lelkész, 51 orvos, 17 állatorvos, 
6 ügyvéd, 3 mérnök, 2 bíró, 65 közgazdasági 
tisztviselő, egy földbirtokos, egy gazdatiszt, 4 
iparos, 4 kereskedő és 93 egyéb foglalkozású 
egyén segített a magyar kultúra terjesztésében és 
azon feladatok megoldásában, amelyek a magyar 
életet a bölcsőtől kezdve végigkísérik.

DMKSZ-évkönyv 1944, 27., 46.

Jelentés a Délvidéki Szépmíves Céh munká-
járól – Tagjainak száma 40, ebből 34 festő és 
grafi kus, 5 szobrász és egy iparművész. Az 1943. 
esztendőben két kiállítást rendeztek: a Céh IV. 
kiállítását az újvidéki DMKSZ Művésztelepén 
82 műtárggyal, a másikat, a Céh V. kiállítását a 
fővárosi Műbarát helyiségeiben 65 műtárggyal.

DMKSZ-évkönyv 1944, 29.

Jelentés a DMKSZ zeneművészeti osztályának 
munkájáról – A zeneművészeti osztály feladata a 
Délvidék zenekultúrája kiteljesedésének támoga-
tása és serkentése. Folytatja a már kiépített zenei 
szervezési munkát, sok új dalegyletet hozott 
be a Szövetségbe, és megalakította a Délvidéki 
Daloskerületet. Költségvetéséből állandó segély-
ben részesítette a Délvidéki Konzervatórium 
növendékeit, a dalegyleteket, és külön fi gyel-
met fordított a parasztdalárdák munkájának 
támogatására. Maradandó értékű tevékenysége 
a délvidéki népdalok gyűjtése, amelyekből a 
legszebbeket és a legértékesebbeket a Délvidéki 
daloskönyv című kötetben jelentette meg.

DMKSZ-évkönyv 1944, 29.

Jelentés a DMKSZ néprajzi osztályának mun-
kájáról – A néprajzi osztály 1943-ban alakult, és 
célja a délvidéki magyar néphagyományok, nép-
szokások, a népviselet, a népdal- és néptánckincs 
felkutatása, a valódi néprajzi értékek számbavé-
tele, begyűjtése és megőrzése. A zeneművészeti 
osztállyal karöltve folytatták a népdalgyűjtést és 
a néprajzi képanyag feltárását. Feldolgozták öt 
község teljes népszokását, melyet könyv alakban 
is közzétesznek. Részt vettek a bácskertesi, a 
doroszlói, a gombosi, a horgosi és a királyhalmi 
Gyöngyösbokréta rendezvényen.

DMKSZ-évkönyv 1944, 29., 81–82.

Jelentés a DMKSZ gazdasági osztályának mun-
kájáról – Az osztály közel hetven magyarlakta 
településen épített ki gazdasági szervezetet, 
melyeknek keretében szakképzés és szakmai ta-
nácsadás folyik. Ezeknek közel a fele az új székely 
településeken jött létre. A gazdasági osztály a 
gazdaszervezeteket állandóan látogatja.

DMKSZ-évkönyv 1944, 30.

Jelentés a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hall-
gatók alosztályának munkájáról – A DMKSZ 
egyik legfontosabb feladata a délvidéki magyar 
értelmiség utánpótlásának a biztosítása, amit az 
egyetemi és főiskolai szervezeteinek keretében 
végeznek. A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók alosztályának Budapesten, Szegeden, 
Pécsett, Debrecenben és Újvidéken van kiren-
deltsége, amelyek taglétszáma összesen 480 (az 
összes délvidéki magyar egyetemi és főiskolai 
hallgatók 95%-a.) A legnagyobb hangsúlyt a 
Délvidék megismerésére fektetik. A jövő ér-
telmiségének nevelése részben a rendszeresen 
megszervezett népművelő táborokban, részben 
egyéb tanfolyamokon, legnagyobb részt azonban 
a terepen, a nép körében történik. A délvidéki 
egyetemi és főiskolai hallgatók 1943-ban 250 al-
kalommal végeztek központon kívüli feladatot: 
faluszervezést, közgyűlések levezetését, tartottak 
kulturális előadásokat, és megszervezték a nem-
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zeti ünnepeket. Ily módon 170 várost, települést, 
tanyacsoportot és szórványtelepet volt alkalmuk 
meglátogatni. 1943 júliusában 30 egyetemi és 
főiskolai hallgató vett rész a számukra szervezett 
szórványkutató tanfolyamon, amelynek során 
15 napon át 40 településen vették fel az ott élő 
magyar szórványok adatait. A begyűjtött anyag 
feldolgozása Gáspár Imre vezetésével történik, 
tudományos értékelését pedig dr. Kádár László 
főiskolai tanár, a szórvány osztály elnöke végzi.

DMKSZ-évkönyv 1944, 30–31., 58.

Jelentés a DMKSZ hazatérők alosztályának 
munkájáról – A délvidéki származású mene-
kültek, visszatelepítettek és hazaköltözők ügyét 
a hazatelepülők alosztálya intézi. Elsősorban a 
hivatalos ügyek intézésében nyújtott segítséget. 
Közel ezer visszahonosítási, kártalanítási és 
egyéb kérvényt fogalmaztak meg, és továbbí-
tottak az illetékes hatóságoknak.

DMKSZ-évkönyv 1944, 31.

Jelentés a DMKSZ erdélyiek osztályának mun-
kájáról – A Délvidéken letelepedett erdélyi 
származású magyarság külön szervezete a Szö-
vetség keretében működik, és közel ezer tagot 
tartanak nyilván. A délvidéki székely telepek 
életének megszervezését az Adminisztrációs és 
Szervezési Osztály végzi, és ezek külön fi ókként 
működnek.

DMKSZ-évkönyv 1944, 32.

1943 végén
Budánovics Lajos püspök, volt adminisztrátor 
kétévi távollét után visszatért Szabadkára, és a 
Szent Teréz egyházközség plébánosa átvette a 
hívek lelki gondozását. A nép a múltban nagy 
szerepet játszott főpapot lelkesen fogadta.

Kisebbségvédelem, 1943. 5–6. sz. 62.

1943. december
A tornyosi plébánia kétezer lelket számláló Kül-
sőjárás nevű filiáját önálló lelkészséggé szer-
vezték. A háború idején a székely telepek szük-
ségszerű megszervezésén kívül ez volt az egyetlen 
újonnan alapított lelkészség.

Salacz 1975, 116.

1943
Megjelent Bisztray Gyula Szenteleky Kornél című
tanulmánya, mely a portré megrajzolásán kívül 
kísérletet tett a délvidéki magyarság kisebbségi 
sorsának a leírására is. (Lásd Könyvek között 
egy életen át. Budapest, 1976, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 530–552.) „Igazán jelentős szellemi 
mozgalom nem is volt soha ezen a vidéken. Már 
száz évvel azelőtt, s a századfordulón is  ala kult 
egy-egy közművelődési egyesület, de »a Bácska 
borgőzös atmoszférájában és zsíros földjén« 
egyik sem tudott mélyebb gyökereket ereszte-
ni” – írta a szerző. Szellemi központ és a kibon-
takozásának kedvező légkör híján egy kiváló 
egyéniségre, Szenteleky Kornélra volt szükség, 
aki a maga személyében képviselte a centrumot. 
„Ahogy három emberöltővel korábban Kazin-
czy Zemplén megyei kis faluja, Széphalom, egy 
egész ország irodalmi központja lett, mert a nagy 
irodalomszervező személye jobban biztosította a 
szellemi egységet, mint a szervezetlen főváros – 
úgy most a Vajdaságban is egy kis poros falura, 
a bácskai Ó-Szivácra  (Stári Sivac) várt hasonló 
szerep: összegyűjteni s szétsugározni félmilliónyi 
magyar minden szellemi energiáját.” Szenteleky 
legnag yobb érdemének a vajdasági mag yar 
irodalmi élet megszervezését tartotta, „ezzel a 
munkával vált művelődéstörténetünk kimagasló 
alakjává. Az íróknak, az irodalom eszközeinek 
és a közönségnek a megszervezése: ez a hármas 
feladat várt rá, akit a történelmi erők félmilliónyi 
magyar szellemi vezetőjévé tettek” – írta a tanul-
mányában Bisztray Gyula.



1944
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1944. január 2–4.
Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és 
főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban 
műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az 
egyetemi ifj úság diáksegélyező alapját kívánják 
megteremteni. A Bánságban ugyanis a magyar-
ságnak komoly gondot jelent az értelmiségi 
utánpótlás megoldása, hiszen enélkül a ma-
gyarság vezetők nélkül maradhat. Az utánpótlás 
megoldása annál is fontosabb, mert a bánsági 
magyarság egy év alatt elveszítette azt a magyar 
réteget, amely hordozója volt a magyar kultúrá-
nak és az oktatásnak. Nagy jelentőségű az egye-
temi ifj úság segélyezése szempontjából Horvát 
Sándor nagybecskereki tanár, internátusigazgató 
évi 25 000 dinárral létesített alapítványa.

Kisebbségi Körlevél, 1944. 2. sz. 121–122.

1944. január 9.
A Bánsági Magyar Közművelődési Szövetség 
nagybecskereki fi ókja választmányi ülést tartott, 
melyen beszámoltak ez elmúlt év során elvégzett 
munkáról. 1943. december 31-én tagjainak 
létszáma 12 185 fő volt. A szaporulat 472 csa-
ládtagot tett ki. A Közművelődési Szövetség 
célja a magyarság maradéktalan megszervezése, 
egy közösségbe való összetartása, a magyar is-
kolák megszervezése, fejlesztése és fenntartása, 
a magyar tanulóifj úság szegényebb rétegének a 
segélyezése, ügyeinek intézése, a magyar mű-
velődés és ismereteket terjesztő tanfolyamok, 
népművelési előadások és ünnepségek megszer-
vezése. Az 1412 tagot számláló női tábor, mely 
a szegény gyerekek felkarolásával foglalkozik, 
harmadik éve tartja fenn Napközi Otthonát, 
ahol 45–50 gyereknek viselik a gondját. Az 
anya- és csecsemővédelem keretében százegy 
esetben adtak ki újszülötteknek vándorkelen-
gyét. A Közművelődési Közösség beszerzési 
és fogyasztási szövetkezete a helybeli magyar 
lakosság ellátásában játszik fontos szerepet. Az 
iskolaalap az elmúlt, 1943. évben 137 000 dinár 
adományt gyűjtött.

Kisebbségi Körlevél, 1944. 2. sz. 122–123.

1944. január 15.
Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a 
hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba 
szökött.

Sajti 1987, 184.

1944 áprilisában Grassy és Deák [László] visza-
szatért Budapestre, később pedig Feke te hal my-
Czeydner is, és Szálasi hatalomátvétele után  Be-
regff y-Berger honvédelmi mi niszter helyettese 
lett. Grassyt altábornaggyá nevezték ki, s ő  szer-
vezte meg a Hunyadi SS páncél gránátos hadosz-
tályt. A háború után kiadták őket a jugoszláv 
népbíróságnak, vala mennyiüket halálra ítélték 
és kivégezték.

Sajti 1987, 283.

1944. március 21.
Sepp Spreizer, a bácskai német népcsoport veze-
tője azt az utasítást kapta a német megszálló csa-
patok parancsnokságától, hogy mivel helyreállt a 
rend, adja vissza a csendőrség a fegyvereit.

Sajti 1987, 217.

1944. április 4.
Franz Hamm, a német népcsoport parlamenti 
képviselőinek vezetője feljegyzést készített a né-
met külügyminisztériumnak, amelyben a bácskai 
magyarok és németek jobb együttműködését 
szorgalmazva Deák Leó főispán leváltását indít-
ványozta, s helyére a szélsőjobboldali nézeteiről 
ismert Nagy Ivánt, vagy a Kállay-kormány idején 
leváltott Fernbach Péter kinevezését javasolta. 
Deák leváltása hamarosan meg is történt, s  Bács-
Bodrog vármegye és Zombor város főispánjává 
a „jobboldali gondolat kipróbált harcosát”, 
Piukovich Józsefet, a Magyar Megújhodás Pártja 
bácskai vezetőjét nevezték ki.

Sajti 1987, 219.

1944. április 16.
A magyar és a német kormány között szerződés 
született arra vonatkozóan, hogy a Bácskában is 
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kezet kapott elképzeléseinek megvalósításához, s 
ahhoz, hogy radikális változásokat hajtson végre 
a közigazgatásban a német népcsoport javára. 
A német többségű községekbe a Spreizer által 
javasolt jegyzőket helyezték, akik kizárólag a 
Volksbund tagjaiból kerültek ki.

Sajti 1987, 220.

1944. május
A szegedi V. hadtestparancsnokság rendelete 
alapján megkezdődött a 46–62 éves, júniusban 
pedig a 17–20 éves szerbek behívása munkaszol-
gálatra. Augusztusig mintegy 8–9 ezer szerbet 
hívtak be, elsősorban fi atalokat, s közülük kö-
rülbelül 3500 főt Németországba vittek

Sajti 1987, 222.

1944. június vége
Az 1943–1944-es kétségtelenül feszült tanév 
végén az Adai Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, 
a Hódsági Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, 
a Hódsági Német Alapítványi Polgári Fiú- és 
Leányiskola, a Kúlai Állami Polgári Fiú- és 
Leányiskola, a Magyarkanizsai Állami Polgári 
Fiú- és Leányiskola, a Moholi Állami Polgári 
Fiú- és Leányiskola, az Óbecsei Állami Polgári 
Leányiskola, a Szabadka Szabad Királyi Város 
Zeneiskolája (fennállásának nyolcvanhatodik 
évében), a Szabadkai állami kisdedóvónőképző-
intézet, a Szabadkai Állami Polgári Leányiskola, 
a Szabadkai Városi Római Katholikus Gim-
názium, a Szabadkai Állami Fiúgimnázium, a 
Temerini Állami Fiú- és Leányiskola, a Topolyai 
Állami Polgári Fiú- és Leányiskola, az Újvidéki 
Német Alapítványi Polgári Iskola, az Újvidéki 
Állami Polgári Fiúiskola (fennállásának 59. évé-
ben), az Újvidéki Állami Leány Reálgimnázium, 
a Verbászi Német Tannyelvű Polgári Iskola és 
az Újverbászi Alapítványi Német Gimnázium 
jelentette meg az Évkönyvét, melyben az isko-
laév fontosabb eseményei mellett az intézmény 
vezetői beszámoltak az iskola működésének 
körülményeiről.

megkezdődhet a német népcsoporthoz tartozók 
toborzása az SS-be. Ez már a kötelező bevonulást 
jelentette. A korábban önkéntesként bevonult 
20 000 bácskai német mellett ekkor újabb 17 000 
fő sorozására került sor.

Sajti 1987, 218.

1944. április 26.
Újvidéken Nagy Miklós polgármester és Zom-
bory Gyula rendőr főtanácsos aláírásával hirdet-
mény jelent meg, amely megtiltotta, hogy reggel 
öt órától a zsidók elhagyják a lakásukat.

Sajti 1987, 222.

1944. április 30.
Topolyáról elindult az első, 2000 délvidéki zsidót 
szállító szerelvény Németország felé. Április és 
augusztus között csak a Bácskából 16 034 zsidót 
deportáltak.

Sajti 1987, 222–223.

1944. május 15. – július 8.
Magyarországon deportálták a vidéki zsidósá -
got. Az akciót irányító Ferenczy László alezredes 
jelentése szerint 147 vonattal 424 351 személyt 
szállítottak a táborokba.

Balogh–Gergely 1993, 242.

1944. május 22.
A Gestapo letartóztatta Berencz Ádám apatini 
káplánt, a Die Donau című német nyelvű anti-
fasiszta lap szerkesztőjét.

Balogh–Gergely 1993, 243.

1944. május 24.
Piukovich Józsefet beiktatták főispáni hivata-
lába.

Sajti 1987, 220.

1944. május 25.
Piukovich József, Bács-Bodrog vármegye fő-
ispánja Budapestre utazott, ahol fogadta őt 
Sztó jay, Jaross és Horthy. Lényegében szabad 
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Az Újvidéki Magyar Királyi Állami Gimná-
zium 1943–1944-es iskolai Évkönyvét 1944 
novemberében nyomtatták ki. A mindössze 33 
oldalas, lényegesen lerövidített és sokszorosított 
kiadványt „kézirat gyanánt” küldték szét a diá-
koknak. Az első oldal tájékoztatása szerint: „Az 
eredeti a hadműveletek következtében kinyom-
tatásra nem került kéziratot szerkesztette Bakos 
Tibor igazgató.”

Megjelent a Muraszombati Állami Kereskedelmi 
Középiskola 1943–1944-es évkönyve. Ugyanott 
Kovács Margit igazgató szerkesztésében megje-
lent a Muraszombati Állami Polgári Leányiskola 
1943–1944. tanév eseményeit összefoglaló 
évkönyve is. Fennállásának harmadik évében 
megjelent a Muraszombati Állami Gimnázium 
1943–1944. iskolai évről szóló évkönyve.

1944. július 5.
Mironiczky Iván ügyvéd vezetésével tizenegy 
tagú horvát küldöttség kereste fel Piukovich 
József főispánt, és állást foglalt a nemzetiszoci-
alizmus mellett.

Sajti 1987, 221.

1944. július 15.
Az Óbecsei Járás tudósítása szerint eltiltották a 
pártjelvényeknek és pártjelmondatoknak falak-
ra, kerítésekre, kirakatokra való mázolását.

1944. július
Összesen 27 telep 3860 családot ölelt fel, vala-
mint 6 telepcsoport 720 telepes családot. Ha 
egy-egy családra ezúttal is 5–5 hold földet  szá-
mítunk, úgy az előző 35 000 hold juttatott föld -
höz a telepcsoportok 720 családjának 3600 
holdját is csatolni kell. Így tehát összesen 38 600 
holdnyi juttatott telepes földterületről beszél-
hetünk. Az utolsó székely és vitézi telepcsopor-
tokat Csúrogon, Gardinovcin, Sajkásgyörgyén, 
Kátyon, Tiszakálmánfalván – Sajkás-vidék – és 
a délnyugat-bácskai Vajszkán létesítették,  min-

denütt ártéri földeken vagy réteken. […] Így 
tehát marad a következő számadat: 1. az egyes 
individuális igénylőknek a kirendeltség eladott 
25 000 holdnyi területet, 2. a székelyeknek,  a 
boszniai magyaroknak és vitézeknek a zárt tele-
peken a Bizottság 38.600 holdat juttatott. Ez 
összesen 63 600 holdat tesz ki. A legritkább eset-
ben juthattak földhöz: 1. a helybeliek általában 
és 2. a földnélküliek általában, de e kivételes 
esetekben is természetesen csupán magyarokról 
lehetett szó. A földjuttatás mellett 3200 igénylő 
600–600 négyszögölnyi házhelyet is vásárolha-
tott, összesen mintegy 120 hold terjedelemben. 
(Ezt már tartalmazza a 38 600 hold.)

Lőrinc 1977, 192.

Még a jugoszláv idők utolsó éveiben indult meg 
a mozgalom, amely a bánsági magyar gazdák 
szervezetének, a Duna–Tisza Vidéki Gazdasági 
Egyesületnek tevékenységét az akkori Vajdaságra 
is szerette volna kiterjeszteni. Ez a szervezet azu-
tán a német megszállást követően átvette a bán-
sági magyarság gazdasági érdekképviseletét, és 
fontos szervezője lett a Bánsági Magyar Közmű-
velődési Szövetségnek, amelynek azután a (VI.) 
mezőgazdasági osztálya lett. A Duna–Tisza Vi-
déki Gazdasági Egyesület, a régi Torontálmegyei 
Gazdasági Egyesület jogutódjaként foglalkozik 
a gazdatársadalom minden fölmerülő gondjával, 
időszerű gazdasági kérdéseivel. Mint központi 
szervezet 40 fiókintézetén keresztül tartja a 
kapcsolatot a gazdákkal. […] Különös feladata a 
Gazdasági Egyesületnek a szakoktatás kifejlesz-
tése. Az 1942. esztendő kimutatása szerint, a téli 
hónapokban 22 községben 165 órányi gazdasági 
előadáson 19 091 gazda vett részt. 1943–44 telén 
pedig 34 községben folyt összesen 447 órányi 
előadás 38 401 gazda részvételével.

Kisebbségi Körlevél, 1944. 3–4. sz. 224.
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1944. szeptember 6.
A Vörös Hadsereg Kladovónál átlépte a román–
szerb határt, s a partizánegységekkel karöltve 
megkezdte a Bánát felszabadítását.

Sajti 1987, 226–227.

1944. szeptember vége
Hennyei, a Lakatos-kormány külügyminisztere 
magához hívatta Popović Milánt, s felvetette 
előtte a bácskai szerbekből létrehozandó szerb 
véderő gondolatát. Hennyei terve az volt, hogy 
a „magyarón” szerbek addig tartják majd a déli 
frontot, amíg a magyar és német csapatok vissza 
nem foglalják a Bácskát. Ezt követően hozták 
létre Újvidéken a Szerb Nemzeti Tanácsot. […] A 
Lakatos-kormány a Draža Mihailović-párti szer-
bek kezébe hajlandó lett volna fegyvert adni.

Sajti 1987, 232–233., 238.

1944. október 1.
Nagybecskereken a ma megjelent utolsó számá-
val megszűnt a Torontál című napilap. Néhány 
nap múltán a városba bevonultak az orosz és a 
partizán alakulatok. 1919-től 1941-ig szigorúan 
cenzúrázták az újságot, de dr. Mayer-Mara Jenő 
a királyi Jugoszláviában jól végezte szerkesztői 
munkáját. Tette ezt akkor is, amikor az újság ne-
vét 1930 és 1941 között hatalmi rendeletre  Hír-
 a dóra kellett változtatni. 1941 és 1944 között 
ismét Torontál néven jutott el a lap az olvasók-
hoz. Nagybecskerek, a Bánság legnagyobb városa 
1944-től rendszeresen megjelenő magyar nyelvű 
újság nélkül maradt. (B. Z.)

Hét Nap, 2012. február 29.

1944. október 4.
A szegedi V. honvéd kerületi parancsnokság 
elrendelte a Ferenc-csatornától délre fekvő terü-
letek kiürítését, mert a szovjet csapatok elérték 
a Tiszát. […] Pár nappal később Veesenmayer 
Winkelmannal, a magyarországi SS és rendőri 
erők főparancsnokával és Franz Baschsal, a ma-
gyarországi Volksbund elnökével egyetértésben 

elrendelte a bácskai németek kitelepítését. A ter-
vek szerint két hullámban történt a kitelepítés: 
először a Ferenc-csatornától délre fekvő terüle-
tekről, s csak ennek befejezése után került volna 
sor az attól északra fekvő területekre. Október 
8-án kezdődött meg Cservenka kitelepítése. Az 
egész Kúlai járást október 8–10-e között, az 
Apatini járást szintén ebben az időpontban, a 
Palánkai járást pedig október 11-e és 13-a kö-
zött ürítették ki. […] A Bácskából kitelepített 
németek száma 60–70 ezer lehetett.

Sajti 1987, 227–228.

1944. október 8.
Józseff alvát (Nagyfényt) Németh Kálmán lel-
készükkel az élen – aki az idetelepülésüket is 
megszervezte – Baja irányába elhagyták a bu-
kovinai székelyek.

Sajti 1987, 289.

1944. október 17.
Életbe lépet Titónak, a fegyveres erők főparancs-
nokának a katonai közigazgatás bevezetésére 
vonatkozó rendelete. A Bácskát, Bánátot és Ba-
ranyát érintő katonai közigazgatást az „ellenséges 
érzelmű” lakosság nagy számával magyarázták. 
Az okok között az itt található, viszonylag jól 
megőrzött gazdasági erőforrásoknak a háborús 
célokra történő, minél hatékonyabb mozgósítása 
is szerepelt. A katonai közigazgatás kihirdetése 
után több tízezer ártatlan vajdasági magyart és 
más nemzeti közösséghez, kisebbséghez tartozó 
személyt végeztek ki, minden bírósági eljárás és 
ítélet nélkül. Nemcsak Csúrog, Mozsor, Zsablya 
mag yar lakosságát hajtották koncentrációs 
táborba, hanem a Vajdaságban maradt német 
lakosságot is. Őket is kollektív bűnössé nyilvá-
nították. A koncentrációs tábort túlélt kollektív 
bűnössé nyilvánított, vagyonuktól megfosztott 
csúrogi, zsablyai, mozsori magyarokat úgy en-
gedték szabadon 1945 őszén, hogy soha többé 
nem térhettek vissza otthonaikba. Ez a döntés 
máig érvényben van.
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1944. október végéig Tito partizánjai lénye-
gében harc nélkül visszafoglalták a Délvidéket. 
Tito marsall 1944. október 17-én aláírta a bá-
náti és bácskai katonai közigazgatásról szóló 
rendeletet. A jugoszláv katonai közigazgatás 
bevezetését Tito azokkal a „rendkívüli körülmé-
nyekkel” indokolta, amelyek között e területek 
a megszállás idején éltek, de utalt a vajdasági 
gazdaság háborús mobilizációjának szükséges-
ségre is. A katonai közigazgatás parancsnoka 
Ivan Rukovina vezérőrnagy lett.

Sajti 2010, 21.

1944. október 22.
A Jugoszláv Katonai Legfelsőbb Parancsnokság 
a Bácskában, a Bánátban és Baranyában (a Vaj-
dasághoz tartozó Szerémséget az intézkedés nem 
érintette) bevezette a katonai közigazgatást. A 
források arra engednek következtetni, hogy az 
erre vonatkozó döntés október 2-án született meg.

Sajti 1987, 244.

1944. október 28.
A Slobodna Vojvodinában Nikola Petrović, a 
JKP Tartományi Bizottságának tagja Történelmi 
határozat címmel cikket írt a katonai közigaz-
gatás bevezetéséről.

Sajti 1987, 245.

1944 októbere után
A partizánok bevonulását követően súlyos meg-
próbáltatások vártak a bácskai apostoli kormány-
zóságra is. A német anyanyelvű hívők önkéntes 
vagy kényszerű eltávozásával elnéptelenedtek, 
vagy híveik számában erősen megfogyatkoztak a 
német nyelvű bácsszentiváni, bácsújlaki, boróci, 
dernyei, dunacsébi, gádori, hódsági, kerényi, 
körtési, küllődi, militicsi, paripási, szentfülöpi, 
szépligeti és szilbereki plébániák, a wekerlefalvi 
és újpalánkai adminisztratúra s az apatini Jézus 
Szíve lelkészség, a magyar–német vagy német–
magyar nyelvű Apatin, Bácsordas, Ószivác, 
Őrszállás, Palánka, Regőc, Veprőd plébániái, s a 

Bácsfeketehegy-Szeghegyen és Ópalánkán lévő 
lelkészségek, valamint a háromnyelvű bogyáni, 
dunabökényi és zsablyai plébániák.  

Salacz 1975, 116–117.

1944. november 21.
Az AVNOJ határozatot hozott, melynek értel-
mében elkobozták a németek és a háborús bűnö-
sök vagyonát. Ezt követően a Vajdaságban 992 
ipari üzem közül 516 állami tulajdonba került. 
Hasonló folyamat játszódott le a mezőgazdaság-
ban is. Vajdaság 3 282 699 kat. hold megművelt 
területből az állami földreformalapba 1945 
elején 1 147 639 kat. hold, azaz a föld 35%-a 
került. A Vajdaságon belül a Bácskában volt a 
legmagasabb az elkobzott földek aránya, 601 717 
kat. hold, azaz az állami földalap 51,8%-a.

Sajti 1987, 247.

1944. december 1.
A jugoszláv katonai közigazgatási rendelet  meg-
szüntette a magyarok munkatáborokba történő 
kitelepítését, és elrendelte a hadköteles férfi ak 
rendes katonai alakulatokba, illetve munkaszá-
zadokba történő besorolását. Ezt a rendeletet 
csak részlegesen hajtották végre, de a sajkási 
magyarok totális kitelepítését soha nem bírálta 
felül.

Sajti 2010, 42.

Ivan Rukovina vezérőrnagy aláírásával megjelent 
a katonai közigazgatás központi irodájának 69. 
számú rendelete, melyben megállapították, hogy 
a magyarok és a németek elleni eljárásokban sok 
helyütt „szabálytalanságok” történtek, amelyek 
„szégyent hoztak a katonai hatóságokra, ártottak 
népeink és országunk érdekeinek”.

Kalapis 1994, 22.

1944. december 20.
A kalocsai érsek dekrétumával Szabadkán Ij jas 
József érseki biztos helyét mint vicarius  ge ne ralis 
újra Budanović Lajos, az apostoli kor mányzóság 
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ügyeinek ideiglenes intézője vette át. A jugoszlá-
viai nunciatúra 1946. június 13-án másodszor is 
kinevezte őt Bácska apostoli kormányzójává.

Salacz 1975, 117.

Gróf Zichy Gyula kalocsai érsek dekrétumával 
ismét Budanović Lajos, mint vikárius generális 
vette át a bácskai apostoli kormányzóság ügye-
inek az intézését.

Balogh–Gergely 1993, 249.

1944. december 24.
Megjelent a Szabad Vajdaság – a későbbi Magyar 
Szó című napilap – első száma. A partizánok két 
hónappal korábban vonultak be Újvidékre, s de-
cemberben még állt a szerémségi és a szlavóniai 
front. Alapító szerkesztői – akik szóbeli utasítás 
alapján ténykedtek – Keck Zsigmond, Gál Lász-
ló, Majtényi Mihály és Lévay Endre voltak.

Kalapis 1994, 7.





1945
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1945. január 27.
A katonai közigazgatást az előzetes terveknél 
korábban, még Jugoszlávia teljes felszabadítása 
előtt megszüntették. A Tito marsall részéről 
kiadott rendelet értelmében a teljes hatalmat 
február 15-éig mindenhol át kellett adni a nép-
felszabadító bizottságoknak.

Sajti 1987, 251.

1945. június 17.
Újvidéken magalakult a Vajdasági Magyar Kul-
túrszövetség.

Kalapis 1994, 42.

1945. június 22.
Újvidéken megtartotta alakuló közgyűlését a Vaj-
dasági Magyar Kultúrszövetség. A közgyűlés va-
lóságos ünnep volt, hiszen a legtávolabbról soha 
nem látott embereket hívott ide egybe. Minden-
ki tudta a maga feladatát. Minden felszólaló kész 
anyaggal lépett a Főbizottság Szék háza tanács-
termének pódiumára. Az alakuló közgyűlésen 
Aleksandar Šević, a Tartományi Főbizottság 
elnöke is jelen volt, magyar nyelven köszöntötte 
a közgyűlést, majd szerbhorvát nyelven beszélt a 
nagy vállalkozás ígéretéről olyan környezetben, 
ahol eddig ilyen munka nem folyt. […] A szű-
kebb körű elnökség megválasztása után engem 
bíztak meg a szövetség főtitkári teendőinek a 
végzésével.

Lévay 2002, 232–233.

1945. augusztus
A 15 szerb gimnázium mellett három magyar 
tannyelvű gimnázium is megkezdte működését.  
A 2555 általános iskolai tagozat közül 573 volt 
magyar tannyelvű (1723 szerb, 143 szlovák, 34 
ruszin, 74 román tanítási nyelvű volt). A földre-
form során a vajdasági magyar parasztság kapta 
a kiosztott földek 53%-át, bár részarányuk nem 
érte el a népesség 23%-át.

Sajti 1987, 251.

1945. szeptember 8.
A Szabad Vajdaság tudósítása szerint: „Az or-
szágos gazdasági tanács nemrégen tartott ülésén 
tervezetet dolgozott ki, mely szerint Vajdaságnak 
ez év november hó 1-jéig Horvátországba 8000 
vagon, Bosznia és Hercegovinába 9000 vagon, 
Szlovéniába 5000 vagon, Macedóniába 5000 
vagon, Crna Gorába pedig 4000 vagon búzát 
és kukoricát kell szállítania. […] Mindenkinek 
tudnia kell, hogy az ország legégetőbb kérdése 
ma azon testvéreink ellátása, akik hazánk felsza-
badításáért a legtöbb áldozatot hozták…”

Kalapis 1994, 32.

1945. szeptember 22.
A szabadkai Népkör ünnepi díszben, piros-fehér-
zöld zászlókba öltözve, csillogó aranybetűs jel-
mondatokkal a falán köszöntötte a megnyitóra 
összesereglett sok száz magyart, akik ünneplőbe 
öltözve lépték át a kedvelt kultúrotthonuk kü-
szöbét. „A dolgozó népek új, szabad hazájában 
népeink egysége és testvérisége legyen a legfőbb 
jelszavunk” – hirdette az új programját a Népkör. 
Elsőként Berkes Péter, az egyesület elnöke kö-
szöntötte a vendégeket, és történelmi áttekintést 
adott a Népkör munkájáról. Beszéde után Kunyi 
Mihály Ady Endre Hadak útján című költe-
ményét szavalta, majd Lévay Endre, a Magyar 
Kultúrszövetség titkára tartott előadást Népek 
sorsközössége az irodalomban címmel. Utána 
Pataki László elszavalta Várnai Zseni Lázadj, 
magyar! című költeményét. Lévayné Alacker 
Anna vezényletével az ifj úsági kórus négy magyar 
népdalt énekelt. Ezt követően Székely Klára 
Branko Čopić A petrováci úton című versét 
szavalta el, Pataki Cora zongoraművésznő pedig 
Liszt Ferenc Szerelmi álmok és Rachmaninov 
cisz-moll prelűd című zongoraszámát játszotta. 
Lévayné Alacker Anna tolmácsolásában elhang-
zott Illyés Gyula Élni fogsz, élni című verse is. Az 
est fénypontjaként Garay Béla és Pataki László 
Katona József Bánk bánjából Tiborc jelenetét 
mutatta be. Befejezésül Ilánkovics Ilonka Petőfi  
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1918–1944
Bizony, le kell majd írnunk, hogy mindvégig 
hiányoztak a délvidéki magyarság nagyformá-
tumú vezetői, gyakran kicsinyes viták, rossz 
helyzetfelismerések, esetenként a „civil kurázsi” 
hiánya is tovább szűkítette az egyébként sem túl 
tágas mozgásterületet. Politikailag aktív közép-
osztályuk történelmi okoknál fogva túlságosan is 
a magyar államhoz kötődött, ezért a kétszeri im-
périumváltás hangsúlyosan kiszolgáltatottá tette 
ezt a réteget az éppen aktuális új hatalommal 
szemben. A népi, plebejus nemzeti gondolkodás-
ról a történetírás egyébként is keveset tud, hiszen 
a nemzeti gondolkodásra vonatkozó forrásaink 
zöme a kulturális, politikai elit nézeteibe enged 
csak bepillantást. Azt azonban világosan kell 
látnunk, hogy a délvidéki magyar társadalom 
60–70%-át kitevő kisparaszti réteg (10%-uk 
a tetejében föld nélküli), valamint a zömmel 
kisipari magyar munkások nem elsősorban a 
nemzeti alapú pártprogramokra, sérelmi poli-
tizálásra voltak fogékonyak, hanem a szociális 
egyenlőség és igazságosság bal- és jobboldali 
prófétáira fi gyeltek.

Sajti 2010, 17.

Sándor A tél halála című versét szavalta el. A 
rendezvényt magyar népdalcsokor zárta.

Garay 2012, 118.

1945. szeptember 27.
A Szabad Vajdaságból Magyar Szó lett.

Kalapis 1994, 44.

1945. szeptember 29.
A Magyar Szó tudósítása szerint: „Már fél hó nap -
ja múlt el azóta [sic!], hogy Vajdaságba megér-
keztek az első telepesek. 15 nap alatt 24 csoport 
érkezett Bosznia és Hercegovina különböző 
vidékeiről. Mintegy 2000 családról van szó, 
amelyeknek létszáma 14 000 családtagot tesz 
ki. […] A boszniaiak főleg a Közép-Bánátban, 
valamint a Petrovgrad–Kikinda–Jaša Tomić 
háromszögben telepedtek le.”

Kalapis 1994, 30.
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Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi. Službene novine, XI. évf. 
 1929. január 11. 9. sz. 54–56. p.
Zeidler Miklós: Magyar revizionizmus a két háború között. Limes, 2001. 3. sz. 7–23. p.

HÍRLAPOK, FOLYÓIRATOK ÉS ÉVKÖNYVEK

A Nép felszabadulási naptára 1942. Szerkesztette Radványi-Radicsevich Sándor. Újvidék,  
[1941], Uránia Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat, 154 p.

Kisebbségi Körlevél. A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet Közleményei. Szerkesztette Örvényesi 
Richard. I. évf. 1937. január, 1. sz. – VIII. évf. 1944. május–július, 3–4. sz.

Kisebbségvédelem. Nemzetiségi Szemle [1938–1944]. I. évf. 1938. 1. sz. – VII. évf. [1944.] 1–3. sz.
Láthatár. Irodalmi szemle, a kisebbségi magyar irodalmak és a környező népek irodalmi 
 életének fi gyelője. Szerkeszti Csuka Zoltán. 1933. október – 1944. október.
Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle (Lugos). I. évf. [1922. szeptember 1.] 1. sz. – XXI. 

évf. [1942. augusztus 16.] 15–16. sz.
Református Árvaházi Naptár. II–XXVI. évf. Szerkeszti Ágoston Sándor. 
 Szabadka–Bácsfeketehegy, 1923–1944.
Az 1941–1944 között alapított középiskolák megjelent évkönyvei.
A Délbácska, a Reggeli Újság, a Bácsmegyei Napló, a Napló, A Nép és a Tiszavidék című lapok 

bizonyos évfolyamai.
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Alth Waldemar   231
A Mi Irodalmunk   
 163, 176, 179, 184, 186, 188, 196, 207, 
 214, 218
Andrásfalva   275, 286–287, 291
Andrássy György   69, 119
Andrée Dezső   
 47, 231, 237, 243, 255, 302, 304
Andróczky Aladár   323
Andruskó Károly   262
A Nép   229, 232–233, 270, 287
Anschluss   252
Antant Legfelső Katonai Tanácsa   32
anyanyelvi oktatás   282
Apatin   331
Apponyi Albert   35, 131
Aranyady György   214, 216
Arányi Jenő   61, 150, 207
Aranyifj úság, Zenta   29
Arnautović, Damjan   237
Arnautovics Damján lásd Arnautović, 
 Damjan
árvaház lásd Szerb–Horvát–Szlovén 

Királysági Református Árvaház, 
Bácsfeketehegy

Árvaházi Naptár   61, 340
árvíz   270
Aszlányi Dezső   146
asszimilálódás   169
asszimilálódó lásd asszimilálódás
Atanackovics Lázár   92
Augsburger Imre   233
autonómia   132
Avala hírügynökség   176, 225
AVNOJ-határozat   331

Babits Mihály   43, 123, 223
Babos József   323
Bács   14
Bácsandrásfalva lásd Andrásfalva
Bácsfeketehegy   75, 331
Bácsföldvár   41, 126

Ábrahám Dezső, P.   29
Ábrahám János   47
Abrámovics Iván   31
Achs Izidor   87, 98, 124, 130
Aćimović, Milan   285
Aczél Gyula   288
Ács József   254
Ada   187
Adamovics István   15
adó   
 36, 65, 86, 109–110, 119, 125, 220, 
 242, 267
Adorján   54
Adorján András   179–180
adótörvény lásd adó
adózás lásd adó
A Föld   90–91, 96
Ágoston Sándor   
 61, 75, 111–112, 137, 147, 151, 171, 226, 

231, 265, 274, 289–290, 340
agrárbizottságok   36, 41–42
agrárreform lásd földreform
agrárreform-minisztérium   42, 132, 145, 166
agrárreformügyi miniszter   
 36–37, 41, 92, 140, 142, 173
agrárügyek   275
akció a passzív vidékek lakosságának 
 segélyezésére   190
A Hét   218
Akšamović, Antun   39
Akšanivić Antal lásd Akšamović, Antun
Albala Dávid   252
Alföld   245, 321
Alkalay Izsák   201
alkotmány   208
államnyelv   37
államosítás   211
államosított egyházi javak lásd államosítás
állampolgárság   41, 99, 129, 141, 225
Almási Gábor   254, 262
Alsóvárosi Katholikus Kör, Óbecse   223
általános iskola   44
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Bánáti Nemzeti Tanács   24
báni tanács   175
Bánság   27, 52, 71, 117–118
bánsági magyar egyetemi és főiskolai 

hallgatók csoportja   327
Bánsági Magyar Közművelődési 
 Szövetség   291
Baranya megszállása lásd Baranya
Baranya   32, 42, 275, 339
Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság   

31, 57–58, 60
Baranyai-háromszög   283
baranyai köztársaság lásd Baranya–bajai 

Szerb–Magyar Köztársaság
Baranyai Magyar Újság   56, 58
Baranya-megyei Magyar Újság lásd Baranyai 

Magyar Újság
Bárdossy László   275
Barna András   233
Barsi Viktor   54
Bart István   24
Bartmann Simon   96
Basariček, Đuro   143
Basch Andor   124, 127
Baszaricsek Gyúró lásd Basariček, Đuro
Báthory Endre   71
Báthory László   299
Batina lásd Kiskőszeg
Bátor János   214
Batta Péter   269
Bazsalikom   136
Beatt Dániel   127
Beck János   47
becsei razzia   314
bécsi értekezlet   284
Bécsi Magyar Újság   57
Becskeházi Sándor   247
Becskerek lásd Nagybecskerek
Becskereki Magyar Kultúregyesület lásd 

Nagybecskereki Magyar Kultúregyesület
Békeff y György   
 69, 94, 98, 101, 119, 134, 157, 220
Békeff y Károly   70

Bácsgyulafalva   130
Bácska   
 14, 20, 35, 38–39, 80, 90, 275, 283, 285, 

298, 300, 317
Bácska, Bánát és Baranya Szerb Nemzeti 
 Tanácsa   16, 18–20, 25, 28–29, 41, 51, 182
Bácskai Gazdasági Egyesület (BGE)   311
Bácskai Hírlap   24, 56
Bácskai Napló   24, 68, 173
Bácskay Bódog   36
Bácskeresztúr   14
Bácskertes   86
Bácskossuthfalva   41, 102–103, 291
Bácsmegyei Napló   
 91, 93, 95, 97–99, 101, 103, 105–108, 

115–116, 118, 125, 130, 134, 142–143, 
163, 206, 338, 340

Bácsordas   14, 331
Bácsszentiván   307
Bácstopolya lásd Topolya
Bádoki Soós Károly   57, 59
Bagi Péter   233, 255
Baja   19, 27, 60
Bajcsy-Zsilinszky Endre   308, 315
Bajmok   187
Bajnóczy József   307
Bajor Ferenc   284–285
Bakos Tibor   329
Balassa Pál   124, 131–132
Balázs-Piri Kálmán   79, 135
Bálint Béla   312, 319
Bálint Márton   175
Balla Pál   317, 319
Balog Gyula   265
Balogfy Ernő   16
Bánát lásd Bánság
Bánáti Közművelődési Egyesület lásd Bánáti 
 Magyar Közművelődési Egyesület
Bánáti Köztársaság   31
Bánáti Magyar Közművelődési Egyesület
 148, 202
Bánáti Magyar Közművelődési Szövetség lásd 
 Bánsági Magyar Közművelődési Szövetség
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Blazsek József   314
Blum János   295
Bodai József   269
Bođani lásd Bogyán
Bodis Todor   176
Bodnár Zsigmond   45
Bódog Kovács Sándor   158
Bodroghy Szabolcs   243
Bogner Etelka   216
Bogner József   71, 201–202, 216, 310
Bogner Mária Margit   216
Bogyán   331
Bohl István   158
Bojović, Petar   17
Bojovics Petár lásd Bojović, Petar
Bolgár László   277, 337
Bolyai Farkas Magyar Diákegyesület lásd 

Bolyai Farkas Magyar Egyetemista 
Egyesület, Belgrád

Bolyai Farkas Magyar Egyetemista Egyesület, 
Belgrád   215

Bonczos Miklós   291
Boros Imre   58
Borsodi Ferenc   179
Borsodi Lajos   
 47, 66, 69, 71, 141, 143, 145, 148, 153, 

159, 184, 188–190, 207, 211
Boschán György   254
Bošković, Dušan Duda   115, 233, 237
Boskovics Dusán lásd Bošković, Dušan 

Duda
Bosnyák István   202
Bosznia–Hercegovina   
 14, 36, 38, 106, 182, 309
boszniai magyarok áttelepítése   310
Botka Béla   14
Börcsök Erzsébet   
 179, 199, 205, 212–213
Brájjer Lajos   71
Braun István, Quasimodo lásd Kvazimodo 

Braun István
Brenner Dezső lásd Jász Dezső
Brenner József   246

békeszerződés   40
Belgrád   
 15–17, 19, 27, 29–33, 36, 42–43, 51, 54, 

56, 58–60, 69, 73, 79, 86, 90–91, 93, 102, 
106–107, 110, 119, 127, 129–130, 135, 
140, 147, 155–158, 164, 175–176, 181, 
184, 189, 192, 201, 209, 215–216, 218, 
220, 224, 226, 230–231, 233, 239–240, 
242, 245–247, 252–253, 273

Bencz Boldizsár   
 179, 208, 216, 245, 262, 321
Benkő Viktor   112, 151
Berde Mária   188
Berecz Ádám   328
Berecz Kálmán   54, 87–88, 97, 132–133
Berényi Gáspár   123
Berényi János   179, 321
Béres Imre   18
Berger János   53
Berkes Péter   335
Bešlić, Nikola   261, 272–273
Beslics lásd Bešlić, Nikola
Bessenyey Bakách György   273
betelepített székelyek   298
Bethlen István   60, 86, 111, 129, 188
bethleni konszolidáció   81
Betűvető   260, 303
bevonulás   280
Bezdán   130, 187, 215, 237
Bicskei István   215
Binder József   35
Birkás Péter   126
Birkáss Gyula   78, 101, 125
Birkáss István   69
Bíró Károly   13, 53, 78
Birtokpolitikai Kirendeltség   
 275, 294, 298–299, 309
Birtokpolitikai Tanács   287
Bisztray Gyula   325, 339
Bittó Dezső   285
Blaskovich Iván   33
Blayer Jakab   31
Blazsek Ferenc   179, 309, 323
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Czeisel Lajos   69, 202
Czikajló Sándor   299
Cziráky Imre   
 47, 148, 179–180, 182, 190–191, 196, 

199, 204, 212, 214, 223, 245, 251, 259, 
267–268, 271, 277, 321–322

Czirfusz Miklós   286

Csáki Lajos   56
Csáktornya   293
Csáky István   260, 274
Csanády József   103
csángó székely(ek)   288
Csantavér   86, 104, 237
Csányi Endre   146, 148
Csányi Sándor   202
Csapó Sándor   215
Császár Géza   115
Császár István   93
Csáth Géza   246
Csath Nándor   112
Cseremov Dragutin másutt Cseremov 

Gyorgye lásd Čeremov, Dragutin
Csernicsek Ferenc   234
Csernoch János   31, 37
Cservenka   330
Csete K. István   272
csetnik   281, 320
Csettle János   
 54, 69–70, 87, 89–91, 94–95, 97, 

107–108, 320
Csiff áry Mária   245
Csillag Károly   43
Csiszéri Nagy Samu   69, 94
Csiszik Nagy Samu   112
Csuka János   
 61, 69–70, 79–80, 88, 91–92, 94–96, 98, 

101–102, 104–106, 109–110, 115–116, 
124, 126–131, 133, 135, 140–142, 164, 
169, 174–176, 183–184, 195, 197, 200, 
202, 204, 215–217, 220, 232, 245, 249, 
261, 269, 337

Brezovszky Nándor   
 77, 87, 94, 97, 124, 130, 174, 245
Brkić, Vojin   321
Bródy Mihály   43, 146–147, 217
Bubala Ignác   256
Bubori Péter   53
budai szerb ortodox püspökség   192, 199
Budanović Lajos lásd Budanović, Lajčo
Budanović, Lajčo   39, 76, 81, 107, 129, 211, 

237, 247, 277, 288, 290, 325, 331–332
Budánovics Lajos lásd Budanović, Lajčo
Budapest   11
Budapesti Hírlap   117, 130
Bugarski, Kosta   19
Bugarski, Vojislav   15–16
Bugarszki Vojiszláv lásd Bugarski, Vojislav
Buják József   69
bukovinai székely(ek)   286, 288
bukovinai székelyek hazatelepítése   277
Bukovszki Ferenc   18
Bulletin   287
bunyevác delegáció   31
Bunyevác Matica   31
Bunyevác Nemzeti Tanács   16
Bunyevác–Sokác Párt   77, 79, 104
Bunyevác–Szerb Nemzeti Tanács   16
Burgeth József   71, 118
Buzás László   61

cenzúra   135
Čeremov, Dragutin   56
Cincar-Marković, Aleksandar   263, 273
Cincár-Markovics Alexander lásd Cincar-

Marković, Aleksandar
Ćirpanov, Radivoje   297
Cvetić alezredes   17
Cvetković, Dragiša   
 259–260, 262, 264–265, 268, 271
Cvetković–Maček-kiegyezés   263
Cvetkovics Dragisa lásd Cvetković, Dragiša
Cvijić, Jovan   32
Czabai József   215
Czakó Tibor   196, 207
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délszláv telepítés   249
Délvidék   
 11, 17, 23–24, 32, 52–55, 67, 78, 96, 117, 

136, 156, 164, 200, 277, 279, 281, 314, 
285, 289–290, 292, 298, 300, 311, 314, 
337, 339

Délvidéki daloskönyv   324
Délvidéki Diákok Irodája   286, 297, 299, 312
Délvidéki Földbirtokrendező Tanács   295
Délvidéki Liga   32
délvidéki magyar irodalom   322
Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség   

314–315, 323, 337
Délvidéki Magyar Református Egyház   318
délvidéki magyarság   155, 286
délvidéki németség   88
Délvidéki Szépmíves Céh   324
délvidéki zsidóság   200
Dembitz Lajos   16
Demeter Aladár   67
Demokrata Párt   46
demokraták   133
Demse Péter   286
d’Esperey lásd Franchet d’Esperey, Louis 

Félix Marie François
Dettre János   43, 45, 73
Deutsches Volksblatt   102, 163, 187, 251
Dévay Lajos lásd Dévay Lajos, D.
Dévay Lajos, D.   112, 151, 243, 245, 286
Diakóvár (Đakovo)   39
diakóvári püspökség   70
diáksegélyező   98
Die Donau   328
diktatúra   157, 164, 174, 226
Dimitrijević, Dušan Đule   280
Ðisalov, Sava   296
Divnin, Stevan   300
Dobanovacski Pál   53
Dobó Béla   53
Dobó Imre   80
Dobó Szilveszter   80
Dobrović, Petar   57–59
Dobrovics Péter lásd Dobrović, Petar

Csuka Zoltán   
 47, 136, 140–150, 153, 158–159, 161–163, 

172, 176–180, 189, 191, 195, 199, 203, 
205, 207, 211, 214–216, 220, 321–322, 
337, 339–340

Csúrog   124, 301, 310, 314, 330, 338
csúrogi razzia   314
Csúza   88, 90

Đakovár lásd Diakóvár (Đakovo)
Dalmácia   14, 36, 38, 46, 106, 175, 182
Dan   241
Dániel Ádám   97
Danis László   262
Darányi János   135
Darányi-telep   165, 270–271, 302
Daruváry Géza   86
Darvas Gábor   179
David Lloyd George   117, 131, 133
Davidović, Ljubomir   55, 91, 157, 229,
Davidovics Lyuba lásd Davidović, Ljubomir
Deák András   69
Deák Imre   271
Deák Kornél   52
Deák László   307–308, 321, 327
Deák Leó   
 69–70, 73–74, 81, 91, 94, 97–98, 104, 

116, 124, 127–128, 130, 132, 137, 142, 
145, 170, 190, 200, 202, 219–220, 224–
225, 229–230, 232, 240, 242, 245–247, 
252, 254, 268–269, 271–272, 280, 298, 
311, 317, 320–321

Deák Sándor   67
Debeljacsai Református Egyházi Híradó   151
Debreczeni József   
 47, 141, 146–148, 150, 173
Decleva Zoltán   285
Decsy József   70
Délbácska  
 47–48, 87, 115, 125, 155, 158, 163, 340
Dél-Bácska   88, 174, 286, 313
Dél-Baranya   39, 52
Délmagyarország   298
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Dunjić, Radoslav   169
Dunyics Radomir lásd Dunjić, Radomir
Dupp Bálint   243

Dzsemijeté   77

Ébredő Magyarok Egyesülete   70, 79
Ébredő Magyarok lásd Ébredő Magyarok 

Egyesülete
Eckhardt Tibor   226
egyesületekről, pártokról és gyülekezési 

jogról szóló törvény (1931)   189
Egyesületi Közlöny   302
Egyesült Ellenzék   230, 232, 270
egyetemi és főiskolai hallgatók   324
egyetemi hallgató   98, 298
egyházi intézmények   110
éhezők segélyezése   190
elemi iskola   248, 320
elemi osztály   164
Előre   71
első bécsi döntés   255
elszerbesítés   44–45, 249
Ényi István   203
Erdély   171
Erdélyi Helikon   145, 154, 171–173
Erdélyi István   69
Erdélyi Szépmíves Céh   170, 190
Eremić, Tošo   233
Eremics Tosó lásd Eremić, Tošo
Ergh Lajos   202
értelmiségi utánpótlás   264, 327
Ertl János   175
Eszék   59
Eszteleczky Gyuri (György)   60
Eucharisztikus Világkongresszus   253
evangélikus egyház   47
evangélikus   39
Evetovics Iván   18
1929. január 6-i események   155
ezüstkoszorú   277

dobrovoljac   
 25–26, 33, 43, 45, 67, 104, 124, 128, 

132, 134, 153, 173, 175, 252, 264, 283, 
288–292, 295–296, 300

Doktor Sándor   13, 42, 44–45, 57–58
Dolinka Vásza lásd Dolinka, Vasa
Dolinka, Vasa   31
Domány János   125, 296
Dominich Vilmos   298–299, 301
Đorđević, Dragoslav   16, 92, 96, 98, 106
Đorđević, Mita   13
Doroszló   14, 234, 237
Dotlić, Miloš   14
Dotlić, Stevan   16
Dotlics Milos lásd Dotlić, Miloš
Dotlics Szteván lásd Dotlić, Stevan
Dózsay István   101
Döme Dezső   315
Draskóczy Ede   
 36, 136, 139, 143, 145–149, 153, 158–

160, 162–163, 165, 169, 171, 173, 182, 
184–185, 187–190, 195, 204, 207, 211, 
243, 251–252, 262, 265, 272, 321–322

Draskóczy Ede, ifj abb   262
Draskóczy-per   262
Drašković, Milorad   51, 56–57
Draskovics Milorád lásd Drašković, Milorad
Dudás Kálmán   
 179, 190–191, 199, 203, 216, 245, 322
Dugovich Imre   43
Dujić, Radoslav   172
Ðulum, Jovan   321
Dunabökény   331
Duna-hadosztály   28
Dunai bánság   
 172–173, 175, 221, 224–225, 239, 
 242, 256
Dunai bánsági iskolák   238
Duna–Tisza Vidéki Gazdasági Egyesület   

329
Dunđerski, Bogdan   287, 310, 313, 320–321
Dunđerski, Ðoka   321
Dunjić, Radomir   163
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Fő az egészség   302
főiskola   294
földadó   220
Földbirtok-politikai Kirendeltség   299
földbirtokrendezés   294
Földes Sándor   52
Földmívespárt   104
Földművelésügyi Minisztérium Délvidéki 

Birtokpolitikai Kirendeltsége   294
Földműves Párt   77
föld nélküli magyar tömegek   150
föld nélküli mezőgazdasági munkások   134
földreform   
 23, 25–26, 29–30, 35, 48, 66, 69, 75, 77, 

81, 85, 92, 94–95, 106, 110, 112, 134, 
140, 142, 282–283, 286–287, 291–293, 
295, 299, 304, 313

fővárosban tanuló magyar egyetemisták 
egyesülete   229

Frádl József   37
Franchet d’Esperey, Louis Félix Marie 

François   15, 28, 54
frankhamisítás   111, 115
Fráter Iván   285
Friss Újság   170
Futó Béla   53
Független Demokrata Párt   124
Független Horvát Állam   279, 284
Függetlenségi Kör   62
Fülep Lajos   19

Gaál Gaszton   32
Gábor Gerő   53
Gachal János   
 67, 112, 151, 259, 272, 317
Gajdos Jenő   98
Gajdos Tibor   254
Gajo István   260
Gál László   245, 332
Gál Péter   53
Galambos Margit, F.   139, 148, 180
Gálff y György   85, 92, 98
Garassy József   307

Fábián Zoltán   112
Fábry Bertalan   47
Fábry Jenő   256
Falcione Árpád   61, 69, 98, 311
Falcione Lajos   69
Faludi Kálmán   279
Faragó István   135
Farbaky József   313
Fárbás József   148
Farkas Geiza   
 141, 148, 153, 159, 182, 184, 188, 219
Farkas József   18
Farkas Pál   98
Fáth Ferenc   25, 47, 54, 87, 158
fegyverszüneti megállapodás   13, 17
Fehér Lukács   123
Fehér Ödön   82, 150, 245, 247, 259
Fehértemplom   24, 27, 32
Fekete Dénes   53
Fekete Gyula   112
Fekete Lajos   
 47, 51, 143, 148, 150, 153, 159, 172, 179, 

215, 220
Feketehalmy-Czeydner Ferenc   
 307–308, 321, 327
Feketics lásd Bácsfeketehegy
felső kereskedelmi iskola   44
Felsőkabol   44
Fenyves Ferenc    43, 148, 170, 201, 207
Ferenc-csatorna   27
ferencesek   247
Ferenczy László   328
Fernbach Péter   287, 311, 317, 323, 327
Fetter Imre lásd Cziráky Imre
Filipon, Martin   19
Finta Lajos   226
Fischer Antal   202
Fischer Imre   159
Fiume   27, 36, 46, 102
Floy Jenő   112
Fodor Gellért   255–256, 260, 338
Fogadjisten   286
Forszter Pál   137
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Gyarmati István   299
Gyarmati Sándor   70
Gyetvai Ferenc   202
Gyomai Imre   61
Gyorgyevics Dragoszláv lásd Đorđević, 

Dragoslav
Gyorgyevics Mita lásd Đorđević, Mita
Gyöngykaláris   239
Gyöngyösbokréta   
 217, 234, 237, 239–240, 253, 303
Gyöngyösi Dezső   16, 148, 170

háborús bűnösök   331
háborús kártérítés   197
háborús veszteség   13
Háda Sándor   112
Hadikfalva   275
Hadži, Kosta   321
Hajdu Gyula   13
Hajdú József   67
Halász János   272
Halász József   298
Hamm, Franz   327
Hangya András   254
Harangszó   137, 151
Haraszti Sándor   43
határsáv   239, 251
Hauswirth György   323
Havas Antal   148
Havas Emil   
 89, 119, 123, 126, 133, 143, 146, 148, 

190, 201, 207, 216
Havas Károly   
 43, 61, 73, 101, 134, 207, 211, 216, 245
hazaárulási per   174
hazatelepítés   277, 288–289, 292, 315
Heck Pál   299
Hegedűs Benjámin   97
Hegedűs Ferenc   295
Hegedűs László   301, 323
Heger Jenő   286
Hegyi Pál   79
Heim Antal   67

Garay Béla   
 52, 203, 207, 246–247, 259, 267, 272, 

307, 321
Garay Ferenc   93
Garayné Pénzes Sári   259
Gáspár Ferenc   108
Gavrilović, Panta   86
Gazdakör   53
Géber László   79
Gerber Nándor   124
Gergely Boriska   143, 148, 153, 207
Gerő István   299
Geyer Henrik   161
gimnázium   
 28, 31, 44, 48, 65, 106, 127, 130, 158, 

160, 165, 189, 238, 269, 292, 296, 318, 
320, 329, 335

Glas Matice srpske   246
Glattfelder Gyula   39, 76
Gligorijevics Emília   233
Glückner Károly   112
Godányi Zoltán   61
Gombos   237
Gorondy-Novák Elemér   281–285
Gosztonyi Gyula   59
Gotteszmann Tibor lásd Gajdos Tibor
Govorkovich János   212, 214
Görög Alajos   87, 97, 119
görög katolikus   38
Görög Keleti Hittudományi Főiskola   294
görögkeleti   39
Gráber László   
 51, 66, 69–70, 73–74, 80–81, 90–91, 94, 

96–97, 107–108, 261
Graničar   267
Grassel György   96, 251
Grassy József   308, 321, 327
Grol Milán lásd Grol, Milan
Grol, Milan   104, 106, 123, 140, 143
Grün Rudolf   298
Gubica Béla   233
Gutsohn Adolf   151
Gutsohn Dániel   137, 151
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Horvát Nemzetgyűlés   12
Horvát Nemzeti Bizottság   14
Horvát Parasztpárt   101, 104, 206, 259
horvát usztasák   225
Horváth Bálint   53
Horváth Csomó József   69
Horváth Ferenc   126, 243
Horváth Lajos   
 47, 87, 151, 158, 268–269, 299
Horváth Lukács   233
Horvátország   14, 269
Horvátország bánja   272
Horvátországi Magyar Közművelődési 

Szövetség   270, 310–311, 315, 318
Horvát-Szlavónország   91
Hory András   86–87, 90, 95, 103, 116
Hozsa Márton   98
Hősz Dezső   245
Hrabovszky István   202
Huber István   97
Hunyadi Sándor   207
Huszár Sándor   219
Huszing János   97

Ideiglenes Nemzeti Képviselő-testület 
(Privremeno narodno 

 predstavništvo)   26
ifj úkommunista   299
Ignácz Gyula   67–68
Ijjas József   290, 331
Ilánkovics Ilonka   335
Illés Sándor   170, 259
ingatlan vagyon eladásáról és bérbeadásáról 

szóló rendelet (1938)   252
ingatlanátírási rendelet   272
ingatlanforgalom   239
Inhoff  József   156
internálás   16, 282, 284
internálótáborok   284, 289–290
internátus   79
Iparos Dalárda   131
Irsai Antal   47
iskolaalap   248

Heinrich Albert   142
Heinz Vilmos   81
Heisler György   295
Helikon   136, 145, 148, 154, 169–172
Hengen Mátyás   49
Herceg János   
 179, 182, 214, 216, 218, 262, 277
Hercegszőllős   90
Herczeg Ferenc   131, 198–199, 220, 223
Hermann Károly   148, 216
Herresbacher Dénes   243
Hertelendyfalva   237
Hesslein József   58, 217
Heszlényi József   285
Hétről–Hétre   224
Hettescheimer Imre   69
Heuman Mór   69
Híd   140–141, 189, 223, 229, 254
Hír   59
Híradó   262, 330
Hírlap   
 24, 48, 61, 73, 79, 87, 90–91, 101–109, 

115, 118, 123–129, 131–132, 135, 140, 
143, 146, 150, 155, 164

hitoktatás   234
Hivatalos Lap   42, 95, 164, 239, 263
Hođera, Svetislav   229
Hoff mann Kálmán   220, 261
Hogyera Szvetiszláv lásd Hođera, Svetislav
Holló János   18
Holló Máté   103
Hollósi József   101
Horgos   41, 54, 123
Horthy Miklós   32, 37, 60, 117, 145, 237, 

260, 279, 289, 328
Horti János   70
Horvát bánság   263–264, 268
Horvát Bánsági Magyar Művelődési 

Egyesületek Szövetsége   269
horvát emigráns   225
Horvát János   54
Horvát József   284
Horvát Kultúrszövetség, Szabadka   264, 277
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Jugoslovenski sokol   51
jugoszláv agrárreform   25, 134, 203, 292
Jugoszláv Egységmozgalom   181, 188
jugoszláv katonai közigazgatás   331
Jugoszláv Katonai Legfelsőbb 
 Parancsnokság   331
Jugoszláv Királyság   279
Jugoszláv Királysági Református Keresztyén 

Egyház   231, 238
Jugoszláv Kommunista Párt Tartományi 

Bizottsága   35, 46, 48, 56–57, 101
Jugoszláv Kommunista Párt   48
jugoszláv népbíróság   327
Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg   322
Jugoszláv Néppárt   217
jugoszláv partizánmozgalom   321
Jugoszláv Radikális Közösség   
 230–231, 255–256, 260
jugoszláv statisztika (1921) 
 [népszámlálási]   46
Jugoszláv Szocialista (Kommunista) 
 Párt   35
Jugoszlávia   197
Jugoszláviai Magyar Élet   81
Jugoszláviai Magyar Gazdasági 
 Szövetség   188
jugoszláviai magyar kisebbség 
 helyzete   136
Jugoszláviai Magyar Könyvtár   206, 212
Jugoszláviai Magyar Közművelődési 

Szövetség lásd Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség

Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség lásd 
Délvidéki Magyar Közművelődési 
Szövetség

Jugoszláviai Magyar Református 
Egyházmegye   317

jugoszláviai magyarság művelődési élete   159
jugoszláviai magyarság   125
Jugoszláviai Néppárt   86
jugoszláviai zsidótörvény   273
jugoszláv–magyar örökbarátsági 
 szerződés   274

iskolakérdés   78
iskolapolitika   195
Ispánovics Mátyás   31
Ispánovics Pál   31
Istensegíts   286
Ivačković, Gordana   300
Ivič, Aleksa   241
Ivković-Ivandekić, Ivan   18, 220
Ivković-Ivandekić, Mirko   220, 229
Ivković-Ivandekić, Pavle   220
Ivkovics-Ivándékics Imre lásd Ivković-

Ivandekić, Mirko
Ivkovics-Ivándékics Iván lásd Ivković-

Ivandekić, Ivan
Ivkovics-Ivándékics Pál lásd Ivković-

Ivandekić, Pavle

Jakab Sámuel   67
Jámbor Sándor   118, 124
Janiga János   53, 78, 247
jankapusztai emigráns tábor   225
Jankó József   263
Jankovics Pál   14
Jász Dezső   246
Jeges József   173
Jeizel Henrik   127, 129
Jelašić, Pavle   232
Jeszenszky Ferenc   291
Jevtić, Bogoljub   230
JKP lásd Jugoszláv Kommunista Párt
Jojkić, Dušan   142
Jojkics Dusán lásd Jojkić, Dušan
Jovanović Pop, Joca   13
Jovanović, Milan   16
Jovanović, Pavle   16
Jovánovics Jóca Pop lásd Jovanović Pop, Joca
Jovánovics Milán lásd Jovanović, Milan
Jovánovics Pál lásd Jovanović, Pavle
Józsa Lajos   286
Józseff alva   286, 330
Jug. Magyar Könyvtár lásd Jugoszláviai 

Magyar Könyvtár
Jugoslovenski dnevnik   220
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Katolikus Legényegylet   52
katolikus pap   264
katolikus papnevelő intézet   39
Katolikus Polgári Kör, Temerin   217
katonai közigazgatás   280,285, 293, 295–

296, 330–331, 335
katonai parancsnokság   288
Katyanszki Sztévó lásd Kaćanski, Stevo
Kázmér Ernő   205
Keck Zsigmond   75, 112, 231–232, 290
Keczeli-Mészáros Ferenc   229, 260
Kek Zsigmond lásd Keck Zsigmond
Kelecsényi Zádor   75
Kelemen János   71, 148
Keleti Kereskedelmi Főiskola   315
Keleti Újság   107
Kellert Lőrinc   98
Kemény János báró   145, 171
kémkedés   174, 176
kémkedési per   80
Kende Ferenc   163, 220, 231, 237
Kenyeres Gábor   123
kényszernyugdíjaztatás   136
Képes Vasárnap   
 143–145, 148, 158–159, 172, 207
Kerepesi Vince lásd Kerepessy Vince
Kerepessy Vince   89, 124
Kerese György   23
Kereskedelmi Híradó   203
kereskedelmi iskola   44, 48
kereskedelmi kapcsolatok   90
kereskedelmi középiskola   312, 318, 320, 329
Kereskedői és Iparosi Fiúegyesület, 
 Újverbász   80
Keresztes-Fischer Ferenc   188, 314, 317, 319
Keresztúr lásd Bácskeresztúr
Késmárki Károly   161
kettősbirtokos   164
Kiskőszeg   32, 98, 102, 260
Kiss Vilmos   188
Közjóléti Szövetkezet   298
Közművelődési Egyesület lásd Torontáli 

Magyar Közművelődési Egyesület

Jugoszlovenszki dnevnik lásd Jugoslovenski 
Dnevnik

Juhász Ferenc   71, 148
Juhász József   56
Julián Egyesület   176
Jurić, Marko   104, 175
Jurics Márkó lásd Jurić, Marko

Kaćanski, Stevo   230
Kalafatović, Danilo   35
Kalangya Könyvtár   204–206, 213–214
Kalangya   
 198–199, 204–207, 213, 218–219, 225, 

231, 251, 254, 267, 277, 322
Kalendárium   61
Kállay Miklós   204, 219, 310
Kalmár Dávid   109
Kalmár Elemér   51
Kalmár Károly   176
Kanizsa lásd Magyarkanizsa
Kánya Kálmán   86, 204, 246
Kanyó Antal   53
Karađorđević, Pavle   225–226, 268
Karađorđević, Petar II lásd Péter, II.
Karakásevics Gábor   18
Kárász Miklós   298
Kardos Samu   69
Kármán Pál   137
Károly, IV.   60
Károlyi Mihály   11–12, 15, 19, 27, 57
Karsai Bertalan  53
Kártérítés   197, 216
Kasper Mihály   229–230
Kass László lásd Szegedi Emil
Kasziba István   176
Kaszinó Egyesületi Dalárda, Zombor   
 49, 176
Katanec, Mihovil   116
katholikus egyház lásd katolikus egyház
katolikus egyház   37–38, 237, 248, 251
katolikus egyházközségek   248
Katolikus Ifj úsági Egyesület   256
Katolikus Kör   66, 124, 247, 271
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Lalosevics Dusán lásd Lalošević, Dušan
Lalosevics János lásd Lalošević, Jovan
Lampel Béla   148
Lányi Ernő   245
Lapp, Joseph   290
László B. Jenő   148
László Ferenc   143, 148, 150
Laták István   184, 262
Lazić, Ðorđe   321
Léderer Dezső   69
Lelbach Antal   56
Lendvai József lásd Lendvay József
Lendvay József   89, 119, 133, 215
Lendvay Lajos   123
Lépes György   45
Leskovac, Mladen   153
Leszkovác Mladen lásd Leskovac, Mladen
Létmányi István   232
Letopis   127
Letopisz lásd Letopis
Lévay Alacker Anna lásd Lévayné Alacker 

Anna
Lévay Endre   254, 332, 335
Lévayné Alacker Anna   310, 335
Licht József   295
Lichtneckert Gerő   53
Liliomos   14
Linder Béla   16–17, 45, 47, 53, 58
Lipozenčić, Ladislav   263, 277
Lipozencsics László lásd Lipozenčić, Ladislav
Literária   191–192, 195, 207, 231
Ljotić, Dimitrij   229
Lord Rothermeer (Sidney Harold 

Harmsworth)   130
Lorković, Mladen   293, 307, 311
Lovászy Márton   48
Lovrekovics Párt   104
Lucia lásd Török Béláné   148
Lukácsi István   112
Lukić, Predrag   132
Lukics Predrág lásd Lukić, Predrag
Lukinić, Edo   93, 106
Lukinics Edo lásd Lukinić, Edo

Közművelődési Közösség lásd Horvátországi 
Magyar Közművelődési Közösség

községi autonómia   135
községi képviselő-testület   155
községi választások   125, 133, 239
Krafft   István   
 55, 77, 96, 102, 115, 124, 126, 128, 

229–230, 237, 251
Krámer Gyula   
 277–278, 280, 301, 309, 314, 323
Krámer Imre   207
Kristály István   148, 153, 158, 179, 260, 303
Kucora   14
Kudela Géza   24
Kúla   66
kulturális fejlődés   129
kulturális intézmény   282
Kulturbund   
 88–89, 163, 173, 237, 261, 263, 269, 280
kultúrparlament   271, 277
Kun György   35
Kuncz Aladár   169–172
Kunszabó András   53
Kunszabó György   261
Kunyi Mihály   335
Kurcz Henrik   112
Kuszin János   69, 118
Kutas-puszta   53
Kuthy Jenő   53
Kührner Béla   202, 272
Kührner Béláné   272
Külföldi Magyarokat Hazatelepítő Bizottság 

lásd Külföldi Magyarokat Hazatelepítő 
Kormánybizottság (KMHB)

Külföldi Magyarokat Hazatelepítő 
Kormánybizottság (KMHB)   288–289

különálló társaság forma   147
Kvaternik, Slavko   281
Kvazimodo Braun István   145, 148

Lakis János   69
Lalošević, Dušan   14
Lalošević, Jovan   11, 23, 130
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magyar képviselő   157
Magyar Kisebbség   
 76, 85, 91, 106, 127, 162, 182, 200
magyar kisebbség helyzete   145
magyar kisebbség jogai   205
magyar kisebbség ügye   115
magyar középiskola   78, 80, 106
magyar középosztály   111
Magyar Közművelődési Egyesület   
 53, 71, 157, 172, 185–186, 191, 202, 208, 

215, 220, 224, 240–241, 251, 256, 259, 
265, 271, 277

Magyar Közművelődési Egyesület, 
Nagybecskerek   

 53, 71, 157, 172, 185–186, 191, 202, 208, 
240, 277

Magyar Közművelődési Egyesület, Zombor   
 215, 220, 224, 241, 251, 256, 259, 265, 271
Magyar Közművelődési Szövetség   134
magyar kulturális egyesület lásd magyar 

kultúregyesület
magyar kulturális kataszter   156
magyar kultúregyesület   
 127, 261, 264–265, 269
magyar kultúrparlament   271
Magyar Kultúrszövetség   269, 271, 280
Magyar Megújhodás Pártja   327
Magyar Megújulás Pártja   317
magyar műkedvelő előadás   108, 116
magyar művelődési egyesület   148, 269
magyar nagybirtokos   44
Magyar Nemzeti Szocialista Párt   317
Magyar Nemzeti Tanács   11–14, 16, 19
Magyar Népkör   
 141, 146, 148, 251, 262, 271
Magyar Népkör, Óbecse   251, 271
magyar népszámlálás (1921)   28
magyar nyelv művelése   270
magyar nyelvű általános iskolai 
 tagozatok   240
magyar nyelvű gimnázium   44
magyar nyelvű polgári iskola   143
magyar nyelvű tagozat   165

Lungulov, Radivoj   119, 123, 201
Lyotics Dimitrij lásd Ljotić, Dimitrij

Maček, Vladimir   
 146, 206, 208, 226, 230, 233, 263, 270
Macsek Vlatko lásd Maček, Vladimir
Macskovics Benedek   85
Magarašević, Aleksandar   252
Magarašević, Dimitrije   252
Magarásevics Sándor lásd Magarašević, 

Aleksandar
Magiszter lásd Kiss Vilmos
Magossy Antal   259
Magvető   60, 98, 137, 151, 289, 318
magyar állami polgári iskola   44
magyar általános (és közép-) iskolák   42
magyar birtokosok   153
magyar diákok   202
magyar egyetemek   71
Magyar Egyetemi Hallgatók 

Kultúregyesülete, Zágráb   
 201, 205, 264, 273
magyar egyetemi hallgatók   254, 264
magyar egyetemista   176, 192
magyar földbirtokos   186
magyar földnélküli paraszt   106
magyar hagyományok   311
magyar hivatalnoki kar   38
magyar hivatalnokok   78
Magyar Iparos Dalárda, Zombor   131
magyar irodalom   125, 127
magyar iskola   
 65, 89, 96, 147, 213, 240
magyar iskolák és egyesületek vagyona lásd 

magyar iskola
magyar iskolák megszüntetése lásd magyar 

iskola
Magyar József   61
Magyarkanizsa   80, 95
Magyar Kaszinó, Nagybecskerek   88
Magyar Kaszinó, Újvidék lásd Magyar 

Polgári Kaszinó, Újvidék
magyar katolikusok   233



■ 356 ■ Magyarok a Vajdaságban   ■■  

Magyarországi Délszláv Szociáldemokraták 
Pártja   27

Magyarországi Szociáldemokrata Párt   58
magyarság   124–125, 127, 155, 159, 199, 286
magyarság kulturális helyzete   127
magyarság létszáma   192
Major István   202
Majoros József   133
Majtényi Mihály   170, 245
Maksimović, Božidar   118, 164, 321, 332
Maksimović, Svetislav   173
Makszimovics Bozso lásd Maksimović, 

Božidar
Makszimovics Szvetiszláv lásd Maksimović, 

Svetislav
Malagurski, Albe   11, 103
Malagurski, Joško   175
Malagurszki Albe lásd Malagurszki Albe
Malagurszki Joskó lásd Malagurski, Joško
Mamuzsics József   52
Mándics Mihály   31
Manojlović, Dušan   11, 18, 40, 130
Manojlović, Vladislav   127, 129
Manojlovics Dusán lásd Manojlović, Dušan
Manojlovics Vladiszláv lásd Manojlović, 

Vladislav
Mara Jenő   52, 69, 71, 88, 94, 118, 134, 148, 

330
Mária Kongregáció   51
Marinković, Voja   198
Marinkovics Voja lásd Marinković, Voja
Marković, Dušan „Srbenda”   13
Markovich Mihály lásd Majtényi Mihály
Marković, Lazar   13
Markovics Lázár lásd Marković, Lazar
Márkovics Sz. Dusán lásd Marković, Dušan 

„Srbenda”
Markušev, Milan   104
Markusev Milán lásd Markušev, Milan
Maros   14
Marosy Ferenc   293, 295, 310–311
Marseille   225–226
Marton Andor   71, 97, 188

magyar oktatás   252
Magyar Olvasókör dalárdája, Szabadka   
 259, 277
Magyar Olvasókör énekkara, Szabadka   
 245, 247
Magyar Olvasókör gyermekszínháza, 

Szabadka   272, 319
Magyar Olvasókör   
 62, 91, 202, 241–242, 245–247, 251–254, 

259, 261, 263–265, 268, 270, 272, 277, 
307, 310, 319

magyar osztály   165, 174
Magyar Párt   
 52–56, 61, 65–66, 68–70, 73, 75–82, 85, 

87–89, 91–98, 101–108, 115, 117–119, 
123–128, 130–134, 137, 140, 143, 146, 
151, 155–156, 158, 163, 174–175, 180, 
183, 190, 201–202, 229–232, 240–241, 
254–255, 261, 266, 269

Magyar Párt programja lásd Magyar Párt
magyar pedagógus   66
Magyar Polgári Kaszinó, Újvidék   174, 274
Magyar Radikális Párt   90, 92–93, 98
magyar radikálisok   116
Magyar Revíziós Liga   131
magyar sajtó   278
magyar színház   52, 135
Magyar Szó   332, 336
Magyar Szociáldemokrata Párt   18, 25
Magyar Tanácsköztársaság   28, 57
magyar tanerők nyelvvizsgája   223
magyar tanító(k)   
 37, 78, 136, 147, 165, 174, 200, 239–240, 

252, 270
magyar tanítói utánpótlás   252
magyar tanítóképzés   78, 240, 270
magyar tanítóképző   200, 218
magyar tannyelvű általános iskola   66
Magyar Újság   56, 58, 67
magyar vasutas(ok)   37, 116–117, 119, 128
Magyari Domokos   61
magyar–jugoszláv viszony   115
Magyarok Naptára   119
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Milutinović, Nikola   175, 315
Milutinović, Obrad   321
Milutinovics András   102
Milutinovics Nikola lásd Milutinović, Nikola
Mironiczky Iván   329
Mirosavljević, Kosta P.   13
Mirosavljević, Lazar   13
Miroszávlyevics Lázár lásd Mirosavljević, 

Lazar
Miroszávlyevics P. Koszta lásd Mirosavljević, 

Kosta P.
Mišić, Živojin   17
Moč, Aleksandar   15–16
Mócs Sándor lásd Moč, Aleksandar
Mohács   27
Mohácsi Gyula   124
Mohácsy Pál   89, 158
Mohol   79, 143
Molnár Gyula   300
Molnár József   93
Molnár Mihály   104
Molnár Sándor   269
Molnár Sz. Vince   70
Molter Károly   170, 321
Monašević, Dušan   13
Monásevics Sz. Dusán lásd Monašević, 

Dušan
Monoki Gyula   69
Monostorszeg   307
Móricz Zsiga lásd Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond   198, 223
Moser, Hans   251
Moser János lásd Moser, Hans
Mošorinski, Svetozar   27
Mozsor   301, 330
Muhi Pál   202
Mukits Simon   110
Munk Arthur   158
Munkás   59
munkatábor(ok)   331
Muraköz   
 20, 28, 38, 51, 60, 275, 280–282, 293, 

295–296, 308

Marton Mátyás   54
Martonos   14, 86, 123
második bécsi döntés   272
Matica srpska   241
Matić, Milan   16
Matić, Milivoj   16
Mátics dunai bán lásd Matić, Svetomir Lj.
Mátics Márton   18, 31
Mátics Milán lásd Matić, Milan
Matić, Svetomir Lj.   184
Matić, Vojislav   302
Mátics Milivoj lásd Matić, Milivoj
Matijevics István   16, 18
Matković, Dobrica   229
Matkovics Béla   12, 103, 229
Matkovics Dobrica lásd Matković, Dobrica
Mayer-Mara Jenő   330
Mayer Ottmár   299
memorandum   66
Mérő Ignác   69, 130
Mérth József   202, 286
Merzweiler Antal   119
Meskó Zoltán   19
Mesterházy Ambrus   80–81
Mészáros Ádám   97
Mészáros József   97
Metikoš, Milan   217
Metikosz Milán dr. lásd Metikoš, Milan
mezőgazdaság   48, 134, 183, 238
mezőgazdasági szakiskola   48, 238
Micheli Gyula   323
Mihajlović, Draža   280, 330
Mijatov, Milorad   18
Mijatov Milorád lásd Mijatov, Milorad
Milađev, Sava   170
Miladinović, Slobodan   18
Miladinovics Szlobodán lásd Miladinović, 

Slobodan
Milić, Todor   321
Milkó Izidor   53, 134, 141, 143
Milodanović, Simon   16
Milodánovics Simon lásd Milodanović, 

Simon
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Nagybecskerek   
 14,19, 31–32, 35, 65, 71, 80, 93, 242, 320, 

327, 330
Nagybecskereki Magyar Kultúregyesület   

231
nagybirtok elidegenítési és megterhelési 

tilalmáról szóló szabályrendelet   30
nagybirtok részleges kisajátításáról szóló 

szabályrendelet   36
nagybirtok(ok)   30, 36
nagybirtokos(ok)   44, 186
Nagykikinda   32, 280
Nagy-Szerbia   18
Nánássy Károly   216
Nánay Csaba   176
Napló   
 6, 95, 101, 170, 172–174, 176, 180, 182–

184, 188, 195, 198, 200–202, 205–207, 
211, 216–217, 220, 225–226, 230, 237, 
239, 251, 254, 269, 277

Narancsik Zoltán   260
Narodna odbrana   201, 224, 280
Narodna reč   201
Narodna Recs lásd Narodna reč
Návay Pál   119
Nedeczky Jenő   18
Nedić, Milan   265
Nédics Milán lásd Nedić, Milan
Negyvennyolcas Függetlenségi Párt   65
német gimnázium   312, 318
Német Imre   67
német kisebbség   137
német középiskola   91
német párt   55, 126
Német Párt   77, 93, 95, 102, 104, 133
Németh Antal   294
Németh Géza   299
Németh Kálmán   286–287, 330
Németh László   217
németség létszáma   124
németség(ek)   88–89
nemzeti (elszerbesítési) érdekek   45
Nemzeti Igazgatóság   19, 23, 27

Murán túli terület   286
Muraszombat   298
Muraszombati Állami Gimnázium   
 312, 319, 329
Muraszombati Állami Kereskedelmi 

Középiskola   312, 318, 329
Muraszombati Állami Polgári Leányiskola   

312, 319, 329
Muravidék   38, 51, 60, 282
Muskátli   267
múzeum   272
Muzslya   237
Müller Antal   175
Müller János   127
Műpártolók Köre   24
művelődési egyesületek szabad 
 működése   136

Nacsa Lajos   52, 98
Nádosy Lajos   111
Nagy Ádám János   104
nagy- és középbirtokok kisajátítása   25
Nagy Ferenc   53
Nagy István   296
Nagy Iván   
 215, 229–230, 232–233, 237, 240, 

254–255, 264, 268–269, 287, 309, 327
Nagy Iván-féle mozgalom   215
Nagy János   16
Nagy József   67
Nagy Mátyás   233
Nagy Miklós   308, 328
Nagy Nemzetgyűlés   18, 26
Nagy Nemzeti Tanács   18
Nagy Ödön   
 53, 69, 79–80, 87, 94, 97–98, 101, 108, 

119, 123–124, 127, 130, 132, 184, 190, 
216, 225, 247, 255

Nagy Sándor   254
Nagy Szerb Nemzetgyűlés (Velika narodna 

skupština)   18
Nagy Valér   291, 319
Nagy Vilmos   300
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Nikolić, Stevan   142
Nikolics Szteván lásd Nikolić, Stevan
Ninčić, Momčilo   
 86–87, 95, 102, 110, 115–116, 118, 128
Nincsics Momcsiló lásd Ninčić, Momčilo
Nineslinski, Jovan   18
Nógrády Dezső   184
Nojcsek Géza   69, 140, 247
Nojcsek Tusi   246
Nova pošta   302, 311, 317, 321
Novákovits Béla   284–285, 289, 295
Novoszel Andor   139, 141

Nyárai Rezső   52
nyelvhasználat   136
Nyilaskeresztes Párt   317
nyolcosztályos magyar gimnázium   65
Nyugat   169
Nyúl József   158

Óbecse   14, 41, 44, 77, 81
Óbecsei Helikon   148
Óbecsei Járás   317–318, 320, 329
óbecsei razzia   314
Óbecsei Újság   36, 60
Ober Károly   97
Obznana   48, 53, 56, 98
oktatási intézmények államosításáról szóló 

törvény   48
oktatási miniszter   46
oktatási minisztérium rendelete   51, 130
oktatási törvény   44–45, 147, 163–164
oktatással kapcsolatos sérelmek   61, 78, 156
oktrojált alkotmány   189, 209
Olasz Nemzeti Tanács   14, 19
Ómoravica   90, 137, 237
Ópalánka   318
optálás   23, 41, 80, 282
optáltak   62, 91
Országos Földbirtokrendező Bíróság 
 (OFB)   298
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

(OMGE)   311

Nemzeti Igazgatótanács   20
nemzeti kisebbség(ek)   31, 77, 127
nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

egyezmény   31
Nemzeti Radikális Párt   104
nemzeti-nemzetiségi megoszlás   297
Nemzeti Tanács   42
Nendtvich Andor   17, 45
nép- és középiskolák   29
Népfőiskola   299
népiskolai törvény   29
Népkör   
 7, 29, 52–53, 61–62, 74, 78, 108, 110–

111, 118, 123, 125, 134–136, 139–141, 
143–144, 146, 148, 150, 157–158, 
181–182, 184, 189, 198, 200, 203, 207, 
223–225, 230–231, 241, 251, 261–262, 
271, 277, 335

Népkör, Óbecse   184, 262, 271, 277
Népkör, Szabadka   
 7, 29, 52–53, 61–62, 74, 78, 108, 110–

111, 118, 123, 125, 134–136, 139–141, 
143–144, 146, 148, 150, 157–158, 181–
182, 189, 198, 200, 203, 207, 223–225, 
230–231, 241, 251, 261, 277, 335

népoktatási törvény   163
népszámlálás   26, 51–52, 182–183
Népszava   25, 58
Népszövetség Tanácsa   136, 226
Népszövetség   
 91, 131, 159, 162, 164, 170, 185, 187, 

189–190, 195, 208–209, 213, 225–226, 
231, 254

Nešić, Pavle   81
Neujahr Gusztáv   98
Neuner Vilmos   110, 133
névelemzés   283
Neven   17, 116, 267
névvegyelemzés lásd névelemzés
Nickl Alfréd   110, 285
Nikić, Fedor   181, 183, 220
Nikics Fedor lásd Nikić, Fedor
Nikolić, Branko   321
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Pancsova   14
Pandurovics László lásd Pandurović, 

Vladislav
Pandurović, Vladislav   23
Pap Dániel   214
papi utánpótlás   39, 237
papnevelés   270
Papp Menyhért   70
Parčetić, Ivan   296
Párizs   23, 27
párizsi békekonferencia   24, 30
párizsi békeszerződés   197
párizsi béketárgyalások   24, 27, 31, 35
parlamentben lezajlott lövöldözés   150
parlamenti választások   
 77, 189–191, 203, 230, 255
partizánalakulatok   330
partizánegységek   330
partizánharcok   318
partizánmozgalom   321
partizán(ok)   300–301, 307, 318, 330–331
partizánosztag   301
Pašić, Nikola   
 27, 46, 51, 55, 58, 66, 92–93, 105, 116, 

119, 157
Pasics Nikola lásd Pašić, Nikola
Pásthy Ferenc   262
Pásthy Máté   130
Pászthy Sándor   323
Pataki Antal lásd Pataky Antal
Pataki Cora lásd Pataky Cora
Pataki László   245, 335
Pataky Antal   215
Pataky Cora   335
Patarcsics Gábor   105
Patócs Béla   69
Pauk János   69, 101
Pavlas, Ignjat   12–13
Pavlasz Ignyát lásd Pavlas, Ignjat
Pavle régensherceg lásd Karađorđević, Pavle
Pavlović, Boško   15
Pavlovics Boskó lásd Pavlović, Boško
Pećanac, Kosta   280

országos magyar kultúregyesület   261, 
264–265

Országos Magyar Párt   
 66, 86, 94, 101, 118, 126, 137, 184, 190, 

230, 232, 240, 255, 265, 268–269
Országos Menekültügyi Hivatal   24
országgyűlési választások   130
ortodox egyház   199, 234, 251, 319
Ostojić, Selimir   157, 162
Ószivác   37, 331
Osztoics Szelimir lásd Ostojić, Selimir
Óverbász   14
óvoda   238, 320

Ömböli Márton   69
önálló adminisztratív státusz   290
Önálló Demokrata Párt   206
önkormányzat   270
önkormányzati választások   242
örök barátsági szerződés   273
Őrszállás   331
Őrtűz   189
összlakosság száma   46

Paál Sándor   272
pacifi kálás végrehajtása   283
Pacsér   108, 237
Paja János   133
Pál régensherceg lásd Karađorđević, Pavle
Pál Tamás   61
Palánka   318
Palásthy Ede   104
Palásthy Ödön   
 53, 69, 87, 89, 98, 102, 124, 127, 129–130, 

170, 190, 202
Palásti György   47
Pálff y Gyula   67
Pálff y István   67
Pálfi  János   97
Palics   299
Pálinkás Simon   56
Pallavichini György gróf   32
Pancsevói Református Egyházi Élet   151
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Platthy Pál   313, 321
Pleszkovics Lukács   
 11, 13, 16, 53–55, 62, 73, 78, 85, 89, 96, 

104, 115, 123, 133–134
Pleszkovits Lukács lásd Pleszkovics Lukács
Polácsi János   36, 42, 45
Polgár Andor   32
Polgár András   117
Polgári Fiú- és Leányiskola   312, 318, 328
polgári iskola   48, 143, 296
polgári iskolák   192, 211
Polgári Magyar Kaszinó, Újvidék lásd 

Magyar Polgári Kaszinó, Újvidék
Polgári Magyar Olvasókör, Bácsfeketehegy   

265
polgári   29, 44–45
Politika   
 128, 135, 192, 224–225, 253
Popović Milán lásd Popović, Milan
Popović, Daka   140, 150, 161, 164, 225
Popović, Milan L.   
 287, 289, 308–310, 317, 320
Popović, Miloš   321, 330
Popović-Soko, Laza   15
Popovics Dáka lásd Popović, Daka
Pospe Ferenc   67
Prčič József   79
Prcsics József lásd Prčič József
Preradović, Aca   225
Prerádovics Áca lásd Preradović, Aca
Prešić, Bogoljub   13
Presics Bogolyub lásd Prešić, Bogoljub
Pribičević, Svetozar   
 41–42, 70, 143, 261, 287
Pribicsevics Szvetozár lásd Pribičević, 

Svetozar
Pribicsevics-féle iskolatörvény   237
Pribicsevics-párt   106, 119, 127
Profuma Béla   97
Prokesch Mihály   277
Prokopy Imre   
 16, 78, 87, 89, 97–98, 108, 116, 123–124, 

127, 130, 134, 136, 156, 159, 162, 164, 

Pecze Sándor   70
Pécs   
 6, 18–19, 23, 25, 27, 32–33, 36, 42, 

44–45, 47–48, 51, 53, 56–57, 59–60
Pécs–baranyai Köztársaság   51, 56, 58
Pécsi Nemzeti Tanács   18
Pécsi Szocialista Párt   48
Pejović, Labud   299
Pekić, Petar   31
Pekics Péter lásd Pekić, Petar
Pekló Béla   97
Pélmonostor   28, 88
PEN Club   217
Pendzsics György   16
Pernár Iván   143
Perović, Ivan   225
Perovics Iván lásd Perović, Ivan
Pester Lloyd   117
Pesti Napló   17
Petényi József   49, 202, 215
Péter királyi herceg lásd Péter, II.
Péter, II.   225, 291
Péterréve   131
Pétervárad   284, 315
Pető Sándor   70
Petrányi Ferenc   148, 204
Petrović, Branko   69
Petrović, Dušan   16
Petrović, Jovan   28
Petrović, Milan   13
Petrović, Miloš   321
Petrović, Nikola   331
Petrović, Veljko   146
Petrovics Bránkó lásd Petrović, Branko
Petrovics Dusán lásd Petrović, Dušan
Petrovics János lásd Petrović, Jovan
Petrovics Milán lásd Petrović, Milan
Petrovity Velykó lásd Petrović, Veljko
Petyánác Koszta lásd Pećanac, Kosta
Pinkert István   202
Piri György   53
Piukovich József   78, 327–329
Piukovics Ferenc   31
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170–171, 185, 187, 190, 195, 208–209, 
211, 213

Proleter    293
Protić, Stojan   55, 157
Protić, Vasa   285
Prótics Sztojan lásd Protić, Stojan
Pucely-féle szlovén földműves párt   77
Pummer Béla   255
Pummer Sándor   233, 254, 264
Purković, Stevan   233
Purkovics Szteván lásd Purković, Stevan

Quasimodó lásd Kvazimodo Braun István   
145, 148

Rabstein Mátyás dr.   53, 102, 133, 215
Račić, Puniša   143
Racics Punisa lásd Račić, Puniša
Rácz István   123–124, 135
Ráczko Dezső   176
Raczkó Ilona   259
Raczko Mihály   176
Racsmány István   270
Radić, Pavle   143
Radić, Stevan   89, 115, 131, 142–143
Radics István lásd Radić, Stevan
Radics Pávle lásd Radić, Pavle
Radicsevich Sándor   202, 229, 232
Radics-párt   
 77, 98, 101, 104, 116–117, 119, 127, 
 133, 143
Radikális – Radics-párti koalíció   117
Radikális Párt   
 13, 46, 55, 73–74, 77, 79, 90, 98, 104, 

118, 124, 126, 133, 181
Radikális Polgári Párt   65
Radó Imre   139, 141, 148, 191, 207, 220
Radonić, Jovan   104
Radonics Jován lásd Radonić, Jovan
Radovanović, Živko   294
Radvány Károly   70
Rafailović, Miloš   116
Rafajlovics Milos lásd Rafailović, Miloš

Ráics Balázs lásd Rajić, Blaško
Ráics Szvetiszláv lásd Rajić, Svetislav
Rajić, Blaško   11, 16, 18, 31, 79, 277
Rajić, Svetislav   27, 56, 59, 240
Rajics Szvetiszláv lásd Rajić, Svetislav
Rajmund Albert   104
Rák Elek   176
Rapallói Szerződés   46
Rapp Dezső   45
Rátz János   133
Ravasz László   318
razzia   301, 307–309, 314, 319, 321, 323
Reč   132
Recs lásd Reč
Récsey János   130
református egyház   171, 311
Református Egyházi Dalárda, 
 Ómoravica   245
Református Egyházközösség   35
református lelkész   47, 264
Református Magyar Egyházközösség   268
református   39, 60, 264, 311
Regeljac, Stevan   142
Regelyac Szteván lásd Regeljac, Stevan
régenstanács   226
Regényi József    246
Reggeli Újság Közművelődési Tanácsa    243
Reggeli Újság lexikona   303
Reggeli Újság   
 155, 163, 165, 169, 172–176, 179, 181, 

183, 187, 198, 208, 214, 224, 231, 
237–238, 243, 255, 260, 272, 302, 321

Régi Csetnikek Társasága   280
Regőc   331
Reiger Imre   53
Reiger Mihály   101
Rendelet    46, 51
„rendezetlen” állampolgárság lásd 

állampolgárság
Reöck Andor   243
repülő bíróság   298
Reszler Ilona   254
revízió   239
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revíziós tervek   242
Richter János   245, 272
Riffl   Sándor   32–33
Rigó István   53
Ristić, Božidar   247
Rodić Raphael   39, 76
Római Katolikus Munkásegyesület   66
Roth, Otto   24
Rothermere-akció   142
rögtönbíráskodás   282
rögtönítélő bíróság   32, 294–295, 299–300
Ruby Gyula   69
Rudics Simon   31
Rukovina, Ivan    331

S.H.S. állam lásd Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság

S.H.S. Királyság református keresztyének 
egyházi lapja lásd Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság református keresztyének 
egyházi lapja

S.H.S. királysági református egyházmegye 
lásd Szerb–Horvát–Szlovén királysági 
református egyházmegye

Saághy György    264
Säemann   137, 151
Saint Germain-en-Laye    31
Sajkás   300, 308, 310, 331
sajkási magyarok   331
sajkási razzia lásd sajkás-vidéki razzia
Sajkás-vidék   97, 307, 309–310
sajkás-vidéki razzia   301, 308–309, 321
Sajkásszentiván   14, 307
Salamon József   259
Samouprava   239
Sándor, I.   154
Sándor, II.   87, 90
Sánta György lásd Sántha György
Sántha György   
 53–54, 66, 68–70, 73, 81, 85–86, 89–92, 

94, 97, 101, 103, 115, 118, 123–124, 143, 
184, 229, 274

Šaranović, Momčilo   294, 299

Sáray-Szabó Krisztina   67
Sauerborn Mária   272
Schäff er Gyula   70
Schaff er Pál   295
Scheib Károly   202
Schick Károly   112
Schlachter Ádám   237, 255
Schuh Gyula   245
Schumacher János   96
Schumacher Sámuel   115
Sebestyén Antal   67
Sebők József   133
Šećerov, Slavko   26, 37, 89, 91, 106, 141
Sepp, Janko   280
Sepp, Spreizer   327
Setyerov Szlávkó lásd Šećerov, Slavko
Severna Zvezda   201
Šević, Aleksandar   335
SHS állam lásd Szerb–Horvát–Szlovén 

Királyság   
 12, 16, 19–20, 23–24, 26, 31, 35, 37–38, 

41, 43, 46, 48, 51, 56, 60, 65, 70, 76, 81, 
98, 117, 123, 151, 282

SHS királysági református egyházmegye 
lásd Szerb–Horvát–Szlovén királysági 
református egyházmegye

SHS Nemzeti Tanács lásd Szerb–Horvát–
Szlovén Nemzeti Tanács   11–12

Sijačić, Janko   132
Simin, Milan   294
Simon Mihály   298
Simonović, Milan   251
Singer Béla   119
Sinkovics Ferenc   70
Sipos János   98
Skalin Károly   184
Skorenovac lásd Székelykeve
Skrabány Endre    217
Slezák Nándor   97
Slobodna Vojvodina   331
Službene novine   
 41–42, 67, 164, 171, 200, 263
Smiljanov, Radovan   294
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Sok Lajos   97
Soltész János   45
Sombori Református Keresztyén Egyházi 

Élet   151
Somogyi Pál   148, 153
Somorja Sándor   254
Sóti Ádám   54, 68–69
Sóváry Zoltán   101, 157
Sőreghy Imre   298
Spanyol József   130
Speizer József   175
Spitzer István   203
Sraškić, Milan   215
Srpski narodni odbor (Szerb Nemzeti 

Bizottság)   13–14, 18
Stadler Aurél   81, 179
Stadler Géza   112
Stajić, Spasoje   56
Stajić, Vasa   11
Stakić, Stojan   16
Stakić, Svetozar Labud   16
Stanković, Radenko   225
Stanković, Svetislav   240, 245, 252, 255
Stanković, Svetozar   131, 141, 321
Stanojević, Kosta   27
Starakanjiža lásd Magyarkanizsa
Staramoravicai Református Keresztyén 

Egyházi Élet   151
Stark Jenő   18
Statisztikai Évkönyv (Statistički 
 godišnjak)   51
Statisztikai Tudósító   99, 182
Stefanović, Ljubomir   14
Stefanović, Vlada   14
Steinmetz István   45
Stella Adorján   56
Stern Emil   254
Steuer György   292
Stipić, Lazar   203
Stock Károly   112
Stockel Ottó   215
Stojadinović, Milan   
 231–232, 240, 251, 255, 260, 285

Stolcz Ferenc   112
Stöger-Steiner, Rudolf   14
Strasser Géza   241
Stratimirović, Radivoj   14
Streliczky Dénes lásd Strelitzky Dénes
Strelitzky Dénes   
 69, 78, 87, 89, 94, 97–98, 101, 108, 

119, 124, 128, 130, 132, 134, 137, 143, 
145, 149–150, 156, 160, 184, 190, 200, 
208, 211, 224, 229–230, 232, 240, 242, 
245–247, 251, 254, 261, 268–269

Sturcz József   31
Subakov, Isidor   81
Šubašić, Ivan   263, 268, 270
Subasics Ivo lásd Šubašić, Ivan
Subotić, Dušan   134
Suboticai Református Élet   151
Svachulay Zoltán   32–33
Svalb Miklós   223–224
Svinjarev, Miladin   13, 16

Sz. H. Sz. Királysági Református Árvaház 
alapszabályai lásd Szerb–Horvát–Szlovén 
Királysági Református Árvaház, 
Bácsfeketehegy

Sz. H. Sz. Királysági Református Árvaház 
lásd Szerb–Horvát–Szlovén Királysági 
Református Árvaház, Bácsfeketehegy

szabad birtokvásárlás   252
Szabad Vajdaság   332, 335–336
Szabadka   
 11–19, 24–25, 27, 53, 86, 129–130, 140, 

173, 263, 281
Szabadkai Állami Fiúgimnázium   292
Szabályrendelet a hadiönkéntesekről (Uredba 

o dobrovoljcima)   33
Szabó B. Ferenc   243
Szabó Ferenc lásd Szabó S. Ferenc
Szabó György   254, 286
Szabó Hangya Márton   52
Szabó János   158, 176
Szabó Mihály   296
Szabó S. Ferenc   214, 220
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Szentgotthárd   139
Szenti Imre   69
Szentiványi Dezső   80
Szenttamás   41, 54, 308
szenttamási razzia   308
Szépliget   14
Szerb–Bunyevác Nemzeti Tanács   12
Szerb Demokrata Párt   126, 209
Szerbek, Horvátok, Szlovének királyságának 

alkotmánya   51
szerb–horvát–szlovén állam lásd Szerb–

Horvát–Szlovén Királyság
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság   
 12, 16, 19–20, 23–24, 26, 31, 35, 37–38, 

41, 43, 46, 48, 51, 56, 60, 65, 70, 76, 81, 
98, 117, 123, 151, 282

Szerb–Horvát–Szlovén Királysági 
Református Árvaház, Bácsfeketehegy   75

Szerb–Horvát–Szlovén királysági református 
egyházmegye   90, 112, 137

Szerb–Horvát–Szlovén Királyság református 
keresztyének egyházi lapja   60

Szerb–Horvát–Szlovén Nemzeti Tanács   11
szerbesítés   44–45, 249
Szerb Királyság   18
szerb–magyar köztársaság   31, 57–60
Szerb Matica   148, 175, 269, 314, 319
Szerb Nemzeti Igazgatóbizottság   19
Szerb Nemzeti Igazgatóság   19
Szerb Nemzeti Színház   111
Szerb Nemzeti Tanács (Srpsko Narodno 

Veće)   13, 15–17, 19–20, 25–26, 330
szerb ortodox püspökség lásd budai szerb 

ortodox püspökség
Szerb Radikális Párt   117–118, 123, 209
szerb telepesek   109–110
szerb-horvát egyezmény   264
szerbiai népiskolai törvény (1904)   29, 164
Szerémség   14–15, 48, 246, 331
Szervezett Munkás   109, 125
Szeverna Zvezda lásd Severna Zvezda
SZHSZ Királyság lásd Szerb–Horvát–

Szlovén Királyság

Szabó Zoltán   137, 151
szabotázs   296, 307
szabotázsakció   294–295
szakközépiskola   29, 44
Szalay Antal   112
Szamouprava lásd Samouprava
Szántó Gábor   
 53, 62, 92, 125, 134, 140, 163, 172, 181, 

183, 185, 187–188, 191–192, 195, 198, 
200, 215, 225–226, 229–231, 237, 245, 
247, 251, 255–256, 268

Szántó György   159
Szántó Róbert   
 74, 78, 94, 101, 109, 118, 125, 134, 136, 

141, 143, 145, 148, 150, 153, 159
Szántó Simon   69
Szarka Lajos   123
Szaulits Antal   56
Szedlár József   67
Szeged   20, 296–298
Szegedi Emil   43, 267
Szegedi Imre   263
Székely Áron   68–69
székelyek   289, 293
Székely József   142
Székelykeve   237
székely telepek   300, 325
székely telepesek   291
Székely Zoltán   102
Szekér Imre   307
Szekszárdi Ferenc   124, 127
Széll Ede   286
Szemes József   69
Szendrey Ágoston   280, 285
Szent Cecília Egyházi Énekkar   82
Szenteleky Kornél Irodalmi Társaság   
 240, 251, 321–322
Szenteleky Kornél   
 43, 143, 145, 148, 159, 162, 176, 179, 189, 

214, 218–219
Szenteleky Társaság lásd Szenteleky Kornél 

Irodalmi Társaság
Szentgáli Boday József   243
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Sztipics Lázár lásd Stipić, Lazar
Sztirlich Béla   133
Sztojadinovics-kormány   245
Sztojadinovics Milán lásd Stojadinović, 

Milan
Sztójay Döme   
 283–284, 289, 292, 296, 328
Sztojkov Mózes   41
Sztratimirovics Radivoj lásd Stratimirović, 

Radivoj
Sztrelitzky Dénes lásd Strelitzky Dénes
Sztrilich Béla   104
Szubotics Dusán lásd Subotić, Dušan
Szudárevics Ferenc   11, 31
Szűcs László   299
Szüszner Kálmán   35
Szvinyarev Miladin lásd Svinjarev, Miladin

Tábori Gyula   265
Tahy István   323
Takács Antal   119
Takács Ferenc   98
Takács József   53
Tamás Ferenc   256
Tamaskó József   237
tanár(ok)   66, 320
tanerő   238
tanító(k)   78, 128, 248
tanítói állás   239
tanítóképezde lásd tanítóképző   238
tanítóképzés   270
tanítóképző főiskola   30
tanítóképző   
 89, 128, 130, 198, 218, 238, 296
Tapavica, Đoko   128
Tapavica Gyókó lásd Tapavica, Đoko
tartománygyűlés   
 124, 125–127, 129, 142, 155
tartománygyűlési választások   124
Tatić, Pavle   13
Tatics Pávle lásd Tatić, Pavle
Tauber   89
Tavankút   65

Szigethy Béla   243
Szijacsics Jankó lásd Sijačić, Janko
Szilágyi Nándor   101
Szilberleitner Ferenc   174
Szimonovics Milán lásd Simonović, Milan
Szimrák Béla   70
színház   74
Sziráky Dénes Sándor   158, 207
Szirmai Károly   
 154, 179, 182, 184, 189–190, 213, 

215–217, 220, 245, 251, 277
Szivác   102
Szlávik Sándor   243
Szlavónia   14, 66
Szlezák Rezső   47
Szmik Gyula   247
Szociáldemokrata Párt   77
Szocialista Párt   46, 71, 77, 104
Szombathelyi Ferenc   
 296, 300–301, 307–308
szórványmagyarság   246
szórványmagyarság hazatelepítési 
 akciója   315
szórványok gondozása   147
Szőke István   294
Szőlősi József   229
Szövetséges és Társult Hatalmak   31
Szpahó-csoport   77
Szraskics Milán lásd Sraškić, Milan
Sztáics Vásza lásd Stajić, Vasa
Sztájics Szpaszoje lásd Stajić, Spasoje
Sztákics Labud Szvetozár lásd Stakić, 

Svetozar Labud
Sztákics Sztoján lásd Stakić, Stojan
Sztankovics Radenko lásd Stanković, 

Radenko
Sztankovics Szvetozár lásd Stanković, 

Svetozar
Sztáribecseji járás   81, 174
Sztefánovics Lyubomir lásd Stefanović, 

Ljubomir
Sztefánovics Vláda lásd Stefanović, Vlada
Sztipics Károly   130
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Torontáli Közművelődési Egyesület lásd 
Torontáli Magyar Közművelődési 
Egyesületet

Torontáli Magyar Közművelődési Egyesület, 
Nagybecskerek   52–53, 139, 205, 225

Torontálvásárhely   67, 86, 317
Tóth Bagi István   216, 261
Tóth Bálint   151
Tóth Ferenc (Nagybecskerek)   69, 94, 97
Tóth Ferenc (Torontálvásárhely)   69
Tóth József   70
Tóth Márton   105
Tóth Miklós   70
Tóth Sándor   103
Tovább   214
Tököli Száva   241
Tölgyessi Péter   103, 124, 127
Törley Bálint   
 41, 53, 61, 69, 74, 90–92, 94, 107, 112, 

124–125, 134, 156
Török Béláné   148
Török Mária   170
Török Máté   70, 124
Törökbecse   44, 320
Trgovinski glasnik   203
Trianon   55
trianoni békediktátum   70
trianoni békeparancs   155
trianoni békeszerződés   38, 40, 43, 76
trianoni döntés   55
Trifunović-Birčanin, Ilija   280
Trumbić, Ante   27, 33, 154
Trumbics Ánte lásd Trumbić, Ante
Tumbász Béla   67
Tunner Aladár   215
Turányi Zsigmond   69
Tušanović, Dušan   13
Tusánovics Dusán lásd Tušanović, Dušan

Udvardi Lakos János   312
Ugar Jugoszláviai Magyar Mezőgazdasági 

Szövetkezet   278

Távirati Iroda   48
Tekelijanum   241
Telecska lásd Bácsgyulafalva
Teleki Pál   29, 35, 260
telepes család   329
telepesek   44, 109–110, 286, 336
telepes falvak   314
telepítés   243, 275, 283, 288
Telepítési Kormánybiztosság   300
telepítésről szóló törvény   243
Temerin   14, 41, 131, 237, 312
Temesvár   25, 30
Terék Márton   81
területek kiürítése   330
Th onka Károly   69
Tilger Mihály   243
Timár Ferenc   243
Timár Zsigmond   293
Tisza István gróf   11–12
Tisza–Maros szöge   279
Tiszavidék   
 36, 60, 66, 109, 148, 160–162, 169–170, 

173, 182, 187, 190, 204, 218, 223
Titel   44
Tito partizánjai   331
Tito, Josip Broz   335
Todorović, Dimitrije   16
Todorovics Dimitrije lásd Todorović, 

Dimitrije
Toldy Ferenc   261, 310
Tolnay János   301
Tomán Sándor   47, 87, 148, 158, 163, 179
Tomić, Jaša   11–13, 16
Tomics Jása lásd Tomić, Jaša
Tomik Károly   103
Tomka Károly   243
Tomović, Mirko   103
Tomovics Mirkó lásd Tomović, Mirko
Topálovics Zsivkó lásd Topalović, Živko
Topalović, Živko   229
Topolya   41, 86
Tordai Izsó   53
Torontál   87
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Vad Lajos   245
Vágner Károly   158
Vagyunk!   43
Vajdaság   
 35–36, 38, 48, 52, 54, 60, 67, 77, 88, 111, 

124–125, 148, 186, 270
Vajdaság aktív irodalmi élete   148
Vajdasági Írás   
 144–145, 159, 162, 172–173, 176, 218
vajdasági író   150
vajdasági írók találkozása   146
Vajdasági Kultúra   80, 109
vajdasági magyar irodalom   126–127, 149
vajdasági magyar írók   147
Vajdasági Magyar Írók Társulata   147
Vajdasági Magyar Kultúrszövetség   335
Vajdasági Mozgalom   237
Vajdasági Népfelszabadító Főbizottság   321
Vajdasági Néppárt   104
Vajdasági Párt   85
Vajdasági Szépmíves Céh   191
vajdasági zsidóság   182, 201
Vajdaság magyar irodalma   148
Vajdaság magyarsága   199
választás(ok)   
 96, 104–105, 107, 118, 131–132, 229–

230, 255–256, 259
Valenth András   18
Vámos János   190, 269
Vámoscher Ernő   104
Vámoscher Ervin   69
Varađanin, Arkadije   13
Várady Árpád lásd Várady Lajos Árpád
Várady Imre   
 14, 54–55, 65–66, 69–71, 73, 81, 85, 

87–88, 91–92, 94, 97, 118, 124, 130, 132, 
135, 137, 143, 148, 156, 158, 184–186, 
188–190, 200, 202, 219, 225, 230, 
232, 240, 242, 246, 252, 259, 261, 265, 
267–269, 271, 273, 277

Várady Lajos Árpád   39, 131
Varagyanin Arkádije lásd Varađanin, 

Arkadije

Ugar lásd Ugar Jugoszláviai Magyar 
Mezőgazdasági Szövetkezet

Ugray Lajos   94, 243
Ugry Mihály   69
új alkotmány   189, 208
Új Auróra   141
Új Hírek   170, 261
új irodalmi lapalapítás   150
új színház   123
Új Tiszavidék   81
Ujlaki Kornél Dezső   81
Újszászy István   312
Újverbász lásd Verbász
Újvidék   
 12, 14–19, 25, 32–33, 37, 44, 54, 57, 65, 

77, 87, 93, 97, 104, 106, 119, 124–125, 
229–230, 232, 253, 268, 272, 277, 280, 
284, 292, 294, 296–299, 302, 307–308, 
312, 320, 335

Újvidéki Állami Leány Reálgimnázium   292
Újvidéki Állami II. Reálgimnázium   292
újvidéki magyar katolikus főgimnázium   31
Újvidéki Magyar Királyi Állami 
 Gimnázium   329
Újvidéki Nemzeti Igazgatóság   27
újvidéki razzia   319, 323
Újvidéki Reggeli Újság   
 163, 176, 179, 214, 231, 321
Újvidéki Szerb Nemzeti Bizottság   18
Újvidéki Szerb Nemzeti Tanács   16
Újvidéki Szerb Tanítói Konviktus   297
Ulbricht Gyula   314, 319
Ulreich Inke   245
Ulreich-Uzon Miklós   307
Ulreich-Uzon Miklósné   310
unitárius   39
Urbán Oszkár   323
Utassy Ferenc   269
utódállamok alkotmányai   76
Uzunović, Nikola   116

Ürményháza   237
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Vidor   145–146
vidovdáni alkotmány   46, 56, 154, 157
Vigh Lipót   53
Vilder Vetyeszláv lásd Wilder, Većeslav
Vilics Márk   14
Vilt Vilmos lásd Wilt Vilmos   
 87, 97, 130, 134, 158, 184, 190, 261
Virág István   54
visszacsatolás   289, 307
Vitkay Gyula   243
Vitkovics Mihály   147
Vitkovity Mihály lásd Vitkovics Mihály
Vojnics Tunics István lásd Vojnić-Tunić, 

Stipan
Vojnić-Tunić, Stipan   18–19, 31, 79
Vojvodinai Szemle   261
Vondra Gyula   277
Vondra, Ljuba   200
Völgyi János   24, 68
Vörös Hadsereg   330
Vörösmart   88, 90
Vreme   69–70, 109, 117, 128, 140–141, 150
Vučinić, Novica   320
Vuics Jocó lásd Vujić, Joca
Vujičić, Kosta szerb alezredes   32
Vujić, Joca   129
Vukičević, Velja   130
Vukicsevics Vélya lásd Vukičević, Velja
Vukov Josko lásd Vukov, Joško
Vukov, Joško   229
Vukov Lukács   61, 73–74, 85, 90–91
Vuković, Grga   233
Vuković, Josip Đido   
 31, 116, 233, 256, 263, 268–269
Vukovics Grga lásd Vuković, Grga
Vukovics József lásd Vuković, Josip Đido

Wagner Károly   97
Wámoscher Ervin   102
Weimann Péter   112, 137, 231
Weinmann Ödön   153
Werner Rezső   53
Werth Henrik   280–282, 285, 289

Varga Ferenc   123
Varga György   53, 67–68, 70
Varga Gyula   298
Varga János   98, 101–102, 104, 118
Varga-Kaiser Imre   68
Varga Lujza   75, 112
Varga Mihály   53, 70
Varró János   148
Vasiljević, Žarko   148
Vasović, Manojlo   229
Vasović, Milojko   229
Vass Antal   151
Vass Jenő   123
Vass Kálmán   69, 94
vasutasok megmozdulása   25
Vászovics Manojló lásd Vasović, Manojlo
Vászovics Milojko lásd Vasović, Milojko
Vatikán   233
Vatikánnal kötött konkordátum   247, 251
V[eliki] Becskereki Református Egyházi 
 Élet   151
Vécsei István   102
Vécsei Samu   69, 108, 132
Végh Ferenc   97
Velić, Đorđe   13
Vélics Gyorgye lásd Velić, Đorđe
Velin József   31
Veprőd   331
Verbász   14, 197
Verbászi Német Tannyelvű Polgári 
 Iskola   292
Veréb Antal   104
Veréb Gyula   102, 247, 253
Veréb Ilonka   254
Veréb László   277
Veresbaranyi Mátyás   67
Vermes Béla   32
Versailles-i „képződmény”   117
Versec   14, 24, 27, 320
Vető György   195, 260, 304
Vidaković, Antun   175
Vidákovics Antun lásd Vidaković, Antun
Vida Péter   70, 89, 143
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Živković, Petar   154, 164, 181, 199
Živojinović, Jovan   14, 16
Zombor   
 14, 16, 18–19, 25, 27, 32–33, 44, 53–54, 

65, 78–79, 97, 123, 131, 135–136, 170, 
241, 269, 280, 319–320

Zombori Állami Gimnázium   292
Zombory Gyula   328
Zóni Ferenc   133
Zrenjanin, Žarko   298
Županski, Slavko   19
Zvorényi Jenő   176
Zwirschitz Károly   247

Zsablya   294, 308, 310, 330–331
zsablyai razzia   301, 307, 314
Zsablya–Sajkásgyörgye–Sajkásszentiván–

Dunagárdony   307
zsidó birtok   295
zsidó kérdés   96
zsidóság   
 15, 56, 88, 96–97, 107, 131, 182, 263, 

283–285, 296, 328
zsidótörvény(ek)   252, 273
Zsigmond Ernő   145
Zsivkovics Petár lásd Živković, Petar
Zsivkovics-kormány   155
Zsivojinovics Jován lásd Živojinović, Jovan

Wiener Zeitung   11
Wilder, Većeslav   93
Wilt Vilmos   
 87, 97, 130, 134, 158, 184, 190, 261
Windischgrätz Lajos   111
Wollhelmer József   148

Zabik József   133
Zágráb   
 11–12, 16–17, 39, 54, 206, 208, 229, 239, 

246, 264, 268–269, 273, 311
zágrábi főiskolák   239
Zágrábi Nemzeti Tanács   16
zágrábi program   209
zágrábi punktációk   208
Zágreb lásd Zágráb
Zakon o likvidaciji agrarne reforme 
 (1931)   30
Zakon o zaštiti javne bezbednosti i poretka 
 u državi (1929)   154, 340
Zalán Gyula   94
Zastava   28
Zelenay Miklós   269
Zenta   14, 27, 54, 86, 158
Zentai Híradó   264
Zichy Gyula   288, 332
Zimony   95
Zivatar   204–205
Živković-kormány   155
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