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MILKÓ IZIDOR ÉS KÖNYVTÁRA

E kötetben a Milkó Izidorral kapcsolatos levéltári dokumentumokat gyűj
töttük össze, hogy teljesebb képet kapjunk róla.

Szabadka jeles írója1 igen sokrétű tevékenységet folytat már a múlt század 
hetvenes éveitől. A hitközség és az iskolák felügyelő bizottságának, valamint a 
Szabadkai Szabad Lyceum Egyesületnek az elnökeként számos fontos társadal
mi kérdés megoldásából veszi ki részét, és Iványi István mellett a népkönyvtá
rak egyik lelkes szervezője. Már ifjúkorában nagy körültekintéssel gyűjti könyv
tárát, amely idővel mennyiség és minőség tekintetében országos viszonylatban 
is párját ritkítja. Milyen bonyodalmak közepette került két évtized után a 
szabadkai közkönyvtár birtokába e becses könyvállomány (amelynek sajnos 
jelentős hányada idővel elkallódott) és milyen értékeket rejtett magában? A 
fenti és egyéb eddig kiderítetlen jogi vonatkozású kérdéseket igyekszünk -  le
véltári források alapján -  az alábbiakban megvilágítani.

Milkó Izidor könyvtárának átengedése érdekében először 1906. dec. 18-án 
fordul2 a városi tanácshoz. A feloszlott Közkönyvtár és Múzeum Egylet gyűjte
ményét óhajtja ezáltal gyarapítnai, mert a város ezentúl hozzáférhetővé kívánja 
tenni az egylet állományát a közönség számára. Az író röviden jellemzi az ekkor 
még hatezer kötetet számláló könyvállományát, amely a tudományos és szép- 
irodalmi művek mellett igen szép számban tartalmaz ritkaságokat: kevés pél
dányszámban megjelent, kiváló nyomdában (Aldus, Elzevir stb.) készült, réz
metszetekkel gazdagon díszített kiadványokat. Milkó hajlandó könyvtárát a 
hozzátartozó összes szekrénnyel együtt igen kedvező áron (11 000 koronáért) 
a város részére átadni. Mindezt szülővárosa iránti szeretetéből, a közkönyvtár 
megszilárdításáért teszi. Az író megjegyzi még, hogy könyvtára összehasonlít
hatatlanul nagyobb értéket képvisel, mint a Zomborcsevits-féle könyvtár, 
amely még a múlt század kilencvenes éveiben került a gimnázium tulajdonába, 
de sajnálatára egyelőre nem mellékelheti könyvtárának katalógusát.

A törvényhatósági bizottság dec. 27-én tűzi napirendre Milkó ajánlatát,3 
amely körül nagy vita kerekedik. A városatyák bizonyos hányada határozottan 
elutasítja a könyvtár megszerzését, mondván: „... Szabadka városának nincs 
szüksége tudományos könyvekre...” Mások szégyenletesnek tartják, hogy a vá
ros „ócska könyveket vásároljon”. És jobbadán dr. Bíró Károly polgármester 
érdeme, hogy a közgyűlés jelentős többsége végül is megszavazza Milkó Izidor 
indítványát. Azonban néhány törvényhatósági bizottsági tag fellebbezéssel él!5 
Felróják, amiért írónk elmulasztotta ajánlatához csatolni könyvtárának kataló
gusát, és hogy a szakbizottság mellőzésével maga becsülte fel könyvállományát. 
Márpedig zsákbamacskát nem vásárolhat a hatóság!

De tárgytalanná válnának a bizottsági tagok apellátái, mert Milkó Izidor 
már korábban kérte6 a közgyűlési határozat hatálytalanítását, miután ajánlata



nem talált osztatlan méltánylásra. Szabadka nem tehetett mást, egyelőre elállt 
a könyvtár megszerzésétől.

Egy évtized kellett ahhoz, hogy újra napirendre kerüljön a könyvtárügy. Ám 
ezúttal sokkal járhatóbb utat választ Bíró Károly polgármester. A tanácshoz 
intézett átiratában7 részletesen megokolja előterjesztését: „Köztudomású, 
hogy Szabadka városnak számbavehető könyvtára nincs. Régi vágyam, hogy 
ennek a kultúra szempontjából nagyon szomorú állapotnak véget vessünk, s 
olyan nagyszabású közkönyvtárat állíthassunk fel és nyithassunk meg a közön
ség számára is, a mely (...) rövid időn belül az ország tekintélyesebb könyvtárai 
közé lesz sorozható” -  írja bevezetőjében. E terv megvalósítására a legjobb 
alkalom kínálkozik, ugyanis dr. Milkó könyvtárától ismét megválni készül. 
Hogy milyen értéket képvisel a mintegy tizenkétezer kötetből álló könyvtár, 
bizonyítja Révai Mórnak, a legkiválóbb könyvkiadók és legismertebb könyv- 
szakértők egyikének nyilatkozata, amely szerint „... a Milkó-féle könyvtár díszé
re válhatna egy párisi műgyűjtőnek is, a kinek a világcivilizáció központjában 
könnyebben van módjában hozzáférni egyes irodalmi rántásokhoz és kincsekhez”.

A polgármester a továbbiakban megjegyzi, hogy (a tanács és a törvényható
sági bizottság jóváhagyásának reményében) ajánlatot tett Milkónak nyolcvan
ezer korona vételárösszegben a könyvtár átvételére. Egyben felkéri a tanácsot, 
hogy az általa javasolt tekintélyes szakbizottsággal becsültesse fel az állomány 
értékét.

A törvényhatósági bizottság 1917. dec. 21-én helybenhagyja8 Bíró Károly 
nagy fontosságú ajánlatát. Majd Hellebrant Árpád kir. tanácsos, a Magyar 
Tudományos Akadémia alkönyvtárnoka, Loósz István főgimnáziumi tanár, 
dr. Pásztory Endre tanár, a Nemzeti Casino könyvtárosa, Resch Béla igazgató, 
a Vojnich Oszkár Néprajzi Múzeum őre és Balogh Károly főlevéltáros, a városi 
közkönyvtár felügyelője felértékelik a Milkó-féle könyvgyűjteményt.

Utóbbiak 1918. január 14-én (kilencnapi munka után) elkészítik közös 
szakvéleményüket.9 Mindenekelőtt hangsúlyozzák a gyűjtemény kivételes érté
két, amely egy európai műveltségű és hozzáértő amatőr...” kitartásának, 
áldozatkészségének a gyümölcse. Az írónak sikerült megszereznie a kiadvá
nyok legjavát és legritkább példányait. Loósz, Pásztory, Resch és Balogh a 
rendelkezésükre bocsátott katalógus alapján azonban nem becsülhették fel a 
könyvtár tényleges értékét. Saját könyvtárosi tapasztalatukon kívül felhasznál
ták a könyvkereskedői árjegyzékeket és az antikváriusi katalógusokat, de még 
így is nem kis gondot okozott -  a ritkább példányok esetében -  a felértékelés. 
Hiszen a Milkó-féle könyvtár az 1513 és 1592 közötti időszakból ötvennyolc 
munkát tartalmaz. A 17. századot (1601-1698). kilencvenegy, a 18. század 
elejétől a 19. század első két évtizedéig terjedő időközt viszont kétszázhét 
becses és ritka példány képviseli. A múzeumi értékű műveket többnyire az 
amszterdami Elzevir, a velencei Aldus, a firenzei Giunta, a pármai Bodoni, a 
párizsi Didót, Wetstein, Giolito és egyéb híres világcégek kiadványai képezik. 
A könyvtár példányainak értékét ezenfelül növeli külső kiállításuk szépsége, 
amelyek közül „... nem egy a könyvkötészet és nyomdatechnika valóságos re
meke és így iparművészeti szempontból is figyelemre méltó”.



„Azonkívül van a gyűjteményben néhány kéziratos mű is, a XV., illetve a 
XVIII. századokból s több kézifestésű könyvtáblákkal ellátott munka, több 
korhű facsimile-kiadás, melyeket megfelelően felbecsülni alig lehet...” -  jelenti 
a négy szakember. Továbbá nem kicsi a száma az olyan példányoknak, amelyek 
könyvárusi forgalomba egyáltalában nem kerültek. De sok első kiadású, művé
szi kivitelű, pergamenon kiállított munka is található a könyvtárban. Emellett 
mintegy százötven könyv ex librisszel ellátott, vagy különböző szerzők ajánlá
sával és saját kezű aláírásával. A gyűjtemény gazdag réz- és acélmetszetes, 
valamint színes képekkel díszített munkákban is. A könyvek tartalmát illetően 
elmondható, hogy túlsúlyban vannak a szépirodalmi, a történelmi, művészet- 
történeti, enciklopedikus és egyéb ismeretterjesztő művek.

Végül a négy szakember összefoglalásként leszögezi, hogy a Milkó-gyűjte- 
ményben 3430 szerzőnek 9250 műve található, amely meghaladja a tizenkét
ezer kötetet. A könyvtár értéke kilencvenezer koronára becsülhető, így megvé
tele feltétlenül előnyös.

Hellebrant Árpád három napon át vizsgálja a könyvtárat és 1918. febr. 
12-én megszerkeszti „véleményes jelentésiét. Elragadtatással szól a könyv- 
anyagról, hiszen „... a gyűjtemény egy sok évi fáradsággal, szaktudással, műér
téssel és áldozattal kapcsolatos gyűjtés eredménye”. Kivételesen gazdag és ritka 
példányok képviselik Velence, Róma, Olaszország történetét, a francia és né
met irodalmat stb. Rendkívül értékesek a 18. és 19. századbeli, gyönyörű réz
metszetekkel ellátott munkák. így a gyűjtemény díszére válnék bármely főváro
si könyvtárnak is.

Hellebrant ezután kihangsúlyozza, hogy a könyvtár bírálói lelkiismeretes és 
gondos munkát végeztek. Majd hozzáfűzi: „Kétségtelen, hogy a könyvtár a 
leghathatósabb, legfontosabb eszköze a művelődés, a tudomány ápolásának és 
terjesztésének. Ennek előmozdítása ép úgy feladata az országnak általában, 
mint az egyes törvényhatóságoknak; mert a tudomány hatalom, s e hatalom 
birtokába úgy jutunk, ha a megfelelő eszközök rendelkezésre állanak, s az 
eszközök megszerzésére minden módon, még áldozatok árán is törekedni kell.

Azért teljes méltánylással adózom a polgármester úr ő Méltóságának a 
könyvtár megszerzése érdekében tanúsított nemes felfogásának. Teljes elisme
rést érdemel a város tanácsához benyújtott előterjesztése, hogy a Milkó-könyv- 
tár a város számára megszereztessék, s ezzel egy nagyszabású könyvtárnak 
alapját megvettesse, melyet később vagy nem, vagy hosszú idők folyamán nagy 
áldozatok árán érhetne el.”

A városi tanács Hellebrant Árpád részére hatszáz, a másik négy szakvélemé
nyező részére egyenként háromszáz korona tiszteletdíjat állapított meg.

A városi hatóság 1918. febr. 18.-i felterjesztésében részletesen tudósítja11 a 
belügyminisztert a történtekről és kéri a modern közkönyvtár létesítésére irá
nyuló törekvések támogatását. De a Belügyminisztérium igyekszik egy későbbi 
időpontra halasztani az ügyet!12 A város részéről újabb felirat13 érkezik, amely
ben a tanács az időközben felmerült nehézségeit tárja elő. Eszerint Milkó 
Izidor azokat a helyiségeket, amelyekben könyvtára van, nem adhatja ki lakás 
céljára mindaddig, amíg a város a gyűjteményt át nem veszi. Ezért a szabadkai 
hatóság soron kívül kéri a könyvtár megvételének jóváhagyását. A Belügymi



nisztérium végül 1918. júl. 12-én engedélyezi14 és egyben elismerését fejezi ki, 
amiért a város közönsége ennek az értékes gyűjteménynek a megszerzésével 
a városi kultúrának nagy szolgálatot tett”.

A törvényhatósági bizottság -  a jóváhagyó leirat kapcsán -  szept. 28-án 
összeül és elhatározza,15 hogy a közkönyvtár kezelésével és az igazgatói te
endők végzésével („városi közkönyvtár és múzeum igazgató” címmel) Toncs 
Gusztávot, a kereskedelmi iskola igazgatóját bízza meg, mivel a Milkó-féle 
könyvtár beillesztése, annak közhasználatba bocsátása nem kis erőfeszítést 
igényel. Ugyanakkor elismerését fejezi ki a közgyűlés dr. Bíró Károly polgár- 
mesternek, amiért az országos hírű könyvtárat Szabadka részére megszerezte. 
Egyben köszönetét mond dr. Milkó Izidornak is, mert gyűjteményét méltányos 
áron bocsátotta a város rendelkezésére.

Toncs Gusztáv -  megbízatása kapcsán -  kidolgozza és aug. 6-án megküldi16 
a polgármesternek a városi közkönyvtár és múzeum szervezésének irányelveit. 
Ebben Toncs nyolc tételben (önállósága; jelleme; könyvállomány; a rendezés 
elvei; használat; a szükségletek kielégítése; közkönyvtári előadások; kapcsolata 
a múzeummal) foglalkozik a jövő közkönyvtárával. Többek közt megállapítja: 
„A társadalom minden rétegének a szükségletét ki kell elégíteni. A közkönyv
tárat kiváltképen a mai középosztály veszi igénybe. Ennek nagy olvasóteremre 
van szüksége. Ki kell elégíteni az alsóbb nép osztályok olvasó szükségletét is, 
erre a célra a város külső és belső területén fiókkönyvtárak, kiadóhelyek, kisebb 
állandó vagy vándorkönyvtárak -  lehetőleg az iskolák mellett -  állítandók fel”. 
A közkönyvtár állományát (a Milkó-féle gyűjteményen kívül) ki kell egészíteni 
a Zomborcsevits-könyvtárral és a tanári könyvtár azon részével, amely a szak- 
könyvtár keretén kívül esik. Emellett Toncs Gusztáv még számos időszerű 
kérdést taglal „irányelveiben”.

A Milkó-könyvtár átvételével (leltár alapján) a tanács dr. Dembitz Lajos 
polgármester-helyettest és Toncs Gusztáv igazgatót bízza meg. De a gyűjte
ményt (további intézkedésig) Toncs Gusztáv felügyeletére bízzák. A tanács 
egyben utasítja a házipénztárt, hogy a megvásárolt könyvtár helyiségének bér
lete fejében ezerötszáz, Milkó Izidor részére pedig előlegként ötvenezer koro
nát utaljon ki. A hátramaradt harmincezer koronáról a könyvtár átvétele után 
intézkedik a hatóság.

Az átvétel azonban késlekedik. Ezért 1919. dec. 20-án a tanács olyan hatá
rozatot hoz,17 hogy a városi közkönyvtárat és múzeumot a városi székház 
emeletére költözteti át, s annak helyére a Milkó-féle könyvtárat helyezi el. A 
gyűjtemény átvételére dr. Matievics István polgármester a következő összetéte
lű bizottságot jelöli ki:18 dr. J. Prčić, dr. J. Manojlović, I. Vojnić Tunić, M. 
Jakovljević és dr. B. Malagurski.

Ámde csakhamar fordulat áll be, amely igazán megbolygatja az egész könyv
tárügyet. Ugyanis Milkó Izidor terjedelmes folyamodványában19 kimerítően 
beszámol könyvtárügyének eddigi folyamatáról. Aláhúzza, hogy Bíró Károly 
polgármester ajánlatát annak idején csak elvben fogadta el és most, amikor 
úgymond anyagi tekintetben teljesen tönkrejutott, semmiképpen sem engedhe
ti át könyvtárát. Egyrészt azért, mert újból kénytelen írói mesterségét folytatni 
és ehhez könyvei nélkülözhetetlen „szerszámok”. Szerinte az elvi megállapodás



„nem lett perfekt jogügylet”, mivel eddig kizárólag csak a város részéről történt 
(egyoldalú) intézkedés. Az előlegként folyósított összeget a város a tulajdonos 
megkérdezése nélkül -  sua sponte -  utalta ki. A könyvtárról nem készült egy 
olyan alapos leltár, amely mindkét fél részére betekintést nyújtana a könyvál
lományba és amelyet mindketten jóváhagytak volna. Miután kétoldalú 
szerződés nem köttetett, így számtalan kérdés nyitott maradt: mely könyvek 
adandók át és melyek tartandók vissza?; a könyvszekrények kérdése stb. Majd 
a7. író követeli (a jogügylet hiányosságára és az átvétel nehézségeire hivatkoz
va) a könyvtár megvételére vonatkozó tanácsi határozat hatálytalanítását, az 
előlegként felvett összeg visszafizetését. Annál is inkább, mert „... a város 
közönségének nem lehet célja egy hűséges, és talán nem egészen érdemtelen 
polgárát egy olyan egyezmény alapján, amely határozatlanra irányul és semmi
képpen sem perfekt, érzékenyen megkárosítani, sőt mostani nyomorúságos 
állapotánál is szomorúbb helyzetbe hozni, lakását pedig, amely eleddig a kultú
rának egy kis temploma volt, a művelődés minden eszközétől, öreg napjainak 
a vigasztalásától: minden könyvétől megfosztani...”

Milkó Izidor érvelését a tanács 1920. febr. 21-én kereken visszautasítja.20 A 
félreértések elkerülése végett azonban kijelenti, hogy miután könyvtár véte
léről van szó, abban magától értetődőleg az állványok és polcok is benne 
foglaltatnak. Különben is a tanács határozata „... szabályszerűen felsőbb jóvá
hagyást nyert...”, emellett az író a vételárból már ötvenezer, a lakás bérösszege 
fejében pedig ezerötszáz koronát felvett. Ebből kifolyólag a „vételügylet per- 
fekt”-nek mondható.

Milkó Izidor márc. 23-i fellebbezésében21 kiemeli, hogy a kiutalt összeget 
valóban felvette, de ez az elvi adásvételt teljessé nem tehette, valamint a kor
mányhatóság jóváhagyása sem, mert végeredményben az elvben megkötött jog
ügyletet fogadta el. Ami pedig a könyvszekrényeket illeti, világszerte az a 
felfogás, hogy könyvtárak adás-vevésénél csak a könyvek képezik alku tárgyát. 
Az író továbbra sem óhajt megválni könyvtárától, habár a gyűjtemény minden
kor rendelkezésére állhatna az új helyiségben. Befejezésül ismét kihangsúlyoz
za, hogy az előleget hajlandó visszafizetni.

Az író (augusztus végén) szerb nyelven megszövegezett fellebbezésében22 
ugyancsak rámutat nyomorúságos állapotára, családjának súlyos anyagi helyze
tére. Egyedül könyvtára képezheti ezentúl megélhetési forrását, és esedezve 
kéri a tanácsot, vegye elejét annak, hogy koldusbotra jusson.

A városi tanács ekkor felvilágosítja a belgrádi belügyminisztériumot a Mil- 
kó-féle könyvtár körülményeiről, tényállásáról. A kormányhatóság 1921. jan. 
24-én alaposan átvizsgálja az ügyet és elutasítja Milkó Izidor fellebbezését.23 
Most az író keresi fel folyamodványával24 a belügyminisztériumot és továbbra 
is kitart álláspontja mellett. Ámde néhány hónappal később (1922 decemberé
ben) Milkó Izidor -  felmérve az előállt helyzetet -  könyvtárának átengedéséért 
olyan ajánlatot kér,25 amely összeg megfelelne az 1918. évi árfolyamnak. Emel
lett kártérítést követel, amiért a könyvtár két helyiségét nem használhatta.

Időközben a város Milkó Izidor írói munkásságának ötvenéves ünnepélyére 
készülődik. A szervezőbizottság nevében dr. Dembitz Lajos átiratot26 intéz a 
tanácshoz, amelyben megrajzolja az író igazi arcát, elévülhetetlen müvelődés-



történeti jelentőségét. De életét megbolygatta a kegyetlen sors és most a város 
nem veheti el nagy fiától szerszámát, mert akkor kenyerétől fosztaná meg. Az 
író nem válhat meg könyveitől!

Az átirat azonban nem tudta megakadályozni a tanácsi határozatot. Dr. 
Lazar Oršić főjegyző 1923. nov. 9-én beszámol a polgármesternek a Milkó-féle 
könyvtár átszállításáról.27 Tudniillik az átvételező bizottság a helyszínen meg
állapította, hogy a még 1920 nyarán lepecsételt könyvszekrényeket feltörték. 
Azonkívül az író neje -  aki a gyűjtemény átvizsgálásánál jelen volt -  tiltakozott 
a hatósági közegek erélyes fellépése ellen. És a feleség akkor megakadályozza 
a százhetvenkét rézmetszet és a két album elszállítását, mivel azok -  szerinte -  
nem képezik a könyvtár szerves részét. A főjegyző ezután javasolja az író 
hátralékos összegének megtérítését, mert a város már átvette a könyvtárat.

A főjegyző beszámolóját követőleg sürgősen összeül28 a tanács és utasítja a 
számvevőséget, hogy a házipénztár Milkó Izidor részére 11 500 dinárt (kamat
tal együtt) fizessen ki. Azonban dr. Oršić később jelenti, hogy miután az író 
(betegségre hivatkozva) nem tett eleget a meghívásnak, helyezzék letétbe az 
említett összeget.29 Ez 1924 márciusában -  az íróval történt megegyezés alap
ján -  bekövetkezett.30

Milkó Izidor továbbra sem nyugszik! Újabb fellebbezésében 31 (1925) meg
ismétli eddigi követeléseit, emellett hangsúlyozza, hogy a várostól tisztes kár
térítést követel, mivel számtalan tárgyat jogtalanul szállított el a hatóság. Nem 
tartoztak szorosan véve a könyvtárhoz az eltulajdonított rézmetszetek, litográ
fiák, különböző segédkönyvek, felesége és gyermekei tulajdonát képező köny
vek stb. csakúgy, mint a szekrények és az 1917. évi elvi megállapodás óta 
gyarapodott könyvállomány! Záradékul az író egészségi állapotára, munkakép
telen mivoltára és nehéz anyagi körülményére hivatkozva reméli, hogy könyv
tára ügyében tett utolsó erőfeszítése végül is megértésre talál és keserűségét 
nem kell magával a sírba vinnie.

Milkó Izidor újabb kérelme kapcsán széles körű vita alakul ki a városi 
tanács 1925. nov. 17-i ülésén.32 A tanács a folyamodó elutasítását indítványoz
za, mert az író könyvtára immár lezárt ügynek tekinthető. Különben sem virá
gos a város pénzügyi helyzete. Erre számos tag kifejti véleményét: Dr. Zvonimir 
Piškulić határozottan az író kérelmének elutasítását, Joca Milekié ellenben 
százezer dinár kifizetését javasolja. Dr. Svetozar Ognjanov ötvenezer dinárt és 
további segélyt proponál. Dura Pendžić és Marko Jurié -  az író művelődés 
területén kifejtett érdemeit és siralmas anyagi körülményeit is figyelembe véve 
-  ötvenezer dinár végösszeg kifizetését indítványozza. Végül a tanács szótöbb
séggel kettőjük javaslatát fogadja el. Egyben meghozta a Milkó-féle könyvtár 
ügyében véghatározatát is: az eddig fel nem vett harmincezer korona hátralék 
helyett az írónak egyszer s mindenkorra ötvenezer dinár abban az esetben 
fizetendő ki, ha írásbeli nyilatkozatában könyvtárügyét maga is lezártnak tekin
ti. Hogy a két évtizedig elhúzódó kázus mégiscsak megoldódik, az abból is 
látható, hogy a határozat ellen záros határidőn belül újabb fellebbezés nem 
érkezett.

És a városi tanács véghatározatát a belügyminisztérium 1926. jan. 2-án 
megerősíti.33 Újabb kedvező hír (márc. 4-én) dr. OrSié főjegyzőtől érkezik: az



író jegyzőkönyvbe mondta, hogy a könyvtárügyet ezennel maga is lezártnak 
tekinti, ćs többé semmilyen követelése a várostól nincs. Erre a városi tanács 
1926. márc. 24-i határozata értelmében végre (márc. 29-én) kiutalhatja neki az 
ötvenezer dinár végösszeget. Ily módon az író nevén letétbe helyezett 11 500 
dinár ezentúl a város tulajdonába megy át.34

Dr. Milkó Izidor magánkönyvtárával Szabadka „... egy modern közkönyvtár 
alapját...” fekteti le. Sajnos idővel a gyűjtemény jelentős része elkallódik, de a 
városi könyvtár állományának fokozott gyarapításával részben pótolja veszte
ségét.

A dokumentumkötetben Milkó Izidor könyvtáráról bőséges levéltári for
rásanyag lát napvilágot, de fontosnak tartottuk, hogy az író más irányú tevé
kenységének irataiból is közreadjunk néhányat, mint például a szabadkai 
főgimnázium tanulójaként kapott osztályzatait, pályázását és kinevezését az 
árvaszéki ülnöki, majd a főlevéltárosi állásra. Megismerkedhetünk a kereske
delmi tanonciskola felügyelő bizottságában, a színügyi bizottságban, az izraeli
ta hitkösségben és nem utolsósorban a Szabad Lyceum Egyesületben kifejtett 
működésével is. Milkó Izidor írói elhivatottsága mellett szülővárosában figye
lemre méltó közéleti és művelődési szerepet töltött be.

E kötet valamennyi dokumentuma a Szabadkai Történelmi Levéltárban 
található. A szöveget betűhíven közöljük.

JEGYZETEK

1 Milkó Izidor (Szabadka, 1855. febr. 1 -  Szabadka, 1932. ápr. 21) jogot végez 
Bp-en, majd szülővárosában árvaszéki ülnök és a Szabadkai Szabad Lyceum 
Egyesület elnöke. A helyi és számos fővárosi lap tárcaírója (Baedeker álné
ven). Több kötet elbeszélést, tanulmányt, humoreszket stb. jelentet meg.

2 Szabadkai Történelmi Levéltár (A továbbiakban: Levéltár), Városi tanács, 
II. 403/1906; 2661
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DOKUMENTUMOK

1
1865. július

Milkó Izidor végbizonyítványa a szabadkai főgimnázium első 
osztályának 1864/65. évi „névjegyzéké’-ben 

(igazgató: Jámbor Pál, osztálytanár: Paulik István)
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II. Félévben
Erkölcsi viselet. dicséretes
Figyelem. kellő
Szorgalom. kellő
Vallástan. kitűnő
Latin nyelv. jeles
Magyar nyelv. jeles
Német nyelv. jeles
Földrajz. jeles
Mennyiségtan. jeles
írásbeli dolgozatok külalakja. tiszta
Elmulasztott tanórák száma. 12 kimentve
A bizonyítvány általános osztálya és helyzeti szám. jeles 87 közt 6

[Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár). A szabadkai 
Főgymnásium I-VIII. o. névjegyzéke, 1864/65. év. Leltárszám: 19.042. -  Kézzel írott és 
nyomtatott szöveg.]



1872. július 31.
Milkó Izidor osztályzatai a szabadkai főgimnázium 8. osztályának 

1871/72 évi „névkönyvé”-ben 
(igazgató: Héjjá Endre, osztályfőnök: Farkas Antal)
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(Levéltár. A szabadkai Főgymnásium I-VIII. o. névkönyve, 1871/72. év. Leltárszám: 
19048. -  Kézzel írott és nyomtatott szöveg.)
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1884. december 28.
Jankovich Aurél főispán a szabadkai árvaszéki ülnöki állásra 

MiUcó Izidort nevezi ki

626 szám/1884

Tekintetes Polgármester úr!

Folyó évi decemberhó 16=án kelt jelentéséből, néhai Kuluncsits Tamás 
volt árvaszéki ülnöknek e hó 8=án történt elhalálozásáról; úgyszintén Sztipics 
Dániel gyámpénztári helyettes ellenőrnek ezen állásáról történt lemondása 
iránt értesülvén, -  tekintettel arra, hogy az ekként megüresedett állásoknak 
sürgős betöltése a közérdek szempontjából mulhatatlanul szükségesnek mutat
kozik: e részben a következőképen intézkedem:

Az árvaszéki ülnöki állásra: a törvényhatóságok rendezéséről szóló törvény 
72 ik szakaszának értelmében, addig is, míglen ezen állás rendszeres választás 
útján betölteni fog, Milkó Izidor író és jogtudor urat; a gyámpénztári-ellenőri 
állásra pedig Péits István tiszteletb. aljegyzőt nevezem ki helyettesül.

Miről tekintetes Uraságodat oly felhívással értesítem, hogy nevezettektől, 
kik eme kinevezésről külön-külön közvetlen értesítve lettek; az esküt a városi 
tanács előtt kivenni, őket hivatalos állásukba bevezetni s ezen intézkedésemről 
a törvényhatóság közgyűlését legközelebb értesíteni szíveskedjék.

Baján, 1884. Decemberhó 28.
Jankovich Aurél 

főispán



a.

1885. január 13.
Milkó Izidor az árvaszéki ülnöki állásra pályázik

Méltóságos főispán ur!

Szabadka sz. kir. város közgyűlése a néh. Kuluncsits Tamás elhalálozása 
folytán megüresedett árvaszéki ülnöki állásra pályázatot hirdetvén, teljes tisz
telettel terjesztem Méltóságod elé ama kérésemet, hogy engem az említett 
állásra kijelölni kegyeskedjék.

E kérelmem támogatására bátor vagyok ama körülményre hivatkozni, hogy 
a pályázat eldöltéig Méltóságod Kegyes rendelkezése folytán ez állást én va
gyok szerencsés ideiglenes minőségben betölteni, -  s a pályázat feltételeinek 
megfelelően a következő bizonylatokat mellékelni:

A) a jogtudori oklevelemnek közjegyzőileg hitelesített másolatát annak 
tanúságára, hogy az összes jogtudományi szigorlatok letétele után 1882. tava
szán a tudori rangfokozatot elnyertem.

B) a szabadkai ügyvédi kamara egy végzését annak a bizonyságára, hogy 
1879. január havától 1884 július hóig ezen kamarának lajstromába bevezetve 
voltam, s ez idő alatt magamviselete ellen észrevétel fel nem merült, -  és végül:

C) a Scháffer Mór helybeli ügyvédnek a szabadkai ügyvédi kamara által is 
fölülbélyegzett bizonyítványát, amely azt tanúsítja, hogy joggyakorlatom ideje 
alatt kitartó szorgalmat tanúsítottam.

Kérésem megújítása mellett maradtam
Méltóságos főispán urnák
Szabadkán, 1885. január hó 13-án

alázatos szolgája 
Dr. Milkó Izidor

b.

1885. január 28. és 29.
A  városi közgyűlés megválasztja Milkó Izidort

1885 én Január hó 28 és 29 én Szabadka sz: kir: városban tartott közgyűlés 
jegyzőkönyvének

Kivonata

1784/19 sz. Elnöklő főispán ő  méltósága jelenti, hogy az üresedésben lévő 
árvaszéki ülnöki állomásra a kijelölő bizottság által Dr. Milkó Izidor, Blau 
Géza s Buchwald Lázár folyamodók lettek szabályszerűleg kijelölve, miért is 
felhívja a közgyűlés tagjait, miszerint a szabály szerinti választást ezen kijelölés 
alapján megejteni szíveskedjenek.



Ezen elnöki felhívás folytán Dr. Milkó Izidor az üresedésben levő árvaszéki 
ülnöki állomásra egyhangúlag megválasztottnak nyilváníttatik és erről az illető 
megválasztott tudomás végett a tanács pedig nevezett árvaszéki ülnök megálla
pított évi járandóságának a tisztviselői nyugdíj-alap javára eső fizetési pótlékok 
clőíratása mellett f. évi február hó 1-től leendő szabályszerű utalványozása 
végett kivonatilag értesíttetik.

Kiadta 
Kuluncsits József főjegyző

c.

1885. január
Határozat Milkó Izidor fizetésének „elóíratásá” -ról

Tárgy:
Iktatókönyv szám: 13448
13448/385 sz. közgyűlési határozat
Dr. Milkó Izidor helyettes árvaszéki ülnök 
és Peits helyettes gyámpénztári ellen
őrnek hivatalos állásába való bevezetése
és fizetéseiknek előiratása tárgyában.

Határozat:
A hivatkozott közgyűlési határozat 
alapján Dr. Milkó Izidor árvaszéki he
lyettes ülnök javára f. évi január 1-től 
további intézkedésig, havi előleges 
részletekben fizetendőleg évi 1260 frt, 
az az ezerkétszáz hatvan forint, Peics 
István gyámpénztári helyettes ellenőr 
javára pedig f. évi január 1 tői további 
intézkedésig, havi előleges részletekbe- 
ni fizetéssel évi 630 frt, az az hatszáz 
harminc forint a „Közigazgatási tisztvi
selők fizetése” számlájánál előiratni 
rendeltetik.
Miről Dr. Milkó Izidor árvaszéki h. ül
nök, Peics István gyámpénztári ellenőr, 
számvevőség és házi pénztárnok végzé- 
sileg értesítetnek.
Kelt Szabadkán 1885. Január hó tartott 
tanács ülésből.

Lévay Simon 
tanácsnok



d.

A városi közgyűlés újabb határozata 

Iktatókönyvi szám 2998

Tárgy:
1784/19. sz. Közgyűlési határozat 
Dr. Milkó Izidor megválasztott 
árvaszéki ülnök fizetésének 
előiratása tárgyában

Határozat:

A hivatkozott közgyűlési határozat 
alapján Dr. Milkó Izidor árvaszéki ül
nök eddigi helyettesi fizetése és irodai 
átalánya f. évi január hó 31-vel beszün- 
tettetni s ugyanannak f. évi február hó 
1-től 1890 évi október hó 31-ig terjedő 
időre évi, évnegyedenként előlegesen 
fizetendő 1260 frt fizetés a „Közigazga
tási tisztviselők fizetése”, továbbá évi, 
évnegyedenként előlegesen fizetendő
30 frt irodai átalány az „Irodai és hiva
talos kellékek” számlájának javára, el
lenben a nyugdíjalapra f. évi február hó 
1-től számított 2 év alatt, egyenlő rész
letekben fizetendő 415 frt 80 kr befize
tés a „Tisztviselői nyugdíjalap jövedel
me” számlájának terhére előiratni ren
deltetik.
Miről a számvevőség, házipénztár és 
Dr. Milkó Izidor árvaszéki ülnök vég- 
zésileg értesitetnek.
Kelt Szabadkán 1885. február hó 17-én 
tartott tanács ülésből.

Lévay Simon 
tanácsnok

(Levéltár, 1.1885/88; 13448/polg. 1884; VI. 1885/269; 2998. -  Kézzel írott.)



Milkó Izidor árvaszéki ülnök kéthavi szabadság engedélyezését 
kéri a városi tanácstól

Tekintetes tanács!

Alulírottnak a mellékelt orvosi bizonyítvány tanúsága szerint megrendült 
egéssége helyreállítása végett hosszabb tartamú fürdői gyógykezelésre lévén 
szüksége, azon tiszteletteljes kérelemmel járul a tekintetes városi tanács elé, 
miszerint a törvényhatósági bizottságnak legközelebbi rendes közgyűlése elé 
abbeli folyamodását, hogy ez részére két havi s f. évi június hó 22-én kezdődő 
szabadságot engedélyezzen, beterjeszteni méltóztassék.

Kérvén a tekintetes tanácsot, hogy e kérvényt pártolólag kegyeskedjék a 
törvényhatósági bizottság közgyűlésével közölni, maradtam mély tisztelettel

a tekintetes városi tanácsnak
Szabadkán, 1885. június hó 17-én

A szabadság -  megengedhető.
Pertich Mihály
árvaszéki ülnök
(Levéltár, I. 1885/623; 9492. -  Kézzel írott.)

5
1885. augusztus 13.

Jankovich Aurél főispán Milkó Izidort főlevéltárossá nevezi ki

232. sz.

Tekintetes városi Tanács!

Szabadka sz: kir: város törvényhatóságánál üresedésben levő főlevéltárnoki 
állásra az 1870.42. t.c. 65. §-ában gyökeredző jogomnál Milkó Izidor jogtudort 
és írót, ki ez idő szerint a város törvényhatóságánál mint rendszeresen megvá
lasztott árvaszéki ülnök működik, saját kérelmére főlevéltáraokul ezennel 
kinevezem, oly hozzáadással, hogy az 1883. évi I. t.c. 13. §-a szerint a tör
vényhatósági levéltárnoktól követelt szakvizsgát a jövő év májushó 1 én 
letenni tartozik.

Miről a tettes városi tanácsot a beérkezett 8 db. folyamodvány és mellékle
teinek oly célból való megküldése mellett értesítem, hogy azokat az illetőknek 
hátiratolt végzés kapcsán kézbesíteni szíveskedjék.

Megjegyzem még imitten, hogy a nevezett főlevéltárnok kineveztetéséről 
immár értesítve lett.

alázatos szolgája 
Dr. Milkó Izidor 
árvaszéki ülnök



Ezen intézkedésemről a törvényhatóságnak -  annak idején -  jelentés lesz 
intézendő.

Baján, 1885. augusztushó 13 án.

(Levéltár, I. 1885/748; 11735 -  Kézzel írott.)

Jankovich Aurél 
főispán

1885. augusztus 16.
Milkó Izidor levele a szabadkai polgármesterhez

Tekintetes polgármester Ur!

Az idemellékelt kérvényt azon kéréssel nyújtom át tekintetes polgármester 
urnák, hogy azt Jankovich Aurél főispán ur ő méltőságához juttatni s pártoló 
véleményadással kitérni kegyeskedjék.

Mely kéréssel maradtam 
Tekintetes polgármester urnák 
Szabadkán, 1885. aug. 16-án

alázatos szolgája 
Dr. Milkó Izidor 
árvaszéki ülnök

a.

1885. augusztus 21.
A  szabadkai polgármesteri hivatal továbbítja Milkó Izidor 

kérelmét a főispánhoz

12000 sz./pol.

Méltóságos Jankovich Aurél 
városi főispán úrnak 

Baján

Méltóságos Főispán Úr!
Dr Milkó Izidor árvaszéki ülnöknek 
hozzám intézett kérelme folytán van 
szerencsém s főlevéltárnoki állásról va
ló lemondását magában foglaló kérvé
nyét ide mellékelten mély tisztelettel s



azon kérelemmel áttenni, hogy méltóz- 
tatnék tudomásomra hozni, miszerint a 
folyamodványok, melyek a főlevéltár- 
noki állás elnyerése végett méltóságod
nál benyújtanak s ide áttétettek, ki
adassanak-e az illetőknek vagy nem, s 
lett-e uj pályázat hirdetve vagy nem.

21/8 1885

Kuluncsits
főjegyző

b.

1885. szeptember 7.
Jankovich főispán válaszlevelében Milkó Izidort megerősíti 

árvaszéki ülnöki állásában

243. szám.

Tekintetes Polgármester Úr!

Folyó évi augusztushó 21-én kelt 12000 számú intézményére vonatkozólag, 
melylyel dr Milkó Izidor ottani árvaszéki ülnöknek az iránti kérvényét terjeszté 
fel hozzám, miszerint néki megengedtessék: hogy a főlevéltárnoki állást, melyre 
általam a m. hó 13 án saját szóbeli kérelme folytán kineveztetett -  elfoglalnia 
ne kellessék, hanem hogy jelenlegi árvaszéki ülnöki állásában megmaradhas
son, miután a kinevezési okmányban hangosztatott ama feltétel, hogy neki is, 
mint jogtudornak a levéltárnokra előírt szakvizsgát kellend tennie, reá nézve 
igen terhes és előtte azon időben, midőn kineveztetését kérelmezte -  ismerve 
nem volt, van szerencsém tek. Uraságodat értesíteni, hogy tekintettel azon 
körülményre, miszerint dr. Milkó Izidor árvaszéki ülnök, a főlevéltárnoki állást 
még elnem foglalta, és illetve az árvaszéki ülnöki állást még nem hagyta, -  az 
előterjesztett kérelemnek helyt adok és megnyugszom abban, hogy dr Milkó 
Izidor ülnök a főlevéltárnoki állást el ne foglalja, hanem jelenlegi állásában 
megmaradjon.

Felhívom azonban tettes polgármester urat, hogy nevezettet erről érte
síteni, tőle a kinevezési okmányt bekívánni és azt a levéltárnoki állásra 
folyamodók kérvényeivel egyetemben hozzám mielőbb felterjeszteni szíves
kedjék.

Baján, 1885. szeptemberhó 7 én.
Jankovich Aurél 

főispán



c.

A szabadkai polgármesteri hivatal beterjeszti a főispánhoz 
Milkó Izidor okmányait

12749 szám/pol.

Méltóságos Jankovich Aurél 
városi főispán urnák 

Baján
F. évi szeptember hó 7 én 243 szám 
alatt kelt intézvénye folytán van sze
rencsém Milkó Izidor árvaszéki ül
nöktől bekívánt kinevezési okmányt 
úgy szintén a levéltárnoki állás elnyeré
se végett méltóságodhoz beadott s ide 
áttett 8 darab folyamodványt mellékle
teikkel együtt mély tisztelettel ide mel
lékelten Méltóságodhoz beterjeszteni.

25/9 1885

Kuluncsits
főjegyző

(Levéltár, I. 1885/748; 12000; 12749. -  Kézzel frott.)
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1887. július [19.]
Milkó Izidor egészségi állapotára hivatkozva 

kéthavi szabadságért folyamodik 
a városi tanácshoz

Tekintetes tanács!
Az ide mellékelt orvosi bizonyítvány tanúságaként megrongált egészségem 

helyreállítása végett legalább is két havi fürdői kúrát kell használnom, -  miért 
is ama kérelemmel járulok a tekintetes tanács elé, hogy részemre egyelőre két 
havi szabadságot engedélyezni s illetve ezen engedélyt a legközelebb tartandó 
törvényhatósági közgyűlésnél kieszközölni méltóztassék.

Kitűnő tisztelettel
Dr. Milkó Izidor 

árvaszéki 
ülnök



a.

1887. július 14.
Milkó Izidor orvosi bizonyítványa

Orvosi bizonyítvány
Melynek erejénél fogva ezennel bizonyítom, miszerint dr. Milkó Izidor, 

városi árvaszéki ülnök úr idült gyomorhurutban (:Caterrhus ventricul. chron.:) 
szenved, a mely bajának gyógyítása czéljából legalább 2 havi fürdőhasználatra 
van szüksége.

Kelt Szabadkán, 1887. Július 14-én. Dr. Szilasi Mór
kerül, orvos.

b.

1887. szeptember 3.
A szabadkai városi tanács döntése

Iktatókönyvi szám 10576 

Tárgy:
Felvétetett Dr. Milkó Izidor árvaszéki 
ülnöknek két havi szabadság idő enge
délyezése iránti kérvénye.

Határozat:
Minthogy szervezési szabályzat szerint 
junius hó végétől -  augusztus hó utolsó 
szerdájáig, ez évben augusztus hó 31-ig 
rendszerinti közgyűlés nem tartatott s a 
kérelmezett szabadság-idő augustus 
31-ig legnagyobb részben le is telt, -  en
nélfogva a kérvény -  mint tárgytalanná 
vált -  tudomásul vétetik, folyamodó 
pedig figyelmeztettetik, hogy szabad
ságidő iránti kérelmét indokolt esetben 
oly időben terjessze be, hogy az előbb a 
közgyűlésen tárgyalható legyen.
Miről folyamodó értesittetik.
Kelt Szabadkán 1887 évi september hó 
3-án tartott tanácsülésből.

Kuluncsits József 
főjegyző



1888. március 22.
Milkó Izidor megromlott egészsége miatt ismét szabadságért 

folyamodik a hatósághoz

Tekintetes tanács!
A mint dr. Kétly Károly egyetemi tanárnak /. a. idemellékelt bizonyítványá

ból kitűnik, egészségem annyira meg van rongálva, hogy hosszabb ideig minden 
munkától kímélnem kell magam. Bár a bizonyítványban említett „hosszabb 
idő” alatt kétségtelenül hónapok értendők, mégis abban a reményben, hogy 
másfél hó alatt felépülök, egyelőre a f. évi április hó 1-től május 15-ig terjedő 
időre bátorkodom szabadságot kérni s a tekintetes tanácshoz ama kérelmet 
intézni, hogy ebbeli folyamodásomat a városi közgyűlés elé terjeszteni és ott 
támogatni kegyeskedjék.

Mély tisztelettel maradván a tekintetes tanácsnak 
Szabadkán, 1888. márczius hó 22-én

alázatos szolgája:
Dr. Milkó Izidor 

árvaszéki ülnök, tb. főjegyző

a.

1888. március 17.
Dr. Kétli Károly orvosi bizonyítványa Milkó Izidor betegségéről

Bizonyítvány
Tekintetes Dr Milkó Izidor ur, árvaszéki ülnök, szellemi munkásság folytán 

kissé tulcsigázva lévén, ideges álmatlanságban szenved, ezen okból szükséges, 
hogy hosszabb ideig szabadságot vegyen s magát minden behatóbb szellemi 
foglalkozástól kímélje.

Budapest, 1888. márcz. 17. Dr. Kétli Károly

b.

1888. március 27.
Milkó Izidor hatheti szabadságot kap a városi hatóságtól

3543 sz./pol.

Dr. Milkó Izidor városi árvaszéki ülnök 
folyamodványa 6 heti szabadság idő 
megadása iránt.



A kérelmezett hat heti szabadság idő 
folyamodónak megadatik s erről tudo
más végett felzetileg értesíttetik.
Kelt Szabadkán 1888. évi marczius hó
27 én tartott előkészítő tanácsülésből.

Kuluncsits József 
főjegyző

(Levéltár, 3543/polg. 1888. -  Kézzel írott, bélyeggel és pecséttel.)
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1888. október [26.]
Milkó Izidor négyhavi szabadságért folyamodik a városi tanácshoz

Tekintetes Tanács!

Amint a '/. alatt ide mellékelt orvosi bizonyítványból kitűnik: oly fokú 
betegségben szenvedek, hogy minden szellemi foglalkozástól egy ideig tartóz
kodni és e czélból hosszabb szabadságot kérelmezni, rám nézve szomorú 
kénytelenség.

Tekintettel arra, hogy dr. Kétly Károly egyetemi tanár tanácsára a téli 
hónapokat valamely délszaki, klimatikus gyógyhelyen kell töltenem, s hogy 
az ilyfajta gyógyhelyekről a mi zordabb éghajlatunkhoz visszatérni a tél vége 
előtt -  hacsak a beteg a gyógyhatást illuzóriussá tenni nem akarja -  nem igen 
lehetséges, arra vagyok bátor kérni a Tekintetes Tanácsot, hogy részemre 
legalább négy havi f. évi november hó 1-én kezdődő szabadságot engedélyez
ni, s illetve ebbeli kérelmemet a városi közgyűléshez pártolólag beterjeszteni 
méltoztassék.

Kitűnő tisztelettel 
Dr. Milkó Izidor 

árvaszéki ülnök és 
tb. városi főjegyző.

a.

1888. szeptember 25.
Dr. Kétli Károly Milkó Izidor részére 
újabb orvosi bizonyítványt állított ki

Orvosi bizonyítvány
Nagyságos Dr Milko Izidor árvaszéki ülnök a már régebben nagyobb fokú 

idegességben, -  neurasthenia -  szenved, mely baja miatt neki minden szellemi



munkától tartózkodnia kell, s több hónapra, esetleg fél évre, valamely enyhe 
égalju climatikus gyógyhelyre kell távoznia.

Budapest, 1888. szeptbr. 25
Dr. Kétli Károly 
egyet. rk. tanár

b.

1888. október 29.
A szabadkai városi hatóság határozata

11676 sz./pol. 888

Dr. Milkó Izidor városi árvaszéki ül
nöknek folyamodványa 4 havi szabad
ság idő megadása iránt

A kérelmezett 4 havi szabadság idő he
lyett a 9287/177 887 számú közgyűlési 
határozattal elfogadott és a nagyméltó- 
ságu m. kir. belügyminisztériumnak 
54961/IV a 887 számú magas leiratával 
jóváhagyási záradékkal ellátott sza
bályrendelet 1 §-nak rendelkezéséhez 
képest csak három havi szabadságidő 
folyamodónak megadatik s erről tudo
más végett felzetileg értesíttetik.

Kelt Szabadkán 1888. évi okt. hó 29 n.
Manojlovits István 

h. főjegyző
(Levéltár, 11676/polg. 1888. -  Kézzel írott, bélyeggel és pecséttel.)
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1888. október [30.]

Milkó Izidor 7. köri lakos útlevélért folyamodik 
a városi tanácshoz

Tekintetes Tanács!
Ezévi november hó elején külföldre kényteleníttetvén utazni, ama kéréssel 

bátorkodom a Tekintetes Tanács elé járulni:



Kegyeskedjék részemre egy egész Európára avagy annak nyugati állama
ira érvényes útlevelet mielőbb kieszközölni s azt nekem lehetőleg gyorsan 
kézbesíttetni.

Tisztelettel 
Dr. Milkó Izidor

Mellékelve 2 (két) forint osztr. értékben.

a.

1888. november 5.
Mamusich Lázár polgármester felterjesztése Milkó Izidor 

útlevélkérelme ügyében

11799 sz./polg. 1888.

Nagyméltóságu m. kir. Belügyminisztérium!

Dr. Milkó Izidor árvaszéki ülnök helybeli lakosnak külföldi útlevél iránt 
benyújtott folyamodványa s az erre vonatkozó útlevél ajánlati táblázat mély 
tisztelettel s azon kijelentéssel terjesztetik fel, hogy a város hatósága részéről e 
tekintetben mi akadály sem forog fenn.

Szabadkán, 1888 évi November hó 5-én.
Mamusich Lázár 

polgármester

b.)

1888. október 30.
Milkó Izidor „útlevél ajánlati táblázat-a

Az utazó elő- és keresztneve Dr Milkó Izidor

Rangja vagy foglalkozása városi tisztviselő
születés

Helye
Szabadka

illetőség Szabadka
lak- Szabadka

Utazás célja szenvedő egészségének helyreállítás

születés éve 1855
vallása izraelita
termete közép



arcza hosszas
haja barna, kissé őszes
szeme sárgás
szája szabályos
orra hosszas
különös ismertető jelei semmi
Hová utazik egész Európába
utazás tartama egy évre
A felajánló hatóság véleménye Szabadka város tanácsa részéről 

megadható
Bélyeg díj frt 1

fa —

Kiállítás díj irt 1
kr —

A táblázathoz csatolt irományok jegyzéke 11799/polg. számú kérvény

Észrevétel

Kelt Szabadkán 1888 évi 
Október hó 30-án 
Mamusich Lázár 

polgármester
(Levéltár, 11799/polg. 1888. -  Kézzel kitöltött nyomtatott űrlap.)
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1889. január [25.]
Milkó Izidor szabadságidejének meghosszabbítását kéri

Tekintetes Tanács!
Múlt évi 11676 sz. a. kérvényemhez volt szerencsém bemellékelni dr. Kétly 

Károly egyetemi tanár urnák orvosi bizonyítványát, a melyből kitűnik, hogy oly 
fokú betegségben szenvedek, a mely csak hosszabb gyógykezelés és pihenés 
által javulhat meg. Miután azonban a te. városi közgyűlésnek fenti számú 
kérvényemre hozott határozatával engedélyezett három havi szabadságidő ezen 
javulás előidézésére elegendő nem volt, van szerencsém mély tisztelettel arra 
kérni a Tekintetes Tanácsot, hogy jelen kérvényemet a fentebb említett bizo
nyítvánnyal felszereltetni s annak alapján avagy a t. főorvos által hivatalból



kiállítandó bizonyítvány folytán részemre még további három havi szabadság- 
időt engedélyezni s illetve a közgyűléshez ily értelmű javaslatot tenni kegyes
kedjék.

Mely kérelmem előterjesztése után maradtam a tek. városi tanácsnak

kész szolgája 
Dr. Milkó Izidor 
árvaszéki ülnök

a.

1889. január 29.
Dr. Kertész Sándor orvosi bizonylata 

Milkó Izidor betegségi állapotáról

Orvosi bizonylat

Alolírt bizonyítom, hogy Milkó Izidor árvaszéki ülnök már hosszabb idő óta 
idegbajban (neurasthenia) szenved. Nevezett baja még jelenleg is fenáll és 
nehogy állapota súlyosbodjék, még legalább 3 havi gyógyítási időre van szüksé
ge mely alatt minden szellem működés és foglalkozástól óvnia kell magát.

Kelt Szabadkán 1889 Jan. 29.
Dr. Kertész Sándor 

tiszti főorvos

b.

1889. január [29.]
A  szabadkai előkészítő tanácsülés döntése

Iktatókönyvi szám 931/889 

Tárgy:
Dr. Milkó Izidor városi árvaszéki ül
nöknek folyamodványa újabb három 
havi szabadságidő megadása iránt.

Határozat:
A kérelmezett újabbi három havi sza
badságidő, az orvosi bizonyítvány alap
ján, a 9287/177 számú közgyűlési hatá
rozattal elfogadott és 54961/IV a 887 
számú magas leirattal jóváhagyási zára
dékkal ellátott szabályrendelet rendel



kezéseinek fentartásával, folyamodó
nak megadatik.
Miről polgármester, árvaszéki elnök és 
folyamodó kivonatilag értesíttetnek. 
Szabadkán 1889. évi Január hó napján 
tartott előkészített tanácsülésből.

Manojlovits István 
h. főjegyző

(Levéltár, 11676/polg. 1888; 931. -  Kézzel írott, bélyeggel.)
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1889. február [28.]
Milkó Izidor lemond árvaszéki ülnöki állásáról

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Folytontartó betegségem miatt nem lévén reményem arra, hogy szabadságidőm 

leteltével -  Május hó elsején -  hivatalomat újra elfoglalhassam, van szerencsém 
árvaszéki ülnöki állásomról való lemondásomat ezennel beterjesztem, s a Tekin
tetes Törvényhatósági Bizottságot arra kérni, hogy ebbeli lemondásomat kegyesen 
elfogadni s vonatkozó határozatáról engem értesíteni méltóztassék.

Ezen lemondásomat a hivatal érdekeire való tekintettel bátorkodom már 
most -  szabadságidőm letelte előtt két hóval -  bejelenteni, hogy a mondott 
időpontig hivatali utódom megválasztható legyen s az helyét ezévi május 1-ig 
elfoglalhassa.

Mely kérelmem előterjesztése után maradtam a Tekintetes Törvényhatósá
gi bizottságnak

Előttünk:
Vojnics Félix
Pertits János

a.

1889. március 18.
Mamusich Lazár polgármester értesíti Nagykállói Kállay Albert 

főispánt Milkó Izidor lemondásáról és a számba vehető jelöltekről

76/eln. szám/1889

Méltóságos Főispán Úr!
Dr. Milkó Izidor árvaszéki ülnök f. évi február hó 28-án 2143 sz. a. beadott 

kérvényében lemondott állásáról, nehogy ez által az ügymenet hátrányt szen

kész szolgája 
Dr. Milkó Izidor



vedjen, a helyettesítés vált szükségessé, ezért s az árvaszéki elnök 11 számú 
jelentése alapján h. árvaszéki ülnökül Vojnics Félix közgyámot, a ki az ide 
csatolt bizonyítvány szerint bírói vizsgát tett, ennek helyébe pedig helyettesül 
Milassin Ignácz okleveles gyógyszerész városi virilis bizottsági tagot vagyok 
bátor Méltóságodnak tisztelettel ajánlani.

Kelt Szabadkán 1889 évi márczius hó 18-án
Mamusich Lázár 

polgármester

b.

1889. március 27.
A városi közgyűlés határozata Milkó Izidor lemondásával 

kapcsolatban

Szabadka sz. kir. városban 1889 évi martius hó 27-én tartott rendes havi 
közgyűlés jegyzőkönyvének

Kivonata

70 sz/2143 Tárgyaltatott Dr Milkó Izidor árvaszéki ülnöknek kérvénye 
melyben ezen állásáról lemond.

Ezen lemondás a törvényhatósági közgyűlés részéről az eddigi működésének 
elismerése mellett elfogadtatik, a lemondás folytán üresedésbe jött árvaszéki ülnö
ki állásra f. évi május hó 15 napjáig pályázat kihirdetése elrendeltetik.

Miről polgármester pályázat kihirdetése, a tanács a kérvény csatolásával a 
fizetés beszüntetése iránti intézkedések megtétele, Dr Milkó Izidor pedig tudo
más végett kivonatilag értesíttetik.

Kiadta 
Manojlovits István 

h. főjegyző
(Levéltár, 2143/polg. 1889; 57/főisp. 1889. -  Kézzel írott.)
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1894. július 21.
Milkó Izidor egész Európára szóló útlevélért fordul a városi 

hatósághoz

Jegyzőkönyv

Felvétetett Szabadka szab. kir. város tanácsánál 1894 évi július hó 21-ik 
napján.



Megjelent személyesen Dr Milkó Izidor helybeli lakos és azon kérelmet 
terjeszti elő, hogy részére egy egész Európára szóló egy évre érvényes külhoni 
útlevél kieszközöltessék.

Bélyeg és kiállítási díj fejében oszt. ért. 4 frt-ot készpénzben ide mellékel. 
Felolvastatott, megmagyaráztatott, aláíratott.

K. m. f.
felvette: Dr. Milkó Izidor

a.

1894. július 21.
A szabadkai helyettes polgármester felterjesztése 

Milkó Izidor útlevélkérelme kapcsán

11532 sz./tan. 1894.

Nagyméltóságu m. kir. Belügyminisztérium!
Dr. Milkó Izidor szabadkai illetőségű helybeli lakosnak külföldi útlevél 

kiadása iránt benyújtott folyamodványa s az erre vonatkozó útlevél ajánlati 
táblázat mély tisztelettel s azon kijelentéssel terjesztetik fel, hogy a város ható
sága részéről e tekintetben mi akadály sem forog fenn.

Szabadkán,
1894 évi julius hó 21. n. Dr. Gyorgyevich Szredoje

h. polgármester

b.

1894. augusztus 1.
A Belügyminisztérium kézbesíti Milkó Izidor részére az útlevelet

16527 szám/útl.

A véleményezett útlevél Szabadka város 
közönségének kézbesítés végett kiadatik 
Budapest, 1894. VIII. hó 1 
A m. kir. belügyminiszter:

Jekelfalussy Átvettem:
1894
aug. 7 Dr. Milkó Izidor

(Levéltár, Városi tanács, XIX. 288/1894 11532; 16527; 12540. -  Kézzel írott és 
nyomtatott szöveg.)



1898. július [16.]
Milkó Izidor örökségi ügyben bizonylatért folyamodik 

a városi tanácshoz

Tekintetes városi Tanács!
Tisztelettel alulírott kérem, miszerint a tiszti vizsgálat megejtése után 

ügyvédem dr. Scháffer Mór úr részére olynemű bizonyítványt kiadni méltóz- 
tassék, mely szerint az 1898 junius hó 27-én Szabadkán végrendelet hátra
hagyása nélkül meghalt özv. dr. Milkó Lipótné sz. Scháffer Johanna után 
nagykorú fia: Milkó Henrik szegedi lakós kereskedő és alulírott dr Milkó 
Izidoron kívül sem lemenő sem felmenő örökös nem maradt.

Tisztelettel 
Dr. Milkó Izidor magánzó

a.

1898 júliusa
A városi tanács határozata Milkó Izidor kérelmével kapcsolatban

Határozat:
A fentebbi tanúvallomások alapján a tanács az alábbi tartalmú bizonyít

ványt kiadja. Szabadka sz. kir. város tanácsa a megejtett tiszti vizsgálat alapján 
hivatalosan bizonyítja, hogy ez 1898 évi június hó 27-én Szabadkán végrendelet 
hátrahagyása nélkül elhalt özv. Dr. Milkó Lipótné szül. Scháffer Johanna után 
két nagykorú fia: Milkó Henrik szegedi lakos kereskedő és Dr. Milkó Izidoron 
kívül sem lemenő sem felmenő örökös nem maradt.

Szabadka 1898 évi julius Bolits
tb főjegyző.

(Levéltár, Városi tanács, IV. 696/1898; 12630. -  Kézzel írott és nyomtatott szöveg, 
pecséttel.)
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1898. szeptember 30.
Milkó Izidor a hitoktatásért járó tiszteletdíj kiutalványozását kéri

Tekintetes Tanács!

Tekintettel arra, hogy hitközségünknél ez idő szerint mint rabbi és hitokta
tó egyedül Kutna M. L. főrabbi működik, van szerencsém arra kérni a tekinte



tes Tanácsot, hogy ama tiszlcletdíjakat, melyek az izr. hitokatónak a városi 
főgymnasium és polgári fiúiskolában végzett oktatásért járnak, további intéz
kedésig a nevezett főrabbi úr részére méltóztassék folyósítani.

Kiváló tisztelettel maradván a 
Tekintetes Tanácsnak

kész szolgája
Szabadkán, 1898. szeptember hó 30-án Dr. Milkó Izidor

hitk. elnök.

a.

1898. október 29.
A városi tanács döntése Milkó Izidor jelentése kapcsán

17282 sz./898 tan.

Dr. Milkó Izidor izr. hitközségi elnök jelentése az izr. hitoktató fizetése 
előírása tárgyában.

H.
Ezen jelentés folytán utasíttatik a számvevőség, miszerint a főgymnasium és 

polgári fiú iskolában végzett hitoktatásért járó díjakat Kuthna Mór főrabbi 
részére írja elő.

Miről számvevőség irattal értesíttetik.

Szabadkán 1898 évi október hó 29-én t. ülésből
kiadta
Bolits
jegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 264/1898; 17282. -  Kézzel írott, pecséttel.)
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1898. október 14.
Milkó Izidor arra kéri Mamusich Lázár polgármestert, hogy 

utasítsa az adóhivatalt a hitközségi adóhátralékok behajtására

Szabadka, 1898. október hó 14-én

Nagyságos Polgármester úr!
A nm. m. k. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1897. évi 70574. sz. 

rendeletével jóváhagyta a tek. közigazgatási bizottságnak 168/97. sz. végzését s 
Szabadka sz. kir. város tanácsának 6984/96. sz. határozatát, mely kétrendbeli 
egymással tartalomban megegyező végzés azt rendelte el, hogy a városi adóhi



vatal végrehajtás útján hajtsa be azon helyb. hitk. tagok hátralékos adóját, a 
kiknek neve az alulírt hitközségnek 1018/96. sz. kérvényéhez mellékelt kimuta
tásban előfordul.

Daczára a fenthivatkozott határozatoknak s az azokat megerősítő min. 
rendeletnek, -  daczára továbbá annak, hogy a kérdéses kimutatás már múlt évi 
dccz. 13-án, egy azt kiegészítő pótkimutatás pedig f. évi május hó végén a helyb. 
városi adóhivatal rendelkezésére bocsájtatott, -  s daczára végül azon körül
ménynek, hogy nevezett hivatal hitközségünknek arra illetékes közegei által 
ismételve felkéretett s a végrehajtás iránt megsürgetve lett, -  mindezek daczára 
a lek. városi adóhivatal mindez ideig nem érezte magát indíttatva a végrehajtást 
foganatosítani, s a mennyiben talán csekély számú végrehajtást eszközöltetett, 
mindmáig nem tartotta szükségesnek, hogy az elért eredményről az alulírt 
hitközséget értesítse s a behajtott összegeket pénztárunkba befizesse.

Tekintettel arra, hogy hitközségi adminisztrációnk érdeke az adóhátralékok 
behajtását sürgősen megköveteli, teljes tisztelettel kérjük a nagyságos Polgár- 
mester urat, méltóztassék a városi hivatalnál odahatni, hogy a vele már rég 
közölt kimutatások alapján -  melyekhez esetleg a szükséghez képest még egy 
pótkimutatás fog beterjesztetni -  a hátralékos adókat személyválogatás nélkül behaj
tani s az eredményt a hitközség pénztárába mielőbb beszolgáltatni szíveskedjék.

Abban a reményben, hogy Nagyságos Polgármester úr a tisztelettel alulírt 
hitközséget ezen jogos ügyben támogatni szíves leend, maradtam

kiváló tisztelettel 
Dr. Milkó Izidor 

hitk. elnök.

a.

1898. október 17.
Mamusich Lázár polgármester átirata Birkás Lajos 

tanácsnoknak Milkó Izidor kérelme kapcsán

Birkás Lajos tnok úrnak

Helyben
Dr. Milkó Izidor az izr. hitközség elnöke f. é. okt. 14-én panasz kérvényt 

nyújtott be czímemhez aziránt, hogy a helyb. izr. hitközség hátralékos adózóitól 
a kivetett és jogerőre emelkedett s kimutatott tételek alapján czímed a hitköz
ségi adót nem hajtatja be.

Ennélfogva utasítom a tek. Czímet, hogy az izr. hitközség hátralékos adózó
itól a hitközségi adót egy kebelbeli adóvégrehajtó megbízásával minden kése
delem nélkül hajtassa be.

Szabadkán 1898. okt. 17.
Mamusich Lázár 

polgármester



Milkó Izidor hitközségi elnök templomépítési engedélyért 
folyamodik a városi hatósághoz

Tekintetes Tanács!
A szabadkai izr. hitközség a VII. körben fekvő 17. sz. a. telkén az ide csatolt 

terv szerint templomot óhajtván építtetni, tisztelettel kérem a tek. Tanácsot, 
hogy erre nézve az építési engedélyt a tervek egyik példányának visszaadása 
mellett megadni, s erről engem, illetve a helyb. izr. hitközség elöljáróságát 
mielőbb értesíteni méltóztassék.

Tisztelettel
Szabadkán, 1900. évi május hó 8-án Dr. Milkó Izidor

hitk. elnök.

a.

1900. május
A városi tanács határozata

Iktatókönyvi szám 851 l/tan. 1900 

Tárgy:
Dr. Milkó Izidor izr. hitk. eln. helybeli 
lakosnak folyamodványa VII. kör 17. 
sz. alatti telken izr: templom építésre 
engedély iránt.

Határozat:
A kérelmezett engedély az építkezési 
bizottságnak javaslata folytán a bemu
tatott tervrajz alapján ezennel tanácsi- 
lag megadatik oly feltétel mellett azon
ban, hogy miután a tervet aláírt építé
szek nem szabadkai lakosok; ennélfog
va helyettük helybeli lakos építészt 
megbízni illetve megnevezni tartoz
nak. -
Kelt Szabadkán, 1900 évi május hóban 
tartott tanácsülésből.

Dr. Bolits 
tb főjegyző



1901. április 20.
Milkó Izidor értesítése Ruttkay László tanító fizetésének folyósításáról

29. sz./keresk. 1901.

Tekintetes Tanács!
Ruttkay László, itteni községi elemi iskolai tanyai tanító, 1901. évi márczius 

hó 31-én kereskedő tanoncziskolánknak a Hubert Hermán nyugdíjaztatásával 
üresedésbe került önálló tanítói állására választatott meg véglegesen.

Ebből folyólag felkérem a tekintetes városi tanácsot, hogy Ruttkay László 
eddigi tanyai tanító javadalmait, nevezett személyére nézve, 1901. évi márczius 
hó 31-ikével beszüntettetvén, javára -  a Hubert Hermán által legutóbb élvezett 
s nevénél 1901. évi márczius hó 31-iki záróponttal már beszüntetett 1346, azaz 
ezerháromszáznegyvenhat korona javadalomból -  1901. évi április hó 1-jétől 
járandó 600, azaz hatszáz korona évi alapfizetést, 240, azaz kettőszáznegyven 
korona évi lakbérátalányt, 6, azaz hat korona évi írószerátalányt és -  a községi 
iskoláknál korábban nyert alkalmaztatásával, nevezetesen tanyai tanítóvá tör
tént megválasztatása folytán szerzett igényjogosultsága alapján -1894. évi nov. 
hó 11-től számítandó 100, azaz egyszáz korona ötévenkinti korpótlékot sza
bályszerű módon előiratni s illetve folyósíttatni szíveskedjék.

Szabadka, 1901. ápr. 20. Dr. Milkó Izidor
kereskedő tanoncziskolai 

felügyelő-bizottsági alelnök.
(Levéltár, Városi tanács, II. 61/1901; 6840. -  Kézzel írott, pecséttel.)
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1901. április 20.
Milkó Izidor jelentése Vaszilcsin György tanító helyettesítési 

díjának beszüntetéséről

30. szám/keresk. 1901.

Tekintetes Tanács!
Vaszilcsin György okleveles tanító, 1901. évi márczius hó 31-ikével a keres

kedő tanoncziskolánál megszűnvén helyettesíteni, a nevénél e czímén a 
3436/1901. számú tanácsi végzéssel előírt havi 40, az az negyven korona, a 
mondott nappal beszüntetendő.

Szabadka, 1901. április 20. Dr. Milkó Izidor
kereskedő-tanoncziskolai 

felügyelő-bizottsági alelnök,



1901. szeptember [27.]
Milkó Izidor az izraelita hitközség nevében 

építési engedélyt kér

302 szám/1901.

Tekintetes Tanács!

A szabadkai izr. hitközösség az ide mellékelt terv szerint VII. kör 17. sz. 
alatti telkén a helyszíni rajzon vörössel jelzett helyen rituális vágóhelyet és 
árnyékszékeket óhajt építtetni, miért is kérjük a tek. Tanácsot, hogy ezen 
munkálatokra az építési engedélyt megadni s ebbéli határozatáról bennünket 
mielőbb értesíteni méltóztassék.

Teljes tisztelettel 
a szabadkai izr. hitközség 

képviseletében 
Dr. Milkó Izidor 

hitk. elnök.

a.

1902. szeptember 11.
A városi tanács határozata egy sok bonyodalmat okozó 

hitközségi kérvénnyel kapcsolatban

14734 szám/tan. 902.

Az izr. hitközség kérvénye vágó kamra felépítése iránt.

H.

A kért vágó kamrának a becsatolt terv alapján való felépítése engedélyezte
tik azzal miszerint a vérnek csatornába való eresztése meg nem engedtetik és 
tartozik folyamodó a felfogott vért legalább 8 naponként a város belterületéről 
elszállítani annál is inkább mert ezen kötelezettségek be nem tartása esetén a 
vágatás haladéktalanul beszüntettetik.

Miről az izr. hitközség a terv. egyik példányával továbbá a rendőrkapitány
ság és a mérnöki hivatal végzésileg értesíttetnek.

Szabadkán, 1902. évi szept. hó 11-én
Kiadta:
Vojnics 

h. jegyző



Milkó Izidor kérvénye az aszfaltjárulék elengedése ügyében

Tekintetes Tanács!
18790/96. sz. a. alulírt hitközség már egyízben kérvényt adott be a tulajdonát 

képező telek után járó aszfalt járulék leengedése iránt.
Miután a kérdéses telken a hitközség a közérdek céljaira szolgáló és vallási 

érdekeinek istápolására hivatott elemi iskolát emelt, a telek többi részén pedig 
jelenleg is nagymérvű építkezés van folyamatban, amennyiben ott a hitközség 
impozáns templomot, további hitközségi tanácstermet és papilakot magában 
foglaló épületet emel, míg a teleknek fenmaradó része időközben az osztr. 
magy. bank tulajdonába ment át, s így az ezen területre eső aszfalt járulék a 
hitközséget úgy sem terheli; minthogy továbbá a fentiek szerint a tulajdonunkat 
képező telket kizárólag oly épületek foglalják el, melyek közhasznú célokat 
szolgálnak és a hitközség részére semmiféle jövedelmet nem hajtanak; mint
hogy végül Szabadka sz. kir. város közönsége ily kérdésekben egyéb felekezetek 
és közhasznú intézményekkel szemben is a legnagyobb méltányosságot tanúsítot
ta: tisztelettel kérjük, méltóztassék az alulírt hitközség terhére aszfaltjárandóság 
címén előírt összeget az előterjesztett indokok figyelembevételével kegyesen elen
gedni, s a hozandó kedvező határozatról bennünket mielőtt értesíteni.

Tisztelettel a szabadkai izr. hitközség képviseletében

Szabadkán, 1902. évi február hó 27-én.
Dr. Milkó Izidor 

hitk. elnök
(Levéltár, Városi tanács, XII. 1131/1898; 4169. -  Kézzel írott, pecséttel.)

22

1902. március 25.
Milkó Izidor a hitközségi adóhátralékok behajtását sürgeti

Tekintetes Tanács!

A hitközségi adóknál fennálló hátralékokról szóló kimutatást azon kéréssel 
van szerencsém ide mellékelve beterjeszteni, hogy a kérdéses hátralékoknak 
erélyes és sürgős behajtását annál is inkább elrendelni méltóztassék, mert 
máskülönben -  egyéb jövedelmek hiányában -  községünk pénzügyi igazgatása 
fennakadást szenvedne.

Kiváló tisztelettel
Szabadkán, 1902. március hó 25-én

Dr. Milkó Izidor 
hitk. elnök.



a.

A városi hatóság rövid határozata 
az adóhátralékokkal kapcsolatban

H.
A behajtásra vonatkozó intézkedések megtétetvén, -  a hátraléki kimutatás 

visszatartása mellett az ügyirat irattárba tétetik.

Szabadka, 1902. máj. 16
Hegedűs
h. tnok

(Levéltár, Városi tanács, XXIV. 26/1902; 6104. -  Kézzel írolt, pecséttel.)
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1902. május 30.
Milkó Izidor a templomépítési költségekhez való 

hozzájárulást kéri

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Szabadka sz. kir. város közönsége 1893. évi 337/15616. sz. a közgyűlési 

határozatával hitközségünk részére templomépítési célra tízezer (10000) forin
tot szavazott meg. Ezen összeget hitközségünk, mint a felekezetek iránti türel- 
mességnek egyik bizonyítékát, annak idején őszinte elismeréssel és köszönettel 
fogadta, s ma is hálával adózik érte.

Ám ez a hálaérzet nem tarthat bennünket vissza ama ténynek a konstatálá- 
sától, hogy a templomnak építésére folyóvá tett ezen összeg nem bizonyult 
elégnek a tervezett magasztos építkezési cél szempontjából, de nem látszik 
elegendőnek amaz arány szempontjából sem, a mely szerint a nemes város 
hasonló nemes célokat dotálni szokott.

Ennek dacára annak idején, a kérdéses közgyűlési határozat hozatalakor, 
mégis elégségesnek tartottuk a város hozzájárulását, mert ama vérmes remény 
kecsegtetett bennünket, hogy nagyszabású építkezésünket sikerülni fog saját 
erőnkből befejezni. Fájdalom, ez a reménység csalékonynak bizonyult. A súlyos 
gazdasági helyzet, mely egész közgazdasági életünkre nyomasztó lidércként 
nehezedett, községünk tagjait sem kímélte meg, úgy hogy azoknak adóképessé
ge és áldozatkészsége nemcsak hogy nem növekedhetett a megoldást váró nagy 
reformok és alkotások arányában, de ellenkezőleg fordított arányban csökkent 
az egyre növekedő községi háztartáshoz képest. Hogy községi háztartásunk 
fenakadást ne szenvedjen, kénytelenek voltunk a hitközség tagjait oly magas 
adóval terhelni meg, a melyhez hasonló alig fordul elő Magyarországon, -  a



minek illusztrálására legyen elég annak felemlítése, hogy egy-egy jobbmodu 
községi tag évi 6-800 korona rendes adóval kénytelen közterheinkhez járulni, 
és hogy némely szegény hitsorsosunk sokkal nagyobb hitfelekezeti adóval van 
megróva, mint a mennyit összes egyéb állami és községi adó fejében fizet. A 
mindenféle gazdasági, ipari és kereskedelmi válságtól sújtott s a mellett ily 
óriási adóval megterhelt hitközségi tagoktól vájjon ily körülmények között 
rossz néven vehető-e, ha a templomépítést nem képesek azzal az áldozatkész
séggel támogatni, a milyent kedvezőbb viszonyok között a szabadkai lelkes 
zsidók kétségkívül tanúsítani tudnának? Bizonyára nem!

Hitközségünk tagjai önkénytes kölcsönök, adományok és ülésvásárlás utján 
minden erejüket megfeszítették, hogy a maguk erejéből építhessék fel Istennek 
dicsőítésére a Széchenyi téren emelkedő s immár befejezésre váró díszes temp
lomot. De ez erőforrások kimerülvén s a község hitelképessége is a végsőig 
kiaknáztatván, most már ránk nézve szomorú kénytelenség, hogy újból is Sza
badka sz. kir. város közönségéhez forduljunk, ahhoz a közönséghez, mely az 
országban méltán híres arról, miképp a szépért, jóért és nemesért sehol se 
tudnak nagyobb lelkesedéssel áldozatokat hozni.

Tisztelettel kérjük a nemes város közönségét, hogy a fentebb elősorolt 
körülmények s az alább még említendő okok alapján templomunknak folya
matban lévő építkezési céljára még húszezer koronát megszavazni s ezzel az 
alulírt hitközséget örök hálára kötelezni szíveskedjék.

E kérelem támogatására még a következőkre vagyunk bátrak hivatkozni: 
Mintegy tíz év előtt -  az akkori kedvező gazdasági viszonyok behatása alatt -  
nagy áldozatok árán, mintegy 53000 ftért vásároltuk meg az úgynevezett Voj- 
nich Dienes-féle épületet és telket, a melyre azután nagy iskolát építettünk, úgy 
hogy a telek-vásárlásra és építkezésre fordított összegek immár 70000 frtra 
rúgtak. Még később budapesti jeles és jóhírnevű műépítészek kitűnő terve 
alapján száztízezer forintnyi költségelőirányzattal templomnak és mintegy 
200000 frtot, azaz négyszázezer koronát tesznek ki. A nemes város ezen ösz- 
szegnek eddigelé csak 5 százalékát szavazta meg hozzájárulás címén, s talán 
nem szerénytelen az a kívánság, hogy a felekezetek jogos érdekei iránt minden
kor oly előzékeny és példaszerűen liberális város e kiadások tíz százalékát 
vállalja magára? Nem lehet szerénytelen e kívánság már csak azért sem, mert a 
hitközség, miután a templom felépítésével tovább nem várhatott, nem egysze
rű, és azért a célnak szintén megfelelő imaházat építtetett, de oly nagyszabású 
és külsőleg-belsőleg egyaránt impozáns épület emeléséhez fogott, mely nem
csak a templom legközelebbi környezetének, de az egész városnak is díszére 
szolgáland. Midőn e nagy költséggel járó és erőnket felülmúló monumentális 
építkezéshez fogtunk, az a bizonyára méltánylást érdemlő intenció is vezetett 
bennünket, hogy nemcsak imádkozóhelyet nyujtsunk híveinknek, de szeretett 
szülővárosunkat egy művészi koncepciójú terv alapján oly középülettel gazda
gítsuk, mely a város egyik érdekessége és építészeti büszkesége leszen.

De a midőn e momentum szíves figyelembevételét kérjük, egyszersmind 
saját nehéz helyzetünket is kénytelenek vagyunk újból a tekintetes tvhatósági 
bizottság jóindulatába ajánlani. A már fölvett és még felveendő községi kölcsö
nök összege megközelíti a 200000 koronát, s ennek dacára, valamint annak



dacára, hogy községünk tagjai a szép ügyhöz méltó nemes áldozatkészségükkel 
egyáltalában nem fukarkodtak, mégis most ama veszedelem előtt állunk, hogy 
a nagy lelkesedéssel megkezdett művet be nem fejezhetjük.

Végül még bátrak vagyunk megjegyezni, hogy a már egyszer megszavazott 
hozzájárulási összeg nemcsak a hitközség lélekszámához, de azokhoz az össze
gekhez viszonyítva is, a melyeket a nemes város a többi templomok felépítésére 
megszavazott, kicsinynek fog mutatkozni. Bízunk abban, hogy a törvényhatósá
gi bizottság, mely iskolák és templomok építési kérdéseiben mindenkor a leg
nagyobb áldozatkészséget tanúsította, s ebbeli munificentiájával az országos 
közvélemény elismerését is kivívta, ezen kérelem tárgyában is hasonló szellem
ben fog határozni. Ezen reménységben maradok magunkat és kérésünket pár
tatlan jóindulatába ajánlva a tekintetes törvényhatósági bizottságnak

kiváló tisztelettel
Szabadkán, 1902. május hó 30-án

kész szolgája 
Dr. Milkó Izidor 

hitk. elnök

a.

1902. június
A városi tanács határozata a templomépítési segély ügyében

10069 SZ./1902

Tárgy:
Tanács javaslata az izr. hitközség kér
vénye tárgyában, templom építésére se
gély megszavazása iránt

Határozat
Tekintettel azon körülményre hogy a 
törvényhatósági bizottság, templom 
építés költségeihez már 20000 koroná
val hozzájárult s nincsen azon helyzet
ben hogy ugyan azon czélra ujjabbi se
gélyt nyújthasson, ennél fogva folya
modó hitközség kérelmének helyt nem 
adhat, miről jelen határozat utján érte- 
síttetik.
Kelt Szabadkán 1902. évi Június hó 
napj. tart. előkészítő tan. ülésből.

Lyubibratich
tnok



Milkó Izidor jelentése az ügykezeléssel járó kétszáz korona előleg
kiutalásáról

5. szám/fclügy. 1904.

Tekintetes Tanács!

Néhai Frendenberg Márk, mint a kereskedő tanonciskolai felügyelő-bizott
ságnak elnöke, az ügykezeléssel járó kiadások fedezetére kezeihez utalt ösz- 
szegről annak idején elszámolván, felkérem címedet, hogy ezen ügykezeléssel 
időközben már részben elő is állott és még elő állandó kiadások fedezetére 
elszámolás terhe mellett akár az én, mint a szóban levő bizottság vezető alel- 
nöke, legcélszerűbben pedig a bizottság jegyzője: Meznerics Ferenc kezeihez 
200, azaz kettőszáz koronát kiutalni szíveskedjék; aki azután az általam elbo
csátandó nyugtákra személyesen eszközölné az előállott fizetéseket.

Szabadka, 1904. évi január hó 2.
Dr. Milkó Izidor 

Keresk. tanoncisk. 
felügy. bizottsági 

alelnök

a.

1904. január 16.
A városi tanács határozata

75/904

Dr. Milkó Izidor mint a keresk. tanonc
iskola felügy. bizottsága alelnökének 
jelentése az ügykezeléssel járó költsé
gekre 200 korona előleg kiutalása tár
gyában.

H.
Ezen jelentés folytán a kereskedelmi 
tanonciskolánál felmerülendő kiadá
sok fedezésére Meznerits Ferenc, mint 
a felügyelő bizottság jegyzőjének keze
ihez 200 kor. azaz kettő száz korona a 
város házipénztárából a „Számadás ter-



he melletti előlegek” számlájánál ezen
nel kiadásba utalványoztatik.
Miről a számvevőség, Dr. Milkó Izidor 
és Meznerits Ferenc értesíttetnek.

Szbkán 1904 jan 16-án tartott tanácsülésen
Dr. Bolits 

tnok
(Levéltár, Városi tanács, II. 2/1904; 75. -  Kézzel írott.)

25
1904. november 24.

Milkó Izidor a Szabadkai Szabad Lyceum Egyesillet 
alapszabályainak jóváhagyására kéri a Belügyminisztériumot

Nagyméltóságú 
m. kir. Belügyminisztérium!

A /. alatt idecsatolt jegyzőkönyv tanúsága szerint Szabadka szab. kir. város
ban 1904. évi november hó 6-án Szabad-Lyceum -  Egyesület alakult, a '//. alatt 
idecsatolt alapszabályok alapján, a mely alapszabályokat az alakuló közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott.

Mély tisztelettel kérem a Nagyméltóságú Belügyminisztériumot, hogy ezen 
alapszabályokat kegyesen jóváhagyni és a törvényes jóváhagyási záradékkal 
ellátni kegyeskedjék.

Szabadkán, 1904. évi november hó 24-én.
Legmélyebb tisztelettel 

Dr. Milkó Izidor 
a „Szabadkai Szabad Lyceum-Egyesület” elnöke.

a.

1904. november
A Milkó Izidor kézjegyével és a minisztérium jóváhagyásával 

(1905) ellátott Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület alapszabályai

A Szabadkai Szabad Lyceum -  Egyesület alapszabályai.

Az egyesület címe, pecsétje és célja.
1. sz. Az egyesület címe: „Szabadkai Szabad Lyceum -  Egyesület” s ez 

pecsétjének körirata is.
2. sz. Az egyesület célja, hogy fölolvasások -, szabad- és esetleg művészeti 

előadásokkal Szabadkán a közművelődést előmozdítsa, közhasznú ismereteket



terjesszen, a felsőbb népnevelés érdekeit szolgálja s a művészetek iránt ér
deklődést keltsen.

A felolvasások és előadások rendezéséről és beosztásáról az ügyrend intéz
kedik.

Az egyesület tagjai; jogaik és kötelességeik.
3. sz. Az egyesületnek

a.) működő
b.) tiszteleti
c.) alapító és
d.) pártoló tagjai vannak.

4. sz. Működő tagok azok, kik az egyesület czélját (2. sz.) szellemi tevékeny
ségükkel mozdítják elő. Számuk negyvennél több nem lehet; díjat nem fizetnek 
(kivéve, ha alapító vagy pártoló tag gyanánt az egyesületbe belépnek) s fölvéte
lük, az igazgató választmány által történik (19. sz.)

5. sz. Tiszteleti tagok azok, kiket a közművelődés körül kifejtett kiváló 
munkásságukért a közgyűlés (13. sz.) az igazgató választmány indítványára 
(19. sz.) ilyenekké megválaszt. Tagsági díjat nem fizetnek s megválasztatásuk 
által az igazgató választmány tagjaivá lesznek.

6. sz. Alapító tagok azok, akik 50 koronát egyszer s mindenkorra vagy öt év 
alatt 10 koronás részletekben az egyesület pénztárába fizetnek.

7. sz. Pánoló tagok azok, akik öt évre szóló kötelezettséggel az egyesület 
pénztárába évenkint legalább 5 koronát fizetnek. Kötelezettségük az első öt év 
eltelte után is fenmarad, ha a kilépésre vonatkozó elhatározást az utolsó év 
folyamában az elnökséggel írásban nem közlik. Az egyesületi tagság Szabadká
ról való elköltözés folytán önként megszűnik.

8. sz. Az egyesület felolvasásait és előadásait minden tag díjtalanul látogat
hatja. Egyes rendkívüli előadások esetében azonban az igazgató választmány
nak (19. sz.) joga van aként intézkedni, hogy a pártoló tagok is a rendesnél 
kisebb mérsékelt díjat fizessenek. Az alapító és pártoló tagok családjának tagjai 
rendes felolvasásokat és előadásokat az igazgató választmány által meghatáro
zandó mérsékelt belépődíj mellett látogathatják. Családtagokul értendők a 
tagoknak felesége és gyermekei.

9. sz. A tagoknak a közgyűlésen, hova mindannyian meghívandók (15. sz.) 
tanácskozó-, szavazó- és indítványozó joguk van. Az indítványok a közgyűlés 
előtt legalább 3 nappal az elnökséghez írásban nyújtandók be.

10. sz. Az alapító és pártoló tagok a 6. és 7. sz.-ban meghatározott díjakat 
tartoznak pontosan a társulat pénztárába fizetni. Az alapító tagok részlet-, 
valamint a pártoló tagok rendes évi díjai mindenkor előlegesen és pedig az 
esztendő első három hónapjában fizetendők. Akik tagsági díjaikkal hátralék
ban vannak, a közgyűlésen a 9. sz.-ban körülírt jogukat nem gyakorolhatják s 
addig, míg hátralékukat nem rendezik, a felolvasások és előadások látogatására 
igazoló jegyüket meg nem kapják.

Az egyesület igazgatása.
11. sz. Az egyesület ügyeit

1. a közgyűlés
2. az igazgató választmány
3. a végrehajtó bizottság és
4. a tizstikar intézi.



A közgyűlés.
12. sz. A közgyűlés az összes egyesületi tagokból alakul s minden évben 

egyszer, legkésőbb január hó utolsó vasárnapján tartandó. A közgyűlés határo
zatképes, ha az igazgató választmány megjelenő tagjain kívül legalább tíz ala
pító és pártoló tag van jelen. Ha az első ízben egybehívott közgyűlés nem 
határozatképes: 8 napra újra egybehívandó azzal a figyelmeztetéssel, hogy az, 
tekintet nélkül a megjelenők számára, határozatképes lesz.

13. sz. Az évi közgyűlés tárgyai:
a.) a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag megválasztása.
b.) titkári jelentés a lefolyt évi működésről.
c.) a számvizsgáló bizottság jelentése a számadások megvizsgálásáról.
d.) a jövő évi számadások megvizsgálása végett számvizsgáló bizottság 

kiküldése (26. sz.)
e.) az igazgató választmány tagjainak titkos szavazás útján való megvá

lasztása (18., 19. sz.)
f.) tiszteleti tagok választása az igazgató választmány javaslata alapján (5. sz.)
g.) a 9. sz-ban körülírt módon beterjesztett indítványok tárgyalása.
h.) a jövő költségelőirányzat tárgyalása és megállapítása.
i.) a tisztviselők megválasztása; az elnök, a két alelnök s a titkár a mű

ködő tagok közül választandok (4. sz.)
14. sz. A rendes évi közgyűlésen kívül az elnök vagy helyettese valahányszor 

szükségét látja, rendkívüli közgyűlést hívhat össze. Az igazgató választmánynak 
vagy 20 egyesületi tagnak írásbeli kívánságára az elnök rendkívüli közgyűlést 
köteles egybehívni. Az egyesület feloszlására vonatkozó indítvány csakis rend
kívüli közgyűlésen tárgyalható.

15. sz. Úgy a rendes mint a rendkívüli közgyűlés valamelyik helyi hírlapban 
legalább egy héttel előbb közzéteendő hirdetés és személyre szóló értesítés 
útján hívandó egybe.

16. sz. A közgyűlésen az egyesületi elnök, akadályoztatása esetén az alelnö- 
kök valamelyike elnököl.

17. sz. Egyenlő szavazatok esetén, amennyiben a szavazás nyíltan történt, az 
elnök határozata, ha pedig titkos volt a szavazás, akkor sorshúzás dönt. Szemé
lyeket érintő ügyekben a szavazás mindenkor titkos, valamint egyéb esetben is, 
ha azt legalább tízen kívánják.

Az igazgató választmány.

18. sz. Az igazgató választmány a tisztviselőkön kívül az összes tiszteleti 
tagok, továbbá a működő tagok közül tízen s az alapító és pártoló tagok közül 
együttesen szintén tízen. Elnöke az egyesületi elnök, kit akadályoztatása esetén 
az elnökök egyike helyettesít. Ha az alelnökök is akadályozva vannak, az igaz
gató választmány ezen alkalomra saját kebeléből választja meg elnökét.

19. sz. Hatásköre.
a.) vezeti az egyesület szellemi és anyagi ügyeit;
b.) titkos szavazás útján fölveszi a működő tagokat;
c.) meghatározza a belépő díjakat;
d.) megállapítja a működő tagok tiszteletdíját;



c.) előkészíti a közgyűlést s az ahhoz beterjesztendő indítványokat a 
maga javaslatával ellátja;

f.) tiszteleti tagok választása tárgyában a közgyűlésnek javaslatot tesz;
g.) ügyrendet készít s őrködik annak megtartása fölött;
h.) intézkedik minden oly ügyben, mely a közgyűlésnek fentartva nincs;
i.) titkos szavazás útján megválasztja saját kebeléből a végrehajtó bizott

ságot (20. sz.)

A végrehajtó bizottság

20. sz. A végrehajtó bizottság elnöke az egyesületi elnök; akadályoztatása 
esetén az elnökök valamelyike s tagjai az igazgató választmány által a 19. sz-ban 
történt módon választott négy tag.

Hatásköre:
21. sz.

a.) meghatározza az előadások sorrendjét s kijelöli azokat, kik a cyklus 
folyamán felolvasásokat és előadásokat tartanak;

b.) meghatározza az évi cyklus tartamát;
c.) joga van nem működő tagokat és idegeneket is közreműködésre is 

fölkérni;
d.) az a.) pont értelmében kidolgozott programmot a cyklus kezdete előtt 

legalább 4 héttel az igazgató választmánynak végleges intézkedés és 
elfogadás végett bemutatja;

e.) joga van a fölolvasandó kéziratba beletekinteni, s a mennyiben a 
tartandó fölolvasást akár tartalmánál akár pedig formájánál fogva 
nyilvános előadásra nem tartja alkalmasnak: joga van a fölolvasás 
engedélyezését megtagani vagy egyes részek megváltoztatását elren
delni. Azok a működő tagok, kik szabad előadást óhajtanak tartani, 
tartoznak munkálatuk vázlatát a végrehajtó bizottságnak bemutatni s 
ennek kívánatára előadásuk szelleméről nyilatkozni.

Az egyesület tisztikara.
Elnök.

22. sz. Az elnök képviseli az egyesületet hatóságokkal és harmadik személy- 
lyel szemben;

aláírja az egyesület, az igazgató választmány s az elnökség nevében kiállított 
leveleket s általában az összes kiadványokat; elnököl a közgyűlésen, az igazgató 
választmány és végrehajtó bizottság ülésein;

megállapítja ezeknek időpontját s a titkár előterjesztése alapján a tárgyso
rozatot;

gondja van az alapszabályok megtartására s a gyűlések határozatainak vég
rehajtására;

utalványozza az igazgató választmány által megállapított tiszteletdíjakat, 
valamint a költségvetésben megszabott kiadásokat;

szükség esetén 50 koronáig utalványozási joga van meg nem szavazott költ
ségekre is, a legközelebbi választmányi ülés jóváhagyásának föntartásával; joga 
van a pénztárt bármikor megvizsgálni s a pénztári könyvekbe betekinteni.



23. sz. Az alelnök akadályoztatása esetén az összes teendőit a két alelnök 
egyike végzi, jogait és kötelességeit egyikök gyakorolja.

A titkár.
24. sz. A titkár őrzi az egyesület pecsétjét; hitelesíti a közgyűlés és választ

mányi ülések jegyzőkönyvi kivonatait;
vezeti az ülések jegyzőkönyveit;
jegyzője a végrehajtó bizottságnak;
szerkeszti az egyesület leveleit és minden egyéb irományát és kiadványát, 

azokat az elnökkel együtt aláírja s az egyesület pecsétjével ellátja;
őrzi az egyesület irattárát s annak rendben tartásáról gondoskodik;
végrehajtja a hozott határozatokat;
helyettesítéséről az igazgató választmány gondoskodik.

A pénztáros.
25. sz. A pénztáros kezeli az egyesület értékeit;
elkönyveli a bevételeket és kiadásokat; elkészíti az évi költségvetést és 

zárószámadásokat; kezeli a tagsági díjakat; az elnök utalványára fizetéseket 
teljesít, de csak a költségvetés tételein belül s ezen alapszabályok 22. sz-a 
alapján; a beérkezett pénzeket az igazgató választmány által kijelölt pénzinté
zetben elhelyezi; a pénztár állapotáról időnként a tagsági hátralékokból fél- 
évenkint az igazgató választmánynak jelentést tesz.

26. sz. A zárószámadásokat a közgyűlés által évről évre választandó szám- 
vizsgáló vizsgálja felül. E bizottság három tagból áll s a közgyűlés ennek jelen
tése alapján adja meg a pénztárosnak a fölmentést.

Az ügyész
27. sz. Az ügyész peren kívüli ügyekben az egyesületnek jogi tanácsadója, 

peres ügyekben pedig bíróságok előtti képviselője; az igazgató választmány 
által hozzá áttett hátraléki kimutatás alapján a hátralékos tagsági díjakat be
hajtja.

A könyvtáros
28. sz. A könyvtáros őrzi és leltárba foglalja az egyesület könyveit és egyéb 

beszerzéseit.

Az egyesület jövedelme és vagyona.
29. sz. Az egyesület jövedelme:

a.) a pártoló tagok járulékai;
b.) az egyesület által rendezett felolvasások és előadások díjai;
c.) adományok és felülfizetések;
d.) az alaptőke kamatai.

30. sz. Az egyesület vagyona:
a.) az alapító tagok járulékai;
b.) oly adományok, melyek az alapítók szándékához képest tőkésítendők;



c.) alapítványok;
d.) vagyonhoz számítandók még azok a beszerzések (könyvek és egyéb 

tárgyak, készülékek), melyeket az egyesület az előadások czéljaira

Az a.) b.) c.) alatt felsorolt értékek folyó kiadásokra nem költhetők. A c.) 
alatt említett alapítványok kamatai is csak azon esetben fordíthatók a folyó 
kiadások födözésére, ha az alapítók máskép nem intézkedtek.

31. sz. Az egyesület feloszlik, ha a feloszlást ebben a tárgyban összehívott 
rendkívüli közgyűlésen megjelenő tagoknak legalább kétharmadrésze elhatá
rozza. Ennek a közgyűlésnek határozatképességéhez az összes tagok legalább 
felének megjelenése szükséges. Ha a közgyűlés az első alkalommal nem hatá
rozatképes, újra és pedig erre a szakaszra való hivatkozással egybehívandó. 
Ebben az esetben a jelenlevők végső érvényességgel határoznak.

32. sz. Föloszlás esetében az egyesület vagyona Szabadka sz. kir. városnál 
helyezendők el „Szabad-Lyceum-Alap” czímen s mindaddig tőkésítendő, míg a 
városban azonos vagy hasonló ezélú magyar közművelődési intézmény nem alakul.

33. sz. Az alakuláskor azok az egyesület működő tagjai, kik az alakulást 
megelőző három esztendőben Szabadkán Szabad-Lyceumi felolvasásokat vagy 
előadásokat tartottak, amennyiben ily minőségben az egyesületbe lépni hajlan
dók. Az ilykép meghívottak szavazásnak alávetve nincsenek s a működő tagok 
minden jogát gyakorolhatják. Számukat az igazgató választmány az alapszabá
lyok 4. sz.-ához képest első ülésében legfőbb negyvenre (40) a 19. sz. b.) pontja 
értelmében kiegészítheti.

34. sz. Az egyesület alapszabályai megerősítés végett a m. kir. Belügyminisz
tériumhoz terjesztendők fel.

Ha az egyesület az alapszabályokban meghatározott célt és eljárást illetőleg 
hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által, amennyiben további működése 
által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladékta
lanul felfüggeszthető s a fölfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat 
eredményéhez képest végleg fel is oszlatható vagy esetleg az alapszabályok 
legpontosabb megtartására különbeni föloszlalás terhe alatt kötelezhető.

Lukácsy István Dr. Milkó Izidor

vásárol.

Az egyesület feloszlása.

Átmeneti intézkedések.

Záró határozat.

titkár

Szám. 118868 
III a. 1904.

M. kir. belügyminiszter 
Látta a magyar királyi belügyminiszter 
Budapesten, 1905 évi január hó 4-én 

a minister meghagyásából 
Szabó László 

ministeri o. tanácsos



b.

1904. november vége
Dr. Bíró Károly szabadkai polgármester továbbítja Milkó Izidor 

kérelmét a Belügyminisztériumhoz

2081/eln. 904.

Magyar kir. Belügyministeriumnak
Budapesten

Dr. Milkó Izidor szabadkai lakosnak mint a „Szabad Lyceum” egyesület 
elnökének hozzám be nyújtott kérvényét 5 drb mellékletével azon tisztelet 
teljes kérelemmel terjesztem fel, hogy a megalakított szabadkai „Szabad-Lyce- 
um” egyesület bemutatott alapszabályait az 1508/75 számú belügyministeri ren
delet 1 pontja alapján láttamozni méltóztassék.

Szabadka 1904 nov. hó napján
Dr. Bíró Károly 

polgármester

c.

1905. január 4.
A  Belügyminisztérium jóváhagyja a Milkó Izidor elnökletével 
működő Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület alapszabályait

Szám 118868/1904
A válaszirat alapjául szolgáló 
megkeresés, jelentés
száma 2081.

Tárgy: A szabadkai Szabad Lyceum egyesület alapszabályai

A szabadkai „Szabad Lyceum” egyesület alapszabályait láttamoztam.
Az egyik alapszabály példány visszatartása s a többi mellékletek vissza

küldése mellett felhívom, hogy az alapszabályok egyik példányát saját levél
tárába helyezze a másikat pedig a mellékletekkel együtt az elnöknek kézbe- 
síttesse.

Budapesten 1905 évi január hó 4 én 
a minister meghagyásából 

Szabó László ministeri o. tanácsos 
Szabadka szab. kir. város közönségének

Szabadka



Milkó Izidor előterjesztése a kereskedelmi tanonciskola 
elhelyezésével kapcsolatban

13. szám/fgy. biz. 1905

Tekintetes Tanács!
A kereskedő-tanonciskola felügyelő-bizottsága 1904. évi november hó 6-án 

tartott ülésében 19. szám első pontja alatt, a kereskedő-tanonciskolának a 
helybeli polgári fiúiskola osztályaiban leendő elhelyezését és ebből folyólag a 
helyiség átengedése tárgyában a Tek. Városi Tanácsot megkerestetni -  határo
zatiig  kimondotta; -  miért is kérem a Tekintetes Tanácsot, hogy a felügyelő
bizottság ezen, a célszerűségi szempontok alapján hozott határozatának végre- 
hajthatása érdekében a polgári fiúiskola tantermeit a kereskedő-tanonciskola 
elhelyezése végett átengedi s illetve az átengedés iránt a szükséges intézkedé
seket megtenni-, továbbá, mivel a kereskedő-tanonciskola osztályaiban az 
előadások az esti órákban is tartatnak, egyidejűleg két tanteremnek gáz avagy 
villanyvilágítással leendő ellátásáról szintén gondoskodni kegyeskedjék.

Szabadka, 1905. évi márc. hó 21-én. Mély tisztelettel
Dr. Milkó Izidor 
felügy. biz. elnök.

a.

1905. június 7.
A városi tanács határozata Milkó Izidor kérelmével kapcsolatban

7929. szám/tan. 1905.

Tárgy:
A keresk. tanonciskola felügyelő bi
zottságának jelentése a tanonciskola 
elhelyezése tárgyában.

Határozat:
Ezen jelentés folytán a tanács a polgári 
fiúiskola tantermeit a kereskedő ta
nonciskola céljaira rendelkezésre bo- 
csájtja egyben a tantermek tisztogatá
sára az ott levő iskolaszolga mellé még 
Temunovits Mihály szolgát kirendelni. 
Egyben megbízatik a mérnöki hivatal, 
hogy két tanteremnek villanyvilágítás-



sál leendő ellátása iránt a szükséges in
tézkedéseket tegye meg.
Miről Dr. Milkó Izidor elnök, Abrasits 
Antal igazgató és a mérnöki hivatal ér- 
tesíttetik.
Szabadkán, 1905. június 7 tartott tan. 
ülésén.

Dr. Bolits tnok.
(Levéltár, Városi tanács, II. 107/1905; 7929. -  Kézzel írott, pecséttel.)

27
1905. november 5.

Milkó Izidor folyamodványa a kereskedelmi tanonciskola 
szolgadíjával kapcsolatban

71. szám/fgy. biz. 1905.

Tekintetes Tanács!
Vonatkozással a városi tanácsnak 7929/905. sz. alatt kelt határozatának 

azon intézkedésére, mely szerint a polgári fiúiskola osztályaiba áthelyezett 
kereskedő-tanonciskolai tantermek tisztogatására Temunovics Mihály nevű 
szolgát rendelte ki, felkérem a Tekintetes Tanácsot, hogy a „központi” elemi 
népiskola szolgáinak az ipar- és kereskedő-tanonciskolák számlájánál 7 ipari és
4 kereskedő-tanonciskolai osztály tisztogatása után megállapított 200, azaz 
kettőszáz korona évi díját 4/11-ed részben f. évi szeptember 1-vel beszüntetni s 
illetve a jelzett időponttól Temunovics Mihály kereskedő-tanonciskolai szolga 
javára előíratni szíveskedjék.

Szabadka, 1905. évi november hó 5-én Mély tisztelettel
Dr. Milkó Izidor 
felügy. biz. elnök.

(Levéltár, Városi tanács, II. 107/1905; 23175. -  Kézzel írott, pecséttel.)
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1905. november 26.
Milkó Izidor folyamodványa a színházi villanyvilágítás 

egységárainak méltányos leszállítása tárgyában

Tekintetes Tanács!

A városi színháznak szerződésileg 10 fillérben megállapított egységára, a 
magánosok által átlag 7 1/2 fillérben élvezett egységárral szemben nemcsak,



hogy az első pillanatra is már szembeötlő, de a színháznak tetemes áram-fo
gyasztása folytán a mindenkori színigazgató évi boudgetjében jelentékeny több 
kiadási is eredményez.

Az igazgatónak kérelmére, a színügyi bizottság ide vonatkozó 28/jkv. 1905 
számú határozata alapján megkeresem a tekintetes tanácsot: -  méltóztassék 
lehetőség szerint mindent megtenni, hogy a világítási részvénytársaság különös 
figyelemmel a culturalis czélra és a tetemes áramfogyasztásra ezen túlmagas 
egységárat a minimalisra csökkentse.

Ezen megkeresésünk kedvező elintézésének zálogát látjuk abban a kijelen
tésben, melyről a részvénytársaság egyik előkelő igazgatósági tagjától eredetten 
a városi főügyész úr útján értesültünk, hogy t. i. ezen kérelem elől a társaság 
nem zárkózik el s e kérdés bizonyos feltételek mellett meg is oldható.

Nem szükséges a kedvező megoldás nagy horderejét a tekintetes tanács 
előtt vázolni, de mégis lehetetlen nem hivatkozni arra, hogy ha a mindenkori 
színigazgató évi boudgetjében ilyen jelentékeny megtakarítást tudunk elérni, 
akkor egyszersmind módunkban fog állani a színigazgatótól megkívánni olyan 
intézkedéseket, amilyeneket eddig épen a boudgetjére való tekintettel megkí
vánni nem lehetett.

Ezért kérem, hogy a színügyi bizottságnak jelen megkeresését melegen 
felkarolni és a lehető kedvező elintézésében részesíteni kegyeskedjék.

Szabadkán 1905. évi november hó 26 án
Dr. Milkó Izidor 

a színügyi bizottság 
h. elnöke

(Levéltár, Városi tanács, II. 455/1905; 24349. -  Kézzel írott.)

29
1906. április [28.]

Milkó Izidor elnök a Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület részére 
1000 korona segélyt kér

Tekintetes Törvényhatósági bizottság!

A vezetésem alatt álló Szabadkai Szabad-Lyceum-Egyesület A) alatt idecsa
tolt s a szabályszerű miniszteri jóváhagyó-záradékkal ellátott alapszabályainak 
(2 §) tanúsága szerint: nevezett egyesület azon céllal alakult meg, hogy Szabad
kán a magasabb népnevelés ügyét szolgálja, annak érdekeit intézményileg biz
tosítsa. Az egyesület életében lefolyt első esztendő pedig bizonyságot tesz arra 
nézve, hogy a Szabad-Lyceum nagyfontosságú kulturpolitikai céljainak megva
lósítása érdekében: egyrészt állandó, ismeretterjesztő felolvasó-cyclusok és 
előadások rendezésével, másrészt -  áthatva attól a szükségérzettől, amelyet 
városunkban egy felsőbb leányiskola hiánya joggal okoz: egy a polgári iskolát 
elvégzett leánynövendékek számára szervezett magas színvonalú továbbképző



tanfolyam felállításával és fentartásával: -  tudatosan komoly és eredményes 
munkát végzett. -

Ám a rendelkezésünkre álló anyagi eszközök az ide B) alatt mellékelt 
költségelőirányzat tanúsága szerint elégteleneknek bizonyulnak az egyesüle
tünk által fölvállalt kultúrmisszió sikeres teljesítésére. Ez a körülmény és cél
jaink jelentőségének tudata bátorít arra, hogy a tekintetes törvényhatósági 
bizottság elé a következő tiszteletteljes kérelmet terjesszem:

Méltóztassék a vezetésem alatt álló Szabadkai Szabad-Lyceum-Egyesület 
számára a f. 1906. évre 1000-egyezer koronában megállapítandó és sürgősen 
utalványozandó segélyt megszavazni és a városi számvevőséget arra utasítani, 
hogy a jövő s a következő évek költségvetésébe e címen lehetőleg megfelelően 
nagyobb összegű tételt iktasson be illetőleg irányozzon elő.

Előttünk: Dr. Milkó Izidor

1906. április 27.
Milkó Izidor mellékeli a Szabad Lyceum Egyesület 

1906. évi költségelőirányzatát

A Szabadkai Szabad-Lyceum-Egyesület költségelőirányzata az 1906. évre:

(Olvashatatlan aláírás) 
Deák Antal

A Szabadkai 
Szabad-Lyceum-Egyesület 

elnöke

I. Bevétel:
1. Alapító tagok tagdíj-részleteinek........

(alaptőke) kamatja ............... . ..2 5  
. 700. 
. 450. 
3510.

K. f.

2. Pártoló tagok tagsági díja (140 tag á 5 K.)
3. Felolvasások jövedelme............................
4. Leánytovábbképző tanfolyam tan d íja__

Összesen: 4685.

II. kiadás

I. Nyomtatványokra (: belépőjegyek, meghívók, K f.
plakátok, könyvek, irodai felszerelés:).

2. Évkönyvre ..........................................
500.
400.
300.
215.

3. Előadásokhoz való felszerelések és készülékek
4. Szolgák és pénzbeszedők járandósága



5. Továbbképző tanfolyam tanerőinek díja ................  3960. -
6. Előre nem láthatóakra...........................................  300. -

Összesen: 5675 K.
Hiányként jelentkezik....................................... 990 K.

Dr Tauszig Izsó tk. 
pénztáros

Hogy ezen költségelőirányzatot a Szabadkai Szabad Lyceum-Egyesület 
1906. évi január hó 26-án tartott évi rendes közgyűlése jóváhagyólag elfogadta: 
ezennel bizonyítjuk:

Szabadkán 1906. évi ápr. 27-én Dr. Milkó Izidor
egyesületi elnök 

(Olvashatatlan aláírás), 
egyesületi titkár

b.

1906. május 31.
A városi törvényhatósági bizottság döntése 
a Szabad Lyceum Egyesület segélyezéséről

8537 szám/tan. 1906.

Tárgy:
A Szabad-Lyceum-Egyesület elnöksé
gének kérvénye segély iránt.

Határozat:
Tekintettel arra, hogy a Szabadkai Sza- 
bad-Lyceum-Egyesület nemcsak a ma
gasabb népnevelés ügyét szolgálja, ha
nem áthatva attól a szükségérzettől, 
amelyet városunkban egy felsőbb le
ányiskola hiánya okoz, -  egy polgári is
kolát végzett leánynövendékek számá
ra szervezett továbbképző tanfolyamot 
is tart fenn -, a törvényhatósági bizott
ság ezen üdvös működést kifejtő intéz
mény részére a folyó évtől kedződőleg 
évi 500 kor. azaz ötszáz kor. segélyt sza
vaz meg a „Jutalmak és segedelmek” 
számlájánál mindaddig, míg ezen felsőbb 
leánynevelő tanfolyamot fentartja.



Miről a tanács a további eljárás végett 
értesíttetik.
Szabadkán 1906. május 31. tartott th. 
bizottsági ülésén.

Dr. Bolits 
tnok

c.

1913. május 29.
A városi közgyűlés határozata 

a Szabad Lyceum Egyesület támogatásáról

Szabadkán, 1913 évi május hó 29-én tarto tt rendes közgyűlésnek 
jegyzőkönyvi

Kivonata:
172 kgy./8163. tan. 1913. szám.

A Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület-nek 257/906 szám alatt megszava
zott évi 500 korona segélye.

Határozat:
A törvényhatósági bizottság az egyesület eddigi buzgó és eredményes mű

ködését elismerve, a Szabadkai Szabad Lyceum Egyesületnek a 257/8537-1906 
sz. a. megszavazott évi 500 korona segélyét 1912. évi január hó 1-től kezdődőleg 
további intézkedésig minden kikötés nélkül folyósítani rendeli.

Miről a városi tanácsot és Milkó Izidor dr. mint az egyesület elnökét a jelen 
határozattal értesíteni rendeli.

K. M. F. Kiadta:
Dr. Vojnics Ferencz 

főjegyző
(Levéltár, Városi tanács, X. 49/1906; 8537; 16113. -  Kézzel írott, pecséttel.)
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1906. május [12.]
Milkó Izidor a városi színház átengedéséért folyamodik 

a városi tanácshoz

Tekintetes Városi Tanács!
A Szabadkai Szabad-Lyceum Egyesület ez évi február hó 17. napján tartott 

igazgató választmányi ülésében hozott határozatához képest a f. hó 26. és 27.



napján este a városi színházban Jókai ünnepet óhajt rendezni, amelynek tiszta- 
jövedelme egészben a Jókai-Szoboralapot volna hivatva gyarapítani. Ennélfog
va tekintettel egyrészt ezen vállalkozásnak tisztán a nemzeti kultúra ügyét 
szolgáló céljára, továbbá ama körülményre, hogy ezen actioval Szabadka város 
egész társadalma óhajtja leróni kegyeletét a nagy költő emléke iránt és más
részt arra, mikép kívánatos, hogy ezen törekvés minél nagyobb eredményt 
tudjon felmutatni: azt a tiszteletteljest kérelmet bátorkodom a vezetésem alatt 
álló egyesület nevében előterjeszteni:

Méltóztassék a fönt megjelölt napokra, nemkülönben az ezeket megelőző 
próbák céljaira a városi színházat a hozzátartozó mellékhelyiségekkel az álta
lam képviselt egyesület rendelkezésére bocsátani -  méltóztassék továbbá a 
színház világításával felmerülő kiadásoknak a városi közpénztárból leendő fe
dezése, nemkülönben a színház és megfelelő mellékhelyiségeknek az előadások 
céljára alkalmas állapotba helyezése iránt a szükséges intézkedéseket megtenni.

Előttünk: a Szabadkai Szabad-Lyceum Egyesület
(Olvashatatlan aláírás) elnöke:
(Olvashatatlan aláírás) Dr. Milkó Izidor

a.

1906. május
A városi tanács határozata

9659 szám/tan. 1906 

Tárgy:
A Szabad Lyceum Egyesület elnöksé
gének kérvénye a városi színháznak két 
estére való átengedése iránt.

Határozat
A városi tanács a színházat a Szabad 
Lyceum-Egyesület által rendezett és a 
f. évi május hó 26 és 27 én tartandó 
Jókai ünnepély céljaira átengedi és a 
két estén felmerülő világítási költsége
ket a város házipénztárából az „Előre 
nem láthatók” számlájának terhére el
vállalja.
Miről a Számvevőség, dr. Milkó Izidor 
és Szalay Mátyás kapitány értesíttetik. 
Szbkán 1906. május, tartott tan. ülésén.

Dr. Bolits 
tnok



Milkó Izidor könyvtárát a városi közkönyvtárnak 
óhajtja átengedni

Tekintetes Tanács!
Arról értesülvén, hogy a város a feloszlott Közkönyvtár- és Muzeum-Egye- 

sület állományát átvette s azt mint nyilvános gyűjteményt szándékozik megnyit
ni és a közönség számára hozzáférhetővé tenni, elhatároztam, hogy ezen gyűj
temény gyarapítása céljából könyvtáramat, mely mintegy hatezer (6000) kö
tetből áll s 35-40.000. -  korona értéket képvisel, az alább részletezendő feltéte
lek mellett Szabadka sz. kir. város közönségének átengedem.

Sajnálatomra nem mellékelhetem ezen ajánlathoz a könyvtár katalógusát, 
mert az a jegyzék, a melylyel rendelkezem, sokkal hiányosabb, semhogy a 
felajánlott könyvek ismertetésére elégséges és alkalmas volna, de készséggel 
ajánlkozom, hogy ajánlatom elfogadása esetén egy ily katológus készítésénél az 
azzal megbízott egyének segítségére leszek. A könyvtárt egyébiránt a városi 
tanácsnak több tagja ismeri, akiknek véleménye bekérhető, s a könyvek helyben 
lévén, azok a város kiküldöttei által mindenkor megtekinthetők. Egy ily bizott
ságnak szíves készséggel fogom nem csak a kiválóbb műveket, de akár a könyv
tár minden egyes darabját is bemutatni.

Rövid jellemzéseül a könyvtárnak csak azt említem meg, hogy becses tudo
mányos, kitűnő klasszikus és jeles szépirodalmi művek mellett igen sok benne 
a nehezebben megszerezhető, ritka, könyvárusi forgalomban már nem lévő, 
kevés példányszámban megjelent, kiváló nyomdában (Aldus, Elzevir, stb.) ké
szült, vagy más okból becses könyv, s hogy az különösen gazdag régi, rézmet- 
szetes kiadványokban, amelyek ma már éppen nem vagy csak drága áron kap
hatók.

A föltételek, amelyek mellett a könyvtárt átengedni hajlandó vagyok, a 
következők:

1. Egész könyvtáramat (a melynek darabszámáért nem szavatolok) a hozzá
ja tartozó összes szekrényekkel együtt átengedem Szabadka sz. kir. város kö
zönségének tizenegyezer (11000) koronáért, mely összeg 1907 évi május hó 
1-én kezemhez kifizetendő.

2. Az ekképpen megvett könyveket és szekrényeket,tartozik a város 1907 évi 
március és április hónapokban, de legkésőbb április 30-ig tőlem elvitetni s 
illetve tulajdonba venni. Az ellenőrzés megkönnyítése végett -  az átadás nem 
történhetvén katalógus alapján -  átadás előtt minden fűzött könyvet annak 
külső címlapján, minden bekötött könyvet pedig a címlap előtti lapon saját 
bélyegzőmmel lebélyegezek.

3. Arra való tekintettel, hogy a csekély vételárral a város nekem csak a 
könyvek szállításának, elhelyezésének és bekötésének költségeit s a beszerzé
sükkel járó egyéb kiadásokat téríti meg, s így a könyvtár tulajdonképpeni 
anyagát ajándékul kapja, a város ezen ügyletet nem tekinti adásvételnek, ha-



nem az én részemről átengedésnek, a maga részéről pedig az 1) alatti összeg 
megtérítése mellett való átvételnek.

Megemlítem még, hogy az u.n. Zomborcsevits-féle könyvtár, a melyet ado
mányozója a múlt század kilencvenes éveiben a városi főgimnáziumnak adomá
nyozott, s a melyet Toncs Gusztáv úr ezen intézet tudós tanára és kitűnő 
könyvtárosa tizenkétezer koronára becsült, mennyiség tekintetében harmadré
szét sem teszi az enyémnek, minőség tekintetében pedig -  egyes diszciplínákat 
kivéve -  szintén messze áll mögötte, úgy hogy ajánlatom elfogadása esetében a város, 
bár némi pénzbeli ellenszolgáltatást ad, mégis adománykép is több és becsesebb 
anyaghoz jut, mint a mennyit az említett könyvtár ajándékozásával kapott

Szülővárosom iránti szeretetemből fakadó tartozó kötelességemnek véltem, 
hogy a midőn a város egy oly fontos kulturmissiót teljesítő intézményt, mint a 
közkönyvtár, létesít, annak gyarapodását és megszilárdulását tőlem telhetőleg 
megkönnyítsem.

Ezért jövök a fenti ajánlattal, amely engem 1907 évi március első napjáig 
kötelez. Ha ezen időpontig a város az ajánlatot el nem fogadja, akkor ezt az 
ajánlat visszautasításának fogom tekinteni.

Kiváló tisztelettel 
Dr. Milkó Izidor

Szabadka, 1906 évi december hó 18-án

a.

1906. december 27.
A városi közgyűlés határozata Milkó Izidor könyvtárának 

átengedésével kapcsolatban

Szabadkán 1906. évi deczember hó 27-én tartott rendes havi közgyűlésének 
jegyzőkönyvi

Kivonata:
591 kgy. szám/26614 tan. 1906.

Dr. Milkó Izidor th. biz. tagnak ajánlata könyvtárának a város közkönyvtára 
részéről való átengedése tárgyában.

Határozat:
A törvényhatósági bizottság Dr. Milkó Izidornak ajánlatát az abban felsorolt 

feltételekkel együtt elfogadja és neki a város culturális előrehaladása érdeké
ben tett ezen nagylelkű adományért jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz.

Utasítja egyben a tanácsot, hogy Dr. Milkó Izidor kezeihez a könyvek beszer
zési, szállítási, bekötési stb. költségei fejében legkésőbb 1907 évi május hó 1-ig 
az 1906 évi pénztári maradvány terhére 11000 az az Tizenegyezer koronát 
folyósítson, s hogy a bizottságilag leltár mellett átveendő könyvtárát a köz
könyvtár és muzeumban, mint Milkó Izidor író könyvtára külön kezeltesse.



A tanácsnak ezen javaslata ellen felszólalt Dr. Mukics Simon országgyűlési 
képviselő és Dr. Milkó Izidornak ajánlatát, mivel a könyvtár átadását ajándék
nak kívánja tekintetni holott ellenértékűi 11000 koronát, sőt még köszönetét 
is kíván magának megszavaztatni, szemérmetlennek mondja és a tanács javas
latának elutasítását javasolja arra való tekintettel, hogy inkább az útkövezés 
kérdése lenne megoldandó.

Vida Kálmán abban a véleményben van, hogy Szabadka városának nincs 
szüksége tudományos könyvekre, azért Mukics indítványának elfogadását 
ajánlja.

Dr. Pleszkovics Lukács nem ismeri a könyvtárat és mert leltár nincs az 
ajánlathoz csatolva, az ajánlat érdemi tárgyalása előtt értékelt leltár bemutatá
sát kívánja.

Dr. Reisner Lajos megjegyezni kívánja, hogy ő többször látta a könyvtárat 
és hozzáértő neves emberektől hallott a könyvtár kiváló értékéről nyilatkozni.

Racsmány János nem fogadja el a tanács javaslatát, mert szégyenletesnek 
tartja, hogy a város ócska könyveket vásároljon.

Farkas Zsigmond csak azért szóllal fel, nehogy úgy legyen megörökítve az 
ügynek tárgyalása, hogy az elhangzott felszólalások ellen óvás senki részéről 
nem emeltetett.

A közkönyvtár jelenlegi állapotában csak könyvei számával de nem egy
szersmind belső értékével jöhet figyelembe. A városnak ezen könyvtár fejlesz
tése kötelessége. A Milkó féle könyvtár pedig, mert kiváló belbecscsel bír, a 
fejlesztésre feltétlen alkalmas. Ezért a tanács javaslata elfogadandó annál is 
inkább, mert a 11000 korona nem a könyvtár értéke, hanem a tulajdonosnak a 
beszerzés, bekötés stb. körül tett kiadásai megtérítése fejében kötetett ki és 
ennek fejében folyósíttatik.

Dr. Bíró Károly polgármester utal a történelemre, amely intő tanúság arra, 
hogy nemzetek műveltség nélkül naggyá soha sem lehetnek. A közkönyvtár 
fejlesztése nemzeti műveltségünk emelése indokából köteleségünk. És köszö
nettel kell fogadnunk Dr. Milkó Izidor ajánlatát, mert ezen kötelességnek 
teljesítését kiváló értékű könyvtárának átengedésével a törvényhatósági bizott
ságnak jelentéktelen anyagi áldozat mellett lehetővé tette. És éppen ezért mert 
a tett ajánlat pénzügyi szempontból is tekintve rendkívül előnyös, nem érti a 
tanács javaslata ellen szólalókat, sőt a mikor jelentés helyről az ajánlatnak 
kíméletlen hangon való kicsinylését hallja, Szabadka jövőjére gondolva, elszo
rul a lelke.

Dr. Janiga János abban a véleményben van, hogy tisztán a pénzügyi szem
pontból tekintve is a dolgot, mert a 11000 korona kiutalásával 4-5 szörös érték 
áll szemben azoknak is pártolni kell a tanács javaslatát, kik egyébként azt 
mellőzendőnek találnák.

Dr. Vojnics Ferencz h. cultur tanácsnok figyelmeztet arra, hogy a tanács 
javaslatának elvetése magával vonhatja a kilátásba helyezett jelentékeny állam 
segélyt.

Felszólamlásra más nem jelentkezvén elnöklő főispán Majláth István és 
több mint 20 társa által kért névszerinti szavazást elrendelvén a tanács javaslata 
mellett szavaztak:



Dr. Biró Károly, Szalay Mátyás, Dulics A. Jenő, Lyubibratics Kelemen, 
Dr. Bólits József, Antunovics Andor, ifj. Franki István, Dr. Dembitz Lajos, 
Dr. Brenner József, Dr. Vojnics Ferencz, Alapfi István, Dr. Hoffmann Kálmán, 
Dr. Völgyi János, Karácsonyi Árpád, Dr. Vojnics Gyula, Prokesch Mihály, 
Deák István, Regényi Lajos, Sztantics János, Megyánszki Sebő, Dimitrievics 
Bogdán, Vujkovics Cv. Lőrincz, Sztipics János, Lipozencsics János, Vukov 
Márk, Dr. Janiga János, Vujkovics Cz. Pál, Dr. Váli Dezső, Dr. Reisner Lajos, 
Hoffmann Máté, Mérei Ágoston, Vincze Dániel, Pletl Rókus, Tumbász Lázár, 
Lendvai Mihály, Dr. Flatt Victor, Vojnics T. Ignácz, Dulics Antal, Vojnics P. 
Márk, Maurer Antal, Farkas Zsigmond, Meznerics Ferencz, Dr. Bilitz Hugó, 
Váli Gyula, Antunovics János, Sinkovics Ferencz, Tyakity Ferencz, Pércsics 
Emészt, Csovics Márk, Szabó János, Dulka József, Szkenderovics Alajos, Tum
bász Ferencz, Kovács Sz. Mihály, Bogesics Antal, Sefcsics Lajos, Thurzó Pál, 
Kovács Antal, Pusin Dániel, Szkenderovics Mihály, Vujkovics Cz. Márton, 
Polyákovics János, Birkás József, Krnyajszkij Mitó.

A tanács javaslata ellen szavaztak: Jandek Mátyás, Lendvai Antal, Dr. Szu- 
dárevics Benedek, Czrnkovics Iván, Láng Simon, Ivics Félix, Lendvai Ernő, 
Sztipics Márk, Neorcsics Szaniszló, Dr. Mukics Simon, Polyákovics K. Simon, 
Krempatics Péter, Majláth István, Latki Lajos, Kovács Ferencz, Krenpatics 
Vincze, Csajkás Mihály, Vida Kálmán, Kuluncsics Gergely, ifj. Racsmány Já
nos, Vida K. István, Balázs P. István, KOrmányos Kálmán, Takács Antal.

Ezek szerint a tanács javaslata 66 szóval 24 ellenében elfogadtatván, elnöklő 
főispán kijelenti, hogy a tanács javaslata szótöbbséggel határozatra emeltetett.

Kiadta:
Kmft. Dr. Bolits

főjegyző
(Levéltár, Városi tanács, II. 403/1906; 2661; 674. -  Géppel írott.)
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1906. december 28.

Milkó Izidor a városi közgyűlés határozatának hatályon kívüli 
helyezését kéri

Tekintetes Tanács!

Az újságokból értesülök, hogy a könyvtáram átvételére vonatkozó tanácsi 
javaslatot a közgyűlésnek több mint egy negyed, majdnem egy harmadrésze 
nem tartotta elfogadhatónak.

A mikor ajánlatomat benyújtottam, engem az a remény biztatott, hogy a 
törvényhatósági bizottság egyeteme méltányolni fogja az áldozatot, a melyet 
könyveimnek potom áron való átengedésével a nemzeti kultúra érdekében 
hozok, és az a becsvágy ösztönzött, hogy a tanács javaslata egyhangúlag fogad- 
tassék el. Ezen várakozásomban csalódván, attól tartok, hogy a szótöbbséggel



hozott közgyűlési határozat végrehajtása kétrendbeli kedvetlenséget fog maga 
után vonni: az én fájdalmamat azon, hogy ajánlatom nem talált osztatlan mél
tánylásra, s a közönség egy részének aggodalmát a fölött, vájjon volt-e a város
nak egyáltalán szüksége e könyvtárra, s nem fizette-é azt túl?

Ennek elkerülése végett mély tisztelettel kérem a Tekintetes Tanács útján 
a város közönségét: méltóztassék a vonatkozó s f. hó 27-én hozott közgyűlési 
határozatot hatályon kívül helyezni, engem pedig az ajánlatomban foglalt kö
telezettség alól feloldani s ezen ujabb határozatról értesíteni.

Kitűnő tisztelettel maradván a Tekintetes Tanácsnak s a Törvényhatósági 
Bizottságnak

Szabadkán, 1906. december 28-án
kész szolgája 

Dr. Milkó Izidor

a.

1907. január 6.
Vida Kálmán törvényhatósági bizottsági tag és társainak 
fellebbezése a Milkó-féle könyvtár megvétele tárgyában

Tekintetes Tanács!
Szabadka sz. kir. város törvényhatósági közgyűlésének múlt évi december 

hó 27.-én az úgynevezett M ilkó-könyvtár m egvételére vonatkozó 
591/26614/906 sz. alatt hozott határozatát alulírottak sérelmesnek találjuk s 
ezért az ellen a következőkben terjesztjük elő, nyilt határidőben

fellebbezésünket.
Mennyire sérelmes és, a legenyhébben szólva, könnyelműen hozott a fent- 

idézett határozat, az alább mondottakból szembeszökően kitűnik:
A törvényhatósági bizottságnak jelenvolt többsége megvett tizenegyezer 

koronáért egy könyvtárt, melynek jegyzéke sem volt az ajánlathoz csatolva, 
tehát sem a művek, sem azok szerzői kimutatva nem voltak, s így a műveknek 
sem anyagi értéke, sem irodalmi belbecse egyáltalán megbírálható nem volt; 
még az sem volt megállapítható, vájjon a Milkó-féle könyvek nincsenek-e meg 
legnagyobbrészben a városi közkönyvtárban, mely esetben teljesen felesleges az 
egész könyvtár megvétele. Sőt még azt sem tudjuk, hogy a könyvek mily nyelven 
vannak írva, a mi a szabadkai viszonyok mérlegelésénél rendkívül fontos.

Példátlan a maga nemében, hogy a kérdéses könyvtárt nem egy szakértő 
bizottság, hanem maga az eladó becsülte fel s azt is határozatlanul. Ép oly 
határozatlanul állapítja meg ő maga a kötetek számát is, s még hozzá kijelenti 
ajánlatában, hogy a könyvek számáért nem vállal szavatosságot.

Mindezekből látható, hogy a törvényhatósági bizottságnak jelenvolt többsé
ge, az adózó polgárok filléreiből, egy lényegében és belbecsében egészen isme



retlen dolgot vásárolt tizenegyezer koronáért és még köszönetét is szavaz érte 
az eladónak! Ezt könnyelműségnek fogja tartani legalább is az elfogulatlan 
bíráló.

E fellebbezésünkért bennünket, és a törvényhatósági bizottságnak egyetemét, 
nem érhet az a vád, hogy mi a kultura terjesztésének ellenzői volnánk; ezt legfé
nyesebben bizonyítja az a körülmény, hogy a legutóbbi költségvetés tárgyalásakor 
a közkönyvtár részére egyezer koronát szavaztunk meg, egyhangúlag.

Ilyen adásvételt, mint a szóban levő, legfeljebb egy mivel sem törődő magán
ember köthet, saját felelősségére, de nem a város vagyonát felelőséggel kezelő 
törvényhatósági bizottság tagjai.

Az előrebocsátottak után kérjük, hogy a T. Tanács jelen fellebbezésünket 
Dr. Milkó Izidor ajánlatával s az erre vonatkozó többi iratokkal együtt a nagy- 
mélt. m. kir. Belügyministeriumhoz terjessze fel, hol is az iránt esedezünk, hogy 
az előbb idézett és a város közönségének sem erkölcsi, sem anyagi érdekeit 
figyelembe nem vevő, sérelmes, könnyelmű határozatot megsemmisíteni szí
veskedjék.

Szabadka 1907. január hó 6.
Tisztelettel 

Vida Kálmán 
Krmpotics Péter 

b. tag
Dr. Sudarevié Benedek 

Jandek Mátyás 
Latky Lajos 

törvényh. bizottsági tagok.

b.

1907. január 29.
A szabadkai előkészítő tanácsülés határozata Milkó Izidor 

könyvtárának megvételéről

614. szám/1907. tan.

Dr. Milkó Izidor törvényhatósági bi
zottsági tagnak kérelme a könyvtárá
nak átadására vonatkozó kötelezettség 
alól való felmentése iránt.

H.
A törvényhatósági bizottság méltányol
va a kérelemben felhozott indokokat, 
de figyelembe véve egyúttal azt is, hogy 
a határozat az ajánlatnak 1. és 2. pontja 
értelmében, a közbevetett fellebbezés



folytán különben sem volna végrehajt
ható, -  a könyvtár átvétele tárgyában 
591/26614 kgy. 906. szám alatt hozott 
határozatának hatályon kívül helyezése 
mellett, Dr. Milkó Izidort az ajánlatá
ban foglalt kötelezettség alól sajnálat
tal felmenti. -
Miről Dr. Milkó Izidor és fellebbezők, 
Vida Kálmán utján nyernek értesítést, 
utóbbiak azzal, hogy ezen határozattal 
felebbezésük tárgytalanná vált. 
Szabadkán 1907 évi január hó 29. én 
megtartott előkészítő tanácsülésből.

Vojnics
htnk.

(Levéltár, Városi tanács, II. 403/1906; 27159; 582. -  Kézzel írott.)
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1907. augusztus 1.
Milkó Izidornak, a kereskedelmi tanonciskola felügyelő bizottsága 

elnökének kérelme a jegyzői díjjal kapcsolatban

32. SZ./1907.

Tekintetes v. Tanács!

Hivatalos tisztelettel jelentem, hogy a keresk. tanonciskola felügyelő bizott
sága f. évi áprilius hónap 10. napján újraalakult és ez alkalommal jegyzővé 
Zatskó Alajos, polg. isk. tanárt választotta meg.

Ez okból kérem a Tek. v. Tanácsot, hogy a Petonszky József nevénél előírt 
100 (egyszáz) korona jegyzői tiszteletdíjat fentjelzett nappal beszüntetni s 
Zatskó Alajos nevénél előiratni szíveskedjék.

Egyúttal kérem az elmúlt 1906-907. tanévre esedékes összeget: 38 86 K-t 
most, a jövőben pedig a száz koronát minden év szeptember elsején kiutalvá- 
nyoztatni.

Szabadka, 1907. augusztus hónap 1.

A keresk. tanonciskolai

felügy. bizottság elnöke:

Dr. Milkó Izidor
(Levéltár, Városi tanács, II. 182/1907; 16726. -  Kézzel írott, pecséttel.)



1907. augusztus 7.
Milkó Izidor az ügykezeléssel járó kiadások fedezésére 

száz korona kiutalását kéri

33. sz./1907

Tekintetes v. Tanács!

Miként az iskolaszéknél, úgy a kereskedő-tanonciskolai felügyelő bizottság
nál is előfordulnak bizonyos, az ügykezeléssel járó, apróbb kiadások, mint tinta, 
papiros, boríték, írószerek beszerzése, stb. efélék.

Ennélfogva hivatalos tisztelettel kérem a Tek. v. Tanácsot, hogy az ügyke
zeléssel járó, ezen apróbb kiadások fedezésére elszámolás terhe mellett keze
imhez 100, azaz: egyszáz koronát kiutalni szíveskedjék.

Szabadka, 1907. aug. hónap 7. napján.
A keresk. tanonciskolai felügy. 

bizottság elnöke:
Dr. Milkó Izidor

(Levéltár, Városi tanács, II. 189/1907; 17140. -  Kézzel írott, pecséttel.)
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1908. június 12.

Milkó Izidor jelentése a kereskedelmi tanonciskola felügyelő 
bizottságának két tagjáról

29. szám/l908.

Tekintetes 
Törvényhatósági bizottság!

Alúlírott, mint a kereskedő-tanonciskola felügyelő-bizottságának elnöke, 
tisztelettel jelentem, hogy Kunetz Endre, felügyelő-bizottsági tag, elköltözött 
Szabadkáról; Kunetz Kálmán, ugyancsak tagja a felügyelő-bizottságnak, a folyó 
évben meghalt.

Szabadka, 1908. június hónap 12.
A felügyelő-bizottság 

elnöke:
Dr. Milkó Izidor

(Levéltár, Városi tanács, II. 128/1908; 13081. -  Kézzel írott, pecséttel.)



1908. augusztus 11.
Milkó Izidor a kereskedelmi tanonciskola tantermeinek 

villanyvilágítását szorgalmazza

44. szám/1908.

Tekintetes v. Tanács!

A kereskedő-tanoncok tanítása az 1905. évi június hónap 7. kelt 7929. sz. 
tanácsi határozat alapján a polg. fiúiskola helyiségeiben történik.

Minthogy ezen iskola mostani épületében semmiféle világítás bevezetve 
nincsen, a tanonciskolai tanítás pedig az esti órákban is folyik: tisztelettel 
kérem, kegyeskednék a földszinti két (2) tanterembe, a folyósókra és a tanári 
szobába villanyvilágítást vezettetni.

Szabadka, 1908. aug. hónap 11.
A felügyelő-bizottság 

elnöke:
Dr. Milkó Izidor

a.

1908. szeptember 30.
A városi tanács döntése Milkó Izidor előterjesztéséről

17765. szám/tan. 1908.

Tárgy:
A kereskedő tanonciskolai felügyelő 
bizottsági elnöknek jelentése a tanonc
iskolai helyiségek világítása tárgyában.

Határozat:
A városi tanács felhívja a villamos vas
út és világítási részvény társaság igazga
tóságát, hogy a kereskedő tanoncisko
lai uj tantermekbe (: u. n. Magyar-ház. 
Eötvös utca ) a várossal kötött szer
ződés alapján az igazgatóságtól (Mez- 
nerits Ferenc) nyerendő kívánalmak
nak megfelelően a világítási vezetéket 
vezesse be.
Utasítást nyer az igazgatóság, hogy a 
bevezetés indokából a fentnevezett



igazgatósággal lépjen érintkezésbe, a 
felszerelési tárgyak beszerzéséi a régi 
városházából nyert zsinorzat, lámpák 
stb.-ből a mérnöki hivatalnál szorgal
mazza.

Szabadka 1908. szept. hó 30.1.1.
Vojnics
htnok

(Levéltár, Városi tanács, II. 107/1905; 17765. -  Kézzel írott, pecséttel.)

37
1910. február 11.

Milkó Izidor elszámolása az ügykezelési költségek fedezésére 
utalványozott összegről

6. szám/1910.

Tekintetes v. Tanács!
Az 1907. évi augusztus hónap 14. kelt 17140. sz. határozata alapján -  az 

„Ipar- és keresk. -  iskolák főszámlájánál” -  az ügykezelési költségek fedezésére 
utalványozott 100 (egyszáz) koronáról van szerencsém a köv. 10 db. eredeti 
számlával elszámolni:

1. Heumann Mór paprikakereskedő ........................................... 49 ' 95 K
2. Filoy Jenő, könyvkötő .................................................................. 4 ' 60 ”
3. Bácskai hírlap, pályázata..............................................................4 ' -  ”
4. ” Napló ” .............................................................. 3 ‘ -  ”
5. Szabadkai Friss Újság pályázat.................................................... 3 ‘ -
6. Bácskai Hírlap ” ................................................... 4 ' -  ”
7. Függetlenség ” .....................................................3 ‘ -  ”
8. Nyomda, meghívó és kézb. ív ......................................................9 ' -  ”
9. ” órarend ......................................................................10' -  ”

10. Heumann Mór, papirkereskedő...................................................9 ‘ 36 ”

Összesen: 99 91 K.

a hiányzó 9 fillért bélyegekben csatolom.

Szabadka 1910. febr. 11.
Dr. Milkó Izidor 

felügyelő-bizottsági elnök 
10 db számla és Megvizsgálta és helyesnek találta
9 fillér áru bélyeg. 1910 11/22. (Olvashatatlan aláírás)

számtiszt



Milkó Izidor az ügykezelési költségek fedezésére száz korona 
kiutalását kéri

22. szám/1910.

Tekintetes v. Tanács!
Minthogy az ügykezelési költségek fedezésére 1907. évi augusztus 14.-én 

kelt 17140. számú határozattal utalványozott 100 K (egyszáz Korona) -  amint 
az a f. évi február hónap 11.-én 6. szám alatt beterjesztett elszámolásból kitű
nik -  kimerült: tisztelettel kérem, szíveskedjék e címen újból 100 (egyszáz) 
Koronát elszámolás terhe mellett kezeimhez kiutalványozni.

Szabadka, 1910. május 28. Dr. Milkó Izidor
a kereskedő-inasiskolai 

felügyelő-bizotts. elnöke.

a.

1910. június 8.
A városi tanács határozata Milkó Izidor előterjesztéséről

10140/910

Tárgy:
Dr. Milkó Izidor kereskedelmi tanonc 
iskolai felügyelőbizottság elnökének 
előterjesztése 100 korona kezelési 
költség kiutalása iránt.

Határozat
Ezen előterjesztés alapján 100 azaz 
egyszáz korona a város házi pénztárá
ból az „Ipar és kereskedelmi isk.” szám
lájánál elszámolás kötelezettségének 
terhe mellett Dr. Milkó Izidor kezeihez 
kiutaltatik.
Amiről a számvevőség és Dr. Milkó Izi
dor nyer értesítést.

Szabadka 1910 VI/8.
Vojnics
főjegyző



Milkó Izidor beterjeszti a kereskedelmi inasiskola 
1911/912. évi költségvetését

26. szám/1911.

Tekintetes v. Tanács!
Van szerencsém '/. alatt csatolva a keresk. inasiskola 1911/912 évi költség- 

vetését 4 példányban és 1 kimutatással a kir. tanfelügyelőséghez leendő felter
jesztés céljából tisztelettel áttenni.

Szabadka, 1911. június 7-én. Dr. Milkó Izidor
felügyelő-bizottsági elnök.

(Levéltár, Városi tanács, II. 138/1911; 12030. -  Kézzel írott, pecséttel.)

40

1911. szeptember [4.]
Milkó Izidor és Taussig Izsó lemondanak a kereskedelmi 
tanonciskola felügyelő bizottságában viselt tagságukról

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság!
Alulírottak a kereskedelmi tanoncziskola felügyelő-bizottságában viselt 

tagságunkról lemondunk és kérjük:

Méltóztassék ezt tudomásul venni.
Előttünk: Teljes tisztelettel
(Olvashatatlan Dr. Milkó Izidor
aláírások) Dr. Taussig Izsó

a.

1911. szeptember 13.
A városi tanács határozata Milkó Izidor és társa lemondásáról

18870 sz./tan. 1911.

Tárgy:
Dr. Milkó Izidor és Dr. Taussig Izsó th. 
bizottsági tagok lemondása a keres
kedő tanonciskolai felügyelő bizottsági 
tagságról



A törvényhatósági bizottság a lemon
dást sajnálattal veszi tudomásul s a le
mondott uraknak a kereskedő tanonc- 
iskolai felügyelő bizottság elnökségé
ben sok éven át kifejtett értékes és 
eredményes működésükért jegyző- 
könyvi köszönetét szavaz.
A lemondás folytán üresedésbe jött bi
zottsági tagokra a megbizatásnak még 
hátralévő tartamáig Jakobcsits Imre és 
Meznerits Ferencz th. bizotts. tagokat 
megválasztotta.
Szabadka 1911 szept. 13. előkészítőből

Vojnics
főjegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 202/1911; 18870. -  Kézzel írott.)

41
1914. február 19.

Milkó Izidor és Vojnics Ferenc a Szabad Lyceum Egyesület 
anyagi támogatásáért folyamodnak 

a törvényhatósági bizottsághoz

A Szabadkai Szabad Líceumtól.

Tekintetes törvényhatósági bizottság!

Az egy évtizedet meghaladó idő óta állandó tevékenységet kifejtő SZABAD 
LÍCEUM EGYESÜLET -  amellett, hogy munkásságát a régi mederben is 
fokozni és fejleszteni kívánja működési körét szeretné kiterjeszteni azokra a 
széles néprétegekre is, amelyek a szabadoktatás intézményét helyzetüknél fog
va még jobban igénylik, de amelyek abban eddig nem, vagy nem elég mértékben 
részesültek.

Az egyesület ezzel csak alapszabályszerű feladatának kíván fokozódott mér
tékben eleget tenni. Közhasznú ismereteket közölni, a szépnek és nemesnek 
szeretetét fejleszteni s a hazafias érzést ápolni kívánja ott is, ahol nemcsak 
fentartani és kiegészíteni kell az iskola által már nyújtottakat, hanem inkább az 
iskolának legtöbbször elmaradt, vagy feledésbe ment munkáját kell a lehetősé
gig pótolni.

Ezen irányban a kezdő lépéseket évekkel ezelőtt már meg is tettük. Az 
akkor szerzett tapasztalatok is arra utalnak, hogy ez irányban rendszeresen 
tovább működni szükséges és minden fáradságot megér.



Valódi sikert: állandó és fokozódó érdeklődést azonban csak arra az esetre 
remélhetünk, ha előadásainkat szemléltető bemutatásokkal kísérjük, ha ezúton 
azokat könnyebben megérthetővé, maradandóbb benyomást tevővé, egyszers
mind élvezetesebbé is tesszük.

Erre való figyelemmel az a tervünk, hogy a városi színházban, amikor abban 
a színtársulat már nem játszik, lehetőleg minden nap, de hetenként legkeve
sebb három napon át az ifjúságnak és felnőtteknek uránia-szerű (álló és moz
góképekkel kísért) előadásokat rendezünk és ilyenfajta előadásokkal a viszo
nyok által kívánt változtatásokkal a külterület alkalmas pontjain is (leginkább 
az iskolákban) megjelenünk.

Mivel a belterületen számolnunk kell a magánvállalatoknak üzleti szem
pontok által vezetett mozgóelőadásaival, a külterületen pedig a sok helyütt 
még hiányzó érdeklődés felkeltésére s az uttörés munkája is nehezíti felada
tunk, a cél érdekében ezeket az előadásokat vagy teljesen díj nélkül, vagy csak 
igen mérsékelt díjakkal szabad rendeznünk.

Hogy ezek a díjak a 10, legfeljebb 20 fillért meg ne haladják, hogy a külte
rületen az esetleg szedendő k ne a Líceum kiadásainak fedezésére, hanem 
az ottani vidék valamely közszukségletének céljára (pl. köröknek, egyleteknek 
folyóiratokkal való támogatására) legyenek fordíthatók, kell hogy üzemi költ
ségeink a lehető minimálisak legyenek.

Ezt csak akkor bírjuk elérni, ha a tekintetes törvényhatósági bizottság a 
terhek nagyobb részét magára vállalja.

A tekintetes törvényhatósági bizottság bizonyára értékelni fogja a szabad 
oktatás fokozatos kiterjesztésének szükségességét és fontosságát. Egyesüle
tünknek múltja pedig biztosítja arról, hogy amire vállalkozunk, annak megfe
lelni komoly munkával törekedni is fogunk. Ezért bizalommal fordulunk a 
tekintetes törvényhatósági bizottsághoz és működésünk kiterjesztéséhez támo
gatását kérjük a következőkben. Kegyeskedjék:

1. a városi színházat arra az időre, amikor abban a színtársulat már nem 
játszik, uránia szerű előadások tartására a Szabad Lyceumnak átengedni.

2. a színházat mozgóképek bemutatására jól berendezni.
3. a színház áramfogyasztási költségét fedezni.
4. a szegényalapnak, valamint a tűzoltó- és rendőrszemélyzetnek járó díja

kat elengedni, illetve átvállalni, esetleg a minimumra reducáltan megállapítani.
5. a mozgóberendezést motorral, dinamóval stb. olykép kiegészíteni, hogy a 

külterületen rendezendő előadások is megfelelő bemutatásokkal legyenek kí
sérhetők. (A 2. és 5. pont alattiak maximális költsége cca 6000 korona).

6. a külterületi előadásokhoz szükséges fuvart rendelkezésre adni.
Ily mérvű támogatás mellett kedvvel, az ügy iránti nagy lelkesedéssel fog

nánk ahhoz a nagy munkához, amelynek nyomában a tudásnak, a jobb boldo
gulás leghatalmasabb tényezőjének terjedése fog járni. A legkisebb, a kultúra 
által eddig csak gyéren megvilágított területen lakó polgár is érezni fogja, hogy 
vele törődnek; hogy gyengeségében az erősebbek segítségére vannak; hogy ezek 
testvérei nekik nemcsak a szavuk, de a cselekedetük szerint is. És megelégedés 
érzése fog benne lakozni, amely a társadalmi rendnek, a nyugodt tovább
fejlődésnek legnagyobb biztosítéka.



A tudás nyomában fakadó nagyobb jólét elérésében pedig bőségesen meg 
fognak térülni azok az áldozatok, amelyeknek meghozatalát nagy kérdésekben 
mindig fenkölten gondolkodó közgyűlésünk hazafias készségétől bizalommal 
kérjük.

Szabadkán 1914 évi február hó 19-én tartott választmányi ülésből.
Mély tisztelettel
Dr. Milkó Izidor Dr. Vojnics Ferenc
elnök titkár

a.

1914. március 31.
A városi közgyűlés határozata Milkó Izidor és Vojnics Ferenc 

kérelmével kapcsolatban

106. kgy. szám/5433. tan. 1914

A Szabadkai Szabad Líceum Egyesület ismeretterjesztő munkájának a szé
lesebb néprétegekre való kiterjeszthetése érdekében anyagi támogatásáért fo
lyamodik.

Határozat:

A törvényhatósági bizottság az egy évtizedet meghaladó idő óta működő és 
fokozódó tevékenységet kifejtő Szabad Lyceum Egyesület komoly ismeretter
jesztő munkásságát mindig méltánylással kísérte. -  Helyeslőleg veszi tudomá
sul, hogy az egyesület működési körét a szélesebb néprétegekre kiterjeszteni 
kívánja s ezek részére úgy a bel- mint a külterületen Uraniaelőadásokat óhajt 
rendezni.

Ennek a programnak nagy culturális, társadalmi és gazdasági jelentőségét 
honorálva, az egyesületnek kérelmét elfogadja, s a program keresztülvitele 
érdekében:

1. A Szabadkai Szabad Líceum Egyesületnek a városi színházat arra az 
időre, amikor abban a színtársulat előadásokat nem tart, licealis előadások 
tartására átengedi, s azt a villám- áramfogyasztást, amely ilyenkor a színházban 
előáll, városi fogyasztásnak rendeli tekinteni.

2. A Szabad Líceum Egyesület előadásai után a városnak (szegényalapnak) 
semmi néven nevezendő díjat nem fizet.

A városi tanács és illetve ennek útján a rendőrfőkapitány felhívást nyer arra, 
hogy rendőrséget ezen előadásokhoz csak ha szükséges, az egyesület meghall
gatásával rendeljen ki. Ifjúsági s minden olyan előadásoknál, ahol a felügye
letről egyéb úton gondoskodva van (patronage), a rendőri kirendeltség mindig 
mellőzhető. -  A tűzőrség létszáma, miután a színpad igénybe véve nem lesz, 
szintén apasztandó, mégis oly módon, hogy a tűzrendészeti szempontok figyel
men kívül ne maradjanak.



A rendőrség és tűzoltóság szabályrendelet szerinti díjait egyelőre az Egye
sület fizetni tartozik. -  Ha azonban kimutatná, hogy a 10-20. filléres díjak 
mellett emiatt üzemi kiadásait fedezni nem tudja, erre az esetre a tanács a díjak 
fizetése alól az egyesületet felmentheti, s a szükséges őrséget hivatalból kiren
delheti.

3. A külterületi előadásokhoz, -  melyek rendszerint úgyis ünnepnapon tarta
nak, amikor a városi fogatok rendelkezésre állanak, -  a fuvaradást engedélyezi.

4. A szükséges mozgó, motor, dinamó, szerkocsi stb. beszerzésére s felállí
tási költségeire az „Előre nem láthatók” számlájánál 6000 kor. azaz Hatezer 
koronát megszavaz azzal, hogy ezen összeg az Egyesületnek csak kormányha
tósági jóváhagyás után lesz kiutalható, s hogy az egyesület ezen összeg mikénti 
felhasználásáról annak idején jelentést tenni tartozik.

A törvényhatósági bizottság érdeklődéssel kíséri az egyesület kiterjedt mű
ködését, s ezért az Egyesület szokásos évzáró jelentésének egy példányát a 
tanácshoz bemutatni, s a levéltárban megőrizni rendeli.

Ezen határozatáról a városi tanács a további intézkedések megtétele végett 
és a folyamodó a Szabadkai Szabad Líceum Egyesületet pedig dr. Milkó Izidor 
író egyesületi elnök útján tudomás és miheztartás végett értesíteni rendeli.

Kmft. Kiadta:
Dr. Vojnics Ferenc 

főjegyző
(Levéltár, Városi tanács, II. 60/1914; 5433. -  Géppel írott, pecsétekkel.)
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1914. április 8.

Milkó Izidor és Vojnics Ferenc jelenti a városi tanácsnak, 
hogy megkezdődnek az „uránia-rendszerű” előadások

Szabadkai Szabad Líceum Egyesülettől.

Tekintetes Tanács!
Hálás köszönettel vettük a törvényhatósági bizottságnak 106/5433 tan. 

1914. számú határozatát, amellyel ismeretterjesztő munkásságunk kiterjeszthe- 
tése érdekében beadott kérelmünket olyan lekötelező formában honorálta. A 
törvényhatósági bizottság mobilis határozatával szemben hálánknál csak köte
lességérzetünk nagyobb.

A reánk háruló fokozott kötelességet mélyen átérezve, tiszteletteljesen be
jelentjük, hogy a nyert engedély alapján a Szabadkai Szabad Líceum a városi 
színházban az uránia-rendszerű előadásokat május hó 17-én megkezdi és amíg 
azt az évzáró vizsgák megengedik, naponkint megszakítás nélkül folytatja.

Az előadások szigorúan ismeretterjesztő jellegűek lesznek. Első sorban a 
tanuló ifjúság számára valók. A filmek a pedagógiai filmgyár r. t. termékei és 
úgy a képek, mint a kísérő szöveg a tanügyi követelményeket szigorúan szem



mel tartják. Mivel a gyárnak eddig még csak összefoglaló képsorozatai jelenlek 
meg, ezek bemutatására viszonyaink között csak a tanév vége az alkalmas 
miután azoknak megtekintése amolyan ismétlés jellegével bír.

Amikor ezen bejelentésünk tudomásul vételét kérjük, egyúttal kijelentjük, 
hogy a Szabadkai Szabad Liceum Egyesület a törvényhatósági bizottságnak 
köszönettel vett határozatát akként értelmezi, hogy a városi tanácsnak tovább
ra is megmarad a joga egyes alkalmakra a színházat igénybe venni, vagy mások
nak átengedni. Ép azért, mert ezt a jogát a városi tanácsnak elismeri tisztelet
teljesen kéri a városi Tanácsot, hogy ilyen határozatait legalább 14 nappal 
előbb közölni szíveskedjék, mert ellen esetben a már előre lekötött, de igénybe 
nem vett filmek kölcsöndíjai révén érzékeny károkat szenvednénk.

Szabadkán, 1914 évi április hó 8-án.
Dr. Milkó Izidor Dr. Vojnics Ferenc
elnök főtitkár

a.

1914. május 14.
Meghívó az uránia-rendszerü ismeretterjesztő előadásokra

Szabadkai Szabad Liceum Egyesület.
Meghívó.

A Szabadkai Szabad Liceum Egyesület 
uránia-rendszerű 

ismeretterjesztő előadásait
„Képes színház” elnevezés alatt a városi színházban 1914. évi május hó

21-én, (áldozó csütörtökön) délelőtt 1/2 10 órakor fogja megtartani.
A városi zenekar ünnepi nyitánya után az egyesület főtitkára bevezetőt fog 

mondani s azután a Magyar Pedagógiai filmgyárnak

„Az erdő állatvilága” 
című darabja fog bemutatásra kerülni.

Egyesületünknek ezzel egy ujabb intézménye indul meg a magyar kultura 
szolgálatában. Kérjük, hogy ez alkalomnak jelentőségét és fényét megjelenésé
vel fokozni méltóztassék.

A belépés díjtalan. Fenntartott helyről gondoskodunk, ha idevonatkozó 
kívánság idejében tudomásunkra jut. (Városháza I. emelet 68. ajtó. Telefon 
616.)

Szabadkán, 1914. évi május hó 14-én 
Dr. Milkó Izidor Dr. Vojnics Ferenc
elnök főtitkár
(Levéltár, Városi tanács, II. 60/1914; 09306. -  Géppel írott, pecséttel.)



Milkó Izidor és Vojnics Ferenc a „képesszínház” kiadásainak 
megtérítéséért folyamodnak a hatósághoz

Tekintetes Tanács!

A törvényhatósági bizottságnak a szabadoktatás ügyét nagylelkűen felkaroló 
106/1914 kgy. sz. határozatát a m. kir. belügyminister ur jóváhagyni kegyeskedett.

A Szabad Líceum abban a biztos tudatban, hogy a törvényhatósági bizott
ságnak lelkes határozata a kormányhatóságnak csak elismerésével találkozha- 
tik, a támogatni kért czélnak megvalósításához a határozat meghozatala után 
mindjárt hozzáfogott s a megtérítés reményében részben alaptőkéjének fel- 
használásával részben adósságnak a magára vállalásával annyit, amennyire ily 
módon képes volt, már előre megvalósított.

A múlt év május-június havában működött képesszínház ennek a törekvés
nek volt az eredménye s mindenképen csak megerősítette bennünk a hitet, hogy 
ebben az irányban tovább haladni hézagpótló kulturális munka s minden fárad
ságot megér.

Ha a világháború kitörése ezt egyáltalában lehetetlenné nem tenné, a Sza
bad Liceum már ez évben is tovább fejlesztené ez irányú munkásságát; azonban 
ez most nem csak a háború miatt nem lehetséges, nem csak azért, mert Czuczy 
Emil mérnöknek hadbavonulása folytán a műszaki vezetést is nélkülözzük, 
hanem azért is, mert a színház leégésével központi hely nélkül szűkölködünk s 
mert a színház leégése beszerzett vetítő gépünket is, -  amelyet a színház kéré
sére támogatásul átengedtünk, -  áldozatul kívánta.

Minden akadályt iparkodni fogunk azonban legyőzni s ha elmúlnak azok az 
akadályok is, amelyeknek leküzdése sajnos nem rajtunk áll: újból munkához 
fogunk s a kitűzött czél elérésére kettőzött erővel fogunk törekedni.

Ebben az a reményünk is támogat, hogy a tekintetes tanács ismételt jóindu
lata bizonyára módját fogja találni annak, hogy ezen intézményünk a színház 
leégése dacára is olyan megfelelő, ha lehetséges állandó otthonra találjon, mert 
nélküle a körökre és főleg a külterületre tervezett munkásság gazdaságosan 
megoldható és keresztülvihető nem volna.

Addig is az a kérésünk, hogy a már tett és '/. alatt eredeti nyugtákkal, 
szállítólevelekkel, postai elismervényekkel igazolt befektetéseinket megtéríte
ni kegyeskedjék.

A bemutatott iratok tanúsága szerint kiadtunk:
1 . G. Rodenstock München 77 kor 79 fill.

portó, vám 15 » 35
2. G. Rodenstock München 68 kor 02 fill.

portó, vám 3 » 70 M

3. Pathé Fréres Budapest 76 09 Í7

postaköltség - )) 14



4. Pathé Fréres Budapest 431 - >>

útiköltség 20 >> 10 í j

5. Engel Károly Budapest 76 66 >>

postaköltség.......... 4 » 12 >>

6. Engel Károly Budapest 116 62 »
portó - 40

7. Bodnár és tsa Budapest 109 -

portó 4 »> 38
8. Reiter László Szabadka 622 - >>

9. Reiter László Szabadka 84 9* 20 »>

10. Siflis Pálnak Szabadkán 84 yy 71
11. Lifka Bioskop Szabadka 40 »> - »

Összesen: 1947 kor. 66 fill.
-113 ” 38 ”
1834 kor. 28 fill. 

javította: Vojnics 
titkár

Megragadjuk az alkalmat, hogy a tekintetes tanácsnak nagyértékű támoga
tását hálásan megköszönjük s a magyar nemzeti kultura felvirágoztatására 
irányuló törekvésünket további hathatós jóindulatába ajánljuk.

Szabadkán, 1915 május hó 17-én.
Dr. Milkó Izidor Dr. Vojnics Ferenc

elnök főtitkár
Az eredeti nyugták csatolva vannak

Vojnics
(Levéltár, Városi tanács, II. 60/1914; 10850. -  Géppel írott, pecséttel.)
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1917. január 10.

Milkó Izidor és Váli Gyula a Vojnich Oszkár emlékünnep 
rendezésével járó költségek egy részének megtérítését kérelmezi

Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület 
Tekintetes Tanács!

A városi Tanács 20995/915 számú határozatával felhívott bennünket arra, 
hogy Szabadka jeles szülöttének, a nagyérdemű világjárónak néh. bajsai Voj
nics Oszkárnak emlékére felolvasó ülést rendezzünk. E megtisztelő felkérésnek 
szivesen teszünk eleget s az emlékünnepet még e hóban megtartjuk. Amidőn 
ezt a Tekintetes Tanács szíves tudomására hozzuk, egyszersmind van szeren-



csćnk közölni, hogy az ünnepségen az emlékbeszédet Vermes Béla volt orsz. 
képviselő, az elhunyt világutazónak barátja tartja, a Vojnics Oszkár-féle múze
umot pedig annak igazgatója: Resch Béla női keresk. iskolai igazgató ismereti.

Bátrak vagyunk ez alkalommal felhívni a Tekintetes Tanács figyelmét arra, 
hogy az emlékünnep rendezése tetemes kiadással jár, mert a rendezés szokásos 
költségein és az előadói tiszteletdíjon kívül a híres utazó által bejárt exotikus 
vidékek szemléltetése céljából mintegy 50 (ötven) vetített képre van szüksé
günk, amelyeknek diapozitívjei több mint 200 (kétszáz) koronába kerülnek. 
Arra kérjük tehát a Tekintetes Tanácsot, hogy készkiadásainkat, amelyek ily- 
formán legalább háromszáz koronába fognak kerülni, részünkre engedélyezni 
és kiutalványozni méltóztassék.

Igen természetes, hogy az ünnepi előadás után részletes elszámolásunkat 
beterjesztjük, s a kért összegen túl terjedő kiadásaink megtérítésére igényt nem 
tartunk.

Kérelmünk szíves teljesítését remélve, s egyesületünket a Tekintetes Városi 
Tanács további jóindulatába ajánlva maradtunk

kiváló tisztelettel 
Dr. Milkó Izidor 

a Szabad Liceum egyesület elnöke.
Váli Gyula 

a Szabad Liceum egyesület főtitkára 
Szabadkán, 1917. évi január hó 10-ér

a.
1917. január 18.

A szabadkai városi tanács határozata az emlékünnep költségének 
megtérítésével kapcsolatban

849 sz./tan. 1917.

Tárgy:
A szabadkai „Szabad lyceum” egyesület 
kérvénye a Vojnich Oszkár emlékün
nep rendezésével járó költségek egy ré
szének megtérítése iránt.

Határozat:
A törvényhatósági bizottság figyelem
mel azon körülményre, hogy az emlék
ünnep keretében bemutatásra kerülő 
vetített képek diapozitívjei tetemesebb 
összegbe kerülnek, -  továbbá a kegye- 
letes célt elősegíteni óhajtván, -  helyt 
ad a kérelemnek s a „Szabad lyceum”



egyesület által rendezendő Vojnich 
Oszkár emlékünnep költségeire a „Ju
talmak és segélyek” számlájánál 300 
kor. szóval Háromszáz koronát meg
szavaz.
Kívánatosnak tartja azonban a tör
vényhatósági bizottság, hogy a képek 
diapozitivjei megőriztessenek oly cél
ból, hogy azok később különböző isko
lák növendékeinek bemutathatók le
gyenek. Ezen cél elérése végett felkéri 
a „Szabad lyceum” egyesületet, hogy a 
vetített képek diapozitivjeit az emlék- 
ünnepély után a Vojnich Oszkár féle 
múzeum részére megőrzés végett áten
gedni szíveskedjék.
Miről a tanács az iratok kapcsán a jelen 
határozattal nyer értesítést.
Kelt Szabadkán az 1917 január 18. n. t. 
t. b. ü.

Dr. Völgyi János 
h. főjegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 79/1915; 00849. -  Géppel és kézzel írott, pecséttel.)
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1917. december 5.
Bíró Károly polgármester előterjesztése Milkó Izidor 
12 000 kötetes könyvtárának megvétele tárgyában

3280. szám/eln. 1917.

Tekintetes Tanács!

Fontos közművelődési ügyben van szerencsém a következő előterjesztést 
tenni:

Köztudomású, hogy Szabadka városnak számbavehető könyvtára nincs. Ré
gi vágyam, hogy ennek a kultúra szempontjából nagyon szomorú állapotnak 
véget vessünk, s olyan nagyszabású közkönyvtárat állíthassunk fel és nyithas
sunk meg a közönség számára is, a mely okos, céltudatos és szakszerű tovább
fejlesztés mellett -  ha bizonyos áldozatoktól nem riadunk vissza -  rövid időn 
belül az ország tekintélyesebb könyvtárai közé lesz sorozható.

Ezen tervemnek megvalósítására most a legjobb alkalom kínálkozik.
Tudomásomra jutott ugyanis, hogy Dr. Milkó Izidor országszerte ismert 

könyvtárát eladni, s illetve attól megválni készül. A Milkó könyvtárat a több



mint 20 év előtt megjelent Pallas lexikon az ország jelentékenyebb könyvtárá
nak mondja s az ezóta újabb beszerzésekkel nagyban bővült.

Bár a könyvtárat ismételve láttam, arról szakvéleményt nem óhajtok 
nyilvánítani, mert nem volt módomban azt részletesen és alaposan áttanul
mányozni.

De nagyrészt saját tapasztalatomból, másrészt azon vélemények alapján a 
melyeket másoktól -  a szakértőktől is -  hallottam: bátran merem állítani, hogy 
a mintegy 12000 kötetből álló könyvtár megszerzésével Szabadka szab. kir. 
város egyszerre azon városok közé emelkedik, a melyeknek könyvtárügyéről 
komolyan lehet és kell beszélni.

Hogy csak két példát említsek: olvastam Révai Mórnak a legkiválóbb ma
gyar könyvkiadók s a legismertebb könyvszakértők egyikének nyilatkozatát, 
mely szerint „a Milkó-féle könyvtár díszére válhatna egy párisi műgyűjtőnek is, 
a kinek a világcivilizáció központjában könnyebben van módjában hozzáférni 
egyes irodalmi raritásokhoz és kincsekhez.”

És olvastam Josef August Luxnak, a Szabadkán is járt kitűnő írónak mosta
nában megjelent „Ungarn eine Mittelcuropáische Entdeckung” czímű jeles 
könyvében (a könyv 91. oldalán) ezt a megállapítást, hogy ez a könyvtár „biblio
fil szempontból párját ritkítja.” De láttam azt is, hogy a mint híre ment annak 
hogy a kérdéses könyvtár esetleg eladó, szomszédos Szeged azonnal vevőül 
jelentkezett, sőt kiküldöttei által a könyvtárat már meg is tekintette.

Általában mondhatom, hogy a Milkó könyvtárnak az országban olyan ki
tűnő híre van, hogy ha az arról szóló vélemények túlzottak volnának is, még 
akkor is parancsoló szükség ránk nézve, hogy azt sürgősen megszerezzük s ezzel 
a közönség körében egy nyilvános könyvtár létesítése után mutatkozó vágyó
dást végre teljesítsük és valóra váltsuk.

Ha ezt a becses gyűjteményt kiengedjük a város falai közül nagy hibát 
követünk el, ha pedig itt tartjuk kitűnő üzletet kötünk, mert így könnyen 
jutunk egy 12000 kötetes könyvtárhoz melynek fokozatos beszerzése hosszú 
évek fáradságos munkájával s nagy adminisztrátiós költségek áldozatával járna, 
s a mely a mellett még azzal a megfizethetetlen nagy előnnyel is dicsekszik, hogy 
sok oly ritka és hozzáférhetetlen könyv van benne mely a könyvtárat muzeális 
becsűvé is teszi.

Tekintetes Tanács!
Mindezen körülmények mérlegelése után arra a meggyőződésre jutottam, 

hogy ezen könyvtárat megszereznünk kulturális szempontból komoly köteles
ség. Ezért felelősségem tudatában -  a tanács s a törvényhatósági bizottság 
jóváhagyásának reményében és annak fenntartása mellett a könyvtár tulajdo
nosának 80000 kor. vételárösszegben ajánlatot tettem s vele a könyvtár átvétele 
tárgyában félig-meddig meg is egyeztem.

Kérem, hogy ezen eljárásom tudomásul vétele mellett kegyeskedjék a to
vábbiakra vonatkozólag akkép intézkedni: hogy a könyvtár a nemzeti múzeum 
egy szakközege által, vagy ha ez az ottani személyzet hiány miatt sürgősen nem 
volna teljesíthető egy helybeli szakbizottság által költségünkre becsültessék



meg oly irányban, hogy a felajánlott vételárat megéri-e? Ezen utóbbi esetben a 
bizottságba Loósz István tanárt a főgimn. tanári könyvtár őrét, dr. Pásztory 
Endre tanárt a „Nemzeti Casino” könyvtárosát és Resch Béla igazgatói a Voj- 
nits Oszkár múzeum őrét javasolnám kiküldeni.

Végül kérem hogy a becslés kedvező eredménye után az ügyet a legközeleb
bi törvényhatósági közgyűléshez azzal a javaslattal méltóztassák beterjeszteni, 
hogy a Milkó könyvtár megvétele által egy nagyszabású közkönyvtár alapját 
vessük meg.

Szabadkán, 1917. évi december hó 5-én.
Dr. Bíró Károly 

udv. tan. polgármester

a.

1917. december 21.
A szabadkai hatóság határozata 

Milkó Izidor könyvtárának megvételéről

33666. szám/tan. 1917

Dr. Bíró Károly udv. tan. polgármester 
előterjesztése Dr. Milkó Izidor 12000 
kötetes könyvtárának megvétele tár
gyában.

Határozat:
A törvényhatósági bizottság átértve és 
átérezve egy a kor igényeinek megfe
lelő közkönyvtár létesítésének rendkí
vüli fontosságát a város kulturális fej
lődésének szempontjából, -  a város 
polgármesterének Dr. Milkó Izidor ne
ves írónk ország szerte ismert, egy 
hosszú életen át szaktudással össze
gyűjtött nagy értékű könyvtára megvé
telére irányuló előterjesztését magáévá 
teszi és elhatározza, hogy a megvételre 
felajánlott mintegy 12000 kötetből álló 
könyvtárat 80000 kor. vételárért meg
veszi s ezzel egy modern közkönyvtár 
alapját lefekteti.
Habár a törvényhatósági bizottság tel
jesen tájékozva van a felől, hogy a jel-



zett könyvtárhoz annak a felajánlott 
áron való megvételével -  különösen a 
mai viszonyok mellett, anyagilag is 
kedvező feltételek mellett jut, -  még is 
tekintettel azon körülményre, hogy 
ezen határozat végrehajtásához kor
mányhatósági jóváhagyás szükséges, 
amely jóváhagyás előreláthatólag csak 
abban az esetben remélhető, ha a 
könyviár becsértéke formálisan is 
kellően igazolva van, -  utasítja a városi 
tanácsot, hogy a könyvtárt az eladó ál
tal rendelkezésre bocsájtandó könyv- 
jegyzékek alapján, -  a Magyar Tudo
mányos Akadémia egy könyvszak
értőjének lehetőség szerint való bevo
nása mellett -, Loósz István tanár, a 
főgimnáziumi tanári könyvtár őre, Dr. 
Pásztory Endre tanár, a Nemzeti Casi- 
no könyvtárosa, Resch Béla igazgató, a 
Vojnics Oszkár múzeum őre és Balogh 
Károly főlevéltárnok, a városi köz
könyvtár felügyelője mint ezennel fel
kért könyvszakértők által haladéktala
nul becsültesse fel, s a felterjesztéshez 
a beszerezendő szakvéleményt is mu
tassa be.
A könyvtár vételárának fedezetéül a 
törvényhatósági bizottság a folyó költ
ségvetési év pénzmaradványának meg
felelő összegét jelöli ki, s utasítja a ta
nácsot, hogy 80000 koronát a házipénz
tár pénzkészletéből kiszakítva, a hatá
rozat leérkeztéig helyezzen külön házi- 
pénztári letétbe.
Miről a tanács a további intézkedések 
megtétele végett az iratok kapcsán a 
jelen határozattal értesül.

Kelt Szabadkán az 1917. évi december 
hó 21. n. t. k. e. ü.

Dr. Völgyi János 
h. főjegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 33666; -  határozattá vált a városi közgyűlés
1917. évi 289. számú döntésével -  M. L.; -  Géppel írott.)



A szabadkai főszámvevő-hefyettes tudósítása 
a Milkó-féle könyvtár megvételéről

Tekintetes Városi Tanács!

A törvényhatósági bizottság e hó 22-én tartott ülésen elhatározta, hogy Dr. 
Milkó Izidor 12000 kötetből álló magánkönyvtárát Szabadka város közönsége 
részére 80000 kor. azaz Nyolcvanezer korona vételárban megveszi. A vételár 
fedezetéül 1917. év pénztári felesleget jelölte ki.

Minthogy a hivatkozott kgy. határozat a könyvtárnak szakértők által való 
felbecslését is elrendelte, s ezen becslés is költségekkel jár, ennélfogva javasolja 
a számvevőség, hogy a 80000 kor. utalja ki a tanács a házipénztárból a könyvtár 
vételára fejében 5000 kor., azaz ötezer koronát pedig a felmerülő szakértői 
díjak fejében a házipénztárnak kezeihez azzal, hogy az így kiutalt összeget 
helyezze házipénztári letétbe.

Szabadka, 1917 december 24-én
Tisztelettel:

Kántor Rezső 
főszámvevő h.

a.

1917. december 31.
A városi tanács döntése a számvevőség jelentése kapcsán

34145/917

A számvevőség jelentése a dr. Milkó Izidor féle könyvtár megvétele ügyében.

H.

A tanács a törvényhatósági bizottság 289 kgy. 33666. tan/1917 sz. határozata 
alapján, mellyel a dr. Milkó Izidor féle könyvtár megvételét elhatározta és a 
80000 kor. vételár fedezetéül a házipénztár feleslegét jelölte ki, -  a házipénztár 
ezen feleslegéből 85000 kor., szóval nyolcvanötezer koronát a vételár és a 
becslési költségek fejében a házipénztárnak kezeihez oly utasítással utal ki, 
hogy ezen összeget helyezze házipénztári letétbe.

Miről a számvevőség a jelen határozattal értesül.

Kelt Szabadkán az 1917. decz. 31. n. 1.1. ü.
Dr. Völgyi János 

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 34145. -  Kézzel írott.)



A szabadkai szakemberek tudósítása a Milkó-féle könyvtárról

Szakvélemény
a dr. Milkó Izidor-féle könyvtár állapotáról és értékéről.

Szabadka szab. kir. város törvényhatósági bizottsága 1917. december hó
22-én tartott rendkívüli közgyűlése dr. Milkó Izidor könyvtárának megvételé
vel kapcsolatban azt a megtisztelő feladatot rótta ránk, hogy szakvéleményt 
mondjunk ezen becses s mintegy 12000 kötetből álló könyvgyűjteményről, 
illetve arról, hogy megéri-e a 80000 korona vételárat, amelyért tulajdonosa 
könyvtárát Szabadka város közönségének átengedni hajlandó?

A könyvtár felbecsülésével járó munkálatokat f. é. január 6-án kezdtük meg 
és január 14-én fejeztük be.

Alulírott bizottság eljárása a könyvtár felbecsülésénél főként arra irányult, 
hogy lehetőleg minden szubjektív benyomástól függetlenül pozitív alapra he
lyezkedve végezze a maga munkáját; bár tagadhatatlan, hogy a Milkó-könyvtár 
már az első megtekintés után elárulja, hogy a megszabott és a törvényhatósági 
bizottság által elfogadott 80000 korona vételárat a mai viszonyok között meg
éri; mert az ízléssel, szaktudással összeválogatott s rendezett és nagy gonddal 
ápolt s jókarban levő könyvek csoportjai már külsőleg is elárulják, hogy egy 
európai műveltésgű és hozzáértő amatőr évtizedeken át fáradságot és pénzt 
nem kímélve gyűjtötte össze ezt a körülbelül 12000 kötetre terjedő magán- 
könyvtárt. Dr. Milkó Izidor könyvgyűjtő-ambiciója nemcsak a könyvek tartal
mára volt tekintettel, hanem a könyvek külső kiállítására, a művészi és ízléses 
bekötési táblákra is gondolt és arra is, hogy a kiadványok legjavát és legritkább 
példányait szerezze meg könyvtára számára. -  Mi azonban nem helyezkedhet
tünk csupán az amatőr könyvgyűjtő álláspontjára, hanem leendő rendeltetését, 
művellségterjesztő feladatát, muzeális hivatását és egyéb gyakorlati szempon
tokat is figyelembe véve néztük és értékeltük a könyvtárat.

Ezért elsősorban a rendelkezésünkre bocsájtott betűrendes katalógus alap
ján megállapítottuk: miféle műveket és milyen számban tartalmaz a könyvtár 
és körülbelül mekkora reális értéket képviselhet a könyvek ekkora halmaza.

Mivel a könyvtár katalógusa csupán a könyvek kisebb felének árait tünteti 
fel, magunknak kellett eddigi könyvtárosi tapasztalatunk, továbbá könyvkeres
kedői árjegyzékek és antikvárius-katalógusok alapján a könyvek más részét a 
magunk tájékoztatása céljából megközelítőleg felbecsülnünk. Csak ennek a 
hosszadalmas munkának elvégzése után kezdhettünk a könyvtár helyszíni meg
tekintéséhez, aminél a munka régisége, megjelenésének körülményei és ideje, 
a mű szerzője és kiadója, külső kiállítása és mostani állapota voltak azok a 
szempontok, amelyek az érték megállapításánál irányítottak bennünket.

Míg az ismertebb és a hazai vagy külföldi könyvárusi forgalomban kapható 
művek árának megállapítása megközelítőleg eléggé biztos alapon történhetett,



addig a ritkább példányok felbecsülése nem kis gondot okozott, mert ezek a 
munkák, -  mint tekintélyes hazai és külföldi antikvárius-árjegyzékek mutat
ják valóságos árfolyam-hullámzásoknak vannak kitéve és értékük nagyon 
mobilis. Mi ezek becslésénél inkább az alacsonyabb árakhoz igazodtunk és 
végeredményben mégis igen tekintélyes összeghez jutottunk.

Minthogy a Milkó-könyvtárnak épen ezek a művek adják meg a rendkí
vüli jelentőségét, ezen könyvekre vonatkozólag a tekintetes városi hatóság 
tájékoztatására szükségesnek tartjuk néhány jellemző és beszédes adatnak 
ideiktatását:

így pl. a könyvtár a XVI. századból és pedig 1513—1592-ig 58 eredeti munkát 
tartalmaz;

a XVII. század (1601-1698) 91 művel van képviselve; a XVIII. század ele
jétől a XIX. első két évtizedéig terjedő időszakból pedig kb. 207 mű van a 
könyvtárban, mind becses és ritka példányok, nem is említve az elmúlt évszázad 
újabb, értékes műveit.

A régibb művek között számos könyvet találtunk, melyeket kiadóik vagy 
szerzőik neve és ritkaságuk valóságos múzeumi példányokká emelt. így láttunk 
több könyvet az amsterdami Elzevir-, a velencei Aldus, a firenzei Giunta-, a 
pármai Bodoni-, a párisi Didót-, Wetstein, Giolito és más híres világcégek 
kiadványai közül.

A Milkó-könyvtár raritásainak értékét azonban nemcsak régiségük adja 
meg, hanem külső kiállításuk szépsége és az a körülmény is fokozza, hogy 
csaknem mindegyikük ép és tiszta példányban van meg. És ez a megállapítás az 
újabb könyvekre is áll, amelyek közül nem egy a könyvkötészet és nyomdatech
nika valóságos remeke és így iparművészeti szempontból is figyelemre méltó.

Azonkívül van a gyűjteményben néhány kéziratos mű is, a XV., illetve a 
XVIII. századokból s több kézifestésű könyvtáblákkal ellátott munka, több 
korhű facsimile-kiadás, melyeket megfelelően felbecsülni alig lehet.

Továbbá sok munkát (körülbelül 100-at) találtunk, amelyek könyvárusi forga
lomba egyáltalában nem kerültek s mintegy 200 oly művet, amelyik ma már telje
sen elfogyott és könyvkereskedésben nem kapható; ezenkívül sok az első kiadású 
munka is. Mintegy 150 könyv el van látva részint ex librisszel, részint a szerzők 
ajánlásával és sajátkezű aláírásával, továbbá rendkívül nagy a száma a finom, művé
szi kivitelű, pergamen, bőrkötésű és gazdag aranyozással kiállított munkának.

Végül még ki kell emelnünk, hogy a könyvtár gazdag réz- és acélmetszetes 
és színes képekkel díszített könyvekben és gyűjteményekben, amelyek egy része 
magángyűjteményekből került a tulajdonos birtokába.

A könyvek tartalmát tekintve óklasszikai művek, a hazai és világirodalom 
remekei, szépirodalmi, történelmi, művészettörténeti, utazási és egyéb leíró s 
ismertető művek, folyóiratok és enciklopedikus munkák találhatók túlnyomó
an a könyvtárban és ezek adják meg neki a jellegét egyéb fajtájú művek aránylag 
elenyésző száma mellett.

A bizottság a fentebb vázolt szempontok figyelembe vételével s a könyvtár 
katalógusából kitetsző adatok gondos átvizsgálása után a következő összefog
laló számadatokat állapította meg:



A Milkó-könyvtárban 3430 szerző van képviselve 9250 művel mintegy 
10600 kötetben és körülbelül 1400 füzet és folyóirat, így tehát megállapítottnak 
tekinthető, hogy a könyvtár a 12000 kötetet kb. meghaladja.

A könyvtár értékét -  a szekrényeken kívül -  jelentésünkben hangsúlyozott 
számítási elvek alapján -  90000 -  koronára lehet becsülni, minek folytán a 
könyvtár megvétele még üzleti szempontból is előnyösnek tekinthető.

Jelentésünknek szíves tudomásul vételét kérve maradunk kiváló tisztelettel

Szabadkán, 1918. január 14-én
Loósz István 

főgimn. tanár, gimn. tanári könyvtár őre 
Dr. Pásztory Endre 

főgimn. tanár a 
Nemzeti Casino könyvtárosa 

Resch Béla 
a női f. kér. iskola igazgatója, 

a néprajzi múzeum őre 
Balogh Károly 

főlevéltáros, a városi közkönyvtár 
felügyelője

a.

1918. január 31.
A városi hatóság döntése

Szabadkán, 1918 január hó 31-én tartott rendes közgyűlés jegyzőkönyvi

kivonata:
36 kgy. 1266 tan./1918

A városi tanács határozata Loósz István és társai részére a Milkó-féle 
könyvtár becsléséért tiszteletdíj megállapítása tárgyában.

Határozat
A törvényhatósági bizottság a városi tanácsnak azon intézkedését, hogy 

Loósz István és társai részére a Milkó-féle könyvtár szakértői becsléséért fejen
ként 300 kor., összesen 1200 kor., szóval Ezerkettőszáz korona tiszteletdíjat 
megállapított s a 619/917 házipénztári n. c. alatt elhelyezett 85000 koronából 
kiutalt, -  jóváhagyólag tudomásul veszi.

Miről a tanács az iratok kapcsán a jelen határozattal értesül.
Kmft.

Dr. Völgyi János 
h. főjegyző



Hellebrant Árpád budapesti könyvtáros és bibliográfus levele 
dr. Bíró Károly szabadkai polgármesterhez a Milkó-féle 

könyvtárral kapcsolatban

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae

Méltóságos Uram!

A Milkó = könyvtár megbecsülése ügyében hozzám intézett, s jan. 14-én 
kelt átiratát csak tegnap 26-án kaptam meg. A levélhordó, úgy látszik, a m. k. 
kereskedelmi múzeumhoz vitte, s onnan küldték hozzám. Önigazolásomul em
lítem e körülményt, miért válaszolok csak most nagybecsű felszólítására.

Tisztelettel értesítem Méltóságodat, hogy felszólításának készséggel teen- 
dek eleget, s a felülvizsgálatot Szabadkán elvégzem. Tiszteletdíjul 300 koronát 
kérek, vasúti szállodai költség megtérítése mellett.

A felülvizsgálatot bármikor elvégezhetem, csak arra kérem Méltóságodat, 
kegyeskedjék értesíteni, mikor kívánja elvégeztetni. Én akkor azonnal tudatom 
a napot, melyen leutazom.

Kiváló tisztelettel maradok
Budapest, 1918. jan. 27. kész szolgája

Hellebrant Árpád 
kir. tanácsos 

a M. T. Akadémia alkönyvtárnoka

a.

1918. február 1.
Dr. Bíró Károly polgármester válasza 

Hellebrant Árpádnak

3034/918

Ngs.
Hellebrant Árpád

kir. tanácsos urnák 
Budapest 

M. Tud. Akadémia

F. évi január hó 27-én kelt levelére van szerencsém Nagyságodat értesíteni, 
hogy a Milkó-féle könyvtár megbecslését a közölt feltételek elfogadása mellett 
mielőbb eszközölni óhajtanám, s ezért felkérem Nagyságodat ha lehetséges



szíveskedjék a jövő hét bármelyik napján Szabadkára jönni a becslés megejtése 
végett.

Szabadka, 1918 febr. 1. 
Dr. Völgyi János 
h. főjegyző

Kiváló tisztelettel 
Dr. Biró Károly 

udv. tan. polgármester
(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 3034. -  Kézzel írott.)
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1918. február 12.
Hellebrant Árpád jelentése Milkó Izidor könyvtáráról

Véleményes jelentés 
a Milkó = könyvtár megbecsülésének megbírálásáról.

F. év január 14-én Bíró Károly polgármester, udv. tanácsos úr ő Méltóságá
tól felszólítást kaptam, hogy a megveendő Milkó = könyvtár becsértékének 
megállapítását megbíráljam, s e czélból a könyvtárt a helyszínen megvizsgál
jam. E megtisztelő felhívásnak készséggel tettem eleget. Három napi munka 
után véleményt alkottam magamnak az által, hogy a könyvtár anyagát darabon- 
kint megnéztem. Jelen soraimmal óhajtom véleményemet előterjeszteni.

Megvallom bizonyos tartózkodás volt bennem, mielőtt munkához fogtam. 
Azt hittem, hogy egy bár tekintélyes mennyiségű könyvanyaggal lesz dolgom. 
Azonban csalódtam. Az átvizsgálás és tanulmányozás arról győzött meg, hogy 
itt nem ötletszerű könyvösszehalmozással van dolgom, hanem hogy a gyűjte
mény egy sok évi fáradsággal, szaktudással, műértéssel és áldozattal kapcsola
tos gyűjtés eredménye. A gyűjteményben sok tárgyra vonatkozó irodalom nagy 
értékű termékével találkozunk. Csak egy-két adatot említek. Velencze, Róma, 
Olaszország története gazdag nagybecsű irodalommal van képviselve kezdve az 
ujabbkori népszerű művektől a legértékesebb XVIII., XIX. századbeli gyönyö
rű, rendkívüli értékű rézmetszetekkel ellátott munkákig. A franczia, német 
irodalom legkiválóbb termékeinek rendkívül szép, s ma már ritkaság számba 
menő kiadványai vannak összegyűjtve. A történelem, művészet, aesthetikán 
kívül a magyar és német klasszikus irodalom legjelesebb képviselőit meglepő 
számban találjuk.

Bátran mondhatom, hogy a gyűjtemény bármely fővárosi könyvtárnak is 
díszére válnék.

Hosszú volna jelentésem, ha a gyűjtemény minden részletére akarnék kiter
jeszkedni. Hivatkozom, s utalok a szakvéleményben foglaltakra, melyek a leg
nagyobb tájékozást nyújtják a könyvtár gazdag tartalmáról. Meg kell említe
nem, hogy a könyvtár bírálói lelkiismeretes, gondos munkát végeztek. Hogy a 
könyvtár megbecsülését lelkiismeretesen végezhessék, s annak értékét megál
lapíthassák, segítségül vették a különböző külföldi antiquarius = katalóguso



kát, melyek biztos zsinórmértékül szolgálnak az érték megállapításánál. így 
jutottak arra az összegre, melylyel a gyűjtemény értékét 90000 koronára becsül
ték. Bizonyára ezt az értéket a mai rendkívüli árhullámzások még növelhetik. 
Nem hagyhatom említetlenül a könyvek külső kiállítását, mely csak emeli a 
könyvek belső becsét. Igen sok mű a helybeli könyvkötői ipar alkotása, a mi a 
helybeli ipar dicséretes munkáját jellemzi.

Kétségtelen, hogy a könyvtár a leghathatósabb, legfontosabb eszköze a 
művelődés, a tudomány ápolásának és terjesztésének. Ennek előmozdítása ép 
úgy feladata az országnak általában, mint az egyes törvényhatóságoknak; mert 
a tudomány hatalom, s e hatalom birtokába úgy jutunk, ha a megfelelő eszkö
zök rendelkezésre állanak, s az eszközök megszerzésére minden módon, még 
áldozatok árán is törekedni kell.

Azért teljes méltánylással adózom a polgármester úr ő Méltóságának a 
könyvtár megszerzése érdekében tanúsított nemes felfogásának. Teljes elisme
rést érdemel a város tanácsához benyújtott előterjesztése, hogy a Miíkó-könyv- 
tár a város számára megszereztessék, s ezzel egy nagyszabású könyvtárnak 
alapját megvettesse, melyet később vagy nem, vagy hosszú idők folyamán nagy 
áldozatok árán érhetne el.

Mindezek után melegen ajánlom a Tekintetes Tanács figyelmébe a polgár- 
mester úr ő Méltóságának lelkes buzgóságát, s hagyja jóvá a könyvtár megvéte
lét annál is inkább, mert a vételár különösen a mai árviszonyokhoz képest 
alacsonynak mondható.

Ő neki nagy megnyugvás, méltó elismerés jutna osztályrészül, a Tanács 
pedig a köznek megbecsülhetetlen szolgálatot fog tenni.

Kiváló tisztelettel
Szabadka, 1918. február 12. Hellebrant Árpád

kir. tanácsos 
a M. T. Akadémia alkönyvtárnoka

a.

1918. február 13.
A szabadkai hatóság döntése Hellebrant Árpád jelentése kapcsán

4120/1918

Hellebrant Árpád kir. tan. a Magy. tud. Akadémia könyvtárosának jelentése 
a Milkó-féle könyvtár becslése felülvizsgálatának megtörténtéről.

H.

A városi tanács a Milkó-féle könyvtár becslése felülvizsgálatának megtör
téntét tudomásul véve Hellebrant Árpád kir. tanácsos úr, a M. T. Akadémia 
könyvtárnoka részére annak figyelembevétele után, hogy a könyvtár becslése 3 
napon át tartott elismerésének kifejezésre juttatása mellett 600 kor., szóval



Hatszáz korona tisztelctdíjat megállapít. Egyben a „Számadás terhe melletti 
előlegek számlájánál” 700 kor., szóval Hétszáz koronát oly megbízással utal ki 
Dr. Völgyi János kezeihez, hogy ezen összegből Hellebrant Árpád kir. tanácsos 
úr kezeihez a 600 koronát úgy a szálloda és a bélyegköltséget fizessen ki, s a 
kiutalt összegről számoljon cl. Miről a számvevőség Hellebrant Árpád kir. 
tanácsos és dr. Völgyi János a jelen határozattal értesül.

Kell Szabadkán az 1918. febr. 13. n. 1.1. ü.
Dr. Völgyi János

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 4120. -  Kézzel írott.)
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1918. február 18.

A szabadkai hatóság értesíti a Belügyminisztériumot 
Milkó Izidor könyvtárának megvételéről

4274/918

Belügyminiszter Úr!
A törvényhatósági bizottság 289 kgy. 33666 tan. 917 szám alatt dr. Bíró 

Károly udv. tan. polgármester előterjesztésére elhatározta, hogy dr. Milkó 
Izidor író, szabadkai lakos mintegy 12000 kötetes könyvtárát 80000 korona 
vételárban megveszi, s ezzel egy modern közkönyvtár alapjait megfekteti.

A törvényhatósági bizottság ugyanezen határozatban utasította a városi 
tanácsot, hogy a könyvtárat Loósz István, dr. Pásztory Endre, Resch Béla és 
Balogh Károly helyi szakértőkkel becsültesse fel, s ezen becslést a Magyar 
Tudományos Akadémia könyvtárosával vizsgáltassa felül.

A tanács eleget tett ez utasításnak. A helyi szakértők becsűje 1266/tan. 918 
sz. alatt, Hellebrant Árpád, a M. T. Akadémia alkönyvtárosának véleményes 
jelentése pedig 4120/918 sz. alatt az iratok közt fekszik el. Ezen két jelentésből 
kitűnőleg a vétel tárgyát tevő dr. Milkó-féle könyvtár értékét úgy a szakértők, 
mint a felülvizsgáló 90000 koronára becsülik, s így a 80000 korona vételár 
kedvezőnek mondható. Ezzel kapcsolatban a törvényhatósági bizottság 36 kgy. 
1266 tan. 918 sz. alatt jóváhagyta a városi tanács azon intézkedését, hogy Loósz 
István és társai részére fejenként 300 kor., összesen 1200 kor. tiszteletdíjat 
állapított meg, s ezt részükre ki is utalta.

A vonatkozó iratokat annak kiemelése mellett, hogy a 2 közgyűlési határo
zat ellen nem adatott be fellebbezés, -  tisztelettel felterjesztem azon kérelem
mel, hogy a törvényhatósági bizottság 289 kgy. 33666 tan./917 és 36 kgy. 1266 
tan./918 sz. határozatait jóváhagyni, s ezáltal egy modern közkönyvtár létesíté
sére irányuló törekvésünket elősegíteni kegyeskedjék.

Szabadka 1918 febr. 18.
Dr. Völgyi János



a.

A szabadkai hatóság újabb felterjesztése

Ad 4674/918

Belügyminiszter Úr!

30025/918 sz. leiratára tisztelettel kérjük nagyméltóságodat, hogy a dr. Mil
kó Izidor-féle könyvtár vétele ügyében 4274/918 sz. alatt felterjesztett 289 kgy. 
33666 tan. 917 számú határozatunkat soronkívül jóváhagyni s elhatározását 
közölni kegyeskedjék.

A határozat mielőbbi jóváhagyását a mindenek előtt fontos kulturális szem
pontokon felül azon körülmény tenné indokolttá, hogy dr. Milkó Izidor eladó 
azon helyiségeket, melyekben a vétel tárgyát tevő könyvtár van, mindaddig nem 
adhatja ki lakás céljára, míg a könyvtárat Szabadka város át nem veszi. Ezzel 
szemben a mostani nagy lakáshiányban égetően szükséges volna, hogy a könyv
tár eddigi helyiségei lakás célokra rendelkezésre bocsáthatók legyenek. így dr. 
Milkó Izidor eladó nem károsodnék anyagilag azáltal, hogy a könyvtár helyisé
gei parlagon hevernek, -  de másrészt a nagy lakáshiányon is némileg segítve 
lenne.

Szabadka, 1918. július 5
Dr. Völgyi János 

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 4274; 4674. -  Kézzel írott.)
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1918. július 12.

A Belügyminisztérium válasza Milkó Izidor könyvtárának 
megvételével kapcsolatban

M. kir. Belügyminister 
Szám 78489/1918

A válaszirat alapjául szolgáló megkeresés, jelentés száma 4274/918 
Tárgy: Dr. Milkó Izidor könyvtárának megvétele. Törvényhatósági bizottsá

gának 289/kgy. 917. szám alatt hozott határozatát mellyel kimondotta, hogy dr. 
Milkó Izidor könyvtárát 80000 koronáért megveszi, jóváhagyom s egyúttal 
elismerésemnek adok kifejezést azért, hogy a város közönsége ennek az értékes 
gyűjteménynek a megszerzésével a városi kultúrának nagy szolgálatot tett.

Ugyancsak jóváhagyom a város közönségének 36/kgy. 918. szám alatt hozott 
azt a határozatát is mellyel Loósz István és társai részére a Milkó-féle könyvtár



szakértői becsléséért egyenként 300 K. összesen 1200 K. tiszteletdíjat állapított 
meg.

Budapest, 1918. évi július hó 12-én
A minister helyett: 

(Olvashatatlan aláírás) 
államtitkár

A sz. kir. város közönségének -  Szabadka

a.

1918. július 31.
A szabadkai számvevőség javaslata

18687/918

V.
Miután a 289 kgy. /1917. sz. határozat dr. Milkó Izidor könyvtárának 80000. 

koronáért való megvétele tárgyában a B. M. 78489/1918 sz. határozatával jóvá
hagyást nyert, javasolja a számvevőség, hogy a fentnevezett könyvtár vételára 
fejében a házi letét 619/917 n. c. alatt elfekvő összegből 80000.-kor., azaz 
Nyolcvanezer korona dr. Milkó Izidor kezeihez, annak szabályszerű bélyeges 
nyugtája ellenében utaltassék ki.

Szabadka 1918. júl. 31
(Olvashatatlan aláírás) (Olvashatatlan aláírás)
számvevő h. számtiszt.

b.

1918. szeptember 28.
A szabadkai hatóság határozata a Belügyminisztérium leiratáról

Szabadkán, 1918. évi szeptember hó 28-án tartott rendes közgyűlés 
jegyzőkönyvi

kivonata:

200 kgy. 18687 tan./1918. szám

A m. kir. belügyminiszter 78489/1918 sz. jóváhagyó leirata a dr. Milkó Izidor 
könyvtárnak megvétele ügyében.

Határozat:

A törvényhatósági bizottság ezen a dr. Milkó Izidor könyvtárának megvéte
lét jóváhagyó belügyministeri leirat alapján utasítja a tanácsot, hogy a megvett



könyvtárat eladótól vegye át olykép, hogy az átvett könyvtárat amiglen az a 
könyvtár jelenlegi avagy későbbi helyiségében elhelyezhető nem lesz, bérfizetés 
mellett hagyja ott eladó eddigi 2 lakszobából álló helyiségében.

Minthogy pedig ezen könyvtárnak a közkönyvtárba való beiktatása és annak 
utána a közkönyvtárnak közhasználatba adása immár múlhatatlan közérdek, 
ami azonban kellő munkaerő hiányában végbe nem vihető, ennélfogva elhatá
rozza a törvényhatósági bizottság, hogy a közkönyvtár kezelésével és az igazga
tói teendők elvégzésével városi közkönyvtár és múzeum igazgató címmel az 
ezen álláshoz szükséges szakképzettséggel rendelkező Toncs Gusztáv helybeli 
kereskedelmi iskolai igazgató, nyug. főgymn. tanár, -  aki ezen állás elfogadásá
ra készségéi bejelentette -  havi egyenlő részletekben előre fizetendő évi 6000 
kor. azaz Hatezer korona tiszteletdíj mellett 918. évi december hó 1-től 
kezdődőleg megbízza, ezen évi 6000 kor. tiszteletdíját megszavazza és ennek 
fedezetéül az évi költségvetést jelöli meg, utasítván a városi tanácsot, hogy ezen 
összeget a költségvetésbe illessze be.

Egyben meghagyja a tanácsnak, hogy a közkönyvtár és múzeum igazgatói, 
úgy a netán létesítendő segéd állás, valamint a létesítendő közkönyvtári és 
múzeumi bizottságok stb. szabályozására vonatkozó szervezési javaslatot a tör
vényhatósági bizottsághoz terjessze be, kijelentvén már itthelyütt, hogy amíg a 
fenti megbízással betöltött igazgatói állással a szervezendő igazgatói állást 
betöltöttnek tekinti, úgy az újonnan szervezendő igazgatói állás Toncs Gusztáv 
igazgatónak állásától történő megválása esetén lesz harmadik személy által 
betöltve.

Végül Komor Géza indítványára elismerését fejezi ki a törvényhatósági 
bizottság dr. Bíró Károly polgármester iránt azért, mert az országos hírű könyv
tárat Szabadka város részére megszerezte és elismerését fejezi ki dr. Milkó 
Izidornak is a miért a könyvtárat mai viszonyokhoz mérten méltányos áron 
bocsátotta a város rendelkezésére.

Kmft.
Dr. Völgyi János 

főjegyző

c.

1918. október 16.
A városi tanács Milkó Izidor könyvtárának átvételével 

Dembitz Lajos polgármester-helyettest 
és Toncs Gusztáv igazgatót bízza meg

26157/1918 tan.

200 kgy. 18687/1918 sz. jkvi kivonat a 
Dr. Milkó Izidor féle könyvtár ügyé
ben.



A fenti számú kgy. határozat és a m. 
kir. belügyministernek 78489/1918. sz. 
jóváhagyó leirata alapján a tanács a Dr. 
Milkó Izidor féle könyvtár átvételével 
Dr. Dembitz Lajos h. polgármestert és 
Toncs Gusztáv igazgatót bízta meg az
zal, hogy a könyvtárat a leltár alapján 
vegyék át és azt a további intézkedésig 
a jelenlegi helyiségben Toncs Gusztáv 
közkönyvtár és múzeumi igazgató fel
ügyelete mellett vegyék őrizetbe és el
járásukról jelentésüket a tanácshoz 
terjesszék be.
Egyben utasítja a tanács a házipénztárt, 
hogy a megvett könyvtár helyiségének 
bérlete fejében 1918. évi január hó 1- 
től folyó december 31-ig már lejárt évi 
házbér kiegyenlítéséül 1500 kor., azaz 
Egyezerötszáz koronát a „Közkönyvtár 
és múzeum” nyitandó új számlájánál 
bérbeadó Dr. Milkó Izidor nyugtájára 
fizesse ki, a számvevőség pedig azon 
utasítást nyeri, hogy a „Közkönyvtár és 
múzeum” kiadás számlájánál 1919. évi 
január hó 1-től a további intézkedésig 
évnegyedenként előre fizetendő évi 
1500 kor. házbért írjon elő.
Végül a tanács a megvett könyvtár 80000 
koronát kitevő vételárának előlege fejé
ben 50000 koronát azaz Ötvenezer koro
nát és ennek 1918. évi január 1-től a kifi
zetés napjáig járó letéti kamatait eladó 
Dr. Milkó Izidor kezeihez kiutalja, uta
sítván a házipénztárt, hogy ezen össze
get a háziletét 619/917. napló cikk alatt 
elfekvő összegéből fentnevezett eladó 
nyugtájára fizesse ki. Egyben értesíti 
eladót, hogy a még neki járó 30000 ko
rona s járulékai hátralékos vételár ki
utalása iránt a könyvtár átvétele után 
fog intézkedés tétetni.
Miről a számvevőség, a házipénztár, Dr. 
Dembitz Lajos h. polgármester, Toncs 
Gusztáv igazgató és Dr. Milkó Izidor a 
jelen határozattal nyernek értesülést.



Kelt Szabadkán 1918. évi oltóber hó 
16.1.1. ülésből.

Dr. Dembitz Lajos 
h. polgármester

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 18687; 26219; 26157. -  Géppel és kézzel írott.)
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1919. október 20.
Milkó Izidor fia részére illetőségi bizonyítványért folyamodik 

a városi tanácshoz

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel kérem, méltóztassék fiam: Milkó Aurél egyetemi hallgató részé

re illetőségi bizonyítványt kiállítani és azt nekem minél előbb kiadatni. A 
bizonyítvány azon célból szükséges, hogy fiam Budapestről hazautazhassák, 
sürgősségét pedig azért vagyok bátor hangsúlyozni, mert beteg s így óhajtandó, 
hogy mielőbb hazajusson.

Kérelmemnek szíves és gyors elintézését kérve, maradtam kiváló tiszte
lettel

Dr. Milkó Izidor 
VII. köri lakos

Igazolom, hogy Milkó Aurél egyet, hallgató 19 éves szabadkai születésű és 
lakós büntetve nem volt.

919. okt 20. László Géza
rkap.

(Levéltár, Városi tanács, IV. 189/1919; 16253. -  Kézzel írott.)
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1919. december 20.

A városi tanács újabb határozata a levéltári hivatal jelentése
kapcsán

19585. szám/tan. 1919

A levéltári hivatal jelentése dr. Milkó Izidor könyvtára ügyében.

Határozat.

A városi tanács figyelemmel azon körülményre, hogy a Szabadka város 
részére megvásárolt dr. Milkó Izidor féle könyvtárat a város a mai napig nem



vcite át, -  elhatározza, hogy a könyvtárnak a 26157/918 sz. határozat értelmé
ben való átvételére egy a polgármester által összeállítandó bizottságot küld ki.

Elhatározza továbbá, hogy 15356/919 sz. határozatának megfclelőleg a vá
rosi közkönyvtár és múzeumot a városi székház emeletére költözteti át, s annak 
helyére a Milkó-féle könyvtárat helyezi el.

A könyvtár hátralékos vételárának kiutalása iránt az átvételről szóló 
jegyzőkönyv beérkezte után fog intézkedni.

Végül az iratokat, az átvételező bizottság megalakítása végett a polgármes
teri hivatalhoz átteszi.

Erről dr. Matievics István polgármester, a mérnöki hivatal és dr. Milkó 
Izidor a jelen határozattal értesül.

Szabadkán, 1919 decz. 20-án 1.1. ü.
kiadta 

(Olvashatatlan aláírás) 
jegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917. Itt: Ured gradonačelnika 106/1920. -  Géppel úrott.)
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1920. február [14.]
Milkó Izidor aggályait fejezi ki könyvtárának átvételével 
kapcsolatban, és kérelemmel fordul a városi tanácshoz

Tekintetes Tanács!

A 19585/919 számú és velem is közölt -  könyvtáram átadására vonatkozó -  
tanácsvégzés folytán bátor vagyok a következő előterjesztéssel s illetve kére
lemmel élni, s tisztelettel kérem a Tekintetes Tanácsot: méltóztassék az abban 
foglaltakat méltányosan elbírálni.

Amikor az 1917-ik év október havában a város akkori polgármesterének Dr. 
Bíró Károly urnák könyveim megvásárlását célzó ajánlatát elvben elfogadtam, 
erre az elhatározásra nagyrészt az a kilátás csábított, hogy hosszú életen át 
gyűjtött könyvtáram együttmaradva és együttkezeltetve mint Milkó-könyvtár 
monumentuma marad annak a fáradságnak és szorgalomnak, amellyel azt 
összehordtam. Ez volt az a szempont, amelynél fogva inkább adtam volna át a 
város közönségének az egész könyvtárat, semhogy azt részletekben vagy egyen- 
kint árusítsam ki a legtöbbet ígérőknek.

Ezt akkoriban, amikor anyagi gondoktól nem gyötörtetve, szerény bár, de 
elég kellemes vagyoni viszonyok között éltem, megtehettem, de azóta, amint az 
majdnem köztudomású, önhibámon kívül teljesen tönkrejutottam, olyannyira, 
hogy olyan magas életkorban, amelyben mások már rég nyugalomba vonultak, 
nekem újból kell intenzív írói működésemet felvennem s illetve folytatnom, s 
még így se tudom magamat és családomat, amelyben betegek is vannak, bará
taimnak a támogatása nélkül fenntartani.



Ha mai helyzetemben tette volna meg a város polgármestere a harmadćvi 
ajánlatot, minden szeretetem mellett, amellyel szülővárosom iránt viseltetem, 
sem volnék képes, és semmiképpen se volna szabad a magam és családom 
rovására azt elfogadni s a könyvtárat egész komplexumában átengedni. Egy
részt azért, mert nagyon is rá vagyok utalva és kényszerítve, hogy a könyvek egy 
részének apránkénti eladásával valamivel nagyobb vételárra tegyek szert, s 
másrészt azért, mert a könyveim egy másik része, újból kénytelen lévén írói 
mesterségemet folytatni, éppen oly nélkülözhetetlen nekem, mint asztalosnak 
a gyalupadja vagy takácsnak a szövőszéke. S ez a körülmény, Tekintetes Tanács, 
nagyon figyelembeveendő annál a kérelemnél, amelyet a tiszteletteljes bead
vány tartalmaz, mert írónak, művésznek, iparosnak vagy bárkinek a rendes 
foglalkozásához szükséges szerszámok és bárminő eszközök még a legszigo
rúbb magánjogi törvények védelmében is részesülnek.

Mielőtt az ezen körülményre alapított kérelmemet előterjeszteném, bátor
kodom azokra a nehézségekre is rámutatni, amelyek a tisztelettel hivatkozott 
tanácsvégzéssel szándékolt átvétellel járnának. Mindenekelőtt konstatálni va
gyok bátor -  s remélem, hogy a Tekintetes Tanács ezt az érdekeim megóvása 
céljából tett megállapításomat rossz néven venni nem fogja -, hogy a köztem és 
Szabadka város közönsége közt még 1917-ben történt elvi megállapodás nem 
lett perfekt jogügyletté, hogy a vétel eddigelé teljesen egyoldalú intézkedése 
volt a város közönségének, amelyhez én a magam részéről egyébbel mint elvi 
belenyugvással hozzá nem járultam. Kitűnik az iratokból, hogy minden lépés és 
minden cselekmény, amely eddigelé ezen ügyben történt, csak és egyedül a 
városnak intézkedése volt, amelyet kérelmem, hozzájárulásom nélkül cseleke
dett. Kitűnik a 26157/918 sz. tanácshatározatából, amelyre hivatkozni s a 
melynek alapján a könyvtár átvételét elhatározni méltóztatik, hogy a város közön
sége az előlegkép folyósított összeget sua sponte utalta ki a nélkül, hogy azt 
kértem volna, s hogy a könyvek helyiségbérletét is hozzájárulásom és megkér
dezésem nélkül -  tehát megint csak egyoldalú intézkedéssel -  állapította meg. 
Hogy és a kérdéses előleget s egy bizonyos ideig a bérösszeget is felvettem a 
város házipénztárából, éppen nem teszi perfektté a jogügyletet, s ez a körül
mény csakis azt a kötelezettséget rójja rám, hogy amennyiben a jogügylet nem 
válik teljessé -  s azzá még ma se vált! - , tartozom azt a város közönségének 
visszatéríteni. S már maga az a körülmény, hogy a kérdéses tanácshatározat a 
kiutalt összeget előlegnek és nem részletfizetésnek mondja, már ez is mutatja, 
hogy a város maga addig is, amíg a köztünk tervezett jogügylet perfektté válik, 
elismerte, hogy az még nem végleges.

De, Tekintetes Tanács, nemcsak hogy a jogügylet nem lett perfektté, s így 
természetesen a feleket nem is lehet -  amíg azok a lakúnák, amelyek benne 
megvannak, ki nem töltenek -  teljesítésre szorítani, de ha mind a két félben 
egyformán volna is meg a hajlandóság, hogy a csak elvben szándékolt ügyletet 
magára nézve kötelezőnek elismerje, ez a törekvés igen nagy nehézségekkel 
járna. Az összes aktáknak figyelmes áttekintése mellett nyilvánvaló ugyanis, 
hogy áz adásvétel, amelyhez -  bár hallgatag -  elvben én is hozzájárultam, nem



irányult semmi határozottra, hanem valami egészen határozatlanra. Beismeri 
ezt a 26157/918 sz. tanácshatározat is, amidőn arra utasítja kiküldött közegeit, 
hogy könyvtáramat leltár alapján vegyék át. Mert jól értelmezte és helyesen 
megérezte a Tek. Tanács, hogy az a könyvjegyzék, amelyet én annak idején a 
becslőbizottságnak előzékenységből, privátszívességből, munkája megkönnyí
tése céljából rendelkezésére bocsájtottam, hogy ez a katalógus, kizárólag a 
magam céljaira készült privátföljegyzés az átadás s illetve az átvétel alapjául 
nem szolgálhat. Amit annál is inkább kénytelen vagyok vitatni, mert eltekintve 
attól, hogy e jegyzék kizárólagos tulajdonomat képezi s a könyvtárhoz nem 
tartozik, ez a jegyzék nemcsak hogy nem alkalmas az ügylet lebonyolítására, de 
-  amint meggyőződtem róla -  arra se volna alkalmas, hogy a becslőbizottság a 
könyvek számát annak idején belőle pontosan megállapíthassa. Másképpen 
nem történhetett volna meg az, hogy jelentékenyen több kötetet és ugyan
annyival kevesebb füzetet konstatált benne, valószínűleg azért, mert sok hang
zatos című és így fontos tartalmat igérő művet, amely valójában vékonyka füzet 
volt, a kötetek közé sorozott.

Valójában, csak egy ily -  és természetesen két példányban megszerkesztett 
leltár fölvétele által irányult volna a vétel valami határozottra, csak annak a 
fölvételével lett volna megállapítható, hogy tulajdonképpen mit vett meg tőlem 
a város közönsége, -  csak annak útján lett volna kimutatható, hogy mely köny
vekből áll a kérdéses könyvtár, s csak azon esetben -  ha a leltárt maj»am is 
elfogadom és aláírom -  lettem volna a könyvtár átadására kötelezhető. Ámde, 
Tekintetes Tanács, ennek a meghagyásnak a kiküldöttek, akik azt mintegy 
tizenhat hónap előtt (tehát elég későn, mert az elvi megállapodás huszonnyolc 
hó előtt történi!) kapták, eleget nem tettek, valamint annak az utasításnak sem, 
hogy a könyvtárat „vegyék őrizetbe és eljárásukról jelentésüket a tanácshoz 
terjesszék be”. Szóval: a könyvtár ma is ott, úgy és annál van, akinél ide s tova 
harmadfél év előtt volt, amikor az akkori polgármester urral elvi megállapítás
ra jutottam. Mind oly körülmények, amelyek az általános üzleti szokások sze
rint, de különösen az olyan magában meglehetősen határozatlan jogügyletnél, 
mint egy könyvtár megvétele, főleg ha az csak egyoldalú intézkedések útján jutott 
egy bizonyos stádiumba, az eddigi lépések érvényét és értékét is lerontják.

Még egy nagy hiányosságára a jogügyletnek vagyok bátor felhívni a Tekin
tetes Tanács figyelmét. Mivelhogy a vétel csak határozatlanra irányult, az el
adás pedig részemről csak elvben történt meg, kétoldalú szerződést kellett 
volna velem kötni a város közönségének, és ha a 26157/918 sz. végzésnek a 
kiküldöttek érvényt óhajtottak volna szerezni, én első sorban is azon lettem 
volna, hogy egy ily szerződés köttessék, amely az elvi megállapodással s az 
egyoldalúlag tervezett intézkedésekkel el nem intézett összes kérdéseket szabá
lyozza. El nem képzelhető például, hogy ha a város közönsége egy polgárának, 
aki még hozzá író is, a könyvtárát megveszi, igényt tartson például a kérdéses 
polgár feleségének és gyermekeinek a könyveire is, amelyek véletlenül a könyv
tárban őriztetnek, és előfordulnak a könyvjegyzékben is, amelyet a tulajdonos 
még akkor készített, amikor eladásra nem is gondolt. S épp így nem képzelhető 
el, hogy ily esetben a vevő -  főleg ha az nem közönséges üzletfél, hanem az



eladó félnek a szülővárosa, amely kultúrügyletet s nem üzletet óhajt kötni -  
igényt tartson a kérdéses író összes könyveire, azokra is, amelyek az ő mester
ségéhez épp oly szükségesek és nélkülözhetetlenek mint egy hegedűtanárnak a 
hangszere. Mindezek a kérdések -  hogy mely könyvek adandók át s melyek 
tarthatók vissza? -, s például az is, hogy amennyiben a város közönsége a 
könyvszekrényeket is megszerezni óhajtaná, magánalku vagy szakértői becsű 
utján kívánna-e azok birtokába jutni, és még sok más fölmerülhető kérdés is 
egy ilyen -  a jogügylet eddigi hiányait pótolni hivatott -  szerződéssel lettek 
volna kitöltendők.

S ha a nemes város és köztem a könyvtár átvétele és átadása eszközlendő 
lenne, az csakis egy részletes és minden fő- és mellékkérdésre kiterjedő 
szerződés útján volna csak végrehajtható.

De mert, Tekintetes Tanács, mint fentebb kimutattam, a jogügylet nemcsak 
hogy nem perfekt, de határozatlanra irányulván, egykönnyen teljessé nem is 
tehető, sőt a város azáltal, hogy a saját maga által hozott határozatokat mind
máig végre nem hajtotta, s így bennem joggal kelthette azt a véleményt, sőt 
meggyőződést, hogy engem -  aki különben is csak elvben járultam hozzá a 
jogügylethez -  az ügylet immár nem kötelez, a következő kérelmet vagyok 
bátor intézni a Tekintetes Tanácshoz:

Tekintettel a fentebb kifejtettekre, továbbá arra, hogy a város közönségére 
magára is a könyvtár átvétele óriási terheket róna (részletes szerződés kötése, 
leltárnak két példányban való felvétele és háromféle katalógusnak a készítése, 
stb.), -  tekintettel továbbá arra, hogy a város közönségének nem lehet célja egy 
hűséges, és talán nem egészen érdemtelen polgárát egy oly egyezmény alapján, 
amely határozatlanra irányul és semmiképpen sem perfekt, érzékenyen megká
rosítani, sőt mostani nyomorúságos állapotánál is szomorúbb helyzetbe hozni, 
lakását pedig, amely eleddig a kultúrának egy kis temploma volt, a művelődés 
minden eszközétől, öreg napjainak a vigasztalásától: minden könyvétől meg
fosztani, -  tekintettel továbbá arra, hogy azok a motívumok, amelyek harmad
fél év előtt biztos anyagi helyzetemben engemet vezettek, most már a rám 
szakadt válság folytán sem én rám sem pedig a nemes városra nézve irányadók 
nem lehetnek, -  s végül ama méltányosság nevében, amelyre a gazdag és genc- 
rózus Szabadka várossal szemben annak polgárai hasztalan sohase hivatkoztak, 
kérem:

Mondja ki a Tekintetes Tanács határozatilag, hogy a város közönségének 
még 1917-ben a Milkó-féle könyvtár megvételére vonatkozó határozatát úgy a 
jogügylet hiányossága és határozatlansága, valamint az átvétellel járó nehézsé
gekre, úgyszintén és különösen a méltányossági szempontok figyelembevételé
vel végrehajtani nem óhajtja, velem is közölt 19585/919 sz. végzését ily szellem
ben módosítja s az adásvételt sem saját sem alulírottra nézve kötelezőnek nem 
tartja.

A mennyiben indokaimat méltányolva a Tekintetes Tanács ez alázatos ké
relmet teljesíteni lesz kegyes, az erről szóló határozatban méltóztassék engem 
egyszersmind az előleg fejében felvett ötvenezer koronának rövid határidő 
alatti visszafizetésére is utasítani, mert felekezeti és nemzetiségi különbség



nélkül engem támogató baráti köröm ezt az összeget, kérelmemet méltányos
nak tartván s a Tekintetes Tanács nemes jóindulatában bízva, rendelkezésemre 
bocsájtja.

Kérelmemet a Tekintetes Tanács jóindulatába és rokonszenves elintézésére 
ajánlva, maradtam

kiváló tisztelettel 
Dr. Milkó Izidor

a.

1920. február 21.
A szabadkai városi tanács döntése

2616 szám/tan. 1920

Dr. Milkó Izidor író előterjesztése ill. kérelme a 19585/919 tanácshatározat
ra vonatkozólag.

Határozat
A tanács ezen előterjesztés ill. kérelem alapján értesíti kérelmezőt, hogy 

azon kérelmének, -  miszerint a dr. Milkó Izidor-féle könyvtár megvételére 
vonatkozó 33666/917 sz. határozatát végrehajtani ne óhajtsa, s az adásvételt 
magára nézve kötelezőnek ne tartsa, -  nem tehet eleget.

Szükségesnek tartja azonban a félreértések elkerülése végett annak kijelen
tését, hogy miután könyvtár vételről van szó, -  abban magától értetődőleg a 
könyvek elhelyezésére szolgáló állványok és polcok is benfoglaltatnak.

Végül értesíti a tanács a kérvényezőt arról is, hogy a könyvtár részére az új 
helyiségben is mindenkor rendelkezésére fog állani.

Indoklás:
A szóbanforgó könyvtár megvételére vonatkozó 286 kgy./33666-917. tan. sz. 

határozat szabályszerűen felsőbb jóváhagyást nyert. A tanács ezen határozat 
értelmében 26157/918 sz. határozatával a 80000 kor. vételárból 50000 koronát 
dr. Milkó Izidor eladónak kiutalt, ki azt fel is vette. Ugyanezen határozattal a 
már ekképpen végleg megvett könyvtár részére eladó házában évi 1500 korona 
bérösszegért a könyvtár helyiséget az átvétel ill. elszállítás megtörténtéig kibé
relte, a mely bérösszeget eladó hasonlóképpen felvette.

Az itt felhozottak alapján kétségtelen, hogy a vételügylet perfekt, miért is a 
tanácsnak a rendelkező rész értelmében kellett határoznia.

Miről Dr. Milkó Izidor a jelen határozattal nyer értesítést.

Szabadkán, 1920. február hó 21-én 1.1. ü-ből.
Dr. Völgyi János 

főjegyző



Milkó Izidor fellebbezése a városi tanács határozata ellen

Tekintetes Tanács!

Mély sajnálkozással vettem kézhez a Tekintetes Tanácsnak 2616/1920. szá
mú s folyó hó 17-én kézbesített határozatát, amelyet a 19585/1919. számú 
tanácshatározatra vonatkozó kérelmemre hozni méltóztatott, s mert e határo
zatot sérelmesnek találom, kénytelen vagyok azt mély tisztelettel megfellebbez
ni és kérni, hogy alábbi fellebbezésemet a Tekintetes Kibővített Tanácshoz 
felterjeszteni méltóztassék. Fellebbezésem indokai között első sorban is bátor 
vagyok felhívni a tekintetes fellebbviteli hatóság figyelmét az elutasított kérel
memben foglalt érvekre, továbbá arra, hogy bár a Tanács által még 1918.-ban 
kiutalt összeget, valamint a könyvtár további elhelyezéseért a Tanács által 
megszabott bérösszeget felvettem, ez az elvi adás-vételt teljessé nem tehette, 
valamint a kormány jóváhagyása sem, amely csakis az elvben megkötött jogügy
letét fogadta el. Ami továbbá kérelmem teljesítését és a város közönségének a 
vételtől való elállását nagyon is indokolná: az a körülmény, hogy a vétel, amint 
kérelmemben kifejtettem s amit a most megfellebbezett határozat megcáfolni 
meg sem kísérel, valami határozatlanra irányult, aminek precizirozása későbbi 
megállapodásoknak s illetve részletes szerződéskötésnek lett volna feladata, 
amit a város közönsége megtenni mindenkorig elmulasztott.

A Tekintetes Tanácsnak kétségtelen jóindulatáról tanúskodik ugyan a ha
tározatban foglalt ama biztosítás, hogy a könyvtár az új helységben is rendelke
zésemre fog állani; ez a máskülönben igen előzékeny engedmény nem elégíthet 
ki azon okból, mert nekem a kérdéses könyvekre most, a legközelebbi esz
tendőkben van szükségem, amely idő alatt, ha Isten élnem enged, megkezdett 
műveim befejezni óhajtom, -  míg a megfellebbezett tanácshatározat a könyvek 
használatát nekem a legjobb esetben mintegy két év múlva helyezi kilátásba 
(ami 66 éves embernél nem éppen kedvező perspektíva), mert, amíg a könyvtár 
az új helységben felállítható és használatnak átengedhető lesz, legalább ennyi 
idő eltelik.

Kénytelen vagyok megfellebbezni még külön a Tekintetes Tanácsnak azt a 
kijelentését, hogy nemcsak nem óhajtja teljesíteni a könyvtár megtartására 
vonatkozó kérelmemet, de még a könyveket magukban foglaló állványokra és 
polcokra is igényt tart. Amidőn bátor vagyok megjegyzem, hogy könyveim nem 
állványokon és polcokon, hanem szekrényekben vannak elhelyezve, teljes tisz
telettel vagyok kénytelen tiltakozni ama felfogás ellen, „hogy miután könyvtár
vételről van szó, abban magától értetődőleg a könyvek elhelyezésére szolgáló 
állványok és polcok (ebben az esetben szekrények) is bennfoglaltatnak”, mert 
világszerte az a felfogás, hogy könyvtárak vételénél és eladásánál csak a köny
vek képezik alku tárgyát s a szekrények, állványok és polcok csak akkor, ha az 
világosan és külön ki van kötve. Mert mit csinálna az az antiquárius-könyvke- 
reskedő, aki hetenként vásárol egy-egy könyvtárat, vagy a British-Muzeum és



Bibliothequc Nationale, melyek gyakran az én könyvtáramnál tízszerte nagyob
bat is vásárolnak, -  mit csinálnának ezek az antiquáriusok és ezek az intézmé
nyek azokkal az állványokkal, polcokkal és szekrényekkel, amelyek ily módon 
a birtokukba jutnának.

Nagyon kérem a Tekintetes Tanácsot, méltóztassék fellebbezésemnek ezt a 
részét esetleg előterjesztésnek tekinteni és annak, valamint esetleg könyvtárak 
igazgatóságaitól bekért szakvélemények alapján ettől a követeléstől elállni.

A Tekintetes Kibővített Tanácsot pedig mély tisztelettel kérem, hogy úgy a 
kérelmemben, valamint a fellebbezésemben felhozottak figyelembevételével, 
úgyszintén a humanitás nevében és régi hű polgárának helyzetére való tekintet
tel a 2616/1920. szám alatt kelt tanácshatározat megváltoztatásával fellebbezé
semnek helyt adni, alázatos kérelmemet teljesíteni és könyvtáram megvételétől 
elállni, engem a felvett előlegnek visszafizetésére utasítani és erről úgy a Tekin
tetes Városi Tanácsot, mint alulírottat értesíteni kegyeskedjék.

Szabadkán, 1920. március 23-án
Előttünk mint tanúk előtt: Mély tisztelettel
Wilheim Endre Dr. Milkó Izidor
Hesser László író

a.

1920. május 31.
A szabadkai tanács határozata Milkó Izidor fellebbezése kapcsán

Izvadak
iz zapisnika redovne skupštine Proširenog Senata Grada Subotice održane 

dne 31-og maja 1920. godine.
broj: 127. P. S./1920 br. 5235 sen./1920.
Priziv Dr. Izidora Milko spisatelja protiv odluke gradskog senata br. 

2616/1920. sen.
Odluka

Odbijajuéi priziv gradski prošireni senat, kao apelatorni fórum

potvrdjuje
odluku gradskoga senata br. 2616/1920. sen. iz razloga navedenih u napad- 

nutoj odluci.
O éemu se sa postojeéom odlukom radi daljnjeg naredjenja izvjeáéuje grads

ki senat.

D .K .G .
L. Oršić 

g. bilježnik
(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 5235. -  Géppel frott.)



1920. augusztus [30.]
Milkó Izidor újabb fellebbezése a könyvtárának megvételével 

kapcsolatban hozott határozat ellen

Slavni gradski Senate!
Pod 10746/1920 senatskim brojem saopSteno mi je dana 19. avg. 1920. god. 

rešenje proSirenog senata pod br. 127/1920. P. S., -  5235/1920. Sen., kojim je 
odobreno senatsko rešenje pod br. 2616/1920.

Protiv ovog drugostepenog uvredljivog rešenja ulažem svoj

priziv
i molim gosp. Ministra UnutraSnjih Dela, da blagoizvoli rešenje proširenog 

senata pod br. 127/1920. i rešenje gradskog Senata pod br. 2616/1920. prome- 
nuti, i na kupovinu Milkovljeve knjižnice odnoseće se rešenje pod br. 
33666/1917. kao i sva zatim sledujuća raspoloženja van kreposti staviti pod 
uslovom, da sam ja u íme predujma podignutih K 5000 -  sa zakonitim kamata- 
ma zajedno dužan u gradsku blagajnu uplatiti.

Ja sam svoje argumente u pogledu manjkavosti i neodredjenosti posla oko 
öve knjižnice u dosadaSnjim podnescima opširno izložio; i iz dosadašnjih reše- 
nja se vidi, da izmedju mene i grada ne samo načelna protivnost postoji, nego 
i u pogledu pojedinosti već sada su značajne razlike, kője bi i onda prcdmet 
sudske odluke sačinjavale, ako bi se administrativnim putem u kreposti držalo 
senatsko reáenje, kojim se preuzimanja knjižnice pridržava. Do svršetka parni- 
ce, 5to bi se na ovaj način pokrenula, a koja bi svakako dugó trajala, grad nikako 
ne bi mogao doći u táj položaj, da knjige u posed preuzme.

I ne uzimajući u obzir sve ovo, pri presudjivanju ovoga predmeta odlučnu 
važnost treba pripisati onoj velikoj promeni, §to je u položaju grada i u mome 
položaj u nastupila.

Subotica je, usled nőve medjunarodne raspodele, postala velika metropolija 
Jugoslavije i kao takova treba da postane emporum slavenske kulture; ovom 
cilju Milkovljeva knjižnica jedva može što poslužiti, jer se u pretežnom delu iz 
madjarskih knjiga sastoji, te koja se u novom položaju u sadaánjem sastavu ne 
može u celosti sačuvati, i tako se ona svrha, da Milkovljeva knjižnica sačuva 
uspomenu jednog skromnog madjarskog pisca, ne može više ostvariti, a što je 
pák za osnovu poslužilo gradskoj senatskoj odluci iz 1917.

Moje stanje se pák medjuvremeno tako promenulo, da sam, usljed potpune 
devalvacije vrednosti i vrednosnih papira kao i usljed užasne skupoće potpuno 
upropašćen, zbog starijeg dóba i invalidskog zdravstvenog stanja jedva sam 
sposoban da što privredim, dočim vaspitanje svoja 3 sina, te izdržavanje sebe i 
svoje žene sada još više zarade zahtevaju, nego u predjaánjim godinama. Živim 
iz svoje skromne književne zarade, a poglavito iz prodatih stvari, 5to sam ih 
decenijama sakupljao. Knjižnica mi je još kao jedini životni bázis ostala. Kao 
subotički gradjanin po nadležnosti, koji sam se ovde i rodio, i koji je u mladjim



godinama u službi grada stojao, i tako u drugom životu na dobru grada radio, 
od sadaánje visoke vlade molim tu milost: da ne oduzme od mene poslednji 
bázis moje egzistencije i da ne dozvoli, da u svojim starim danima sa porodicom 
zajedno do prosjačkog štapa dodjem.

Sa potpunim poStovanjem:
Dr. Izidor Milko

(Ixvéltár, Városi Tanács, II. 292/1917; 14783. -  Géppel írott.)
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1920. december 23.
A szabadkai polgármester a Milkó-féle könyvtár ügyével 

kapcsolatban feliratot intéz a minisztériumhoz

Senat slob. Kr. grada Subotice
Broj 14783/1920. sen.

Ministarstvu Unutrašnjih Djela 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Beograd.
Gospodine Ministre!

Čast mi je priziv br. 14783/920. sen. Dr. Izidora Milko subotičkog stanovni- 
ka protiv odluke Proáirenog Senata br. 127. P. S. 5235/920. sen., -  donesene u 
stvari odbijanja priziva protiv odluke gradskog senata br. 2616/1920. sen. -  
podastrijeti na visoko rijcácnje sa svim odnosnim spisima sa molbom, da se ovaj 
priziv iz niže navedenih razloga odbiti blagoizvoli.

Dr. Izidor Milko stavio je godine 1917. ponudu općinstvu grada Subotice, 
da će svoju knjižnicu od prilike 12000 svezaka za kupovninu od K. 80000 
prodati, koja je ponuda u odluci skupStine gradskog zastupstva br. 289. kgy. 
33666, sen. 1917. potpuno prihvaćena te kupnja odlučena i ugovor perfektui- 
ran, Sto je naSlo odobrenja u otpisu kr. ug. min. un. djela pod br. 78489/1918.

Na temelju ovog i od vlade odobrenog kupoprodajnog ugovora, te u smislu 
odluke skupStine gradskog zastupstva br. 200 kgy. -  18687. sen. 1918. odnosno 
odluke gradskog senata br. 26157/1918. doznačeno je prodavaocu K. 50000 u ime 
dijela cijele kupovine u iznosu od K. 80000, koju je svotu Dr. Izidor Milko, dne 23. 
oktobra 1918. na propisno istavljenu priznanicu primio na gr. domaćoj blagajni.

Ovu je knjižnicu svoje vremeno grad preuzeo od prodavaoca putem jednog 
povjerenstva, ali nemajući odgovarajućih prostorija za smjestenje öve knjižni- 
ce, ostala je ona u stanu prodavaoca, gde se još i danas nalazi u dvim sobama, 
kője je u tu svrhu iznajmio grad i za kője još i danas plaća najamninu, te prema 
tome se nalazi grad u punopravnom posjedu öve knjižnice.

Poslije ovoga odpadaju navodi utječatelja Dr. Izidora Milko o manjkavosti
i neodredjenosti posla, jer primitkom gornje svote odnosno primanjem najam-



nine najbolje je dokazao, da sa svoje stranc ovaj kupoprodajni ugovor -  izme- 
dju njcga i grada -  pravomoćnim smatra.

Preostala svota od kupovine u iznosu od K. 30000 stajala mu i stoji mu i 
danas na raspolaganje; prcuzimanje öve svote ali sa raznim i beztemeljno 
obrazloženim podnescima odlaze.

Naprotiv navodima utjecatelja Dr. Izidora Milko, da se knjižnica sastoji 
pretcžno iz madjarskih knjiga, najjasnije se vidi iz stručnih opisa i mnijcnja o 
samoj knjižnici, da je ista obilatno snabdjevena sa remek-djelima stranih kul- 
turnih naroda iz srednjeg i novoga vijeka, te prema ovim mnogobrojnim stra- 
nim djelima, madjarske knjige su u znatnoj manjini, tako da bi knjižnica tim 
viáe doprinašala naročito razvijanju slavenske kulture u Subotici.

Nastojanje utjecatelja Dr. Izidora Milko, da ovaj ugovor prikaže neobave- 
zatnim odnosno nepravomoćnim razumljivo je jedino iz razloga, jer knjižnica 
zbog svoje bogatstva u rijetkim klasičnim zbirkama jednu znatno veću vrijed- 
nost zastupa danas od predjašne kupovine.

Zato se ne može iz pukog nastojanja za materijalnim probitkom jedne 
stranke obvezatna moć već pravomoćnog ugovora uništiti.

Mišljenja sam najzad toga, da je jedino sud nadležan riješavati pitanje, da li 
jedan kupoprodajni ugovor perfektan ili ne te prema tome utjecatelj imao bi 
se obratiti nadležnom sudu radi rešavanja ovog po njemu spornog pitanja.

Na temelju gornjeg obrazloženja je očevidno, da je stanovište utjecatelja 
neosnovano i protivi se pravnom značenju ugovora, toga radi molim, da se ovaj 
priziv odbiti i napadnuta odluka odobriti blagoizvoli.

U Subotici, dne 23. decembra 1920.
L. Oršić gradonačelnik.
vel. bilježnik

a.

1921. január 24.
A minisztérium válasza Milkó Izidor fellebbezésével kapcsolatban

Ministarstvo Unutrašnjih Dela 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 

Beograd
Odeljenje za Banat, Bačku i Baranju 

Broj 472/1921 
Na broj 14783/1920 

Predmet: Kupoprodaja knjižnice
Dr. Izidora Milko iz Subotice

Na osnovu priziva Dr.-a Izidora Milko protiv odluke proširenog Saveta 
grada Subotice broj. 127/1920. uzeo sam stvar u pretres i posle natpregleda 
spisa donosim ovu



Konačnu odluku:
Potvrdjujem II. stepenu konačnu odluku proširenog Saveta grada Subotice 

iz tamo navedenih razloga.
O tomc se Načelnik grada Subotice sa 3 primerka konačne odluke i svima 

spisima radi daljeg postupka izveštava.

Beograd, 24. januara 1921.
Po naredbi 

Ministra Unutrašnjih Dela
Inspektor

Gradskom načclniku (Olvashatatlan aláírás)
Subotica.

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 14783; 2233. -  Géppel írott, pecséttel.)
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1922. október [13.]
Milkó Izidor a miniszterhez intézett folyamodványában 

összegezi a könyvtárával kapcsolatos 
eddigi fejleményeket

Gospodinu
Ministru Unutrašnjih Dela

Beograd.

Kao sin bogatih roditelja, čiji je otac bio čitavih 40 godina glavni lečnik 
ovdašnje bolnice, te sam budući bogát, posle zavráenih univerzitetskih studija 
posvetio svoj život nauci i umetnosti a osobito literaturi. Dugó godina bio sam 
gradski činovnik i zauzimao više položaja ali ne zarade radi već iz ljubavi prema 
narodu. I za vreme madjarskog režima kao i sada bio sam član municipalnog 
odbora. U takvom stanju sakupio sam biblioteku iz nekoliko hiljada svezaka, 
najviše na madjarskom jeziku i to takvih kője sam trebao za svoj literarni rád. 
Godine 1917. bio sam 62-ih godina te sam imao nameru da svoje knjige kao 
jedinstvena bibliotéka u svojinu i pod nadzor grada skupa ostanu i tako sa jedne 
strane želeo sam da izrazim svoju blagodarnost prema mojem gradu rodjenja, 
sa druge strane time sam hteo postići da tako osnovana bibliotéka koja bi nosila 
naziv Milko sačuva uspomenu moga literarnoga i kulturnog rada. Gradski 
Senat je u načelu primio predlog da kupi moju biblioteku. Madjarsko Kralj. 
Min. Unutr. Dela odobrilo je kupovinu biblioteke i Senat svojim reáenjem od
16. okt. 1918. god. br. 26157/1918 odredio je kupovinu cenu od 80000 kr. te mi 
je iz iste sume doznačeno 50000 kr. koju sam svotu primio, i ujedno je odlučio 
da sa preuzimanjem biblioteke G. Dr Izidora Milka poveri G. Dr Lajošu 
Dembicu, podgradonačelniku i G. GustavuTonču s time da na osnovu inventara 
predaju preuzeti biblioteku i do daljeg rešenja da ostane u sadaSnjem lokalu



pod nadzorom Gustava Tonča i da o radu trebaju podneti jedan izveštaj Sena- 
tu; ali istog meseca izbila je revolucija i za nekoliko nedelja Subotica je bila 
okupirana srpskom vojskom, te je bibliotéka ostala nepreuzeta, nije napravljen 
inventar i sve je ostalo kod mene. Situacija se brzo promenila i moja imovina 
koja je najvećim delom ležala u državnim a manjim delom u privatnim hartija- 
ma od vrednosti te je sasvim izgubila svoju vrednost a ja u poslednjim danima 
svoga života ostao puki siromah, te nisam više bio u takvom stanju kao i sada 
isto nisam da jedini zaostatak svoje imovine -  biblioteku -  vclikodušno ustu- 
pim gradu, jer s jedne strane neophodno vredne öve knjige prilikom svoga 
literarnog rada koga sam primoran intenzivnije činiti da time zaradim nasušni 
hleb; sa druge strane dnevne izdatke pokrivam samo prodajom kućne stvari a 
tako isto prodajom pojedinih svezaka svojih knjiga. Ovih 30000 kr. Sto bih 
dobio za biblioteku usled pada njihove vrednosti danas nije protuvrednost te 
bih time bio liáen svih sredstava za opstanak.

Sada je takodje i situacija grada izmenjena jer ni njemu ne ide višc tako u 
račun kao pre da stvara biblioteku čiji je najveći deo na madjarskom jeziku i da 
ostavljaju uspomenu jednom madjarskom piscu, a meni je tada najveća namera 
bila da ostavim gradu jednu trajnu uspomenu i za to ni za grad nije razložno da 
traži da ispunim ovu pogodbu.

Držim da iz pravnih pogleda ovaj posao nije perfektan jer je óva pogodba 
bez inventara kao nad neodredjenim stvarima.

Ugovor nismo sklopili. Medju knjigama ima mnogo kője nisu lično moje 
već svoje žene i dece; takodje ima ih kője su za mene neka uspomena takodje 
kője su mi potrebne prilikom svoga rada kője nisam hteo ni po ugovoru 
predati.

Neodredjena je i neperfektna óva pogodba jer se u odluci gradskog Senata 
nespominju ormani za knjige. Nikada nije bilo reči o tome da ja prodajem i 
ormane a sada gradski Senat traži da i njih prédám.

I ako bi i iz drugih pogleda ugovor bio perfektan, mogao bi se napadati i 
zbog tóga jer je zaostatak od kupovine cene sasvim izgubio vrednost te za to 
nisam predao biblioteku i nemogu je predati. Ovu stvar bi mogao Sud reáiti ali 
namera ugovarača nije bila takva te bi bilo nedostojno oko tóga voditi parnicu 
koja bi se mogla više godina produžiti. Ja sam molio gradski Senat, da odustane 
od pogodbe ali je proáireni gradski Senat molbu odbio i Ministarstvo Unut- 
rašnjih Dela odsek za B. B. B. odobrilo je rešenje gradskog Senata.

Uljudno molim Gosp. Ministra Unutr. Dela da na osnovu ovde izloženih 
dokaza izvoli reSiti da rešenje gradskog Senata br. 26157/1918 kao i odluke 
docnije donešenje po ovoj stvari uništi i prema tome pravni posao biblioteke 
za sasvim bezpredmetan oglasi a knjige da ostanu u mom posedstvu. Novac 
primljen sa zakonskim interesom vratiću gradu.

S poátovanjem
Subotica Dr. Isidor Milko



Milkó Izidor a városi tanácshoz benyújtott kérvényében 
könyvtárügyének rendezését sürgeti

Slavnom gradskom Senatu grada Subotice.
Mólba
Dr-a Izidora Milko 
subotičkog stanovnika 
kojom stavlja ponudu u 
pogledu kupovine svoje 
biblioteke.

U predmetu moje biblioteke čast mi je učtivo zamoliti, izvolite onu moju 
ponudu pretresti i raspravljati, prema kojom predlažem, da se upitni posao 
delom i to u 5/8 delu efektuiše, delom pák i to 3/8 delu stornira obzirom na 
okolnost da je kupovnina samo u toj razmeri isplaćena. Po mom mišljenju bi 
ovo reáenje stvari odgovarao pravu i pravednosti.

U kolikom gradski senat ovu moju ponudu ne bi prihvatio, u tóm slučaju 
molim, da mi u mestu zaostale kupovnine ustanovi takvu svotu, koja prema 
današnjom vrednošću novca odgovara onoj vrednosti koja je moneta imala u 
godinu 1918; molim dalje da mi se naknadi u ime ležarine i ona šteta, koju sam 
pretrpio time, da dve sobe u kojima se nalaze knjige od godine 1918, nisam 
mogao upotrebljavati, premda sam na to usled moga žalosnog materijalnog 
stanja bio upućen.

S poštovanjem 
Dr. Isidor Milko

a.

1923. február 24.
A szabadkai hatóság döntése Milkó Izidor kérelméről

Izvadak
iz zapisnika redovne skupštine ProSirenog Senata grada Subotice održane 

dne 24. febr. 1923. godine.
Broj: 16. P. S./sen. 28708/1922.

Mólba Dr. Izidora Milko za konačno rešenja odnosa nastalog kupnjom 
njegove biblioteke.



Odluka:

Prošireni senat ovaj predmet na predlog dr. Edene Nadj za sada skida sa 
dncvnog reda.

d. k. g.
Dr. L. Oršić 
vel. bilježnik

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 28708; 07079. -  Géppel frott, pecsétekkel, 
bélyegekkel.)
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1923. június [14.]

Dembitz Lajos polgármester-helyettes beadványa Milkó Izidor írói 
tevékenységének ötvenéves évfordulójával és könyvtárának 

alkotásában játszó szerepével kapcsolatban

Slavnom
Proáirenom Senatu grada Subotice

Subotica
Publika Grada Subotice sprema se da proslavi pedesetogodišnji jubilej pisca 

dr. Isidora Milka. Za pripreme oko proslave jubileuma konstuisan je jedan 
odbor u koji su ušli predstavnici sviju društvenih redova.

Imade vcć pedeset godina, od kako je Dr. Isidor Milko počeo perom svoj 
blagotvorni rád, imade već pedeset godina kako nas on podučava, ushićujc, teši, 
razonodjuje, pedeset godina već od kako se bori i stvara na sve Sirim poljima 
kulture. Iz njegovih svezaka struji elementarnom snagom bogata literarna 
prošlost i njegovi svakidašnji radovi i rázni sastavei dokazuju potpunu svežinu 
njegovog dara i danas, kada mu život pun rada i umetničkog stvaranja naginje 
zahodu svome. Ono, što je stvorio i áto joá stvara prelazi na daleko meru 
„lokalnog pisca”, pred njegovom umetnošću klanja se sa priznanjem i najst- 
rožija literarna kritika.

Ne otkrivamo bolnu tajnju, ako ovom prilikom izneSemo pred javnost, da 
ovaj život, koji je toliko stvorio i postigao, koji je pun literarnih i čovečanskih 
zasluga, nije bez sitnih teákih materijalnih briga, teda mu je bura vremena otela 
sve, što mu je posle blagotvornog rada od pola stoleća moglo osigurati bezb- 
rižnu starost i mirno počivanje. Materijalne brige prisilile su dr. Isidora Milka 
pre šest godina, da baci u promet poslednje što mu je od imetka ostalo: svoju 
knjižnicu.

Osećaj nam kazuje, da od proslave, koju sada priprema subotička publika, 
ne može izostati ni sam plemeniti grad Subotica. Isidor Milko je ovaj grad 
proslavio, on je njegova dika i ponos: bio je sirotinjski predsednik, honorarni 
glavni beležnik, honorarni podgradonačelnik; 40 godina je član municipalnog 
odbora i njegovih važnijih pododbora, saradjivao je u svima kulturnim i soci- 
jalnim društvima, predsednik je liceja i Clan je Upravnog Óbora gradjanske



kasine. Grad Subotica ne može ovo večito i neprocenljivo blago besplatno 
primiti od onoga, komé je gorka sudbina uskratila i sigurnost svakidašnjcg 
hleba. Grad nemože da otme svome velikom sinu hleb, a piscu njegov životni 
elemenat: knjige njegove. Lakáé je bilo Antoniju da dade Shyloku funtu mesa, 
nego li piscu rastati se od svojih knjiga.

Molimo plemenito zastupstvo plemenitoga grada Subotice u svoje ime i u 
svog društva ovoga grada ime, da se ne ogradi od proslave i odbije od sebe svoju 
veliku i svečanu dužnost. Neka vrati piscu njegove knjige, plod njegovog pede- 
setogodiSnjeg neumornog stvaranja, pa neka odsjaj slave njegove ne nagradi na 
táj način, da od najvećega pisca, koji se rodio medju njegovim zidovima, nap- 
ravi prosjaka. Plemeniti grad može ovo učiniti tim lakSe, §to bi dokazao da 
poštuje kulturu takvim sjajnim delom, kője ne bi u bitnosti bilo odricanje od 
prava, jer pravna praksa smatra, da se prema zahtevu iz pravnog posla, koji je 
zaključen pre šest godina, ali nije izvršen, -  može ostvariti exeptio ruinae. 
Ovako grad može jednom jedinom odlukom poslužiti kulturi i čovečnosti, a 
ujedno doprineti pomirenju i zbliženju, kője ruši ograda suprotnosti medju 
ljudima.

Molimo Gradski Senat sa dubokim poštovanjem i pouzdanjem, neka izvoli 
doneti rešenje, da se prilikom pedeselogodišnjeg jubileja pisca dr. Isidora 
Milka odriče ostvarenja onoga zahteva vlasništvog prava, koji je Senat postigao 
prema knjižnici dr. Isidora Milka, pa da time vrati proslavljenom piscu nesme- 
tani posed i sopstvenost nad njegovim knjigama.

Dr. Isidor Milko nije imao materijalnih dobara u izobilju, ali je u ono 
vreme, kada joá nije bio u bednom stanju, žrtvovao za kulturu grada, ne samo 
svoj rád i dela svoja, već je doprinašao i materijalne žrtve. Grad Subotica bi 
samo pokazao, da je dostojan samoga sebe, kada bi sada öve žrtve uzvratio 
jednim plemenitim gestom, koji bi služio na ugled potomstvu, na táj način, da 
vrati knjižnicu Dr. Milka onome, za koga je ona vidljiv rezultat rada jednoga 
celog života.

U ime odbora za pripremu jubileja:
Dr. Lajčo Dembitz

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 11172; -  Géppel írott.)
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1923. november 9.

A főjegyző jelentése a Milkó-féle könyvtár elszállításáról

Službeni izveštaj Velikog bilježnika u 
stvari prenosa knjižnice Dr. Izidora 
Milko u gr. biblioteku



u Mestu

Čast mi je o obavljenom prenosu spomenute knjižnice u smislu odluke 
gradonačelnika br. 1328/923 sledeći izveštaj podneti.

Povodom prenosa komisija je ustanovila, da su pečati na četiri ormara 
povredjeni, odnosno da su sa neslužbenima providjeni. Povodom pregleda i u 
toku prenosa gdja. Milko, -  koja je za celo vreme bila prisutna -  izjavila je, da 
se protivi ovome postupku. Nadalje uskratila je, da se odnesu 172 komada 
bakroreza slika i dva albuma; motivirajući to stim da to ne spada u knjižnicu 
niti je sastavni deo istoga. U smislu odluke Proš. Sen. br. 200 K. Dj./ 
18687/26157/1918 preostali deo kupovine te knjižnice 30000 Kr. slovom Tride- 
sethiljada kruna imao bi se sa kamatima od 1-og janura 1918 god. isplatiti Dr. 
Izidoru Milko nakon preuzeća knjižnice. Pošto je ovo obavljeno predlažem da 
se uputi gr. računovodstvo da gornju svotu sa kamatima od 1-og janura 1918 
god. do 1-og novembra, 1923. god. isplati na ruke vei. bilježnika stim, da isti 
ima najkraćem roku isplatiti tu svotu Dr. Izidoru Milko. Konačno imalo bi se 
uputiti gr. računovodstvo, da ukine sa 1. novembrom 1923 god. kod računa 
„Bibliotéka i muzej” u kőrist Dr. Izidora Milko propisanu godišnju stanarinu 
od 1500 Kr. za upotrebu prostorija u kojima je bila smeátena spomenuta 
knjižnica.

Subotica, dne 9-og novembra, 1923. g.
(Olvashatatlan aláírás) 

za vei. bilježnika

a.
1923. november 30.

A városi tanács döntése a főjegyzőnek a könyvtár szállításával 
kapcsolatos tudósításáról

Broj 22265/923 sen.

Predmet: Izv. vei. bilježnika u stvari prenosa Milkovljeve biblioteke.

Odluka:

Gr. senat na osnovu gornjeg izveátaja te mnjenja gr. računovodstva, upućuje 
to računovodstvo, da doznači Dr. Lazaru Oršiću vei. bilj. iz gr. domaće blagajne 
kod računa „Prednjano uz teret obračuna” svotu od Din. 11500 slovom Jedana- 
esthiljadapetstotina Dinara s tim, da iz te svote isplati Dr. Isidoru Milko-u 
svotu od Din. 7500 slovom Sedamhiljadapetstotina Dinara koju mu svotu grad 
joá duguje za predmet knjižnicu, kao i kamaté kője mu pripadaju za tóm 
svotom, i to od 1. janura 1918 do prevažanja knjižnice. O isplati te svote dužan



je imcnovani podneti gr. Senatu obračun. U koliko Dr. Izidor Milko ne bih hteo 
primiti opisanu svotu, ima da ista u kőrist Dr. Milkoa položiti u sudski polog.

O čemu se izveštava 1.) Dr. Lazar Oršić 2.) gr. računovodstvo.

U Subotici, dana 30 nov. 1923 g. održ. sen. sedn.

Dr. Andrija Pletikosić (Olvashatatlan aláírás)
gradonačelnik za vei. biljcžnika

b.

1923. november 10.
A szabadkai polgármester a könyvtári helyiségért fizetett bér 

megszüntetését kérelmezi

Broj: 1328/grnč./1923.

Gradskom senatu
Subotica

Na temelju izveštaja gr. vei. beležnika o preuzimanju odnosno prenosu 
knjižnice Dr. Isidora Milko pozivam SÍ. Naslov, da ukine sa 1. novembrom
1923. god. kod računa „Bibliotéka i Muzej” u kőrist Dr. Isidora Milko propisa- 
nu godišnju stanarinu od 1500 kruna za upotrebu prostorija u kojima je bila 
smeštcna spomenuta knjižnica.

Subotica, dne 10-og novembra 1923. godine. gradonačelnik
Dr. Andrija Pletikosić

c.

1923. november 16.
A városi mérnöki hivatal értesítése a Milkó-könyvtár állványainak 

a városi könyvtárba való szállításáról

Inž. ured Kr. sl. grada Subotice 
Broj: 3302/1923 inž.

Predmet:
IzveStaj gr. Inž. ureda u stvari preseli- 
vanja stalaka biblioteke iz kuće Milko 
u gr. biblioteku u gr. muz. Skoli.

Slavni Senate!
Gr. Inž. ured kratkim putem je dobio naredjenje, da preseli stalke bibliote

ke od kuće Milkoja u gr. muz. Skolu.



Za prevažanje potrebuju se troškovi od Din. 1500. -

Umoljava se sí. Naslov za dalnje upute.

Subotica, 16. XI. 923

Ing. Iso Strasburger Ing. Ottón Tomandl
gr. inženjer poč. gl. inženjer
(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 22265; 22266; II. 178/1923; 22566. -  Géppel és 

kézzel írott, pecséttel.)
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1924. január 17.
Dr. Lazar Orsié szabadkai főjegyző jelentése 

a könyvtár vételárhátralékáról

Službeni izveštaj:

Dr. Lazara Oršića vei. bilježnika u stvari isplate preostale kupovnine 
knjižnice Milko u iznosu od 11500 Din.

Slavnom Gradskom 
Senatu

u Mestu.

Odlukom broj: 22265/923. sen. upućen sam da isplatim svotu od 11500 
Din. Dr. Izidoru Milko i to: 7500 Din. za ostalu kupovinu Milkovljevc 
knjižnice i 4000 Din. kamata koja mu pripada od 1. januara 1918 g. do 
prenošenja te knjižnice. Spomenutog sam pozvao da mu isplatim gornju 
svotu, ali se do sada nije odazvao pozivu i prema tome nalogu Slavnog 
Senata nisam mogao udovoljiti. U smislu gornje odluke imala bi se svota od 
11500 Din. položiti u sudski polog u kőrist Dr. Izidora Milko. Stoga pred- 
lažem da se uputi gradsko odvetniátvo da spomenutu svotu stavi u sudski 
polog u kőrist Dr. Izidora Milko.

Subotica, dne 17. januara 1924. g.
vei. bilježnik 

Dr. Oršić



a.

1924. január 23.
A városi tanács határozata a főjegyző jelentéséről

Broj 1160/924 sen.

Predmet: Službeni izveštaj Dr. Lazara 
Oršića vei. bilježnika u stvari isplate 
knjižnice Milko u iznosu od 11500 Din.

Odluka
Gradski Senat na osnovu gomjeg izveštaja a u smislu odluke gr. Senata br. 

22265/923 upućuje gr. odvetniátvo, da stavi u sudski polog svotu u iznosu od 
11500 Din. slovom Jedanaesthiljadapetsto dinara u kőrist Dr. Izidoru Milko 
kao preostalu kupovninu i kamaté do 1. nov. 1923., pošto se isti nije odazvao 
pozivu öve uprave i na táj način se gornja svota isto mu nije mogla isplatiti.

O éemu se izvešćuje: 1. Gr. odvetniátvo 2. vei. bilježnika: Dr. Lazar OrSić

U Subotici 23. jan. 1924. održ. sen. sedn.

Dr. Andrija Pletikosić Dr. OrSié
gradonačelnik vei. bilježnik

b.

1924. március 4.
A  főügyész értesíti a szabadkai tanácsot, hogy a kérdéses 

pénzösszeget Milkó Izidor nevére már letétbe helyezte

Br. 45/1924. g. o.

Slavnom Gradskom Senatu Subotica

Na broj 1160/1924. sen. čast mi je izvestiti gr. senat, da sam u sporazum sa 
Dr. Isidorom Milko sa pomenutom odlukom meni isplaćenih Din. 11500 radi 
polaganja u sudski depozit u kőrist Dr. Milkoa već označenu svotu dne 22. 
februara o. g. položio u Gradsku Štedionicu na ime „Doktor”. Izvorna uložna 
knjižica se kod mene u mojoj zvaničnoj kasi čuva. Zato se predmet ovako reSio, 
pošto Dr. Milko namerava navodno sa predstavkom obratiti se na c. Naslov 
radi konačnoga reáavanja nazočnog pitanja. Spise prilažem.

Subotica, dne 4, marta 1924.
Dr. D. Stipić 

gr. nadodvjetnik



Milkó Izidor könyvtárügyének mielőbbi rendezését és a 
rendellenességek kárpótlását követeli

Gradskom Senatu
Subotica

Mólba
Dr. Isidora Milko subotičkog 
stanovnika (: Zrinjski trg:) radi 
regulisanja pitanja svoje biblioteke.

Molim sl. Gradski Senat, da izvoli podastreti sl. Proširenom Senatu tu svoju 
molbu, da izvoli pravično reáiti pitanje moje biblioteke, kője se već odavno povlači.

Pre nego što su mi knjige odncáene, ponovno sam molio, da grad ceo posao 
smatra bespredmetnim usled promena političkih i valutnih prilika, a posao po 
mome stanovištu pravno nije nikada perfektuiran.

Sl. Gradski Senat ne samo da mi nijc molbi udovoljio, nego je u leto 1920. 
godine i protiv moga protesta zapečatio moje ormane za knjige, i sa ovim ne 
samo da me je lišio od upotrebe mojih knjiga, nego i od mogućnosti, da izdam 
pod kiriju moje dve sobe, kője su mi služili za biblioteku, i tako me je i tu 
oštetio.

Tadašnji veliki župan i gradonačelnik g. dr. Andrija Pletikosić stalno mi jc 
obećao naknadu za pričinjenu štetu, kao i da će me sa senatorskom platóm 
naimenovati za knjižničara, ali se sve ovo nije dogodilo.

Poáto ne bih voleo obraćati se sudu radi potpuno opravdane odštete i da ne 
bih pokretao parnicu protiv svoga rodnoga mesta: pošto su mi knjige sada vcć 
odnete reduciram svoju molbu na to, da mi grad, poSto je u posedu tóga blaga, 
pruži primernu odštetu radi sledećih teških gubitaka:

Ostatak kupovne cene zlatne valute joS nisam dobio.
Nikad nisu sačinjavali predmet posla ormani za knjige, koji su potpuno 

nepravedno oduzeti i néma ni jednog suda, koji meni nebi te natrag dosudio 
prema pravnim pravilima i običajima bibliotéka važećim u célom svetu;

nisu spadali u biblioteku odneti bakarni rezi i litografije, niti pák one knjige, 
kője su sačinjavale svojinu moje žene ili dece, ili su pák meni bile posvećene 
kao uspomene;

kao i primerci sopstvenih izdanja, dalje moje pomoćne knjige rečnici kao i 
prirast moje biblioteke od oktobra 1917. godine.

Odšteta mi pripada u ime kirije za one dve sobe, gde su knjige stajale i kője 
nisam mogao izdati počevši od oktobra meseca 1917. godine pa sve do novemb- 
ra meseca 1923. godine, kada su knjige odnete od mene.

Na öve gubitke molim sl. Naslov, da izvoli podastreti Proširenom Senatu 
pogodan predlog za naknadu Stete.



Ja sam dccenijama služio kulturnim interesima našega grada, danas sam već 
starina, nesposoban za zaradu i boreći se sa bolešću i siromašlvom podnašam 
svoju poslednju molbu visokom predstavništvu grada Subotice, da me izvoli 
velikodušnim rešenjem osloboditi od tóga, da gorčinu ponesem sa sobom u 
grob, da sam za naporan rád preko celoga života ostao bez odátete.

S poštovanjem 
Dr. Isidor Milko

a.

1925. november 17.
A szabadkai hatóság véghatározata Milkó Izidor kérelméről, 

az anyagiak rendezéséről

Izvadak
iz zapisnika redovne skupštine prošircnog senata grada Subotice održane 

dne 17. nov. 1925. g.
Broj: 156. P. S./14510/925. sen.

Mólba: dr. Isidora Milko radi regulisanja pitanja njegove biblioteke.
Gradski Senat predlaže da se molilac sa molbom odbija jer je svima obave- 

zama u smislu ugovora udovoljio, a inače néma budžetske mogućnosti da bi se 
mólba usvojila.

Dr. Zvonimir Piškulić član proš. sen. predlaže da se mólba dr. Isidora Milko 
odbija s razloga, što grad nije obavezan svotu isplatiti, a u pitanju je madjarska 
bibliotéka i madjarski književnik.

Dr. Svetozar Ognjenov čl. proá. sen. predlaže da se moliocu isplati 50000 
din. sa napomenom da mu grad i u buduće stavlja u izgled primerenu pripomoć 
u slučaju poboljšanja gr. finansija.

Djura Pendžić i Marko Jurić čl. proš. sen. predlažu, da se molioc isplati za 
svagda jednom 50000 Din. obzirom na njegov rád na kulturnom polju i obzirom 
na njegovo očajno materijalno stanje.

Joca Milekić predlaže da se moliocu isplati 100000 Din.
Predsednik stavlja predloge na glasanje, te se većinom glasova usvaja pred- 

log Djure Pendžića i Marka Jurića i donese sledeću

Odluku:
Konstatujući, da je kupoprodajni ugovor perfektno dokončan i da grad 

nikakvih daljih obaveza prema prodavcu dr. Isidoru Milko niti ima niti može 
imati, ali uvažavajući njegov dugogodiánji rád na kulturnom polju, obzirom na 
njegovo slabo i očajno materijalno stanje gr. Proš. Senat predlog Djure 
Pendžića i Marka Jurića zaključuje, da se dr. Isidoru Milko mesto nepodignu- 
tih, ali pravilno upućenih kruna 30000 (:tridesethiljada:) ima isplatiti din. 
50000 (:pedest hiljada:) jedanput za svagda.



Navedena svota ima se isplatiti nakon pismene izjave molioca, to ovimé 
smatra stvar definitivno okončanom.

O ovome se izveštava gr. senat sa svima spisima radi daljeg postupka.
Óva se odluka ima podastrti Min. Un. Dela radi odobrenja.

D. K.G.
Franjo Vukić 
vei. beležnik

b.

1926. január 2.
A minisztérium jóváhagyja a szabadkai hatóság döntését Milkó 

Izidor kérelmével kapcsolatban

Ministarstvo Unutrašnjih Dela 
Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 
Odelenje za Banat, Bačku i Baranju

Br. 253.
2. januara 1926 g.
Beograd

Savetu grada
Subotica

Odluku proširenog Senata br. 156 P. S. 14510/1925. sen. donesenu u stvari 
regulisanja biblioteke Dr. Izidora Milko uzimam na znanje i s obzirom na 5. §. 
XXI. z. čl. 1886. g. potvrdjujem.

Po naredbi 
Ministra UnutraSnjih Dela 

V. D. Načelnika 
Veliki Župan 

(Olvashatatlan aláírás)
(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 14510; 24706; 1303. -  Géppel írott, bélyeggel, 

pecséttel.)



A szabadkai főügyész értesíti a városi tanácsot, hogy Milkó Izidor 
átvette a végkielégítésként megszavazott összeget

Slavnom Gradskom Senatu -  Subotica

Sa odlukom gr. Senata br. 1160/1924. sen. biva upućeno ovo odvjetniátvo, 
da stavi u sudski polog svotu u iznosu od Dinara 11500. -  u kőrist Dr. Izidora 
Milko kao preostalu kupovinu i kamaté. Na ovu uputu sam pod brojem 
6597/1924. sen. izvestio gr. Senat, da sam u sporazumu sa dr. Izidorom Milko 
mesto sudskoga pologa označenu svotu položio 22. februara god. 1924. kao 
ulog kod gradske Štedionice u Subotici na ime „Doktor”. Uložna knjižica se 
nalazi kod mene.

Pošto se sa odlukom gr. Proáirenog Senata br. 156/1925. stvar knjižnice Dr. 
Izidora Milko konačno rešila i to tako, da je ovaj potonji u ime potpunoga 
namirenja dobio Din. 50000. -  Ovu svotu je pomenuti po znanju ovoga odvjet- 
ništva već i podigao i ovako je ovaj predmet konačno reSen.

Pošto je iz prednjih nesumnjivo, da gore pomenuta uložna knjižica više ne 
služi u kőrist Dr. Izidora Milko, čast mi je istu povratiti gradskom Senatu sa 
time, da se ovaj moj izveštaj ujedno uzme do znanja.

Subotica, dne 26. maja 1926. god.
Sa poštovanjem:

Dr. D. Stipić 
gr. nadodvjetnik

(Levéltár, Városi tanács, II. 292/1917; 9064. -  Géppel írott, pecséttel.)

65

1929. november 20.
A számvevőség jelentésére a városi tanács törli a Milkó Izidor 

által fel nem vett pénzösszeget

Broj 20169/1929 sen.

Predmet:
IzveStaj gr. računovodstva broj 
146/1929 u predmetu brisanja svote od 
dinara 843 75/100 doznačene kod ra- 
čuna „Muzej i knjižnica”

Odluka
Pogledom na to, da po izveStaju gr. ra- 
Cunovodstva kod računa „Muzej i



knjižnica” odlukom br. 26157/1918. 
sen. u kőrist Dr. Milko Isidora -  dozna- 
čcna svota od dinara 843 75/100 slovom 
osamstočetirdeset tri 75/100 dinara u 
ime zakupnine za knjižnicu. -  do danas 
nije podignuta od strane Dr Milko Isi
dora -  to se upućuje gr. računovodstvo, 
da gore doznačenu svotu briše iz gor- 
njeg razloga.
O čemu se izveštava gr. računovodstvo. 
U Subotici, iz sednice gr. senata, 
održane dne 20 nov. 1929

Selimir Ostojić 
grnč.

(Olvashatatlan aláírás) 
za savetnika

(Levéltár, Gradski senat, XIII. 451/1929; 20169. -  Kézzel írott.)
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Jankovich Aurél főispán 1884. december 28-án a szabadkai 
árvaszéki ülnöki állásra Milkó Izidort nevezi ki (1884)



jL'i'LÍÍ £+*t, v/t*-«-*«* <£aÁ
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Milkó Izidor megromlott egészségi állapota miatt 
szabadságért folyamodik a hatósághoz (1888)
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Dr. Kétlí Károly orvosi bizonyítványa 
Milkó Izidor betegségéről (1888)
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Milkó Izidor a Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület alapszabályainak 
jóváhagyására kéri a Belügyminisztériumot (1904)



A SZABAPKAI

S2ABAP LYCEUM
EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYAI.

SZABADKA,
KRAUSZ ÉS FISCHER KÖNYVNYOMDÁJA. 

1905.

A Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület alapszabályainak 
nyomtatott fedőlapja (1905)



Átmeneti intézkedések.
33. §. Az alakuláskor azok az egyesület működő 

tagjai, kik az alakulást megelőző három esztendőben 
Szabadkán Szabad Lyceumi fölolvasásokat vagy elő
adásokat tartottak, amennyiben ily minőségben az 
egyesületbe lépni hajlandók. Az ilykép meghívottak 
szavazásnak alávetve nincsenek s a működő tagok 
minden jogát gyakorolhatják. Számukat az igazgató
választmány az alapszabályok 4. §-ához képest első 
ülésében legfölebb negyvenre (40) a 19. §. b) pontja 
értelmében kiegészítheti.

Záró határozat.
34. §. Az egyesület alapszabályai megerősítés 

végett a m. kir. belügyminisztériumhoz terjeszten
e k  fel.

Ha az egyesület az alapszabályokban meghatá
rozott célt és eljárást illetőleg hatáskörét meg nem 
tartja, a kir. kormány által, amennyiben további mű
ködése által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul fölfüggeszthető, 
s a fölfüggesztés után elrendelendő szabályos vizs
gálat eredményéhez képest végleg föl is oszlatható, 
vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtar
tására különbeni föloszlatás terhe alatt kötelezhető.

Lukácsy István Dr. Milkó Izidor
titkár. ________  elnök.

118868.
Sz* III. a. 1004.

Látta a magyar királyi belügyminiszter.
Budapesten, 1905. év január 4-én.

A miniszter megbízásából 
Szabó László,

miniszteri o. tanácsos.

A Szabadkai Szabad Lyceum Egyesület alapszabályainak utolsó oldala 
Milkó Izidor aláírásával (1905)



Szaba.lkán itfOC é v i  deczeinber hó 37 ón t a r t o t t  rendem h a v i  

k ö z c y ü -e s n e k  J * g y zó k ö n y v i

K i v o n a t a :

ft ¥ 1 kis;/. s z á n .
26614 ta n . 1ĐCG.

Dr. lí 1 i  k ó I z i d o r t h .  b i z .  tagn ak  a j á n l a t a  könyv

tá r  ának a v á r o s  k ö zk ö n y v tá ra  r é s z é r 9 v a ló  áb*ugsdud*> tá rg y á b a n .

H a t á r o z a t  :

A tö r v é n y h a to s a ^ i b iz o t t s á g  Dr. M i l k ó  I z i d o r -  

nak a j a n i a t á t  az  abban f e l s o r o l t  f e l t é t e l ^ k k s x  e g y ü t t  o l l e g a l j a  é s  

n e k i a  v á r o s  cuxturá-L i3 e lő r e h a la d á s a  érd ek éb en  t e t t  n a g y le l 

kű ad on an yáu rt J e g y z ő k ö n y v ile g  k ö s z ö n e t é t  s z a v a z .

U t a s í t j a  egyb en  a  t a n á c s o t ,  ho^y D r . U i l k ó  I z i 

d o r  k e z e ih e z  a  könyvek  b e s z e r z é s i ,  s z á l l í t á s i  b e k ö t é s i  s t b .  k ö l t 

s é g e i  f e j é b e n  le g k é s ő b b  1S<»07 é v i  r a ju a  hó x l g  az  1»0G é v i  p é n z t á r i  

n a r a iv á n y  to r h ó r e  11000  az  az  T iz e n e g y e z e r  k o ro n á t f o l y o s i t s o n  , 

a ho^y a b i z o t t s á g i l a g  I v x t k r  r . e i l í t t  á tv een d ő  k ö n y v tá r á t  a  k ö z 

k ö n y v tá r  é s  "uzsuriban m i n t , ,  M i i k ó  I z i d o r  l r ó  k ö n y v tá r a *  

k ü lö n  k s z u i t e s s e .

A ta n á csn a k  e z e n  J a v a s la t a  e l l e n  f e l s z ó l a l t  Dr. M ukios 

S ír o n  o r s z á g g y ű lé s i  k é p v is e lő  ó s D r .  M i l k ó l z i d o r n a k  

a j á n l a t á t ,  m iv e l a  k ö n y v tá r  á ta d á s a t  a jan uéknalt k iv a n ja  tQ k in te n i  

h o l o t t  e l l e n é r t é k ű i  11000  k o r o n á t , s ó t  » é g  k ö s z ö n e t é t  i s  lc lván  

magának m e g s z a v a z ta tn i ,  s z e r é r m e tio n n e k  m ondja é s  a  ta n á c s  J a v a s la -  

t á n s i  e l u t a s í t á s á t  J a v a s o l j a  a r r a  v a ló  t o k i n t « t t * l ,  hogy  Inkább az  

u tk ö v e z é s  k é r d é s e  benne m ego ld an d ó .

V id a  Kálmán abban a  rem ényben v a n , ho^y Szabadka v á 

r o s á n á l  n in c s  s z ü k s é g e  tudom ányos k ö n y v ek re , a z é r t  M ukics in d i t v á -

A városi közgyűlés határozata Milkó Izidor könyvtárának 
átengedésével kapcsolatban (részlet, 1906)
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Milkó Izidor elszámolása az ügykezelési költségek fedezésére 
utalványozott összegről (1910)
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Szabadkai Szabad Líceum Égyesülé^
■ ■  —  ....i mm | 0 >  m ii ii

CO
M eg*hivó.

fl Szabadkai Szabad Líceum Egyesület
urán ia -rendszerű

ismeretterjesztő előadásait
„Képes szinhaz“ elnevc/és alatt a városi szín
házban 1914. évi május hó 21-én, (áldozó csü
törtökön) délelőtt '/„10 órakor fogja megtartani.

A városi zenekar ünnepi ny itánya  u tán  az 
egyesület főtitkára bevezetőt fog m ondani s 
azután a M agyar Pedagógiai f ilm gyárnak

=  „ H z  erdő állatuilága* =
című darabja  fog bem uta tásra  kerülni.

E gyesü le tünknek  őzzel egy ujabb intéz
ményt' indul m eg a m agyar  k u ltú ra  szo lgála
tában. Kérjük, hogy ez a lkalom nak je lentőségét 
és fényét megjelenésév el fokozni méltóztassék.

A belépés díjta lan Fenntarto tt helyről gon
doskodunk, ha  idevonatkozó k ívánság  idejében 
tu d o m ásu n k ra  jut. (Városháza I. emelet 68. 
ajtó. Telefon 616.)

Szabadkán, HM4. évi m ájus hó 14-én.

Dr. milkó Izidor Dr. Uojnics Ferenc
(*hií»k TÚkrír

lŽt

S z e n t  A n ta l nynm<ln S za b a d k a , 40

Meghívó az uránia-rendszerű ismeretterjesztő előadásokra (1914)



S z a b a d k a  r \ ,1917.^vi december ht Pl. n . t a r t o t t  ren des  k ö z g y ű lé s  

jegyzőkönyvi

Pdv. kpy.------- Li— /i* i-\
c'3666. tan .

Dr.bir6 Károly u d v . t a n .p o lg á r m e s t e r  e l ő t e r j e s z t é s e  Dr.Milkó  

I z io o r  12300 ' ö t e t e s  k ' 5 U r á n a k  m *rv4t*le  tárgy^bon .

H A T Á R O Z A T  :

A tö rv^n^ha tósá . r i  b i z o t t s á g  á t é r t v e  «s á t é r«zv*  <*<-" e kor  

idénye inek  ( reg fe le l ?  közkor .^  t á r  Í z e s í t ^ p ' n e k  r e n đ k i ^ ' H  fontos?**«^t a 

város  lm] t i v r á l i s  f e j l ő d é s i n e k  *r * p o n t j á b ó l s  vóro?* pol é r m e s t  e rének  

Dr. -!ilké I z i d o r  n°ve3 í r ó n k  o r sz*p  s z e r t °  i?m»rt  , p ^n bosszú M e t ? n. á t  

szak tud **•??■• el  ^ ‘»zeoM'j t e t t  n0«™ *rt^kt* könyvtár? ^ ° p v * te l á r e  i rányul«1 

e l ő t é r j ° ? z t 4 s á t  mR«*ááv.* t e s z i  /o  e l h a t á r o z z a , h o i r r a megvétel r e f e l a j á n -  

I r t t  T in teey  lP-?0? k ö te tb ő l  *13 ó könyvtá ra t  d'XXDO kor.  v H e l á r ^ r t  m^g- 

vLP7 i p^zpi  pgnrr modern közkönyvtár  á l o p j á t  l e f e k t e t i .

Habár a tö r v é n y h a tó sá g i  b i z o t t s á g  t e l j e s e n  l á j / k 02ve van  

a f e l ^ l . b o g ^  a j e l z e t t  könyvtérbo* ennek a l e l a j á r ü o t t  áron v s l ó  nv-gvá- 

t e l á v e l  -  kü lön ösen  a mai v ip zon v ok  m « l l9 t t » a n y a g i l a g  i s  keav^zö f ö l 

t é t e l e k  m e l l e t t  j u t ,  m̂ p i s  t e k i n t e t t e l  azon kör'lrn 'n~rs tboe;*.' ?zen h a t á 

rozat  v é g r e h a j tá sá h o z  kormányhatósági jóváhagyás  s z ü k s é g e s ,e mely j ó v á 

hagy rr e l ő r e l á t h a t ó l a r  c s s k  abban az e s e t b e n  r^m ^ lh etö fhn e könyvtár  

b?c.’£ r r t<y.o lo r m á l i s a n  i s  k e l l ő e n  i g a z o l v a  van , -  u t s s i t j a  a v á r o s i  t a 

n á c so t  ,hog^ a k ö o ^ t á r t  az eled** n.11el r e n d e lk e z é s r e  b o c s á t a n d ó  konn^- 

j ogyz ̂ kek a la p j á n ,  a Magyar TudoTrn^os ,'kad*mi<i cy* k ö r ^ v sz a H  ~1 ö jén ek  

l ^ h - t ö s é g  s z ? r i n t  v a ló  bevonása m e l l e t t ,  Loósz I s tv á n  ta n á r ,  n fög^mn*- 

zii*.?i ta n á r i  kön yvtár  ő r e ,  ~>r. iJá ? z to r ,f ^n^re ta n á r ,  a Nsmzeti O sf in o  ) $  

k ö n yv táro sa ,  Pescb B5l a  i g a z g a t ó ,  a  V o jn ic s  Osrkar TPZfjT í r é  Balogh  

Karoly f f l e v é l t á r n o k , e  v á ro s i  közkönyvtár  f e l ü g y e l ő j e  p in t  ez ^ n re l  f e l 

k ér t  kcn-'vszak^rt^J' Á lta l  h a la d ^ k ta le n u l  b ec* i' ltP 9«e  f e l ,  ■» e f e l t e r j e s z 

té s h e z  a besi-erzrndS szn k ^ - l  e r é n y t  i s  m utesra bo.

A k önyvtár  v é te lá r á n a k  f^ d e ? e t4VI a törv ^ n n h etó rá g i  b ízo t té * !  

ga fo ly ó  k e l t s é g T e t é s i  év pánzaarídváoy^nak m é r t e i* iő  ö s s z e g e t  j- 'JöJi

A szabadkai hatóság határozata Milkó Izidor 
könyvtárának megvételéről (részlet, 1917)
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A Belügyminisztérium válasza Milkó Izidor könyvtárának 
megvételével kapcsolatban (1918)
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✓
Slavnom Građsno^ Senatu

S u b o t i c a .

Sa 0 dluk0T pr. Senata br. 1160/1924. seri. bi ve upu^eno 

ovo o d v je tn i í tvo, da s tavi  u sudskl nolop svotu u iznosu od Diriara 

11.500. -  u k ő r is t  Dr. Iz idora Müko Kao preosta lá  kupovninu i kamaté.  

n ü  o v ü  uputu sam pod brojern 6507/1924.  sen. i z v e s t i o  pr, Senat,  da sam 
u sporazumu sa dr.Izidorom Milko mesto sudskopa polopa oznaíenu svo
tu poloMo 22. feburara po d.1924.kao ulop kod pradske St ed ion ice  u 

Subot ici  na irre »»Doktor”. Uloyna kn j iM ca se nalazi  xod mene.

Potto se sa odlukom gr.Pro£irenop Senata b r . 156/1925.  

stvfcr knji?.nice Dr.Uzidort Milko konačno r e š i l a  i to ta*o,da je  

ovaj potonji  u ime potpunopa namirenja dobio Din.5 0 .0 0 0 . -  . Ovu svo

tu je  pomenuti po znanju ovoga odvjet i i i ž tva  ve* i podigao i ovako 

je ovaj predmet konaftno refcen.

na kn j iMca  v i£e ne s lu* i  u k ő r i s t  Dr.Iz idora Milko, Cast mi je  i s 

ta p o v r a t i t i  pradskorc Seaatu sa tin:e,da se ovaj moj i z v e i t a j  ujed-

Požto je iz  prednjih nesumnjivo,da poré pomenuta ulo£-

no uzme do zríanja.

Subotica,dne 2 6 . maja 1926.pod.

A szabadkai főügyész értesíti a hatóságot; hogy Milkó Izidor 
átvette a végkielégítésként megszavazott ötvenezer dinárt (1926)
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A számvevőség jelentésére a városi tanács törli a Milkó Izidor 
által még az 1918. évtől fel nem vett pénzösszeget (1929)
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Milkó Izidor (1855-1932) író, újságíró. Zsidó értelmiségi csa
ládból származott, ő maga is évtizedeken át a szabadkai zsidó hit
község elnöke volt. Emellett kiemelkedő szerepet játszott Szabad
ka közéletében egyebek között mint árvaszéki ülnök, a Szabad 
Lyceum Egyesület elnöke, a kereskedelmi és tanonciskola igazga
tója. Sokat utazott, és útjai során minden alkalmat felhasznált arra, 
hogy értékes könyveket vásárolva gyarapítsa könyvtárát.

Magyar László, a Szabadkai Történelmi Levéltár levéltárosa, a 
szabadkai helytörténetírás egyik legkiválóbb művelője, aki immár 
negyedszázada különféle lapokban jelenteti meg levéltári kutatása
inak eredményeit, ebben a kötetben, mint ahogyan az az alcímből 
is kiderül, a levéltári forrásanyagon keresztül mutatja be a város 
jeles íróját és híres, 12 000 kötetes könyvtárának sorsát. Azzal a 
céllal kutatta fel munkahelyén az iratokat, hogy minél teljesebb 
képet kapjunk Milkó Izidorról: jog-, illetve közigazgatás- és mű
velődéstörténeti vonatkozásban is kiegészítsük vele, nem utolsó
sorban Szabadkával kapcsolatos eddigi ismereteinket. A közölt ira
tok legnagyobb része azonban az író könyvtáráról és annak sorsáról 
szól. Ezek felkutatása azért volt fontos, mert a szabadkai Városi 
Könyvtár állományának gerincét, legjelentősebb példányait éppen 
a Milkó-féle könyvtár ritkaságai képezik, amelyeket tulajdonosa 
nagy hozzáértéssel gyűjtött össze. Hogy milyen ritkaságok voltak 
századunk elején birtokában, látható a közölt dokumentumokból 
és szakértői jelentésekből. Ezek azonban csak nagy nehézségekkel, 
a városi hatóság bürokratikus viszonyulása és az 1918-as változások 
nyomán keletkezett nehézségek miatt sok-sok év elmúltával kerül
hettek a Városi Könyvtár birtokába.

Magyar László munkája forráskiadvány, tehát abba a kategóriá
ba tartozik, amelynek térségünkben mind nagyobb jelentősége van 
és lesz, mivel levéltáraink iratanyaga a háborús katasztrófák, a 
rendszerváltozások, az ideológiai szemléletmód és a nemtörődöm
ség következtében mindinkább ki van téve a megsemmisítésnek, a 
pusztulásnak. A gyűjtemény értékes adalékokat szolgál nem csupán 
városunk, hanem vidékük művelődéstörténetének alaposabb tanul
mányozásához.

Dr. HEGEDŰS Antal


