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I. F E J E Z E T

A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT 
M EGALAKULÁSÁNAK ELŐZM ÉNYEI

Trencsény Károly, a Történelmi Társulat titkára 1908. május 
31-én, a huszonöt éves jubileum alkalmából elhangzott ismerteté
sében a Társulat 25 éves történetéről elöljáróban megjegyezte: 
„Már a múlt század hatvanas éveiben akadtak szórványosan egye
sek, a helyi történelem iránt érdeklődők, kik lelkűkből fájlalták, 
hogy vármegyénk múltjának amúgyis gyér adatai az országban, 
s az országon kívül is, el-szétszóródtak; (...) kik sajnálkozva pa
naszkodtak, hogy a Bácskában napfényre került történeti marad
ványok és emlékek vagy elkallódtak, vagy — illetékes és kevésbé 
illetékes kezekbe: a budapesti Nemzeti Múzeumba, Halasra, Te
mesvárra, sőt Belgrádba kerülve — a legilletékesebb Bácsmegye 
számára elvesztek. Ezek a jóravaló szándékukban erős, de magukra 
hagyatottságukban gyönge egyesek el-elalvó meg föl-fölébredő lel
kesedéssel sürgették: pótolni kell, a mi elveszett, meg kell men
teni, a mi megmenthető. A társulás szükségét érezve, derengő lel
künk előtt, ködös bizonytalanságban még, valami olyas intézmény 
képe lebegett, minők az országos Történelmi Társulat mintájára 
alakult vidéki történelmi társulatok, múzeum-egyesületek; amilyen 
közel szomszédságunkban a Temesvárott székelő Délmagyarországi 
Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat is, mely 1872-ben 
létesült/'1

Az 1867-ben létrejött osztrák—magyar kiegyezés eredményeként 
a szabad királyi városok és a vármegyék újból visszanyerték ön- 
kormányzati jogaikat, s ugyancsak ennek volt köszönhető, hogy 
az ország területén helyreállt egy viszonylagos politikai nyugalom, 
amely jelentős mértékben biztosította a gazdasági fellendülést. 
Amit Dér Zoltán Szabadka fejlődésével kapcsolatban megállapított, 
ti.: „A jobbára falusi jellegű, óriásai kiterjedésű város voltakép
pen ekkor fejlődött várossá a szó szorosabb értelmében"2, elmond
ható Zomborral és az egykori Bács-Bodrog vármegye nagyobb köz
ségeivel kapcsolatban is. Az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság 
mind gyorsabb ütemű fejlődése következtében megnőtt a pénz- 
forgalom, a vasúthálózat kiépítése pedig hatással volt arra, hogy



a vidék is bekapcsolódjék az ország gazdasági vérkeringésébe. 
Időközben konszolidálódott a törvényhatósági bizottságok szerve
zete is. Mind több ügyvéd, orvos, tanár, újságíró „és közigazgatásra 
koncentrálódó képviselő” került a vármegyébe, kialakulóban volt 
tehát egy képzettebb, igényesebb vármegyei értelmiség, amely a 
XIX. század utolsó évtizedeiben „a kultúrateremtés legfontosabb 
társadalmi-szellemi alapja” lett a vármegye területén.3 Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a községekben mind gyak
rabban találkozunk lapalapítási kísérletekkel: Szabadkán Radics 
György 1871-ben indítja el a Bácskát, ugyancsak itt indul néhány 
hónap múlva, 1871. május 31-én a Bácskai Híradó is, Újvidéken 
Franki István 1875-ben kap engedélyt az Üjvidék kiadására, eb
ben az évben adták ki a Zentai Figyelőt, míg Zomborban 1878-ban 
látott napvilágot az első hetilap, a Bácska* A helybeli sajtóter
mékek megjelenése azután, többek között, lehetővé tette a külön
féle művelődési tevékenységek beindítását és népszerűsítését a vár
megye területén. A kulturális intézmények közül legelőször talán 
egy vármegyei történelmi társulat létesítésének gondolata foglal
koztatta a kialakuló helybeli értelmiséget, az ún. „helybeli intel
ligenciáit. Több visszaemlékezésben olvashatunk arról, hogy már 
a XIX. század hatvanas éveiben többször megvitatták egy törté
nelmi társulat megalakításának ügyét.5 Különösen a Temesvárott 
1872-ben megalakított „Délmagyarországi Történelmi és Régészeti 
Múzeum-Társulat” hatott ösztönzőleg az érdekeltekre.4 Az 1878-as 
esztendő egyik jelentős állomása a vármegyei történelmi társulat 
megalakítását sürgető törekvéseknek. Egyfelől a július 7-én Zom
borban megjelent, Bácska programadó vezércikke a közeljövőben 
létesítendő művelődési egyesületek között első helyen említi egy 
történelmi társulat alakításának szükségességét, másfelől, annak 
bizonyítására, hogy erre megvannak az elsősorban szellemi felté
telek, Pacséron Dudás Ödön akkori segédjegyző megindítja év- 
negyedes folyóiratát, a Bács-Bodroghot „a helytörténelem, nép
isme, statisztika és a régészet köréből” , mégpedig saját kiadásá
ban. Munkatársai Radics György, Iványi István, Steltzer Frigyes, 
stb. voltak.7 A hivatalos körök és a közvélemény, melyeknek támo
gatása nélkül elképzelhetetlen volt hosszú távon a sikeres kultu
rális tevékenység, egyelőre még nem karolták fel az ügyet, így 
„ezek az elszigetelt tervezgetések még jó ideig csak mint »jám
bor szándék« vesztegeltek”.* A következő évben Ds aláírással (Du
dás Ödön) „A történelmi társulat” címmel a Bács-Bodrogh közölt 
egy hosszabb cikket abból az alkalomból, hogy a vármegye terü-



létén talált régiségeket, nem lévén múzeuma, Temesvárra, Buda
pestre és Belgrádba vitték. „ . . .  beszélünk, de nem teszünk sem
mit — állapítja meg Dudás Ödön. — Addig tervezünk, addig ké
szülünk, hogy azon idő alatt míg valami eredménye lesz törek
vésünknek, megfosztatunk sok oly régi kincsünktől, melyekre az 
amúgy is fényes múlttal dicsekvő vármegye mindég büszke le
hetett volna.

A történelmi múlt kutatója kénytelen lesz messze vidékre ván
dorolni, hogy azokat az adatokat felhasználhassa, melyek itthon 
az előtt keze ügyében voltak.”9

Többek között ezért is sürgeti a társulat esetleg egy írói kör 
megalakítását, „melynek egyik szakosztálya a történeti és régé
szeti dolgokkal foglalkozzék. A név a cím úgyis mindegy, fődolog 
a tevékenység” .10 Ugyanis a majdan alakítandó egyesületek között 
egy vármegyei irodalmi kör létesítése is napirenden volt, melyet 
különösen a megye székhelyén, Zomborban megjelenő Bácska ha
sábjain propagált Radics György, Városy Tivadar és Dekker Gyula. 
A két utóbbi e kör feladatának tekintette „a megye múltjának 
felderítését és a megye természeti viszonyainak megismerését” is, 
valamint „a társas szellem” felébresztését.11

A továbbiak során Dudás Ödön részletesen kifejti elképzeléseit 
a társulat megalakításával kapcsolatban. Először is a megyei la
pok és folyóiratok segítségére számít, melyek „jószolgálatot te
hetnek (... ) az ügy érdekében. Beszéljék meg a dolgot; tájékozzák 
közönségünket” .12 Ezután következnék az alakuló értekezlet össze
hívása a megye székhelyén, éspedig a megyei közgyűlés alkalmá
val, „a mikor a távolabb fekvő helyekről is nagyobb számmal 
gyűl egybe az érdeklődők serege” .13 Már ebből is látható, hogy 
a közművelődési viszonyok rendezésének egyik elengedhetetlen 
feltétele volt, a rendszeres sajtótájékoztatás mellett, a vármegyei 
önkormányzat visszaállítása, azaz a törvényhatósági bizottságok fo
lyamatos munkája, mert a közgyűlések időszakában az érdekeltek 
kultúrával kapcsolatos elképzelései is napirenden voltak, ha csak 
magánbeszélgetések formájában is, s mint majd látni fogjuk a 
Történelmi Társulat esetében, ezek a félig magánbeszélgetések a 
vármegyei vezetőséggel idővel eredményesnek is mutatkozhattak.

Dudás Ödön, aki a vármegye területén az elsők között foglal
kozott a múlt idők eseményeinek felderítésével, sőt már anyagi 
áldozatokat is hozott kutatói munkájának publikálása és népsze
rűsítése érdekében, kötelességének tartja „a történelmi társulat, 
avagy a történelmi és régészeti szakosztály működésköre iránt



nézetei”-t elmondani.14 Ormos Zsigmond temesi főispánnak, a „Dél
magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat” alakuló 
gyűlésén mondott beszédéből kiindulva megállapította, „hogy mi 
provinciális művelődési egyesületünknél nem tudományos készült- 
ségű, hanem csakis tudományos törekvésű társulat eszméjével kell, 
hogy körülményeink szerint foglalkozzunk” .15 Fő feladatként az 
anyaggyűjtést jelöli meg a történelmi múlt felderítése céljából. 
Ezenkívül a műemlékek felkutatása, megóvása a pusztulástól, a 
különböző régiségek (okmányok, pecsétek, címerek, nyomtatvá
nyok, stb.) begyűjtése, tanulmányozása és ismertetése is helyet 
kapott a célkitűzések megfogalmazásában, s nem utolsósorban „a 
hazai történettudomány és archeológia művelődése és megkedvel- 
tetése” minél szélesebb körben. „E célból a társulat nemcsak a 
szakképzettek és szakkedvelők egyesítése, történelmi, közművelő
dési, régiségtudományi és statisztikai dolgozatok írása, felolvasása 
vagy kiadása, hanem nyilvános gyűlések tartása, alkalmas helye
ken régészeti ásatások és történelmi nyomozások eszközlése, 
könyv- és levéltár berendezése által törekszik.”16

Már ez az első nyilvánosságra hozott elképzelés is jelezte a 
múzeum megalakítását, valamint egy szakfolyóirat kiadását, füg
getlenül attól, hogy önálló társulatról lesz-e szó, vagy csak szak
osztályról. Mindez pedig a vármegye tulajdonát képezné abban 
az esetben, „ha az egylet idővel felosztanék” . Éppen ezért Dudás 
elvárja a törvényhatóságok anyagi és szellemi támogatását, mert 
elképzeléseinek megvalósulása csak ily módon jöhetne létre. A 
megyei múzeum alapjául „a vármegye birtokában levő régiségek, 
okmányok, pecsétek stb. tárgyak szolgálhatnának” .17

Mint látni fogjuk, a négy év múlva megalakított Történelmi 
Társulat hasonló célkitűzések jegyében kezdi meg sikeresnek mi
nősíthető tevékenységét.

Ugyancsak az előzmények egyik fontos tényezőjének tartjuk 
az 1878-ban meghirdetett nyilvános pályázatot, melyet „Szabadka 
sz. kir. város törvényhatósága f. évi január 24-én 515/4 szám 
alatt hozott” , s melyben elrendelte a város monográfiájának meg
írását.18 Ez már a közösség anyagi és erkölcsi támogatásának első 
megnyilvánulása a vármegye területén, jelezvén azt, hogy hama
rosan a közművelődési tevékenység pénzelése is létjogosultságot 
nyer a törvényhatóságok évi költségvetésében, még akkor is, ha 
tudjuk, hogy „a tudományra és a művészetre nem szívesen áldoz
tak, azt inkább »magánügynek tekintették«” , mivel abból „köz
vetlenül érzékelhető (...) nyereség” nem volt lehetséges.19



Fridrik Tamás adai tanító Szegeden jelentette meg 1878-ban 
„Bács-Bodrog vármegye földrajzi, történelmi és statisztikai nép
szerű leírása” című munkáját.20

Iványi István, Fridrik Tamás, Dudás Ödön mellett Steltzer Fri
gyes kiszácsi evangélikus pap foglalkozott még behatóbban hely- 
történettel ebben a korban. Az Üjvidékben — Franki István poli
tikai és társadalmi hetilapjának hasábjain — 1879-ben cikksoro
zatot közölt „Bács megye története” címmel; „hazai és külföldi, 
legkivált a szláv eredetű” forrásokat is felhasználta, s ez „külön 
érdeme (volt) a cikksorozatnak” .

Rövid megjegyzése: „Beh sok teendője akadna nálunk egy jól 
szervezett régészeti és történelmi társulatnak!” , arra utal, hogy 
jómaga is hiányát érezte egy vármegyei történelmi társulatnak, 
mely lehetővé tenné a tervszerű helytörténeti kutatást és a tel
jes megyei monográfia elkészítését, mely számításai szerint „— az 
ásatási költségeket tekintve — 15—20 ezer forintba kerülne. Eny- 
nyi pénzt — úgymond — egy nagy megye értelmisége játszva 
előteremthet” . Az Újvidékben megjelent cikksorozat is a szer
vezendő társulat érdekében íródott.21

Az 1879-es év folyamán Dudás Ödön nemcsak a Bács-Bodrogh- 
ban, de a Szabadkai Ellenőrben és az Újvidékben is megjelentette 
a történelmi társulat alakításával kapcsolatos elképzeléseit, meg
említvén egy múzeum szervezésének és egy szakfolyóirat kiadásá
nak szükségességét is.22

Az eddig elmondottak arra engednek következtetni, hogy a 
XIX. század nyolcvanas éveiben „a vagyoni jólét” , „az anyagi 
haladás” igenlése mellett „a kultúra igézete” által megérintett 
értelmiség „kezd önérzetre ébredni”, mondván: „a műveltség az, 
mely megtanít a vagyon kellő célirányos felhasználására; mert a 
valódi műveltség az, mely megmenti a vagyoni jóléttel dicsekvő 
nemzeteket a materialisztikus elposványosodástól (.. 0” .23 Ennél a 
rétegnél jelentkezik az az igény, függetlenül attól hogy a vezetés 
nem őt illette ebben a korban, hogy a vidék műveletlenségéről 
elterjedt általános véleményt módosítsa „szellemi centrumok” lé
tesítése révén, mert ezek „a korszerű haladásnak [az] emeltyűi” , 
az „értelmiségi tényezőknek (... ) szövetkezése nélkül minden kul
turális törekvés csak írott malaszt marad ( . . . ) ” Sokan a kezde
ményezés legnépszerűbb formájának egy megyei történelmi tár
sulat megalakítását tartották, míg voltak olyanok is, akik inkább 
egy közművelődési egyesület mellett szálltak síkra.24

Dudás Ödönhöz és Steltzer Frigyeshez csatlakozott Iványi Ist



ván is, aki 1880-ban jelentette meg Felhívását a megyei lapok
ban (ezt a felhívást a Századok is közölte Szilágyi Sándor meg
jegyzésével: „örömmel üdvözöl minden oly társulatot, mely va
lamely vidék speciális történetével foglalkozik. Hiszen — min
den speciális kérdés kitisztázása az egyetemes történetnek tesz 
szolgálatot”)- A felhívás tartalmazta azokat a főbb irányvonalakat, 
„melyek a tervezett társulat munkálkodásának útját-módját 
kijelöli” .25

Iványi sem marad meg pusztán a megyei lapokban közzétett 
felhívásnál, hanem a társulat szükségességét bizonyítandó „ha
tározott, tudatos, tervszerű cselekvéshez” is hozzálát. Dér Zoltán 
is megállapította, hogy Iványi 1880-tól kezdődően „a történelem- 
tudományra összpontosítja erejét, s ebben találja meg igazi hi
vatását” .26 Elsőként „Bács-Bodrogh vármegyének történeti irodal
ma” címen dolgozatot közöl 1881-ben a Bácskában, hat folytatás
ban, megjegyezvén: a vármegyének még mindig nincs történelmi 
társulata, pedig nagy szükség lenne rá. Addig is, amíg az illeté
kesek ezt be nem látják, és nem történik jobbulás ezen a téren, 
közölni kívánja a számára ismert vármegyére vonatkozó publi
kációkat, összesen 113-at. A bibliográfia többek között latin és 
német nyelven megjelent dolgozatokat, könyveket tartalmaz a szer
ző megjegyzéseivel a régészet, a statisztika, a helytörténet kö
réből.27

A vármegye székhelyén megjelenő Bácska, melynek felelős szer
kesztője Molnár István Lajos gimnáziumi tanár volt ebben az idő
ben, 1881-től kezdődően mind több helytörténeti cikket közölt Du
dás Ödön, Steltzer Frigyes, Iványi István és Donoszlovits Vilmos 
tollából.25

A történelmi tanulmányokkal foglalkozó Iványi gyakran járt 
Zomborban, ahol a vármegyei levéltár tanulmányozása mellett al
kalma nyílott személyes kapcsolatba kerülni olyan egyénekkel, 
akik hathatósan hozzájárulhattak a történelmi társulat eszméjé
nek megvalósításához. Visszaemlékezéseiben erről a következőket 
olvashatjuk: „Gyakori zombori átrándulásom alkalmával megnyer
tem tervemnek Molnár István és Margalits Ede tanárokat, főleg 
pedig a vármegyének minden jóra és nemesre hajló alispánját, 
Schmausz Endrét.”29 Ezenkívül Sándor Béla főispán és Czirfusz 
Ferenc királyi tanfelügyelő („ki az egylet alakulását régen óhajt
ja”) is támogatta Iványi kezdeményezését.30

Időközben Donoszlovits Vilmos 1882. július 16-án az Egye
temi Zombori Kör matinéján tartott felolvasást „Bodrogh várme



gyei helységek története” címmel. Az előadás szövegét a Bácska 
is közölte; a címben jelzett téma mellett a szerző egy megyei 
történelmi társulat alakításának szükségességéről is beszélt. Vé
leménye szerint, mindamellett, hogy a Délmagyarországi Törté
nelmi és Régészeti Múzeum-Társulat Temesvárott „Bács-Bodrogh 
vármegyét is jogköre alá sorozza” , a vármegyének szüksége van 
egy saját társulatra; emellett szól a gazdag történelmi múlt és 
a vármegye területén élő „sok nemzetiség” . A megye „mint er
kölcsi testület” hivatott a támogatásra, annál is inkább, mert 
ez az ország egyik leggazdagabb vármegyéje, tehát kell hogy jus
son pénz a közművelődésre is. Azt is megjegyzi Donoszlovits, 
hogy társulat nélkül nagyon nehéz feladatra vállalkozik az, aki 
helytörténeti kutatásokra szánja rá magát.31

A Történelmi Társulat megalakulásának közvetlen előzményei
ről a legkimerítőbben dr. Margalits Ede „Felhívás egy Bács-Bod
rogh megyei történelmi társulat alakítása érdekében” című cik
kéből értesülünk.32 Ezek szerint Schmausz Endre alispán értekez
letet hívott egybe, melyen Iványi Istvánon kívül Czirfusz Ferenc, 
Fejér Gyula apátplébános, dr. Molnár István Lajos, dr. Margalits 
Ede gimnáziumi tanárok és Radics György, a zombori főgimná
zium igazgatója vettek részt. Ezen az előértekezleten kimondták, 
hogy a vármegyének szüksége van egy történelmi társulatra. Az 
említettek, mint a szervező bizottság tagjai, megbízták Margalits 
Edét, szerkesszen felhívást az alakítandó társulat érdekében („nagy
jában az Iványi-féle [1880-as] fölhívás alapján”).33 A Felhívás elő
ször a Bácskában jelent meg 1882. augusztus 22-én, de átvették 
a többi megyében megjelenő lapok is. Elöljáróban Margalits meg
állapította: „Egyik vívmánya a civilizatiónak azon köztudat, hogy 
az egyes ember, bármily buzgó és tevékeny, sem az anyagi, sem 
a szellemi téren jelentékenyebb eredményeket nem vívhat ki, mert 
erre az erők szövetkezése szükséges. Innét van, hogy a nagyobb 
célokra öntudatosan törekvők ma már nem elszigetelten, hanem 
a rokonlelkűekkel frigyesülve igyekeznek kitűzött feladatuk meg
oldására. Országszerte alakulnak részvénytársulatok anyagi célok 
elérésére, országszerte alakulnak szövetkezések szellemi célok el
érésére. örvendünk a részvénytársulatok által kivívott anyagi ered
ményeken, mert hisz a közjóiét egyik legbiztosabb alapja és ke
zessége a haladásnak.. .”*

Figyelembe véve tehát azt, hogy az egyéni kezdeményezések 
többé már nem biztosíthatják a szellemi élet, a kulturális hala
dás hathatósabb fejlődését, a műveltség általánosabbá, tömege



sebbé tételét, továbbá azt, hogy a gazdasági feltételek ebben a 
korban már adva vannak egy igényesebb kulturális fejlődés meg
indításának alapjaként, Margalits kifejti azt a nézetet is, hogy 
az anyagi javak bősége „materialistikus elposványosodás”-hoz ve
zet, míg a szellemiek felemelik az embert „azon eszményi magas
latra, amelyen az embernek állnia kell, hogy necsak névleg, de 
tényleg a teremtés remeke legyen” .35

Ezek után megállapítja, hogy Bács-Bodrog vármegye az utób
bi időkben szintén elég sokat tett a gazdasági felemelkedés terén, 
míg szellemi téren adós maradt a fejlődéssel. Természetes jelen
ségnek tartja azt, hogy először a „vagyonszerző részvény társulat
ok létesítésére törekedett a vármegye, viszont hangsúlyozza, hogy 
végső ideje most már a tömegesebb közművelődést szolgáló egye
sületek alakításának. A legcélszerűbb egy történelmi társulat szer
vezése, hiszen már eddig is „az egyes megyék, vidékek és városok 
szűkebb határok közt mozgó, de az egésznek haladását áldásosán 
előmozdító történelmi és régészeti társulatokat alakítottak ( . . . )” . 
Példaképpen a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum- 
Társulatot említi, mely „sikeres tevékenysége által országos el
ismerést vívott ki magának”. Ennek az egyesületnek működéséhez 
viszonyítva nagyon elmaradt a vármegye a helytörténeti kutatás 
terén, s ezt „tömegesebb vállalkozással, kitartóbb szorgalommal 
és serényebb munkával (lehet csak) helyre hozni” .36

Egyesek szórványosnak, tervszerűtlennek minősíthető tevékeny
sége helyett tervszerű, szakszerű munkafelosztásra van szükség a 
továbbiak során, s ez csak a Történelmi Társulat megalakítása 
révén érhető el. Sürgős feladatok közé tartozik „a vármegye múlt
jára vonatkozó s az egész országban elszórt adatokat összesze
degetni és a már különben is nagyon megfogyott okmány- és adat
készletet és régiségeket a teljes elpusztulás elől megmenteni és 
feldolgozni, hogy azok alapján vármegyéink múltját minden ol
dalról érdemlegesen feltüntethessük s így a magunk részéről hoz
zájáruljunk édes hazánk történelmi múltját híven feltüntető raj
zának kiegészítéséhez” .37

Felhívásának utolsó részében Margalits röviden vázolta a mű
ködő tagok feladatait. A pártoló tagok tagilletményéről a meg
alakuláskor döntenek majd, ugyanakkor szólt az évenként kiadan
dó évkönyvről, melyet minden tag díjtalanul fog megkapni.

A Felhívás közzététele után Schmausz Endre alispán aláírási 
íveket küldött szét a megye értelmiségéhez; 177-en írták alá őket. 
Ezzel kapcsolatban az 1883. május 11-i titkári jelentés megjegyez



te: „Kétségkívül nagyobb lehetett volna e szám, de a szervező bi
zottság elnöke Schmausz Endre alispán úr kiváló gonddal kerülte 
azt, hogy a megindított mozgalomnak hivatalos színezete ne legyen, 
hanem óhajtotta, hogy tisztán önkéntes buzgalom teremtse meg 
a társulatot, melynek nem lehet az a rendeltetése, hogy teng- 
életű ephemer üvegházi növény legyen, hanem hatalmas kultu
rális fává kell hogy felneveledjék, melynek áldásos gyümölcsi lét
jogát megteremtsék és életét biztosítsák!”38

Már itt, az előzmények ismertetésekor fel kell hívnunk a fi
gyelmet arra az ellentmondásosságra, amely végigkísérhető nem
csak az alakítandó Történelmi Társulattal, de az egyéb művelődési 
intézményekkel kapcsolatban is. A kiegyezés óta eltelt tíz-tizenöt 
év alatt konszolidálódtak a gazdasági viszonyok, feltételeket te
remtve a közművelődés különféle megnyilvánulási formáinak ki
alakulására. A kialakult értelmiség körében mind világosabbá vált, 
hogy az egyéni tevékenység helyett célszerűbb a közös munka 
feltételeinek megteremtése; elengedhetetlen alapfeltétel a társa
dalmi támogatás biztosítása volt; tehát az ügy érdekében ennek 
a rétegnek meg kellett nyernie a vármegyei vezetőséget, esetleg 
a városi tanácsok tagjait, mivel a vezetés nem az értelmiség, ha
nem „a módos vagy kevésbé módos, de a magas kultúrától még 
messze élő polgár”-ság kezében volt, s így az anyagi források felett 
is az rendelkezett. Függetlenül attól, hogy „Ezek között is akadt 
szép számmal diplomás, sőt kulturált ember is, a tudományra 
és a művészetre nem szívesen áldoztak” , mivel a művelődésbe 
fektetett tőke materiális nyereséget nem eredményezett.39 Ezért 
is tekintették a közművelődési tevékenységet jobbára magánügy
nek, ezért is kerülte Schmausz Endre azt, hogy a társulatalapítási 
mozgalomnak hivatalos színezetet adjon. A hivatalos színezet ak
kor kezdett aktuálissá válni, amikor a nemzetiségek lakta terü
leteken a magyar kulturális szupremácia megteremtéséért folyt 
a küzdelem: a millenniumi évek közeledtekor. Amint látjuk, a 
Történelmi Társulat közvetlen megalakulásakor erről még nem 
volt szó, s a társadalmi támogatás egyelőre még csak abban nyil
vánult meg, hogy a vármegyei alispán, a főispán beleegyezésével 
útjára indította a mozgalmat.

A megtartott előértekezlet hírére többen reagáltak a megye 
székhelyén megjelenő Bácska hasábjain. így Pozsonyi Béla Csan- 
tavérről, valamint Donoszlovits Vilmos is, aki többek között vá
zolta a társulatalapítás eszméjének addigi megnyilvánulásait, mond
ván: a vármegye „árva (... ) anyagi pártfogók tekintetében”, mert



nincs arisztokráciája, amely másutt a hasonló vállalkozásokat 
gyakran támogatta, a vármegyei dzsentri pedig erre nem képes. 
Ezeknek „a mostoha körülményeknek” ellenére is meg kell ala
kítani a társulatot, amely csak „büszkesége” lehet a vármegyének.40

A mozgalomba Dudás Gyula is bekapcsolódott. Konkrét javas
latot tett „A megyei régészet érdekében” : mivel alakulóban van 
a történelmi társulat, próbaásatásokat kell eszközölni a várme
gye területén a múlt felderítése érdekében.41

Az 1882. év végével befejeződtek a némelyek szerint majd húsz 
évre visszatekintő próbálkozások, melyek egy vármegyei történel
mi társulat megszervezésének eszméjét melengették. Ezeknek az 
egyéneknek kitartó, szívós küzdelme a megvalósulás fázisába lé
pett, függetlenül attól, hogy a társadalmi támogatás nem jelentette 
egyben az anyagi források bőséges áramlását; a helytörténeti ku
tatások terén csak a hasonló érdeklődéskörű egyének tömörülé
sét és tervszerűbb munka megindítását tette lehetővé; gyakran, 
mint látni fogjuk, nagy szellemi és anyagi áldozatok árán.



II. F E J E Z E T

A BACS-BODROG VARM EGYEI 
TÖRTÉNELM I TÁRSULAT MEGALAKULÁSA

A Történelmi Társulat alakuló közgyűlését megelőzően a szer
vező bizottság dr. Margalits Edét bízta meg a társulati alapsza
bály-tervezet elkészítésével. Miután a megbízott elkészítette a ter
vezetet, azt kőnyomat útján sokszorosították, és szétosztották 
a szervező bizottság tagjai között, akik áttanulmányozták, és ész
revételeik alapján megszületett az a szöveg, melyet a megyei hír
lapokban, többek között a Bácskában is közzé tettek, hogy az 
érdekeltek az alakuló közgyűlésen, de már azt megelőzően is, 
hozzászólásaikkal módosíthassanak a szövegen.42

A közgyűlés előtt Kármán József Üjverbászról a Bácska ha
sábjain tétette közzé észrevételeit, hivatkozván a rossz vonatösz- 
szeköttetésre, mely miatt nem jelenhet meg személyesen is az 
alakuló ülésen. Javasolta, hogy a pusztán csak történelmi tár
sulat helyett „történelmi és régészeti társulat” szerepeljen az el
nevezésben. Szerinte a társulatnak nem lesz szüksége két titkárra, 
elég lesz egyet is fizetni, ugyanúgy az ügyész nem okvetlen fontos, 
mert nem valószínű, hogy a társulatot valaha is megtámadja va
laki. A huszonnyolcadik paragrafussal kapcsolatban, mely a tár
sulat gyűjteményei felől rendelkezik, Kármánnak lényegbevágó 
észrevételei vannak: „Ügy hiszem, midőn ezen társulat múzeumá
ról van szó, senki sem gondol arra, hogy Zomborban e célból 
egy nagyobb, egy múzeum formájú épület emeltessék, egyszersmind 
meggyőződésem az: sok érdekes találmányra (régiségre) alig-alig 
fogunk szert tenni s legalábbis száz év fog eltelni, míg annyi 
érdekes tárgy jön össze, amellyel egy terem betelik ( . . . )” , ezért 
a beérkező régiségeket egy teremben kell elhelyezni ideiglenesen, 
s „midőn egy teremre való érdekes tárgy akármikor összejön, 
azt a budapesti múzeumnak ajándékozni, s azon terem aztán Bács- 
Bodrog megyei történelmi és régészeti terem fölírást viselne. Ezen 
terem aztán látogatott fog lenni; mindenki, aki a budapesti mú
zeumot meglátogatja, meg fogja tekinteni ezen bácskai termet 
is; míg egy Zomborban létesítendő bácskai múzeum, Bácska egy 
nagy részének ismeretlen marad” .



Hogy valóban nem lesz elég régiség egy helybeli múzeum szá
mára, a hozzászóló azzal indokolta, hogy 1882 folyamán a szabad- 
ka—újvidéki vasútvonalon végzett ásatások alkalmával kevés régi
séget találtak, s azt is Budapestre küldték.43

Az alakuló közgyűlés 1883. május 11-én volt „egy vármegyei 
közgyűlést követő alispáni ebéd után” .44 Az egybegyűltek elfogad
ták a szervező bizottság javaslatát a Történelmi Társulat megala
kításával kapcsolatban. Mindössze Városy Tivadarnak volt ellen
vetése, aki egy közművelődési egyesület szervezése mellett szállt 
síkra. Mihályi János, még mielőtt vita alakulhatott volna ki ezzel 
kapcsolatban, megjegyezte, hogy eddig 177-en iratkoztak be mint 
a Történelmi Társulat tagjai, tehát az egybegyűlteket ennek az 
egyesületnek megalakítására jogosították fel az aláírók és nem 
másra.45

A Margalits által kidolgozott és a szervező bizottság által jó
váhagyott alapszabályokon érdemleges módosítás nem történt ezen 
az értekezleten. Azokat „négy kellően bélyegeit példányban”, a 
társulat ekkor megválasztott elnökének, Schmausz Endre alispán
nak adták át a további eljárás lebonyolítása céljából.46 Az alispáni 
hivatal által beterjesztett alapszabályokat a belügyminisztérium
1883. szeptember 16-án kelt leirata értelmében módosították, majd
1884. március 21-én 17312/VII. o. sz. alatt megérkezett a jóvá
hagyás Prónay József államtitkár aláírásával.47

Az alapszabályok értelmében a Történelmi Társulat székhelye 
Zomborban volt. A 2. és 3. § rendelkezett a célkitűzésekről, és 
meghatározta az intézmény munkakörét. Ezek szerint a cél „Bács- 
Bodrog megye történelmét egész kiterjedésében művelni” . En
nek érdekében „a megye egész területén a történelmi múltat, je
lent és a statisztikát múltjában és jelenében lehetőleg felderíti, 
és az ezzel foglalkozó szakmunkákat kíséri; továbbá az e vidé
ken elszórva létező ősi, ó- és középkori műrégiségeket, ásatások, 
adományozás, vétel vagy ideiglenes átengedés útján egy megál
lapítandó műrégiségi egyleti múzeum számára összegyűjti, a tör
ténelmi értékű romokat kellő felügyelet által a végpusztulástól 
megóvja; a hazai történettudomány és archeológia művelése és 
megkedveltetése iránt minél szélesebb körű érdekeltséget ébreszt, 
végre a vármegye részletes és kimerítő történetének megírását 
és mindennemű használható pl. az összes megyebeli nyomtatvá
nyok összegyűjtése által is előkészíti. E célt nemcsak a szakké
pességek és szakkedvelők egyesítése a megyei érdekű történelmi, 
régiségtudományi és statisztikai dolgozatok írása, kiadása vagy



nyilvános gyűlések tartása és kirándulások eszközlése, levél és 
könyvtár berendezés, vidékenként annalesek írása, nemkülönben 
a műemlékek és régiségek tanulmányozása és ismertetése által 
is elérni törekszik. Ha a társulat anyagi ereje megengedi, a tagok 
működését a legjobbnak ítélt művek díjazása és pályadíjak ki
tűzése által is emelni fogja” .48

A Társulat tagjairól, jogaikról és kötelezettségeikről a 4-től 
a 10. paragrafus rendelkezett. A Társulatnak tiszteletbeli, alapító, 
működő és pártoló tagjai közül az alapító tagokat 50 forint ala
pítvány tételére kötelezték, míg a pártoló tagok évenként 3 fo
rintot fizettek be a Társulat pénztárába. A tiszteletbeli és működő 
tagok nem fizettek tagdíjat; az utóbbiak viszont kötelezték ma
gukat arra, hogy a 3. pontba foglaltak értelmében tevékenykednek 
a kitűzött célok elérése érdekében. A pártoló tagok minden har
madik évben újra jelentkezhetnek és a befizetett tagdíjak ellené
ben bérmentesen kapják a Társulat szaklapját. Esetleges kilépésü
ket írásban kell eljuttatni a Társulathoz.

A Társulat tisztviselői (11— 17. paragrafus) az elnök, alelnök, 
első- és másodtitkár, pénztárnok, ügyész és a gyűjtemények őre 
voltak. Háromévenként került sor az újraválasztásra. Az első- és 
másodtitkár díjazását is előirányozták az alapszabályokban.

A választmány 24 tagból állott, akik közül legalább 10 zom- 
bori illetőségű kellett hogy legyen. Évenként három választmányi 
ülést terveztek. A választmány zárt üléseinek hatásköréről a 19., 
míg a nyilvános ülésekről a 21. és 22. § rendelkezett. A megyei 
közgyűlések idején Zomborban tartottak évenként egy közgyűlést. 
A közgyűléssel kapcsolatos kérdésekről a 23—26. pontokba foglal
tak alapján döntöttek.

A Társulat anyagi forrásait a tagdíjak, alapítványok, adomá
nyok, valamint az alapítványok kamatai képezték. Az alapítvá
nyok összegét letétbe kellett helyezni, s csak a kamatokat fordít
hatták a kiadások fedezésére. Ezenkívül a Társulat vagyonát az 
összegyűjtött vagy ajándékképpen kapott régiségek, okmányok, 
műtárgyak, könyvek stb. képezték.

A Társulat pecsétjéről a 29., címeiről a 30., míg a feloszlás 
körülményeiről a 31., 32. és 33. § rendelkezett.

A jóváhagyott alapszabályokat a megyei közérdekű politikai 
közlöny, a Bácska, valamint több helybeli lap is közzétette, míg 
Margalits Ede, a Társulat titkára egy-egy példányt még 1884 első 
felében eljuttatott az egyleti tagokhoz.49

Közvetlenül a megalakulás után Iványi István, a Történelmi



Társulat alelnöke a Bácska hasábjain tette közzé „Tájékoztatás 
a vm. tört. társ. tagjaihoz és azokhoz, akik még tagokká lenni 
óhajtanak” című népszerűsítő cikkét, hogy addig is, amíg az alap
szabályokat jóváhagyják, és végleges szövegükkel megismerked
hetnek az érdekeltek, ily módon szerezzen a Társulatnak pártfo
gókat, támogatókat. A Történelmi Társulat megalakítása az eddig 
már ismertetett célkitűzések mellett hozzájárulhat ahhoz, hogy 
„a szellemi mozgalom és tudományos törekvés terén” is helyre
állítsa a vármegye „reputációját” — állapította meg elöljáróban 
Iványi István. Reményét fejezte ki, hogy a kezdetkor tanúsított 
lelkesedés a továbbiak folyamán sem hamvad el. A sikeres tevé
kenység egyik elengedhetetlen feltétele a működő tagok jelenléte, 
mert csak így lesz realizálható az alapszabályok 3. paragrafusa. 
E téren Steltzer Frigyest hozza fel példaképnek, a vármegye múlt
ja egyik legavatottabb kutatójának nevezvén őt, aki eddig, ha 
kellett, saját költségén is publikálta munkájának eredményeit, 
és gyakran kimutatta, milyen sok a teendő a helytörténeti kutatá
sok terén. Ezért nem tartja soknak az évenként befizetendő 3 
forint tagdíj összegét sem, hiszen a befizetőnek az részben meg
térül a kiadandó évkönyvek révén.

Iványi a választmány legfontosabb feladatának tartja egy cél
tudatos munkaterv elkészítését és a feladatok kiosztását a működő 
tagok körében; ugyanakkor felkéri a közreműködőket, jelentsék 
be, mivel szeretnének foglalkozni. Szükségesnek tartja a tanügy, 
egyháztörténet, a közerkölcsi állapotok, a gazdasági viszonyok, 
a néprajzi ügyek, a csatornázás, a hajózás történetének és a ró
mai sáncoknak a tanulmányozását, valamint helynévtárak össze
állítását. A vármegye mint patrónus sokat segíthet a gyakorlati 
dolgokban: így pld. a csatornázás, vasútépítés közben előkerülő 
régiségek megőrzésére kötelezheti a kivitelezőket. A papok, ta
nítók, községi jegyzők is sokat tehetnek a nép felvilágosítása ré
vén a vármegyei közművelődési viszonyok előbbrelendítése érde
kében, ha bevonják a népet a régiségek gyűjtésének akcióiba.

A mértéket mindig tartani tudó Iványi István, annak ellené
re, hogy a történettudományok művelése terén nem volt már 
kezdő ebben a korban, az önelégültség, önhittség, a túlméretezett- 
ség látszatát messzemenően elkerülte (ami különben nem volt jel
lemző erre a korra), amikor Tájékoztatójában így fogalmazott: 
„Dilletánsok, műkedvelők vagyunk, akiket hazafias buzgóság lel
kesít e magasztos, szép célra egyesülni. Ha netalán tán a tudo
mányt nem is vihetjük előre, mégis azon érdemünk lesz, hogy



a tudomány számára napszámos munkát végeztünk, az anyagot 
az enyészettől megmentettük s összehordottuk, és szeretett anya
megyénk múltjának és buzgalmunk tárgyává tevén, vármegyénk 
minden nemesen gondolkodó fiában a történelem iránt érzéket, 
a régiségek iránti tiszteletet, a jelennek becsülését és jövőnk iránt 
reményt élesztünk/'50

A mai kutató a Történelmi Társulat egész tevékenységének is
meretében megállapíthatja, hogy az Iványi által így megfogalma
zott célkitűzéseket, feladatokat a Társulat köré csoportosult kis
számú működő tagság feltétel nélkül teljesítette, hála annak, hogy 
a hazafiasság értelmezése ennél a kis csoportnál nem az öntelt, 
pöffeszkedő handabandázást, az üres szalmacséplést, frázispufog- 
tatást jelentette, hanem a dolgos hétköznapokban elvégzett, han
gyaszorgalmú, szerény munkát. Ilyen szempontból tevékenységük 
a mai napig is érvényes példamutatás erejével hat.

A Történelmi Társulat belső életének alakulásáról a mai ku
tató az eléggé szűkszavú közgyűlési jegyzőkönyvek, titkári jelen
tések, választmányi ülési jegyzőkönyvek alapján értesülhet első
sorban. A napról napra előállt nehézségekről ezek nem tájékoz
tatnak bennünket kellőképpen, akkor értesülünk róluk, amikor 
egy-egy átszervezési kísérletről adnak számot az ebben a korban 
megjelenő hetilapok. Ezeknek az átszervezési kísérleteknek okai
ról időnként említést tesznek a társulat jegyzőkönyvei is. Ugyanis 
a megalakulást követő első három évben 202 tagja volt a Társulat
nak. A taglétszám emelkedése helyett azonban csökkenés követ
kezett be, és 1898-ban mindössze 100 bejegyzett tagja volt a Tár
sulatnak. Ehhez tudnunk kell azt is, hogy az intézmény majd 
egyedüli pénzforrását a tagdíjak jelentették (a monográfia meg
írásának finanszírozása más alapokból történt), így a létszám csök
kenése jelentős mértékben megkárosította a Társulatot, majdhogy 
lehetetlenné nem tette tevékenységét. Ezért kerestek néhányan, 
így Dudás Gyula is, módot a tagok számának növelésére. Az újjá
szervezés lehetőségeiről cikkezett Dudás 1895-ben, felkérve a tár
sulat akkori titkárát, Grosschmid Gábort, dolgozza ki és tegye 
közzé a Bácskában az újjászervezés módozatait. Grosschmid vála
szában egyetért Dudás véleményével, de időközben bekövetkezett 
halála meggátolta abban, hogy módosításokat eszközöljön a fel
vetett problémával kapcsolatban.51 Ugyanakkor a monográfia írá
sával lévén elfoglalva, a többi működő tag sem foglalkozhatott 
érdemlegesen az átszervezés kérdésével. Ettől az időtől kezdődően 
azonban gyakran foglalkozott a Társulat egy-egy tagja ezzel a kér



déskörrel. Ismeretes előttünk pld. Latinovits Gézának, a Társulat 
alelnökének 1898. december 28-án keltezett levele, melyben java
solta, hogy a Történelmi Társulat fuzionáljon a Városi Könyv
tárral Múzeum Egylet név alatt.52 Latinovits úgy találta, hogy ily 
módon megoldódnának a társulati helyiségekkel kapcsolatos prob
lémák is, ha a Városi Könyvtár helyiségeit a szükségleteknek 
megfelelően átalakítanák. A Társulat 1897. december 27-i közgyű
lésén Czirfusz Ferenc elnöki megnyitó beszédében is érintette ezt 
a kérdést, mondván: „ (...) a Bács-Bodrogh megyei Történelmi 
Társulat nemcsak az elméleti téren üdvösen működik, hanem a 
praktikus élet követelményeinek is eleget kíván tenni.

Ezek előrebocsátása után a t. társulati közgyűlés előtt fel kell 
említenem, miszerint pár hét előtt a helyi és a vidéki lapok ha
sábjain társulatunk címének megváltoztatása és működési köré
nek kiterjesztése érdemében többen eszmecserét folytattak.

A felvetett kérdésnek bizonyos mértékben magam is barátja 
vagyok, ámde az eszme megvalósításával ezúttal azért nem fog
lalkozhatunk, mivel tárgyává még nem tette, pedig a címcserélés, 
vagyis a mostani címnek »Múzeumi Egyesületire való változta
tása az alapszabályok megváltoztatását vonja maga után/'53

Czirfusz a továbbiakban megjegyezte, hogy a Társulat mű
ködési körének kiterjesztésére megvan a mód az alapszabályok 
3. paragrafusa értelmében, mert a folyóiratban nemcsak a rég
múltakról lehet írni, hanem a megyére vonatkozó „statisztikai, ter
mészetrajzi, természettani, földrajzi és egyéb viszony”-okról is, 
de „Hasonlóképpen érdeket keltene a letelepülések, kivándorlá
sok, valamint az agrár-szocializmus okainak felderítése. Mindezek
ről alapszabályaink megsértése nélkül — mint említém — most 
is értekezhetünk, előbb azonban ingyenes munkatársakról kell 
gondoskodnunk, mert társulatunk pénzügyi viszonyainál fogva a 
munkatársakat nem díjazhatjuk” .54

Amint az elmondottakból látjuk, a Történelmi Társulat átszer
vezését több körülmény tette indokolttá, éspedig a társulati tag
ság létszámának csökkenése, ami közvetlenül a Társulat anyagi 
forrásaira is hatással volt, a működő tagok számának elégtelen
sége, miután a kutatómunka folytatása csak egyesek jószándé
kától függött, hiszen díjmentesen végezték, és nem utolsósorban 
az állandó helyiséggondokkal való küszködés, amelynek megoldá
sára az adott körülmények között nem volt lehetőség.

Dudás Gyula indítványa 1899. február 1-én érkezett a közgyű
léshez a Társulat „megyei múzeum-egyletté” való átalakítása tár



gyában. Az intézmény kibővítéséről már többször szó esett, írta 
többek között Dudás. Azért tartja szükségesnek az átszervezést, 
mert népszerűség szempontjából szélesebb érdeklődést válthat
na ki egy múzeumegyesület a pusztán szaktudományos jellegű ed
digi társulat helyett.55

Az 1899. február 2-án megtartott közgyűlés ismételten foglal
kozott az átszervezés kérdésével. Kifejezést nyert az a vélemény, 
hogy miután a vármegye ebben az időben ünnepli fennállásának 
200. évfordulóját, ez a körülmény jó hatással lehet a megyei kul
turális élet fellendítésére. Az évforduló emlékére egy „monumen
tális intézményt” kellene létesíteni, „milyen volna egy ált. megyei 
múzeum egylet.

Abban a meggyőződésben (...), hogy noha a társulat, mely 
ma még egy magában igen gyenge ahhoz, hogy egy általános cul- 
turális egyesületté alakuljon, milyen volna például egy megyei 
múzeumegylet, a múzeum egylet létesítésének igen is képes szol
gálatokat tenni, ha például egy olyan maecenást sikerül megnyer
ni az eszmének, a ki a létesítendő múzeum-egylet ezélj aira kellő 
anyagi erővel rendelkezik” .

A közgyűlés indítványozta, hogy a Társulat keresse meg Bács- 
Bodrog vármegye közönségét, hogy az a megye 200 éves fennállása 
alkalmából létesítsen a megyei kulturális alap felhasználása ré
vén egy kultúrpalotát, ahol azután elhelyezést nyerhetne mind 
a Történelmi Társulat, mind a Városi Könyvtár, mind pedig az 
alakítandó megyei múzeum.56

Az 1900. február 20-án megtartott választmányi ülés ismétel
ten foglalkozott Dudás Gyula átszervezési javaslatával, melyet 
a Zombor és Vidéke című hetilapban jelentetett meg a hónap 
elején. A választmány arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
Dudás által javasoltakat nem fogadhatja el a Társulat, amely 
most kezdett el igazán, az alapszabályoknak megfelelően dolgozni.57

Ugyanezen a választmányi ülésen a titkár közölte az egybe
gyűltekkel, hogy elfogytak az alapszabályok kinyomtatott példá
nyai. Mielőtt újranyomtatnák, egy bizottság vizsgálja felül, és az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően végezzék el a módosításokat. Sze
rinte kevés pl. a választmányi ülések száma. A választmány el
fogadta a javaslatot, és kinevezte a bizottságot az elnök, a titkár, 
Szemző Gyula, Kozma László, Mihályi János és dr. Grüner Samu 
személyében.5*

A következő választmányi ülésen a megbízottak bejelentették, 
hogy a módosított szöveg elkészült, s azt a június végén egybe



hívott rendkívüli közgyűlésen fogják megvitatni, időközben pe
dig megküldik a tagoknak, hogy megtehessék észrevételeiket.59

Az 1900. június 16-án megtartott választmányi ülésen úgy ha
tároztak a tagok, hogy az alapszabályokkal foglalkozó rendkívüli 
közgyűlést elhalasztják, mivel a megye helyiségeit a nyár folya
mán átalakítják, s így a június alkalmatlannak mutatkozik az 
ülés megtartására.60

A rendkívüli közgyűlést végül is 1900. december 12-én tartották 
meg. A jelenlevők változatlanul elfogadták a választmány által 
módosított alapszabályokat. Az eddigi 33 helyett 30 paragrafust 
tartalmaztak. A nyilvános ülésekről szóló 21. és 22. pontokat tö
rölték. A stiláris javítások mellett a gyűjtemények őrére vonat
kozó rész került revízió alá, ugyanis a megszaporodott muzeális 
értékű tárgyak gondozására egy múzeumőrt irányoztak elő.61

Az alapszabályok módosításával, valamint a Történelmi Tár
sulat átszervezésével kapcsolatos kérdésekről az elnök, Czirfusz 
Ferenc is szólott az 1901. évi január 13-i közgyűlésen. Megálla
pította, hogy a Társulat eddig az 1884-ben jóváhagyott alapsza
bályok értelmében dolgozott. Azonban „Minden kezdet nehéz, mi 
(...) most is a kezdet nehézségeivel küzdünk, mert legnagyobb 
ellenségünket — a közönyt, mai napig sem voltunk képesek le
győzni. Néhány ügybuzgó társunk ezt látván, a helyi és vidéki 
lapokban azon nézetnek adtak kifejezést, hogy társulatunk — az 
alapszabályok megváltoztatásával — vegyen fel hangzatosb nevet, 
p. o. »Múzeum-egyesület« czímet, továbbá munkakörét fektesse 
szélesebb alapokra, nevezetesen: külön szakosztály kultiválja az 
irodalmat, mert szerintük magunk iránt csakis így kelthetünk 
nagyobb figyelmet.”

Czirfusz nem híve az ilyennemű átszervezésnek, mert nem tart
ja valószínűnek, hogy az hatással lehet a Társulat munkájának 
szélesebb körben való elismerésére, pártolására. „Ugyanis: míg 
társulatunk épülete szilárd alapokon nem nyugszik, addig oda 
újabb részeket betoldani, az alapfalakat meglazítani nem szabad.” 
Véleménye szerint az alapszabályok 3. és 26. paragrafusa elég 
tág teret nyújt a közreműködésre, a szépirodalmi tevékenység 
istápolására pedig ott vannak a hetilapok, irodalmi folyóiratok.62

Függetlenül attól, hogy a Történelmi Társulat vezetősége min
den újjászervezési javaslatot, mely tevékenységének kibővítésére 
irányult, elvetett, Dudás Gyula továbbra is az átszervezésben látta 
a felgyülemlett és megoldatlan problémák orvoslását. Ilyen meg



győződéstől indíttatva 1903 folyamán újabb indítványt juttatott 
el a közgyűléshez, melyben a Városi Könyvtár és a Társulat egye
sítését, valamint a Történelmi Társulat kibővítését szorgalmazta 
szépirodalmi, néprajzi, természettudományi és művészeti osztá
lyokkal. Lényegében Dudás egy központi közművelődési egyesület 
létrehozásáért kardoskodott, mely a művelődés különböző ágait 
egyesítette volna a vármegye területén, azaz a kulturális életet 
nem részleteiben, hanem egységében kívánta továbbfejleszteni. Az 
ellenvéleményen levők viszont reálisabb alapokról tekintették át 
a vármegye közművelődési viszonyainak egészét, főleg pedig a 
kultúra pénzelési lehetőségeit, amikor a már meglevő és sikeresen 
működő intézmények (Történelmi Társulat, Szabad Líceumi Egye
sület) tevékenységének kibővítését nem tartották célszerűnek. 
Ugyanis a kibővítés ténye még nem biztosította a kulturális célok 
elérésén aktívan fáradozó szakavatott egyének számának megnö
vekedését, ellenben kihatott volna tevékenységük szétforgácsoló- 
dására. Ezen a téren egyetértünk Gozsdu Elek véleményével, aki 
a társulati közgyűlésen többek között hangsúlyozta: „a történelmi 
társulat eddig szépen működött, hát csak folytassa működését. 
A társulatnak a rendelkezésére álló jövedelmére szüksége van, 
abból más célra nem juttathat. Végül nem akarunk önképzőköri 
működésre emlékeztető szépirodalmat/163

Mivel a kulturális téren való közreműködés méltányos díja
zásának kérdése mindvégig megoldatlan problémája volt a várme
gye közművelődési életének, nem lehetett számítani a megfelelő 
szellemi erők gyarapodására. A Történelmi Társulat kutatói tevé
kenységét ebben az időben az állam és a törvényhatóság által 
juttatott segélyekből fedezték, azonban azok csak céleszközök vol
tak; az egyén az anyag feldolgozásáért nem részesült külön jut
tatásban.

Mivel a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége64 
és a vármegye is segélyben részesítette, különösen a régészeti 
és néprajzi kutatásokat, felszaporodott a muzeális értékű tár
gyak száma. Ezért Roediger Lajos múzeumőr65 az 1904. április 
10-én megtartott közgyűlésen egy segédmúzeumőri állás megnyi
tását indítványozta. Az ügyész és az elnök rámutattak arra, hogy 
a javaslat az alapszabályok megváltoztatása révén realizálható 
csak, így a közgyűlés megbízta a választmányt, vizsgálja felül az 
indítványt, és amennyiben helyesnek találja, az esetleges egyéb 
változtatásokkal együtt dolgozza át az alapszabályokat, hogy a 
következő közgyűlés megvitathassa.66



A választmány 1904. június 1-i ülésén az alapszabályok módo
sítása tervezetének elkészítésével az elnököt, az ügyészt, a titkárt 
és Vértesi Károly választmányi tagot bízta meg.67

A következő évben megtartott közgyűlésen ismét napirenden 
voltak az alapszabályok megváltoztatásával kapcsolatos kérdések. 
Roediger Lajos indítványát a segédmúzeumőri állás megnyitásá
val kapcsolatban nem támogatta a választmány; egyfelől a Tár
sulat anyagi helyzetére való tekintettel, másfelől nem tartotta 
helyesnek az anyag rendszerezésével járó felelősség megoszlását; 
különben is folyamatban volt a szakszerű rendszerezés, s ha az 
elkészült, a múzeumőr munkája is könnyebb lesz. A közgyűlés 
egyetértett a választmány ajánlatával.68

A választmány ugyanakkor javasolta, hogy miután a Társulat 
működési köre kiszélesedett, szervezete is némileg megváltozott, 
az alapszabályok nyelvezete is helyesbítést kíván, foglalkozzon a 
közgyűlés az általa eszközölt módosításokkal. A vita során ki
alakított végleges szöveg fölterjesztését a belügyminisztériumhoz 
az elnökségre bízta a közgyűlés.69

Az 1905. július 1-i választmányi ülésen az elnök bejelentette, 
hogy a módosított alapszabályokat elküldték a belügyminiszté
riumhoz.70

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége időköz
ben elhatározta, hogy a hatáskörébe tartozó összes intézmények 
számára — „szervezetünknek lehető egyöntetűvé tétele czéljából” — 
egy alapszabálymintát dolgoztat ki, melyről a Történelmi Társu
latot is értesítette. Visszajuttatván az 1905-ben elkészített alap
szabályokat, utasította a Társulatot, hogy amíg a szabályzatmin
ták elkészülnek, a régi alapszabályok szerint folytassa működését.'1

A Főfelügyelőség az alapszabálymintákat 1908-ban dolgozta ki, 
és el is juttatta az érdekelt intézményekhez, így a Történelmi 
Társulathoz is.72 A ránk maradt dokumentumok, valamint az Év
könyvekben megjelent jegyzőkönyvek (közgyűlési, választmányi ülé- 
si) alapján az alapszabályokról utoljára az 1908. évi működésről 
szóló titkári jelentésben olvashatunk. A megküldött minták alap
ján a választmány egy bizottságra bízta az új alapszabályok ki
dolgozását. Sem az évi rendes, sem pedig egy rendkívüli köz
gyűlés a továbbiak során nem foglalkozott többé ezzel a kér
déssel.73 Mivel a Társulat az addigi gyakorlat alapján folytatta 
tovább tevékenységét, és lényeges átszervezési kísérlet sem tör
tént az elkövetkező években, valószínű, hogy az új alapszabályok 
elkészítése sem vált szükségessé.



III. F E J E Z E T

A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT TEVÉKENYSÉGE, 
MŰKÖDÉSI KÖRE 1883-TÓL 1918-IG

A Történelmi Társulat működési körét az alapszabályok 3. pa
ragrafusa szabályozta, és lényegében az ott felvázoltak alapján 
dolgoztak a működő tagok a megalakulástól az első világháború 
befejezéséig. Mint ahogyan első elnöki megnyitó beszédében Czir- 
fusz Ferenc megállapította: „Bács-Bodrogh vármegye Történelmi 
Társulata nem mozog (...) tágas körben, — nem öleli fel a vi
lágra szóló eseményeket, sőt még a hazai történettel sem fog
lalkozik tüzetesen, mert társulatunk csakis a helyi történet meg
írásával, illetve adatok összegyűjtésével foglalkozik. (...) mi egye
dül megyénk történetéhez gyűjtjük az anyagot, ez okból a me
gyei, községi, városi és családi levéltárakat kutatjuk; összeszed
jük az itt talált régi pénzeket, fegyvereket és urnákat, megőriz
zük a megye fiai és leányainak emlékét, kik a megye szellemi 
és anyagi jólétét előmozdították, szóval minden irányban keres
sük azon pontokat, melyekről a múltba és a jövőbe bepillantha
tunk. Ezt követeli tőlünk a nemzeti géniusz, mely mindenkit ha
zafias tettekre buzdít (.. .).;m

A helytörténeti kutatás magába foglalta a vármegye múltjá
nak felderítését az őskortól a kiegyezésig (azon túl csak statisz
tikai adatokat közöltek a közreműködők a gazdasági, társadalmi 
stb. élet alakulásáról), 1900-tól kezdve pedig jelentős helyet ka
pott az etnográfia is a Társulat tevékenységében.

A megalakulás pillanatában elsősorban a tudományos célki
tűzések megfogalmazására törekedtek, azonban hamarosan a kor 
ideológiai igényeinek megfelelően, egyenrangú követelményként 
jelentkezett a hazafiasság hangoztatása, amely a magyarság szel
lemi fölényének, szupremáciájának mindenáron való bizonyítását 
tartalmazta. Dudás Gyulának a Pesti Hírlapban közzétett cikke, 
melyet a Zombori Hírlap is közölt 1888-ban, már ilyen szemszög
ből szólt a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat megala
kításának szükségességéről: „Ideje volt elvégre, hogy a külön
böző nemzetiségek által lakott Bácskaságon is alakuljon valamely 
kultúregyesület, a mely kizárólag tudományos czélokért küzdjön



s a magyar tudományos szellem supremáciáját biztosítja. És erre 
nézve egy történelmi társulatnál sémi sem kínálkozott alkalma
sabbnak, mert ez nemcsak a legnépszerűbb s a leglokálisabb ér
dekű tudományágat műveli, banem [hanem] mert leghathatósabb 
eszköz arra is, hogy a lakosság hazafias szelleme öregbítessék.” 
Szerinte kettős célt szolgálhat a megalakított Társulat: a hely- 
történeti ismeretek gyarapítását és a hazafias szellem ébreszté
sét. „Ilyen egyesületre itt régóta nagy volt a szükség, mert bár 
a magyarság számban és erőben a többi nemzetiségeket rég túl
szárnyalta is, mindazáltal nem volt eddig egyetlen oly faktor 
sem a mely a magyar tudományos szellem révén iparkodott volna 
újra meghódítani ezt a vidéket, melyet a magyar eke egyszer már 
meghódított.”

Az idézett cikk a továbbiakban a központi tudományos körök 
támogatására apellál, mondván, hogy a Társulat tevékenysége nem
csak vidéki érdek, hanem közvetve „országos jelentőségű” .75

Kissé meglepőnek tűnhet, hogy éppen Dudás Gyula tollából 
erednek a fenti sorok, aki családi kapcsolatok révén zentai szer- 
bekkel (Vujic) állt rokonságban, és 1894-ben egy zentai szerb ba
rátjának biztatására a szerbek történetéről írt értekezést. Azon
ban ha a cikk utolsó bekezdéseit olvassuk, és tudjuk azt, hogy 
a cikk írásakor a Történelmi Társulat a közösség anyagi támo
gatását még nem élvezte, csak az alapító és pártoló tagok be
fizetéseiből fedezte a tevékenységével járó költségeket, s tudjuk 
azt is, hogy a szellemi élet előmozdítására ebben a korban csak 
akkor áldoztak tetemesebb összeget, ha az politikai célokat szol
gált a magyar nemzeti művelődés feltétel nélküli kiszolgálója
ként, akkor Dudás írását kevésbé tartjuk meglepőnek, mivel mun
kásságát ismerve tudjuk, hogy számára a közművelődés érdeké
ben kifejtett tevékenység mindenkor az első helyen állott.

A Dudáséhoz hasonló programadó cikkek száma kevesebb, mint 
ahogyan elvárnánk. 1897-től kezdve a közgyűléseken elmondott 
elnöki megnyitó beszédek időnként tartalmaztak olyan részeket 
is, amelyek igyekeztek kijelölni, felvázolni a Történelmi Társu
lat további feladatait. Ezekben a beszédekben a hazafiasság han
goztatása a munkára való buzdítás, serkentés egyik formája volt, 
különösen azokban az időkben, amikor a működő tagok szak- 
dolgozatainak száma megcsappant, s a szerkesztő csak nagy ne
hezen tudta összeállítani az Évkönyv soron következő füzetét. 
Mivel a társulatban folyó helytörténeti kutatás nem a francia—an
gol pozitivizmus társadalomátformálást célzó törekvései jegyében,



hanem „a szaktudományokra, a részletterületekre korlátozó német 
pozitivizmusában fogant, amely „a tárgyszerűség s a tényszerű
ség, a pártatlan objektivitás látszatát, tudatát és viszonylagos le
hetőségeit'' kínálta cserébe a kutatások „tárgyi eredményeinek 
társadalmi, politikai, ideológiai értelmezése ( . . . ) ” ellenében, ez 
esetben is érvényes az a megállapítás, mely szerint: „Ennek fe
jében viszont az államhatalom képviselői nemcsak megtűrték, de 
nagy anyagi, publikálási lehetőségéhez s bizonyos hivatalos meg
becsüléshez is juttatták (...) a racionalista s »materialisztikus« 
felfogásban és módszerrel" dolgozó kutatógárdát, amelynek „még 
az uralkodó osztályok nacionalizmusát sem kellett mindig köz
vetlenül kiszolgálnia".76 így érthető, hogy a Történelmi Társulat 
esetében a hazafiasság hangoztatása nem volt egyenértékű pld. 
a magyar közművelődési egyesületek nacionalista törekvéseivel, 
hanem arra szolgált, hogy a működő tagokat még aktívabb mun
kára ösztönözze, fokozza az ügy iránti lelkesedést, miután az adek- 
vát anyagi juttatásokra nem volt meg a lehetőség.

Közvetlenül a megalakulás után az alapszabályok 3. pontjában 
feltüntetett feladatok közül a felolvasó ülések megnevezését és 
a hírlapok gyűjtése céljából közzétett felhívás megszövegezését 
irányozták elő a Társulat tagjai. A felolvasó ülések egybeestek 
az évi rendes közgyűlésekkel, és 1885-től az Évkönyv megjele
nésekor az elhangzott írásokat a füzetekben is közzétették. Kez
detben 3— 4 értekezés is szerepelt a közgyűlések utolsó pontja
ként, 1896-tól kezdve azonban egy-egy szakdolgozat került meg
vitatásra, amelyet előzőleg a választmányi ülésen jelöltek ki. Egy- 
egy felolvasott dolgozat írója gyakran így nyert felvételt a mű
ködő tagok sorába.

A megyei hírlapok már a Társulat megalakulása előtt is több
ször teret adtak helytörténeti cikkeknek. Többek között ezért 
is döntött úgy a választmány, „hogy a megyei hírlapokat, [úgy 
is] mint a jelenkor történetének megbecsülhetetlen anyagkészle
tét, a jövő számára gondosan gyűjteni és megőrizni fogja (...)", 
s ennek érdekében Margalits Ede Felhívást írt, melyben arra kér
ték a hírlapok szerkesztőit, hogy az általuk kiadott újságokból 
juttassanak el egy-egy tiszteletpéldányt a Történelmi Társulathoz.77 
ily módon vetették meg az alapjait a Társulat könyvtárának, amely 
idővel az adományok, vásárlások és a csereviszonyok kialakítása 
révén gazdag gyűjteménnyé fejlődött.

Az első választmányi ülések a múzeumalapítás kérdésével is 
foglalkoztak. Ismét Margalits Edét mint a Társulat titkárát bíz



ták meg a szervezéssel kapcsolatos teendők lebonyolításával. Mint 
titkári jelentésében megjegyezte: „A múzeumi éremgyűjtemény 
igénytelen alapjául a társulatnak egy IV-ik Béla magyar király 
korából származó rézpénzt adományozván, társadalmi úton, köz
vetlen felkérés folytán igyekeztem odahatni, hogy a szerény kez
det minél gyorsabban és minél szebben gyarapodj ék.”7*

Ezek után a megyei hírlapokban ismét egy felhívást tett köz
zé az alakítandó múzeum érdekében, megjelölvén annak főbb 
osztályait is. A felhívás eredményeképpen hamarosan számos ré
giség gyülemlett fel a Társulat amúgy is szűk helyiségében. Ezek
nek a tárgyaknak rendezését, katalogizálását elvégezvén, 1904-ben 
végre megnyithatták a megyei múzeum kapuját a nagyközönség 
előtt is.

Várkonyi Ágnes „Thaly Kálmán és történetírása” , valamint „A 
pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban” című mű
veiben79 a pozitivizmus magyarországi útjait elemezve kimutatta, 
hogyan módosultak a hivatalos történetírás képviselőinek a né
zetei 1871 után, amikor megbukott a párizsi kommün. Míg a hat
vanas években Pauler Gyula pld. elítéli azt a tévhitet, hogy „a 
történeti elbeszélést levéltárral, okmány gyűjteménnyel (...), re- 
gesztákkal lehet pótolni” , mondván, hogy a történetírás célja nem 
az, „hogy bemutassa, milyen leveleket írtak egyes eseményekről, 
hanem, hogy feltárja »mikép történtek ezen események«” , addig 
az első proletárdiktatúra bukása után előző véleményével hom
lokegyenest ellenkező véleményen van, amikor a magyarországi tör
ténetírás egyetlen járható útját az adatgyűjtésben jelöli ki. „A 
pozitivizmus hatásáról a történetírásra” című akadémiai székfog
lalójában még arról folytatott eszmecserét, hogy tudósaink kö
zül legtöbben a napszámos munkáját végezve, az anyagot gyűjtve, 
azt némileg formába öntve, már azt hiszik, „hogy a történetírás 
minden követelményének eleget tettek. Azonban alapos, kime
rítő, a legapróbb részletekig menő tudás, mégiscsak az első és 
igen alacsony foka a történetírásnak” . Annak ellenére, hogy el
ismerte azt, hogy a magyar történetírásban ebben az időben még 
küzdeni kellett az anyaggal, a csak pusztán adatokat egymás mel
lé rakosgató történetírót elítélte. Pauler Gyula elvei lényegében 
módosultak a párizsi kommün után — „amely a magyar történé
szek nagy részét a megtorpanásra, a simább, veszélytelenebb út 
keresésére ösztönözte” — , amikor „a pozitivista szemlélet világ
nézeti tartalmával” a módszert állította szembe, állítván: „korai 
lenne még azt kutatni nálunk, hogy mi miért történt (...), elég,



ha tisztába jövünk, mi és hogyan történt. A tényeket kell felku
tatnia és az adatokat összehordania a magyar történettudomány
nak/' Szerinte az, aki ennél többet akar, mint Zsilinszky Mihály, 
az „a történelemből filozófiát csinál".80

De nemcsak a párizsi kommün bukása, hanem Magyarország 
1867 utáni társadalmi és politikai életének alakulása is hatással 
volt a hivatalos magyar történészek világnézetének módosulásá
ra. A félfeudális állam „nemesi alapú szerkezete", amelyben a 
„dzsentri-megszabta" életforma, mentalitás volt a mérvadó,81 és 
„ahol a gazdasági, társadalmi viszonyok számtalan területén to
vább él[t], sőt burján[zott] a feudalizmus",82 ahol a nemzet és 
haladás útjai kettéváltak a kiegyezés után,83 és „a magyar tudo
mány első kötelessége a nemzetiség védelme szolgálata" kellett 
hogy legyen,84 mindez hatással volt arra, hogy a hazai történet- 
tudomány a pozitivista tudományosság módszereit ugyan követ
ve, tartalmában gyakran volt „a feudális-konzervatív felfogás, a 
forradalmi romantika és a késői köznemesi romantika"85 törté
netszemléletének hangadója. Ez a fajta szemlélet nem tagadta 
teljes egészében a fejlődést, a teljes haladás gondolatát azon
ban elvetette, mondván: „minden új vívmány a múltból születik 
s átvesz valamit az általa meghaladott korból, intézményből vagy 
társadalomból. A középnemesség tehát, mely a múltban jelentős 
politikai szerepet vitt, most is hivatott a vezetésre — lét jogo
sult tehát a közép- és főnemesség politikai szerepe, függetlenül 
a kapitalista fejlődéstől."86 Mindez pedig azért volt lehetséges Ma
gyarországon, mert a polgári átalakulás nem volt teljes. Az adott 
társadalmi, politikai és gazdasági viszonyokba való beilleszkedés 
révén ez a réteg is a „kompromisszumos kétarcúság"87 bélyegét 
viselte magán, amely a korszak tudományos életében is vissza
tükröződött. így történhetett meg az, hogy pl. a Bács-Bodrog 
vármegyei Történelmi Társulat munkatársai is, függetlenül attól, 
hogy „a jó értelemben vett polgári öntudat kezdettől fogva sze
repet játszott" az általuk prezentált történetírásban,88 mégis gyak
ran a Thaly Kálmán által is megfogalmazott célkitűzések jegyében 
— „a jelen nemzedék feladata a közvetlen búvárlat és egyes mo- 
nográphiák írása"89 — dolgoztak a helytörténeti kutatások terén.

A monográfiaírás divatja, amely a XIX. század utolsó har
madában majdhogy főfeladatává nem vált a vidéki történelmi tár
sulatok tevékenységének is, azt kellett hogy bizonyítsa, „hogy a 
nemzet ezeréves messzekiható emlékünnepe alkalmából a tudo
mányos világ büszkén tekinthet azon hangyaszorgalmú működésre,



mely oly rövid idő alatt annyi jeles munkát adott át a fogalom
nak ( . . A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat is, a 
megalakulástól számított hét év múlva tervbe vette a megyei mo
nográfia megírását. Sikerült is elkészíteni a millenniumi ünnep
ségek idején.91

1885 folyamán indította meg a Társulat az Évkönyvet is, mely
ben a működő tagok szakdolgozatai mellett az intézmény bel- 
életét visszatükröző jegyzőkönyveket is közzétették, valamint a 
gyűjtemények gyarapodásáról készített nyilvántartást. E két utób
bi alapján a mai kutató könnyebben tudja rekonstruálni a Tör
ténelmi Társulatban kifejtett tevékenységet. Ugyancsak ekkor fog
lalkoztak közelebbről a régészeti ásatások kérdésével. Mivel ezek 
a munkálatok a Társulat vagyoni helyzetével álltak szorosabb ösz- 
szefüggésben, a rendszeresebb kutatás csak akkor realizálódhatott, 
amikor a Főfelügyelőség állami segélyt juttatott erre a célra. 
Addig a munkatársak vagy saját költségükön, vagy pedig csak 
minimális összegek ellenében végeztek kisebb-nagyobb ásatásokat.

A Zombor és Vidéke hasábjain Dudás Gyula 1886 folyamán 
Zombor város monográfiája megírásának eszméjét vetette fel, 
azonban a Társulat ülésein nem foglalkoztak behatóbban ezzel 
a kérdéssel.92 Mindössze az 1902. évről szóló titkári jelentés em
lítette meg, hogy dr. Grüner Samu választmányi tag „foglalko
zik Zombor monográfiája eszméjével s a helyi történelemmel fog
lalkozók figyelmét fölhívta ily irányú tanulmányokra” .93

A vármegyei levéltár rendezése is a Történelmi Társulat fel
adatai közé tartozott. Ugyanis 1888-ban Iványi István alelnök en
gedélyt kért arra, hogy a megyei levéltárban rendezetlenül he
verő régi iratokat tanulmányozhassa és felhasználhassa.94 Gros- 
schmid Gáborhoz intézett egyik levelében arról számolt be, hogy 
az alispán megígérte: támogatni fogja a levéltári ügyet, mert „dol
gozatokra anyagot csak is levéltárból szerezhetni; egyéb anyag 
már nagyon is fel van már használva és dolgozva — és talán 
a tárgy hiánya ritkítja az írók számát is. Magam is kifogytam 
már és ha repetálni (...) nem akarok, amihez nincsen kedvem, 
sokáig már én sem vihetem” .95 A vármegyei monográfiát sem ír
hatták meg anélkül, hogy a régi levéltár anyagát ne ismerték 
volna, ezért Iványi kérelmét „megyei történelem felderítése érde
kében” megjelöléssel továbbították az alispáni hivatalhoz. A tör
vényhatósági bizottság 1889. június 28-i keltezésű 450. számú ha
tározata elrendelte a levéltár rendezését, és engedélyezte rá a 
kellő költségeket. Ezt a határozatot a belügyminisztérium is jó



váhagyta. Előbb Iványi Istvánt, majd pedig Dudás Gyulát bízták 
meg a feladattal.96 Iványi 1889. augusztus 13-i keltezésű levelé
ben arról írt, hogy a vármegyei levéltár rendezése nagyon fárad
ságos munka, három évig is eltarthat, a vármegye meg, úgy lát
szik, ingyen akarná azt elvégeztetni. A Zomborban való tartózko
dás nagyon költséges, „Teszek amit tehetek — de mindennek van 
határa” — írta többek között. A probléma egyedüli megoldását 
abban látta, hogy a dokumentumokat szállítsák Szabadkára, ahol 
átnézné, rendezné és utána visszaküldené őket Zomborba.97 Vissza
emlékezéseiben erről így vallott: „A vármegyei levéltár kutatása 
azon kitüntetéssel járt, hogy a vármegye engem, aki akkor a 
vármegyei történelmi társulat alelnöke voltam, a vármegye levél
tári bizottságába is beválasztott, és hogy a vármegyei régi iromá
nyokat, ami talán páratlan eset az országban, Zomborból láda
számra hozattam Szabadkára és itt dolgozva áttanulmányoz
tam (...) Élvezettel folytattam e munkálatokat, mígnem szemem 
felmondta a szolgálatot, s kénytelen voltam az utolsó ládát csak 
félig feldolgozva visszaküldeni.”98

A vármegyei levéltár rendezését a továbbiakban Dudás Gyula 
végezte 1899-ig, amikor is budapesti királyi tanfelügyelővé nevez
ték ki. A megyei közgyűlésen vezetett jegyzőkönyv tanúsága sze
rint Dudás helyett nem találtak megfelelő személyt, így a levéltár 
további gondozása félbemaradt.99

A Történelmi Társulat vezetősége, annak érdekében, hogy a 
működő tagokat munkára serkentse, 1888 folyamán kilátásba he
lyezte az Évkönyvben megjelenő legjobb szakdolgozatok meg ju
talmazását. Czirfusz Ferenc választmányi tag az 1888. március 11-i 
közgyűlésen ugyanis azt javasolta, hogy a Társulat tűzzön ki pá
lyázatot, s a megye múltjáról megírt három legértékesebb írást 
pénzjutalomban részesítse egy erre a célra megválasztott bizott
ság. Az indítványt a fenti módosítással elfogadta a közgyűlés. 
A következő évben ki is osztották a jutalmakat. Iványi István 
és Dudás Gyula egy-egy dolgozatát összesen kilenc 20 frankos 
arannyal díjazták. Thim Józsefet pedig dicséretben részesítették.100

Anyagi helyzeténél fogva a Történelmi Társulatnak az elkövet
kezőkben nem állott módjában a legjobb értekezéseket pénzbeli 
jutalommal honorálni.

Erre a korszakra esik a Társulat csereviszony-hálózatának ki
építése a vidék és a főváros történelmi és régészeti társulatai
val, melynek alapján a kiadványok cseréje révén a Társulat könyv
tári állománya gyakran gyarapodott értékes, a kutatás számára



rendkívül hasznos szakkönyvekkel. A tiszteletbeli tagnak meg
választott Pesty Frigyes, Oltványi Pál és Szentkláray Jenő ezt 
az akciót hathatósan előmozdította.101 A csereviszony-hálózat év
ről évre bővült, s ez lehetővé tette azt, hogy a szakmunkák vá
sárlására kevesebbet kellett tervezni az amúgy is szűkre szabott 
pénzügyi keretben.

A dokumentációs anyag tanúsága szerint 1898-ra megszaporod
tak a társulati teendők. Számos felvilágosítással szolgált az egye
sület hatósági és privát megkeresések, kérelmek ügyében, me
lyek történeti, régészeti, családtörténeti, címertani kérdésekre vo
natkoztak.102 Országos jellegű bizottság alakult a helynevek egy
séges törzskönyvezése céljából, s ennek munkájában a Társulat 
is közreműködött. A Dudás Gyula által kidolgozott helynévtárt 
véve alapul, a Társulat által kinevezett bizottság (Czirfusz Fe
renc, Dudás Gyula, Grüner Samu, Mihályi János, Pozsonyi Béla) 
elkészítette és rendeltetési helyére juttatta a szükséges javasla
tokat a vármegyei helynevekkel kapcsolatban.103

Még mielőtt a Műemlékek Országos Bizottságának átirata meg
érkezett volna, a vármegye területén meglevő műemlékek lajst
romának felülvizsgálása, illetve kiegészítése céljából, az 1900-ban 
megválasztott új választmányi tag, Gozsdu Elek felhívta a Tár
sulat figyelmét arra, hogy a Zombor város területén levő építé
szeti emlékeket vegyék számba és rajzoltassák le. A választmányi 
ülésen úgy határoztak, hogy a Társulat anyagi viszonyaitól füg
gően ezen a téren is megkezdik a munkálatokat. Az 1902. május 
1-i választmányi ülés jegyzőkönyve arról számol be, hogy Juhász 
Árpád lett a Társulat illusztrátora, ugyanakkor fényképfelvétele
ket készítettek a vármegyei történelmi emlékekről, s albumot 
állítottak össze belőlük.104

A Műemlékek Országos Bizottságának kérésére Roediger La
jos múzeumőrt bízták meg a műemlékekről szóló jelentés elkészí
tésével. A jelentés 1901-ben el is készült.105

Czirfusz Ferenc 1901. január 13-án mondott elnöki megnyitó 
beszéde teljes egészében a Társulat működési körével foglalko
zott, s tevékenységének kiszélesítését szorgalmazta. Megállapította, 
hogy a Társulatnak minél több szakavatott működő tagra van 
szüksége, hogy a célkitűzésekben felvázolt követelményeknek ele
get lehessen tenni. Szólt arról, hogy az Évkönyvek cikkeiben fel
dolgozott témák ne csak a régmúlt eseményekre vonatkozzanak, 
hanem foglalkozzanak az írók a jelen állapotokkal is, a kultúra, 
a gazdaság, az ipar, a kereskedelem, a közigazgatás, a törvény



kezés stb. kérdéseivel. Végezzenek összehasonlítást a múlt és a 
jelen viszonyaival kapcsolatban. Konkrét feladatokat jelölt ki a 
természetrajz, földrajz, vízrajz, a közegészségügyi állapotok kö
réből, melyekkel mind foglalkoznia kell a Társulatnak. S a XX. 
század elejéről lévén szó, amikor a szocializmus eszméi is kezd
ték éreztetni hatásukat a vármegye területén, Czirfusz számon 
kérte az olyan munkákat is, melyek azt taglalják, hogyan lehet
séges az, hogy noha a vármegyei terület 18%-át teszi ki a nagy
birtok, mégis „ennek daczára, miért üté föl fejét itt is a szocia
lizmus és miért fordul elő a kivándorlás ?”106 Szólt a munkás-cse
léd segítőpénztárakról; „ez utóbbi azért is nevezetes, mert ed
dig a munkások különböző szocialista kasszákba fizették meg
takarított filléreiket” .107

Czirfusznak ez a beszéde azért is jelentős, mert az elnökség
ről való leköszönése alkalmából hangzott el, s mintegy útravaló- 
ként még egyszer hangsúlyozta a sok tennivalót, amely a tagságra 
vár, miután ő már nem lesz (1901. április 29-én hunyt el); s te
hette ezt mint a vármegyei történetírás egyik megalapozója, hi
szen negyed századon át volt Baján történelemtanár, majd pedig 
18 évig a vármegyei közoktatás vezetője, a Történelmi Társulatnak 
megalakulásától kezdve választmányi tagja, s végül három évig 
elnöke.108

Egyik visszatérő motívum beszédeiben annak a hangsúlyozása, 
hogy „gondoskodnunk kell már most a jövőről és megőrizni a 
jövő számára azt, a mit a jelenben lehet” . Ezért szeretné ha a 
Társulat megszívlelné „Hevesi Józsefnek az időmúzeumra vonat
kozó indítványát: fonográf segítségével a beleszóló hangját és sza
vait örökítsük meg” .109

Mindamellett, hogy a Történelmi Társulat működő tagjainak 
kis csoportja majd harmincöt éven át dolgozott lankadatlan lelke
sedéssel és kitartással, a Czirfusz által felvázolt feladatok egy 
részét mégsem tudta elvégezni, hiszen sem anyagiakban, sem szel
lemiekben nem állt úgy ez az intézmény, hogy az elképzeléseknek 
ezzel a széles skálájával minden téren sikeresen megküzdhetett 
volna. Ettől függetlenül, elért eredményeik nagyok voltak, s el
mondható, hogy „Hallatlan mennyiségű régi anyagot tártak föl, 
tettek közzé, számos tárgyi összefüggést — fontosat és nem fon
tosat egyaránt — derítettek f e l . ..  A szintézis azonban (...) el
maradt .. .”110

Az 1901. évről szóló titkári jelentés hírt ad arról is, hogy a 
Társulat tevékenysége kibővült a rendszeres néprajzi kutatások-



kai. A kezdetben szerény keretek között megszervezett gyűjtést 
a továbbiakban a Főfelügyelőség által adományozott évenkénti 
300 korona révén sikerült jelentékeny kutatási területté bővíteni.111

A Történelmi Társulat minden alkalommal részt vett a várme
gyei jubileumok előkészítésében és az ünnepségek lebonyolítá
sában.112

A Társulat 1908. május 31-én ünnepelte fennállásának 25. év
fordulóját. Ebből az alkalomból adták ki az addig megjelent Év
könyvek tartalommutatóját, valamint a régiséggyűjtemények ké
pes kalauzát.113

A Borovszky-féle monográfia, mely 1909. folyamán látott nap
világot, szintén tartalmazta a Történelmi Társulat tagjai kutató
munkájának eredményeit. Felhasználták az 1896-ban kiadott Egye
temes Monográfia anyagát, s a Társulat kilenc munkatársa vett 
részt néhány fejezet megírásában.

A nemesi-romantikus historiográfia értékkategóriáinak elemei 
közé sorolta Várkonyi Ágnes többek között a nagy egyéniségek
ről írott életrajzokat is.114 A Hadik Andrásról, a báró Kray család
ról, dr. Podmaniczky Józsefről stb. írt értekezéseket ezeknek a 
követelményeknek megfelelően írták a szerzők, mint ahogyan a 
Vojnovitsokról, Latinovitsokról írt dolgozatok is a korabeli divatos 
családtörténetek számát gyarapították. Ebből a szemszögből ítél
hetjük meg Iványi István indítványát, aki az országos hírnevű 
nevezetesebb egyének életrajzi adatainak összegyűjtését indítvá
nyozta, éspedig azokét, akik a vármegye szülöttei voltak, vagy 
pedig a vármegyében meghonosodván, fejlődését jelentősen elő
segítették. A javaslattal a választmánynak kellett volna behatób
ban foglalkoznia, ám erre, valószínűleg a világháború kitörése mi
att, már nem került sor.115

A világháború alatt a Történelmi Társulat működési köre egyre 
inkább szűkült. Működő tagjainak jelentős részét elveszítette (Gu- 
bitza Kálmán, Bellosics Bálint, Iványi István stb.), a szakdolgo
zatok mindössze egy füzetben jelentek meg. Megvonták a Társu
lattól az állami segélyt is, úgyhogy mind anyagiakban, mind pe
dig szellemiekben megfogyatkozva a háború befejezéséig műkö
dött ugyan a Társulat, de számottevő eredmények, sikerek már 
nem születtek ebben a korban. Azok, akik megmaradtak, inkább 
a már felgyülemlett anyag rendezésén fáradoztak, és egy békésebb 
kor eljövetelét várták. A gyűjtemények nagy részéről kimutatást 
készítettek, s a velük kapcsolatos beszédes számadatok bizonyít
ják, hogy az elmúlt 35 év önzetlen fáradozása nem tűnhet el 
nyomtalanul.116



IV. F E J E Z E T

A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT ANYAGI FORRÁSAI

A Történelmi Társulat anyagi forrásairól és vagyonáról az 1884- 
ben jóváhagyott alapszabályok 27. és 28. paragrafusa rendelke
zett. Ezek szerint a jövedelmet az intézmény tagdíjakból, alapít
ványokból és adományokból valósította meg. A tagdíjak összegét 
évenként 3 forintban állapították meg. A kiadások fedezésére a 
tagdíjat, valamint az alapítványok kamatjait fordíthatták csak, 
míg az alapítványösszegeket letétbe kellett helyezni.

A múzeum számára összegyűjtött régiségek, okmányok, köny
vek, műtárgyak stb. képezték a Társulat vagyonát.

A tagdíjat a Társulat pénztárosa gyűjtötte be. A titkári és 
pénztári jelentések évről-évre a rendszertelen tagdíjbefizetésekről 
adtak hírt; a hátralékos tagdíjak összege gyakran meghaladta a 
100 forintot is. Zárszámadáskor, melyet a számvizsgáló bizottság 
terjesztett be elfogadásra a közgyűlésnek, rendszerint le kellett 
írni ezeket az összegeket.

A választmány minden év elején költségvetési tervezetet állí
tott össze, melyet szintén a közgyűlés szentesített.

Az alapszabályok paragrafusai nem rendelkeztek afelől, hogy 
a kinnlevő követeléseket milyen módon hajthatja be a Társulat. 
Az 1892. április 19-én megtartott közgyűlésen határozat született, 
hogy a jövőre nézve az újonndn belépő tagok olyan aláírási ívet 
kapnak, melyen jelzik, hogy a belépés 3 évre kötelező, „és hogy 
a belépő tag eshetőleges hátralékainak behajtására nézve aláveti 
magát a zombori közs. bíróságnak. Az ekként kiállítandó alá
írási ívek megszerkesztésével a társ. ügyész és pénztáros bízatik 
meg” .117 Erre azért volt szükség, mert a Társulat taglétszáma 
ebben az időben állandóan csökkent, a be nem fizetett tagdíjak 
összege is egyre növekedett. A Társulatnak, ekkor még nem lévén 
más állandó pénzforrása, valamilyen módon biztosítania kellett 
a tevékenységével járó minimális költségeket.

Az 1897. évi december 29-i közgyűlésen elmondott elnöki meg
nyitó beszédből tudjuk, hogy a Társulat „14 évi fennállása alatt 
nem tudott megizmosodni, mert alapító, működő és pártoló tag



jainak száma összesen alig haladja meg a százat, pedig ennyi 
év elég lehetne arra, hogy szerény működésünket legalább me
gyénkben számosabban felismerj ék” .118 Már elkészült a várme
gye egyetemes monográfiája, melynek előállítását és kiadását a 
törvényhatóság finanszírozta, és amelyet lényegében a Történelmi 
Társulat működő tagjai készítettek, de magának az intézmény
nek ebből csak annyi haszna volt, hogy a menet közben összegyűj
tött és feldolgozott anyag egy része az Évkönyvekben is napvilá
got látott. A monográfia megírására előirányzott pénzösszegek a 
folyamatos kutatómunkát biztosították ugyan, de a Társulat anya
gi helyzete nem javult. Miután a monográfia megjelent, fennállt 
az a veszély, hogy a rendelkezésre álló pénzösszegek a továbbiak
ban nem lesznek elegendőek a tevékenységgel járó kiadások fe
dezésére, és a Társulatnak meg kell szűnnie, holott az a tény, 
hogy a monográfiát megírták, nem jelentette egyben azt is, hogy 
a további helytörténeti kutatások feleslegessé váltak.

A századforduló végére a vidék közművelődési életének fej
lesztése céljából megindított akciók lényege az volt, hogy a ma
gyarság szupremáciájárói hangoztatott teória gyakorlati megvaló
sítását kiterjesszék a kulturális életre is. A nemzetiségek által 
lakott területeken ekkor alakultak egymás után sorban a magyar 
közművelődési egyesületek, melyeknek az volt a feladatuk, hogy 
elősegítsék a nemzetiségek magyarosodását, és bebizonyítsák a 
magyar kultúra felsőbbrendűségét. Ez utóbbi célkitűzés megvaló
sítása érdekében a már meglevő művelődési intézményeket is 
csatasorba állították, s hogy a követelményeknek megfelelhesse
nek, anyagi segélyben részesítették őket.

E célból pl. a Bács-Bodrog vármegyei törvényhatóság köz
gyűlésén 1897. június 28-án olyan döntés született, hogy a 2%-os 
pótadóból 10 000 forintot tíz éven át a közgazdasági, közműve
lődési és jótékonysági alapba utalnak át.119

Ennek következménye lett, hogy a Történelmi Társulat, amely 
megalakulásától kezdve kultúrmissziós feladatot töltött be a vár
megye életében, 1897-ben megtartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
anyagi segélyt kér mind a magyar királyi vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumtól, mind pedig a törvényhatóságtól, nem téve 
függővé többé a tevékenységéhez szükséges jövedelem megvaló
sítását a befizetett tagdíjak összegétől.120

A Társulat 1898 januárjában juttatta el kérvényét a törvény- 
hatósági bizottsághoz, melyet az a március 29-én tartott évne- 
gyedes közgyűlésen tűzött napirendre. Határozat született, hogy



a törvényhatóság 100 forinttal lép az alapító tagok sorába, ugyan
akkor segély címén „egyszer s mindenkorra” 300 forintot szavaz
tak meg a Társulat számára. A döntésről jegyzőkönyvi kivonatban 
értesítették az érdekelteket. Ebben arról is szó volt, hogy utasí
tották az alispánt, hasson arra, hogy a vármegye községei pártoló, 
de még inkább alapító tagjai legyenek a Társulatnak.121

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége 1898. ok
tóber 21-i keltezéssel leiratot intézett a Társulathoz, melyben 
megalakulásának céljáról értesítette az intézményt. Mellékletként 
elküldték a nyomtatott szabályzatot is, melynek 10. paragrafusa 
arról szólt, hogy a Főfelügyelőség hatáskörébe azok az intézmé
nyek tartoznak majd, amelyek önként alárendelik magukat a 
szervezet főfelügyeletének. A kötelezettség ismertetése mellett 
arról is értesítették a Társulatot, milyen körülmények között le
het az állami segélyt megkapni. A leiratból többek között azt is 
megtudjuk, hogy a felügyelet alatt levő egyesületek kötelesek nyom
datermékeik 1— 1 példányát megküldeni, a felügyelő pedig minden 
évben meglátogatja a társulatokat, és ellenőrzi tevékenységüket.122

Az 1898. november 27-én megtartott választmányi ülésen ismer
tették a megjelentekkel a Főfelügyelőség leiratát, és úgy döntöt
tek, hogy javasolni fogják a közgyűlésnek az állami felügyelet 
elfogadását. E mellett szólt az a tény is, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumtól kért segélyt (300 forintot) a Főfel
ügyelőség révén megkapta a Társulat 1898 folyamán, felhaszná
lásáról pedig november 30-ig kellett elkészíteni a jelentést.123

A következő év elnöki megnyitó beszéde megelégedéssel kons
tatálta: „örömmel tapasztaljuk a haladást, melyet úgy szellemi, 
mint anyagi téren elérni sikerült.

Vajmi csekély volt az összeg, melyet eddig kutatásokra for
díthattunk, — de hála a Múzeumok felügyelősége — és a vármegye 
törvényhatóságának — mely tényezők, tetemesebb anyagi segély 
adásával lehetővé tették, hogy kutatások révén egyrészt várme
gyénk múltjára némi fényt derítsünk, másrészt kis gyűjteményün
ket szaporíthassuk. Most már az út meg van törve — haladjunk 
tovább a megkezdett ösvényen és a kitűzött czél elérése lehetővé 
válik.”124

A titkári jelentésben Roediger Lajos arról is szólt, hogy nem 
volt hiábavaló az elmúlt évek lankadatlan küzdelme, a felmuta
tott eredmények meghozták a Társulat számára a társadalmi el
ismerést. A 300 forintos segély lehetővé tette, hogy a Társulat 
működő tagjainak régi óhaját megvalósíthassák: a már kikuta



tott őstelepeken megkezdték az ásatásokat. Ugyancsak örömmel 
állapította meg a jelentés, hogy a Zombori Takarékpénztár is 50 
forinttal az alapító tagok sorába lépett, ugyanakkor adomány
képpen szintén 50 forintot utaltak át a Társulat számára.125

A Társulat anyagi helyzetét javította az a tény is, hogy La- 
tinovits Géza alelnök révén ebben az időben több nagybirtokos 
(gr. Chottek Rezső, Dungyerszky István, Szemző Gyula, gr. Teleki 
József, stb.) és egyházi személy (Császka György érsek, Fejér Gyula 
apátplébános) lett alapító tagja, többen pedig a pártoló tagok 
sorába kérték felvételüket.1“ Az állami segély ily módon mintegy 
ösztönzőleg hatott arra, hogy az eddig csak minél több jövede
lem megvalósításával törődő megyei birtokosság a közművelődési 
célok érdekében is kinyissa pénztárcáját. Hogy a vármegye pénz 
dolgában nem állt rosszul, mi sem bizonyítja jobban, mint a 
Zombori Takarékpénztár egyik értesítése, mely arról szólt, hogy 
a pénz bősége miatt az addigi 5% helyett az elkövetkezőkben 
csak 4,5% kamatot tud fizetni a letétbe helyezett összegekért.127

A vármegyei községek is tömegesen jelentkeztek a Társulatba, 
s mind az alapító, mind pedig a pártoló tagság száma ebben az 
időben erősen megnövekedett.128 Az alapítványok összege egye
denként 50 és 100 forint között váltakozott.129 Az 1899. évi tevé
kenységről szóló titkári jelentésből tudjuk, hogy a Társulatnak 
az év végén 33 alapító és 220 pártoló tagja volt, a takarékpénz
tárban elhelyezett alapítványi tőke pedig 1730 forintot tett ki.130

A következő évben a törvényhatóság 600 koronát utalványozott 
át a Társulatnak.131 A továbbiak során a segély összegét 500 és 600 
korona között határozták meg, de az adatok tanúsága szerint nem 
minden évben.

Az országos Főfelügyelőség 1900. július 31-i keltezésű leira
tában értesítette a Társulatot, hogy a zombori múzeum régiség
tárának gyarapítása céljából 600 koronát hagytak jóvá. A leirat 
szükségesnek tartotta arról is tájékoztatni az elnökséget: milyen 
irányelvek szerint történjék a segély felhasználása, valamint el
számolása addig, míg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
ezeket a kérdéseket rendeletileg nem szabályozza. „Az állami se
gély kizárólag a vallás-közoktatásügyi miniszter úr vagy az or
szágos főfelügyelőség által a miniszter előzetes tudatával kijelölt 
czélra használható fel. Ha a segély a czél közelebbi megjelölése 
nélkül általánosságban a múzeum vagy könyvtár gyarapítására en
gedélyeztetik; a gyarapítás alatt kizárólag az illető gyűjtemény 
anyagának növelése értendő, ami vagy közvetlenül vásárlás útján,



vagy — régiséggyüjteményéknél — közvetve, oly ásatások rende
zése által történhetik, melyek eredményétől a gyűjtemény gyara
pítása bizton várható.”132

Az ásatások megkezdése előtt részletes munkatervet kell csi
nálni, és hozzávetőleges költségvetés-előirányzatot kell készíteni. 
Az utazás, az utazáshoz szükséges tárgyak szállítási költségei, a 
munkálatokhoz szükséges tudományos eszközök beszerzésének költ
ségei, az igénybe vett külön szolgálatok díjazása stb. mind elszá
molhatók. Az ásatások vezetésével megbízott személy, méltányos 
kulcs szerint, szintén a segély összegéből fedezheti személyes szük
ségleteit. Az év letelte előtt jelentést kell készíteni az elért ered
ményekről és a segélyösszeg felhasználásának mikéntjéről. Az in
tézmény saját anyagi eszközeiből nem fedezheti a netalán föl
merült többletet, ellenben a Főfelügyelőség „gondoskodhatik ar
ról, hogy a fedezetlen összeg a következő évi állami segély szám
adásainak terhére irassék át” . Amennyiben a segély összegét nem 
használták fel teljes egészében a kijelölt célra, „a főfelügyelőség 
közbenjár a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztéri
umnál, hogy a mutatkozó maradványt az illető gyűjtemény czél- 
jaira esetleg más irányban lehessen felhasználni” .133

Az évi segélyt megújíthatja a Főfelügyelőség az előző években 
elért eredményektől függően, ezért kívánatosnak tartják azt, hogy 
a munkálatokról szóló jelentések előzzék meg az újabb segélyért 
való folyamodás benyújtását.134

Mindamellett, hogy az aláírási íveken szaporodott a jelentke
zők száma, tehát ezen a téren is a Társulat anyagi helyzetének 
javulása volt várható, az 1900. évről szóló titkári jelentés a pénz
tári adatok alapján kénytelen volt megállapítani, hogy a 234 pár
toló tag közül mindössze 125-en tettek eleget fizetési kötelezett
ségeiknek.135

Az Országos Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó intézmények 
az állami segély mellett olyan kedvezményekben is részesültek, 
mint amilyen a megjelent szakmunkák kedvezményes áron való 
megszerzése. Több esetben azonban ajándékképpen is megkapta 
a Társulat a könyveket.136

Az 1903-as év folyamán többszöri levélváltás történt az Orszá
gos Felügyelőség és a Történelmi Társulat elnöksége között. A 
Főfelügyelőség 34. számú leiratában bírálta az 1901. és 1902. évi 
állami segély felhasználásáról szóló múzeumőri jelentést: „Hivat
kozással azomban az államsegély elszámolása tárgyában adott ko
rábbi utasításaimra, kérem a tekintetes Elnökséget, hogy az ása



tásokból és egyéb beszerzésekből eredő múzeumi tárgyakról, a 
múzeumőr által bemutatott statisztikai kimutatás helyett, darab
szám szerinti, és lehetőleg a leltári számot és vásárlásoknál a 
vételár összegét feltüntető rendes lajstromot készítettni és azt 
a jelentést kiegészítésére f. évi márczius hó 31.-ig hozzám beter
jeszteni szíveskedjék. (...) a jövőben való miheztartás végett pe
dig azon óhajtásomnak adok kifejezést, hogy az államsegélyből 
eszközölt ásatások leletei a múzeumban, lehetőleg az ásatások be
fejezte után beszállítassanak, az egyes évi segély felhasználásakor 
a végleges jelentés csak az egyes ásatások vezetői összes jelen
téseinek beérkezése után, lehető világos és rövid, de áttekinthető 
fogalmazásban, a tudományos értekezésekbe való fejtegetések mel
lőzésével, a megfelelő számadásokkal és leltári lajstromokkal kel
lőleg felszerelve, ne a múzeumi őr által közvetlenül, hanem az 
egyesület vezetésére hivatott elnökség útján terjesztessenek az 
orsz. főfelügyelőség elé.”137

Ami az ásatások eredményeit illeti, a leirat megjegyezte, hogy 
az állami segély évi összegének majd 1/3-át olyan helyek feltá
rására fordította a Társulat, amelyeken az ásatás teljesen ered
ménytelen maradt. Márpedig „Szakszerű ásatások megindítása 
csakis oly helyeken van indokolva, ahol már előzőleg felszínre 
kerülő leletek biztos eredménnyel kecsegtetnek; s az ásatások 
sikeréhez mellőzhetetlen így is, hogy azok szakemberek vezetése 
alatt történjenek.”138

Éppen ezért az újabb ásatási tervezetet nem fogadta el a Fő
felügyelőség, kijelentvén, hogy csak a Roediger Lajos múzeumőr 
és a Cziráky Gyula gombosi segédlelkész által vezetett ásatáso
kat fogja ezentúl finanszírozni, valamint, a vajszkai tumulusokat, 
melyek a pusztulás veszélyének vannak kitéve.139

Az 1903. március 28-án tartott választmányi ülésen megvitat
ták a Főfelügyelőség idézett leiratát. Négy lényeges pontban fo
galmazták meg a választ, kijelentvén, hogy a bírálatot ennek 
ellenére mindenkor szívesen elfogadják. Megállapították, hogy a 
Történelmi Társulatnak nincsenek önálló, jól fizetett tisztvise
lői (az állami segély céleszköz, amely nem költhető tisztviselők 
fizetésére, e célra pedig más pénzforrásaik nincsenek). A mú
zeumőr gimnáziumi tanár, aki szabad idejében vállalta a reá
bízott feladatok elvégzését. Az egyesületnek nincsenek nagy te
kintélyű, szakavatott munkatársai; „nekünk úgyszólván csak buz
gó, lelkes és mindenekben megbízható műkedvelőink vannak; ám
de nem téveszthetjük szem elől, hogy ezeknek az ügybuzgó mű



kedvelőknek eddigi önzetlen működése teremtette meg azokat az 
eredményeket, a melyek már a tekintetes Főfelügyelőség mélta
tását is kiérdemelték” .140 Éppen ezért, ha csak az említett két tag 
által vezetett ásatások finanszírozását engedélyezi az Országos 
Főfelügyelőség, könnyen megtörténhet, hogy a munkatársak ön
zetlen érdeklődése teljes elsorvadáshoz vezet.

A jelentéssel kapcsolatos hibák korrigálását nem tudja március 
31-ig elkészíteni az elnökség, az idő rövidsége, a munkaerőhiány és 
a múzeumőr betegsége, valamint gyakorlati tájékozatlansága miatt. 
A múzeumőr április folyamán meg fogja látogatni a Nemzeti Mú
zeumot közvetlen tájékozódás céljából, és a gyakorlati ismeretek 
elsajátítása után készíti el a kért jelentést, melyet december 31-ig 
megküld az elnökség a Főfelügyelőségnek.141

A Főfelügyelőség elfogadta a magyarázatot, azzal a megjegy
zéssel, hogy amikor meghatározta a segély felhasználásával kap
csolatos irányelveket, nem akarta korlátozni az egyesület tevé
kenységét, még kevésbé akart beleavatkozni az egyesület beléle- 
tébe. Mindössze a társulat tudományos jellegét igyekezett meg
védeni az „amatőrködéstől” .142

A Történelmi Társulat munkatársai tehát mindvégig anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak, mivel az állami segélyt csak 
céleszközként használhatták fel, a Társulat többi bevételéből pe
dig nem futotta tiszteletdíjra. Ezért is mondhatta az elnök az 
1904. április 10-én megtartott közgyűlésen: „munkatársaink érdek
lődésének, fáradozásainak, erőfeszítéseinek ezen az esztendőn át 
is az önzetlenség volt az elsőrangú karaktere, de egyszersmind 
jutalma is. Még mindig nem tudjuk a mi derék napszámosaink 
munkáit, ha csak a legszegényebb munkabérrel is honorálni. A 
babérokból még mindig csak azokat a lombokat fonogatjuk mű
ködő tagjainknak munkában kihevült homloka köré, mely magá
ból a kötelességnek áldozatkész teljesítéséből fakad. A halhatat
lanság jótéteményéből is csak azon szerényebb mértékben ré
szesíthetjük őket, mely évkönyveink lapjai fölött elhelyezked- 
hetik.”143

Mindezekből pedig az tűnik ki, hogy már az is megtiszteltetés
nek számított, ha a kulturális életnek látványosságban kevésbé 
gazdag területein az önzetlenül szorgoskodók fórumhoz jutottak. 
Mindössze a titkár és a pénztáros kapott ebben az időben éven
ként 200, illetve 100 korona tiszteletdíjat.144

Etnográfiai kutatásokkal 1902 folyamán kezdett foglalkozni a 
Társulat. A Főfelügyelőség erre a célra 1904-től 300 korona se



gélyt irányozott elő, míg az ásatásokra 500 koronát hagyott jóvá.145
A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége 1907. 

december 31-i keltezéssel körlevelet intézett a hatáskörébe tartozó 
intézményekhez, melyben az állami segély elszámolása terén ta
pasztalt zavarok elkerülése céljából a továbbiakra nézve új rész
letes eljárást dolgoztak ki, s csak azoknak kizárólagos figyelem
be vétele mellett lehetett azontúl számítani a segélyre. A tevé
kenységről szóló jelentést, valamint a részletes munkaprogramot 
március 1-ig kellett megküldeni. Az elszámolási ívet két példány
ban pecséttel és két felelős személy aláírásával kellett hitelesí
teni, és a számadási okmányokkal (számlák, nyugták, postai feladó
vevények stb.) együtt kellett eljuttatni a Főfelügyelőségnek. Az 
elvégzett munkáról szóló jelentést is az előre megküldött nyom
tatott szabványok alapján kellett összeállítani.146

A vármegyei törvényhatóság 1898-tól kezdődően négy alkalom
mal 600 és egy alkalommal 500 korona segélyben részesítette a 
Társulatot. A jubiláris évben, 1908-ban, a törvényhatóság 1000 
koronát utalványozott át a Társulat pénztárába.147 Ennek legna
gyobb részét a belső berendezések vásárlására fordították.148

Az 1909. évi működésről szóló titkári jelentés ismételten hang
súlyozta, hogy a tagsági díjak befizetése nagyon rendszertelenül 
történik. Grüner Samu dr., a Társulat ügyésze indítványozta a 
közgyűlésnek, hogy „mivel társulatunknak pusztán a csekély tag
sági díjakból befolyó jövedelme az évről-évre fokozódó kiadásokat 
rendezni nem képes, forduljon kérelemmel a társulat Bács-Bodrog 
vármegye és Zombor szab. kir. város törvényhatóságaihoz, hogy 
ezt az immár 27. éve, elismert eredményekkel működő közmű
velődési intézményt mindegyik állandó évi segélyben részesítse” . 
A javaslatot elfogadták a jelenlevők.149

A vármegyei törvényhatóság a szeghegyi honfoglaláskori sí
rokban talált leletek kutatása céljából 500 koronát adományozott 
a Társulatnak.150

Zombor szab. kir. város törvényhatósága közgyűlési jegyző- 
könyvi kivonatban értesítette a Társulatot, miszerint: „Tekintet
tel arra, hogy a Bács-Bodrog vármegyei történelmi társulat a 
megyei s benne városunk történelmének egész kiterjesztésében 
és minden vonatkozásában való művelése által fontos kultur mis
siót végez a gazdasági és pénzügyi javaslatához képest a törvény- 
hatósági bizottság határozatilag kimondja, miszerint a Bács Bod
rog vármegyei társulatot folyó évtől kezdve évi 200 (kettőszáz) 
korona állandó segélyben részesíti és ennek fedezésére a folyó



évben az »Előre nem látható kiadások« czímű rovatát jelöli ki, 
a jövő évtől kezdve pedig utasíttatik a városi számvevőség, hogy 
Bács Bodrog vármegyei történelmi társulat segélyezése czímén a 
rendes évi házi pénztári költségvetésbe 200 (kettőszáz) koronát 
vegye fel/'151

Zombor város a segélyt a háborús évek alatt is folyósította; 
a Takarékpénztár úgyszintén, 1916-ot kivéve, míg a vármegye és 
a Főfelügyelőség a háború kitörésekor leállította a segélyezést/52 
A Főfelügyelőség a felügyelete alatt álló 89 intézményt átcsopor
tosította a segélyösszeg szétosztása szempontjából. A Történelmi 
Társulat a harmadik csoportba került, ami azt jelentette, hogy 
továbbra is a Főfelügyelőség hatáskörébe tartozott, de csak er
kölcsi támogatásra számíthatott.153



V. F E J E Z E T

A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT, A KÖZÖNSÉG, A KÖZÖSSÉG

Az a tény, hogy a Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat 
minden viszontagság ellenére az első világháború befejezéséig 
rendszeresen dolgozott, és eredményekben gazdag örökséget ha
gyott ránk, a működő tagok kis csoportjának életrevalóságát nagy
mértékben bizonyítja. Kitartásuk, ügyszeretetük, szellemi érett
ségük, önzetlen magatartásuk révén, melyet nem lehet a bankje
gyek mennyiségével mérni, vidékünk közművelődési viszonyai fo
kozatosan kiemelkedtek az elmaradottságból. Ez a kis csoport a 
helytörténeti kutatás terén végzett munkája során a helybeli tu
dományosság alapjait vetette meg, s annak az eredményeit a mai 
kutató sem hagyhatja figyelmen kívül, hiszen a közel 35 év alatt 
összegyűjtött impozáns mennyiségű anyag történelmi múltunk, köz- 
művelődési állapotaink felderítésében, néprajzi kutatásaink terén 
stb. mindenkor szilárd, megbízható kiindulópontja lehet tevékeny
ségünknek; lankadatlan kitartásuk, páratlan önzetlenségük a mun
kában követendő példa lehet mindazok számára, akiknek a mun
kával járó öröm jelenti a lényeget és nem az azzal járó esetleges 
anyagi elismerés.

A Történelmi Társulat aktív tagjai mindent megtettek an
nak érdekében, hogy az egyesület serény munkálkodása révén 
országos megbecsülést szerezzenek annak a vármegyének, mely
nek hírnevet a féktelen mulatozásokról írott krónikák szereztek, 
s melyet évtizedeken át a műveletlenség, tudatlanság, civilizálat
lanság, majdhogynem barbárság vádjával illettek. Nagy feladatra 
vállalkoztak. Egy megrögzött mentalitás, életmód átminősítését is 
vállalniuk kellett, hiszen nem az öncélú, steril tudományoskodás 
volt a céljuk, hanem közösségük közművelődési viszonyainak meg
javítása, nem a magamutogatás, hanem a kulturális tevékenységre 
való jog megszerzése egy olyan közegben, melyet a kapitalizáló- 
dás folyamata, az anyagi javak felhalmozódására való önző ipar
kodás még inkább elidegenített attól, hogy szellemi téren is a 
haladás zászlaja alatt keresse a boldogulás, a jobb, a tartalmasabb, 
az igényesebb élet lehetőségeit. Éppen ezért nem róhatjuk fel



nekik, ha időnként, az általános közöny, részvétlenség, meg nem 
értés közepette erőteljesebben reagáltak, és számon kérték az 
elismerést.

Megalakulásakor összesen 200 tagot számlált a Társulat.154 Et
től függetlenül az első pillanattól kezdve állandó témája volt a 
társulat vezetőségének a taglétszám növelésének kérdése, annál 
is inkább, mert 1898-ig nemigen részesült az egyesület vármegyei 
segélyben, az állami támogatás pedig csak ettől az időponttól 
kezdve vált gyakorlattá. Részben ezért is szervezték meg a nyil
vános vándorgyűléseket, előbb Újvidéken, majd Szabadkán, ami
kor is közvetlenül tehettek valamit a tagok verbuválása érdeké
ben.155 Az újonnan jelentkező tagok névsorát még a megyei hír
lapokban is közzétették.

Az első években a sok tennivaló közepette gyakran nem ju
tott elég idő a tagtoborzással járó ügyek lebonyolítására, a je
lentkezők érzékenységének istápolására. Iványi István pl. ar
ról is beszámolt az elnökségnek, hogy sokan panaszkodtak neki: 
nem kaptak nyugtát a befizetett tagdíjról, nem juttatták el hoz
zájuk az Évkönyv füzeteit, a megjelent névsorból kimaradtak 
stb. Koch és Steltzer az elküldött kéziratok sorsa felől érdeklőd
tek nála. Iványi a helybeli lapokban megjelent tudósítások szá
mát is kevesellte a levélben, mondván, hogy még mindig keveset 
tudnak vármegyeszerte a Társulatról; a népszerűsítés az indulás 
pillanatában nagyon fontos. A talált régiségeket, annak ellenére, 
hogy megalakult a Társulat, még mindig nem oda viszik, habár 
ez lenne a helyes.154

A taglétszám növelésének módozatait boncolgatták 1886 és 1887 
folyamán is a választmányi üléseken és a közgyűléseken. Az 1886. 
február 2-i közgyűlésen pl. olyan határozat született, hogy „vár
megyénk egyházi személyzete és tanítói illetékes föllebbvalói út
ján is részvételre, illetőleg a társulatba való belépésre felkéret
nek; hasonlóan az egyes tanintézetek tanári és ifjúsági könyv
tárai is megkerestetnek” .157 Grosschmid Gábor titkár és Iványi 
István az egylet hathatósabb működésének céljából több előter
jesztést tett 1887-ben. A megyei történelem iránti érdeklődés fel
keltése érdekében nemcsak a működő tagok tevékenysége fontos, 
hanem a megyei lapok szerkesztőit is fel kell hívni az együttmű
ködésre, hogy mindenkor megkülönböztetett figyelemmel kísér
jék a Társulat munkáját (tudósítások, történelmi témájú cikkek 
révén), és ily módon hívják fel arra az olvasóközönség figyel
mét. Ugyanakkor szükségesnek tartották azt is, hogy a megye



területén lévő egyleteket és kaszinókat, valamint a nagybirtoko
sokat a Társulatba való belépésre felszólítsák.

A közgyűlés elfogadta ezeket a javaslatokat, és megbízta a 
titkárt, hogy az említettek szellemében készítsen „felhívásokat, 
illetőleg felkéréseket” , melyeket majd az elnökség útján továb
bítanak.15®

A Történelmi Társulat ránk maradt dokumentumai között, 1887- 
től megtaláltuk a tagdíjak kimutatásáról vezetett jegyzékeket is, 
valamint Schmausz Endre aláírásával annak a felhívásnak a szö
vegét, melyet a megyei tanintézetekhez intéztek, s melyben hang
súlyozták, hogy az ifjúság hazafias nevelése, oktatása érdekében 
üdvösnek tartják a Társulatba való belépést.159

Annak ellenére, hogy az egyesület vezetősége minden lehető
séget megvitatott és felhasznált a taglétszám növelése érdekében, 
az 1888. évről szóló titkári jelentés kénytelen volt megállapítani, 
hogy a tagok száma apadt az előző évekhez viszonyítva. Még a 
működő tagok tevékenysége is stagnált. Ennek következtében az 
Évkönyv negyedik füzete csak késve jelenhetett meg. Viszont pont 
ebben az időben erkölcsi téren elismerésben részesült a Társulat 
mind a vidéki, mind pedig a budapesti rokon intézmények részé
ről, melyekkel a kiadványok cseréjét is megszervezték.160

A felsőbb hatóságok beavatkozása révén összegyűjtött tagok 
nagy része idővel lemorzsolódott. Különösen a tanítók körében 
észlelhető ez a jelenség. Legtöbbször anyagi helyzetükre való hi
vatkozással indokolták meg kilépésüket, mint Grósz Gusztáv szent
tamási tanító, akinek évi 500 forintból kellett eltartani az adai 
földműves iskolában növendékeskedő fiát és az otthon maradt 
családot.161

Az alapszabályok 9. § értelmében az aláírási íveken jelentkező 
pártoló tagok 3 évre vállalják a Társulattal szemben a fizetési 
kötelezettségeket (évenként 3 forint a tagsági díj). Annak eltelte 
után írásban kell bejelenteni a kilépést, ellenkező esetben auto
matikusan továbbra is tagjai maradnak az egyesületnek.

A rendszertelenül befizetett tagsági díjak és hátralékok meg
ingatták a Társulat vagyoni helyzetét, és ezzel együtt magát a 
tevékenységet is veszélyeztették. Ezért szigorúbb intézkedések élet
be léptetését határozta el a választmány. Azok a hátralékosok, 
akik a pénztáros által kiállított fizetési postautalványt nem fo
gadták el vagy visszautasították „a társulati ügyész által záros 
határidő alatt fizetésre szólitassanak fel, és nem fizetés vagy meg
tagadás esetére hátralékaik bírósági úton szedessenek be” .162



Mivel az alapszabályokban erre vonatkozó paragrafus nem volt, 
a társulati ügyész megfelelő módosítások eszközlését javasolta. 
A közgyűlés úgy döntött, hogy az elkövetkezőkben az aláírási íve
ken jelzik: az esetleges hátralékok behajtására nézve a jelent
kező aláveti magát a zombori bíróságnak.163

Az 1892. évi közgyűlésen Molnár István Lajos szóbeli indít
ványt tett arra vonatkozóan, hogy népszerűsítés céljából szervez
zen a Társulat kirándulásokat.164 A továbbiak során gyakran hang
zottak el hasonló javaslatok, azonban a kirándulásokkal járó ki
adások fedezetét nem tudta előteremteni az intézmény.

A millenniumi ünnepségek idején, amikor országszerte kultu
rális téren is bizonyítani kellett a hazafiasságot, melynek lénye
gében nem volt „valóságos fedezete” ,165 a Történelmi Társulatnak 
mindössze 98— 100 tagja volt. Körleveleket szerkesztettek, melyek 
révén felkérték a megyei papságot, a községeket, községi jegyző
ket, az iskolák igazgatóságát a Társulatba való belépésre. Ugyan
akkor gyűjtőíveket nyomtattak, és a Társulat „befolyásosabb tag
jait” megbízták azzal, hogy saját köreikben szervezzenek minél 
több támogatót.166 A múzeumok és könyvtárak országos szintű 
rendezésére is ebben az időben került sor a Főfelügyelőség meg
alakítása révén. A Társulat mind a vármegyéhez, mind pedig a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz eljuttatta anyagi segély 
iránti kérelmét, s meghallgatásra talált. Az 1897. december 29-i 
elnöki megnyitó beszéd a Századok című folyóirat júliusi füzeté
ben megjelent cikket is idézte, mely az egyesület működési viszo
nyairól szólva megállapította: „örvendetesen látjuk, hogy a Bács- 
Bodrogh megyei történelmi társulat jó úton halad s gyűjteményei 
napról-napra gyarapodnak. A tagok száma azonban mindig igen 
csekély s a mi a társulat támogatását illeti, az az ország e nagy 
és gazdag megyéjében sokkal nagyobb és intenzívebb lehetne.”167

Az állam és a vármegye anyagi támogatása ösztönzőleg hatott. 
A községek, a megyei birtokosság tömeges jelentkezését regiszt
rálják az 1899 és 1901 közötti időszakra vonatkozó ránk maradt 
társulati dokumentumok. 1901-ben már 234 pártoló és 35 alapító, 
1903-ban pedig 237 pártoló és 42 alapító tagja volt a Társulat
nak. Igaz, hogy a tagdíjak még mindig rendszertelenül folytak 
be a pénztárba; erről az 1900. évről szóló titkári jelentésben ol
vashatunk. A társulati tagok jelentkezési ívei gyakran üresen ma
radtak, mint azt Fridrik Tamás levele is illusztrálja, akinek nem 
sikerült a taggyűjtés Adán.168 Viszont ebben az időben a pártoló 
tagok között női jelentkezőket is találunk.169



A tagtoborzással, tagsági díjak beszedési módjának kérdéseivel 
kapcsolatos problémák végigkísérték a Társulatot a megalakulás
tól az első világháború befejezéséig, amikor is végleg megszűnt 
az egyesület. Az elnöki megnyitó beszédek, a titkári jelentések 
minden évben kitértek erre a problémára, melynek állandó vele
járója volt a bizonytalanság, hiszen sohasem voltak biztosak a 
Társulat aktív tagjai abban, hogy a következő évben milyen anyagi 
keretre számíthatnak, hogy zavartalanul folytathatják-e a már meg
kezdett tevékenységet. A segély iránti kérelmeket minden évben 
újra kellett eljuttatni mind a Főfelügyelőséghez, mind pedig a 
vármegyéhez, s ez az utóbbi nem találta meg mindig a módját 
annak, hogy költségvetéséből néhány száz koronát válasszon ki 
a Történelmi Társulat tevékenységének fedezésére. Ezért érez
hették gyakran a működő tagok azt, hogy „közművelődési törek
vésünk is, úgyszólván alamizsnából és házalásból é l . . . 1,170 Való
színű ez a tény is hatással volt arra, hogy az 1903-ban regisztrált 
39 működő tagnak valójában mindössze 1/3-a dolgozott.171

A kultúrpalota felépítéséért nemcsak azért küzdött a Társulat 
vezetősége, hogy végre otthont biztosítsanak a gyűjteményeknek, 
hanem azért is, hogy megfelelő publicitást szerezzenek a majd 
két évtizedes önzetlen, áldozatokkal teli munkásságnak, hiszen 
a több éves tapasztalat már világossá tette előttük, hogy „A tör
ténelem és régészet szerény zárkózott jelleménél fogva nem tud
ja saját nagy jelentősége iránt a megfelelő kíváncsiságot feléb
reszteni. Pedig a kíváncsiság a kutatóvágynak az anyja.”172 A szá
zadforduló hőbörgő handabandázástól, üres hazafiasságtól vissz
hangzó képletébe nem illett bele a serény, önfeláldozó tevékeny
ség. „A nagy közönség érdeklődése nem kísérte feladatainkat” — 
állapította meg Kozma László 1903-ban. Tényeket sorolt fel, me
lyeknek elemzését azonban nem végezte el, talán nem tudta, vagy 
jobbnak látta nem tudni azt, hogy a szupremációs elmélet igazo
lására közvetetten ugyan felhasználható, még inkább kihasznál
ható annak a néhány megszállottnak ügybuzgósága, akik a Tár
sulatot (és a hozzá hasonló társulatokat) éveken át szinte fillé
rekből tartották fenn, de a törekvések támogatása „nem vált di
vattá (...), se a korszellem, se a közszellem nem vette fel a tár
sulat törekvéseit divatczikkei közé. De nem fogadták be kedvelt- 
jeik közé a társadalom előkelőségei sem. Nem akadt magával 
ragadó példa, ki a ezélj aink iránt a közgondolkozásban mutatkozó 
érzéketlenséget felvillanyozta volna” .173



A fedezet nélküli üres, külsőségekben gazdag látványosságnak 
nagyobb keletje volt, mint a többéves áldozatkész búvárkodás
nak, „a közművelődési czélok számára a közérdeklődésből még 
morzsák is alig maradttak]” .174

A Történelmi Társulat aktív tagjai tisztában voltak az adott 
ellentmondásos helyzettel, a mostoha körülményekkel. Ennek elle
nére rendíthetetlen hittel, kitartással, legjobb tudásuk szerint foly
tatták a megkezdett tevékenységet. „Ha mi is csengéssel-bongással, 
dobbal, harsonával járnánk — ha tárogató zengené üléseink nyi
tányát, s költői lendületű színpompa szőné át műsorainkat: bizo
nyára népesebbek lennének összejöveteleink — olvashatjuk töb
bek között az 1907. évi elnöki megnyitóban — , de addig, míg 
kedvtelésünk a komolyság, a régiség és a múltak homálya, vá
gyódásunk a mélység és az elmélyedés: nem méltatlankodunk 
kelleténél jobban a fölött, hogy kevesen ülik körül dolgozó asz
talunkat, — sőt annál inkább becsüljük meg azokat, a kiknek 
— körülöttünk sorakozván — szenvedélyük a tudás szeretete, — an
nál inkább értékeljük azoknak az áldozatkészségét, a kik céljaink 
érdekében cselekszenek: mert áldozatkészségük nemzeti fontos
ságú.” A helyzet felismerése azonban nem jelentett egyet a meg
jegyzés nélküli belenyugvással. Fanyar keserűséggel vegyes iró
niával említi meg a már idézett beszéd a Délmagyarországi Ma
gyar Közművelődési Egyesület 1906 decemberében Zomborban 
megtartott negyedik évi rendes közgyűlését, amikor „vendégek 
előkelő serege hozott közénk fényt és mozgalmas életet. A város 
díszt öltött és ünnepelt. Az ünnepély sorrendjének egyik (...) 
legfényesebb műsorba iktatott pontja »városunk kulturális intéz
ményeinek megtekintése« volt. A Bács-Bodrog vármegyei törté
nelmi társulat tisztviselőinek repesett a szíve az örömtől, hogy 
értékes gyűjteményeivel büszkélkedhetik. Gondoskodás történt 
róla, hogy erre a már is gazdag múzeumra a rendezőség figyelme 
külön is felhivassék. (...) hisztorikusainknak nem sikerült meg
állapítani: vajon a városnak melyik közművelődési intézménye 
részesült a vendéglátogatás megtisztelő szerencséjében, — de az 
bizonyos: hogy, noha a »D. M. K. E.« közgyűlése a »Történelmi 
társulat« helységeivel szomszédos teremben folyt le, — noha a 
társulatnak fogadásra várakozó titkára és múzeumőre készenlét
ben állt a társulat helységeiben: a múzeumunkat csak egyetlenegy 
délvidéki ember látogatta meg a vendégek fényes, mívelt nagy 
sokaságából” .175

A fennállásának 25. évét ünneplő Történelmi Társulatnak és



a vele majdnem egy időben, a Tulipán Háziipar Szövetsége által 
rendezett kiállításnak (melynek védnöke Fernbach Károlyné, a 
főispán felesége volt) a példája lényegében mutatja fel a korabeli 
közművelődési viszonyokban eluralkodott visszásságokat, fonáksá
gokat. Ez az eset egyben adalékul szolgálhat Kozma László egy 
másik megállapításával kapcsolatban: „a közáramlat a társadal
mi vagy rangbeli állásuk szerint első embereket előszeretettel 
követi; kedvtelésében, ízlésében, cselekedetében egyaránt; tanácsá
nak szívesen enged, biztatására még a versenyinger is felébred 
gondolkozásában"'.176 Többek között ezért is érvényesek Bori Imre 
Krúdy életműve elemzésének kapcsán felállított koordinátái „a 
kapitalizálódó feudalizmus és a »feudalizálódó« polgárság" élet
viteléről.177

Az 1908. május 31-én megtartott díszülést megelőzően a Bácska 
hasábjain Zsoldos Benő üdvözölte a jubiláló intézményt. Megál
lapította, hogy a „tejjel-mézzel folyó Bácska" székhelyén meg
alapított tudományos jellegű társulat iránt „sovány érdeklődést" 
tanúsítottak már az induláskor is, s azt „ez a negyedszázad sem 
tudta megkövéríteni". „A lokális társadalomnak sok része van 
abban, hogy a most jubiláló történelmi társaság olyannyira igény
telen, az ő megjelenésében. Csaknem bocsánatot látszik kérni 
azért, hogy egyáltalán létezni bátorkodik." A magát műveltnek 
tartó közönség csekély figyelemmel kísérte a Társulat életét, mely
nek tagjai külső sikerekre nem is számítottak, sőt mondhatni, 
kerülték azt, s „a közöny árnyékában" igyekeztek eleget tenni 
vállalt kötelezettségeiknek, hatásvadászat helyett kielégítette őket 
az eredményes munka, a felfedezés öröme, „a mai ridegen önző, 
reklámhajhászó világban" megelégedtek az „áldásos és zajtalan 
munkálkodás"-sal, az „önzetlen cselekvésesei.178

S miközben a háziipari kiállítást a kereskedelemügyi állam
titkár, a főispán és a polgármester is „megtisztelte" jelenlétével, 
a város és a tömeg „ünnepi díszben" pompázott, ünneplő be
szédek áradatától zengtek a kiállítótermek, s a városháza felci- 
comázott nagytermében pezsgős felköszöntők éltették a főispánné 
Öméltóságát, s „a magyar nemzeti kultúra felsőbbrendűségéről" 
versenyt harsogtak a felszólalók, addig a Történelmi Társulat meg
hitt, szerény ünnepélyén „Nem mondhatjuk ugyan, hogy a nagy
terem zsúfolásig megtelt volna". A Főfelügyelőség képviselője és 
a főispán is (akinek Szondon a kalocsai érseket kellett fogadnia!) 
ez alkalommal távol maradtak; csak a vármegyei alispán jött el 
az ünnepségre.179



A mellőzöttség tudata nem árnyékolta be mégsem az évfor
dulón egybegyűlteket. Az a tény, hogy „ünneplésünk miatt nem 
érhet bennünket a kicsinylés, se megszégyenülés, mert eredmé
nyek tanúsítják, hogy a kishitűség ellentmondásaival, a közöny 
rémeivel szemben is oltalmaztuk érdekeinket a nekünk adatott 
erők és tehetségek mértéke szerint” , továbbá az, hogy „ (...) mások 
előtt is, az előrehatolásban félénkek, a késlelkedők, a kitartás
ban hanyatlók, a kishitűek” számára180 is mindenkor példaként 
állítható a Társulat e kis csoportjának tartalomban gazdag 25 
esztendeje, a továbbiakban is ihletője maradt a múlt- és hely- 
történeti, az etnográfiai stb. kutatásnak. Igaz, a hivatalosan be
jegyzett működő tagoknak mindössze 1/3-a hordozta „az elvég
zett munka terhét” , és ez az arány mindvégig megmaradt, sőt a 
háborús években még kevesebbre redukálódott. A korszellem vál
tozása, a jobb jövő (amely „a társaság által képviselt kulturá
lis eszmék híveinek táborát is majdan derekasan meg fogja nö
velni”)181 helyett a világháború volt az az előre nem látott „kaoti
kus zűrzavar” , amely pontot tett harmincöt év kétségeire, bizony
talanságaira, eredményeire; amit nem tudtak kerékbe törni a 
„munkakedvrontó politikai lázak, idegizgató kultúrbotrányok, le
leplezési lázak” ,182 a közöny, a kishitűség és a részvéttelenség, azt 
elsodorta a maga körül mindent felperzselő nagy katasztrófa, ami
kor az emberi értelembe vetett hit elszenvedte első nagy vereségét.



VI. F E J E Z E T

A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT GYŰJTEMÉNYEI 
ÉS MÚZEUMA

A Történelmi Társulat megalakulásától kezdve a vezetőség első 
feladatai egyikének a megyei múzeum létrehozását tartotta. Célja, 
hogy a szűkebb értelemben vett szakintézményt a nagyközönség
gel közelebbi kapcsolatba hozza. Ugyanis „Az iskolán kívüli nép
művelés fő intézményei ebben a korszakban a múzeumok, a könyv
tárak, a színházak, a század elején elterjedő filmszínházak, a tár
latok, a művészeti és a tudományos társaságok voltak".183

A múzeum megalapításának előzményeiről az 1884. augusztus 
26-án keltezett titkári jelentésben számolt be Margalits Ede, a 
Társulat titkára. Elsőként az éremgyűjtemény létesítése céljából 
egy IV. Béla korából származó rézpénzt adományozott a Társu
latnak, melyet több adomány követett még 1884 folyamán. Ugyan
akkor a megyei hírlapokban felhívást tett közzé „A megyei mú
zeum érdekében" címmel. Megindoklásképpen egy jelszóból in
dult ki: „A megyében a hazát szeretni, e mondatban van kifejezve 
korszerű haladásunk titka." A továbbiakban kifejtette, hogy a 
hazafiasság csak „tettekben érvényesülhet; működjék közre min
denki minden tőle telhető módon szülőhelye, anyamegyéje fel
virágoztatásának érdekében; mutassa meg mindenki tetteivel, ál
dozatkészségével, hogy megyéjében hazáját szereti: úgy közvetle
nül tökélyesülni fog azon mozaik kő, melyet helyi patriotizmus
nak neveznek, úgy közvetve tökélyesülni fog maga azon nagy mo
zaik festmény is, melyben hazánk közállapotai élénk színekkel raj
zolódnak".184

A felhívásban Margalits megállapította, hogy az elmúlt har
minc év alatt óriási fejlődésen ment keresztül az ország. Míg 
ennek előtte a fővárosban kellett összpontosítani minden anyagi 
és szellemi értéket, hogy az elmaradottság ellenére is „valamit 
felmutathassunk", addig az ország szellemi és anyagi gyarapodá
sa révén a századfordulóra „a feltétlen központosítás kora le
járt".185 Elérkezett annak az ideje, hogy a vidék közművelődési 
viszonyai a megnövekedett gazdasági lehetőségek függvényeként 
kimozduljanak a maradiság, műveletlenség posványából, s a ha



ladás útjait egyengetve közvetlenül járuljanak hozzá az egész or
szág szellemi értékének emeléséhez.

Margalits öt múzeumi főosztályt tervezett, éspedig a pénz- 
és éremgyűjteményt, a régiséggyűjteményt, az okirat-, pecsét- és 
címergyűjteményt, a megyei történelemre vonatkozó nyomtatott 
vagy kéziratban levő könyvek, monográfiák, tanulmányok, térké
pek, hírlapok, röpiratok, nyomtatványok gyűjteményét, melyek a 
vármegye területén jelentek meg, vagy melyeket másutt adtak ki 
a megye szülöttei.186

A felhívás eredményeként jelentős mennyiségű adományokból 
még 1884 folyamán megalapozták a Társulat múzeumát. A gyűj
temények első őre Bieber Gyula volt.

A következő évben a községi lelkészekhez, jegyzőkhöz és ta
nítókhoz hasonló tartalmú szöveget juttatott el Margalits annak 
érdekében, hogy azok is legjobb tudásuk szerint járuljanak hoz
zá a gyűjtemények gyarapításához.187

Mindaddig, amíg a Történelmi Társulat nem részesült állami 
támogatásban, az egyleti tagdíjak és alapítványok összegéből pe
dig nem futotta muzeális értékű tárgyak költségeinek fedezésére, 
többnyire adományok útján gyarapodtak a gyűjtemények. Az Év
könyvekben megjelent közgyűlési jegyzőkönyvek, majd később a 
titkári jelentések, általában minden évben pontosan feltüntették 
az adományokat és az adományozók névsorát. Kezdetben külö
nösen a szakkönyvek, egyéb nyomtatványok, okiratok vagy má
solataik (pl. céhek szabadalomlevelei) kerültek a társulati könyv
tárba, de a különféle okokból folytatott ásatások révén felszínre 
került régiségek egy részét szintén sikerült megszereznie a Tár
sulatnak. így pl. Zomborban a Havi Boldogasszonyról nevezett 
kápolna környékének fásítása alkalmával nagyobb mennyiségű 
emberi csontra bukkantak, s erről rögtön értesítették az egye
sületet. Mind gyakrabban előfordult az is, hogy parasztok keres
ték fel a Társulatot, és a földjeiken szántás közben talált cserép
edényeket, ékszereket stb. hozták magukkal a létesítendő múzeum 
számára. A tagok között voltak olyanok is, akik még a Társulat 
megalakulása előtt hobbiból régiséggyűjtéssel foglalkoztak. Sokan 
közülük a megalakulás után átengedték gyűjteményeik egyes da
rabjait a Történelmi Társulatnak.

A gyűjtemények gyarapodása újabb gondok elé állította a ve
zetőséget. Nem lévén saját helyiségük, a vármegyéhez kellett fo
lyamodni abból a célból, hogy a régiségek elhelyezésére egy ter



met kapjanak a megyeházban. Az első ilyen kérelmük 1887-ben 
talált meghallgatásra.188

Az 1883-as és 1896-os évek közötti periódusban a Társulat ak
tív tagjai monográfiaírással voltak elfoglalva. A múzeumalapítás 
kérdésével kevesebbet foglalkoztak, habár az állandó jelleggel na
pirenden volt a választmányi üléseken és közgyűléseken, de a 
szellemi erők összpontosítása mégiscsak a monográfiaírásra irá
nyult, mivel a működő tagoknak csak egy része tevékenykedett 
teljes erőbevetéssel a Társulatban.

A megyei hírlapok időnként cikket közöltek a múzeumalapítás 
szükségességéről. Ezeknek ihletője általában valamely fővárosi 
lapban megjelent közlemény volt. A Bácska pl. 1892. szeptember 
6-án vezércikket közölt „Múzeumok a vidéken” címmel. Pulszky 
Ferencnek a Pesti Hírlapban közzétett írására hivatkozott a szer
ző, megjegyezvén, hogy a monográfia mellett egy Bács megyei 
múzeum létesítésének ügyében is mozgalmat kellene indítania a 
Társulatnak.

Dudás Gyula viszont, amíg Zomborban élt, állandóan azt szor
galmazta, hogy a Történelmi Társulat alakuljon át múzeumegy
letté, mert úgy vélte, hogy ezáltal végre megalakíthatják a mú
zeumot is, de maga a Társulat is előnyösebb körülmények között 
dolgozhat, nagyobb népszerűséget szerezhet magának.189

Mint tudjuk, a Történelmi Társulat végig megmaradt eredeti 
formájában, az 1898-tól juttatott állami és vármegyei segély pe
dig hozzájárult ahhoz, hogy 1904 folyamán megnyithatták a nagy- 
közönség számára is a gyűjteményekből összeállt múzeumot. Az 
évek során összegyűjtött anyag klasszifikálása során öt részlege 
lett a múzeumnak, éspedig a könyvtár, a régiségtár, az iparmű
vészeti tár, a néprajzi tár és a természetrajzi tár. Az 1918-ban 
készített kimutatás alapján a legtöbb egységet a régiségtár tar
talmazta, az összgyűjtemény mintegy 75%-át, míg a könyvtárra 
11%, a néprajzi tárra 7%, az iparművészeti és természet rajzi tár
ra együtt kb. 7% esett.190

A Főfelügyelőség segélyét az ásatásokra és régiséggyűjtemények 
vásárlására fordíthatta a Társulat. Ily módon elsősorban az archeo
lógiái és numizmatikai gyűjtemények gyarapítása vált lehetővé. 
Rendszeres ásatásokat szerveztek Monostorszeg, Gombos, Apatin, 
Titel, Bácskeresztúr — hogy csak a legjelentősebbeket említsük — 
környékén. Az ásatások vezetői a felsorolt községekben Gubitza 
Kálmán, Cziráky Gyula, Thim József, Weigang János, Érduj- 
helyi Menyhért és Kuzmiák Sándor voltak, míg Roediger Lajos



múzeumőr a beérkezett leletek klasszifikálását, leltározását vé
gezte el. A Történelmi Társulat dokumentumai között sok, ásatá
sokra vonatkozó levelet találtunk, melyek részletesen foglalkoztak 
egy-egy lelőhely, a munkálatok körülményeinek leírásával, de ma
gánjellegű megjegyzésekkel is.

Cziráky Gyula leveleiből megtudhatjuk, hogy mielőtt megbíz
ták volna a gombosi ásatásokkal (ami a költségek fedezésével 
járt), saját költségén már végzett ásatásokat; ez lehetővé tette 
számára a terep megismerését, s így a számára kiutalt pénzek 
felhasználása nem veszett kárba. A tevékenysége iránti bizalom
nak tekinthető az, hogy 1899 és 1903 között a 3500 korona ösz- 
szegű segélyből Cziráky 468 koronát költhetett el. Ennél többet 
csak Gubitza kapott a Monostorszeg környékén (Sziga sziget, 
Bortán vára) végzett kutatásokért (580 koronát).191

A működő tagok egy részének határtalan enthuziazmusa, me
lyet a Történelmi Társulat iránt tanúsítottak, ma is csodálatot 
vált ki belőlünk. Cziráky 1904-ben írott levelében többek között 
ezeket olvashatjuk: „Az, hogy kapok-e jövőre ásatási költségeket: 
reám nézve mindegy. Hazámat szolgálni csekély erőmtől telhető- 
leg a saját költségeimen is kötelességemnek, kedves kötelességem
nek tartok. Van nekem, kérem, (másoknak is, nem tagadom) olyan 
munkám, am iért. ..  no de majd inkább szóval.

Szomorú dolog, midőn az önzetlen munkát még gyanúsítással 
is vissza akarják riasztani az áldozattól.

( . . . )
Hétszeres érdeme van annak a munkának, melyért elismerés 

helyett gáncs a jutalom. De »lesz még idő, midőn hangos dalun
kat meghallják lelkes unokák«/'192

Ugyancsak Cziráky javasolta a választmánynak, hogy az ása
tásokkal foglalkozók jelentéseit időnként jelentessék meg az Év
könyvben, azaz tegyék közzé a leletek leírását. Indítványában 
hangsúlyozta, hogy amennyiben az ásatásokkal megbízott vezetők 
nem vállalkoznának a leírások elkészítésére, ő maga szívesen fog
lalkozna ilyen jellegű munkával is, s a publikált szövegben ter
mészetesen mindig hivatkozna az ásatások lebonyolítójára, mi
vel nem célja mások dicsőségét kisajátítani.193

Egy kissé szakmai hiúságról, féltékenységről árulkodik Kuz- 
miák Sándor levele, amikor arról értesíti a Társulatot, hogy az 
ásatásokra vonatkozó megbízatást elfogadja, s közben megjegyzi, 
hogy Gubitza Kálmánt ő avatta be az archeológiái kutatásokba, 
s lám, úgy tűnik, a tanítvány túltesz tanítóján. Mintegy melles



lég szól arról is, hogy a jazigokról először ő tett említést 1893- 
ban, mégpedig Hampel József előtt.194

Gubitza Kálmán 1898 utáni levelei szintén megtalálhatók a 
Történelmi Társulat fennmaradt dokumentumai között. Első le
veleinek egyikében kérte, hogy vegyék fel a működő tagok sorába 
(ez meg is történt), s arról is írt, miként vált szenvedélyévé az 
ásatás, régiségbúvárkodás. Ügybuzgóságát, a rábízott feladatok el
végzésében tanúsított komolyságát bizonyítja a monostorszegi te
mető leleteiről készített jelentés is, mely a leírások mellett ábrá
kat is tartalmazott.195

A Történelmi Társulat legaktívabb tagjainak leveleit olvasva, 
az egyesület beléletének rejtettebb zugaiba is betekintést nyer
hetünk, s ily módon elért eredményeikről még nagyobb tisztelettel 
szólhatunk. Az évkönyvekben megjelent publikációk, a monográ
fia, az általuk megalakított múzeum csupán a külsőleg érzékel
hető, felmérhető tevékenységi kört, teljesítményt jelenti számunk
ra, a levelek azonban, ha a szubjektivitás elemeitől megszabadít
juk őket, adalékot szolgáltatnak mindarról, ami ezeket az embe
reket az önzetlen, serény munkára serkentette, de gyakran tük
rözik a környezet meg nem értő, gáncsoskodó magatartását is.

Weigang János apatini tanító, az ásatások eredményeit ismer
tetve, nagy elfoglaltságát is említi, mely miatt csak késve tudta 
elkészíteni a jelentést. A polgári iskolában heti 26, a tanoncisko
lában pedig heti 6 órát tartott, s ez „több ezer számtani feladat 
javításával jár” . Mindezek mellett igyekezett eleget tenni társu
lati kötelezettségeinek is, azonban, írta többek között, „nem hall
gathatom el, hogy egy tanító szerkesztése alatt megjelenő lap 
ugyancsak kigúnyolta ebbeli működésemet, tehát jutott ily irá
nyú elismerés is” .196

S ha már így viszonyultak a községek ún. értelmiségi körei
nek némely tagjai a helytörténeti kutatók munkájához, mit vár
hattak ezek az emberek a többiektől?

Annak ellenére, hogy a gyakorlatban csak a könyvtár, régiség
tár és a néprajzi tár részesült állami támogatásban, Roediger 
Lajos múzeumőr a könnyebb áttekintés céljából a már említett 
öt részlegre osztotta fel az 1903-ig összegyűjtött muzeális értékű 
anyagot. A Társulat minden olyan lehetőséget megvitatott, amely 
a múzeumi tárgyak gyarapítását elősegítette. Az 1903. március 8-i 
közgyűlésen elfogadták a múzeumőr javaslatát, hogy „a vármegye 
népességének figyelmét az időnként előforduló ősrégészeti leletek 
fontosságára fölhívja és hogy a leleteknek a társulat múzeumába



való beküldésére rábírja, a Nemzeti Múzeum által is megpróbált 
módon, magyar, német és szerb nyelven írt fölhívással forduljon 
a társulat a közönséghez” .197

Amikor Roediger elkészült a gyűjtemények osztályozásával (a 
szekrényekben elhelyezett régiségeket ismertető cédulával jelölte 
meg), megteremtette annak feltételeit, hogy a Társulat keretében 
megnyissák a múzeumot. E célból a vármegye 1903 folyamán egy 
harmadik termet adott az egyesületnek. Időközben Roediger Lajos, 
betegségére való hivatkozással, megvált a múzeumőri tisztségtől. 
Átmenetileg Horváth János gimnáziumi tanárt bízták meg ezzel 
a feladattal, majd pedig az ő Szegedre történt távozása után, 
1906-ban Gubitza Kálmán lett a múzeumőr.198

Az 1898-tól rendszeresen végzett ásatások eredményeképpen szá
mottevő volt a régiségtár gyarapodása. Ugyanakkor a Főfelügyelő
ség is, a korszerű nyilvántartás érdekében, a szakkatalógus elké
szítését sürgette. Mivel a Társulatnak nem volt megfelelő szak
embere erre a célra, a Főfelügyelőség beleegyezésével dr. Czerni 
Béla gyulafehérvári „régiségiszakértő”-t bízták meg a feladatok 
elvégzésével. A régiségtár rendezése magába foglalta a gyűjtemény
tárgyak lajstromozását, a cédulakatalógus elkészítését, a régiség
leletek preparálását és elrendezését. Munkájában a múzeumőr is 
segédkezett. Két évig (1905— 1906) dolgoztak ezen, s ennek ered
ményeképpen a régiségosztályról teljesen elkészült a cédulakata
lógus (3209 tétel) „lelőhely, kor, rendeltetés, jelentőség szempont
jából” . A régiségek 6 szekrényben, azok tetején, ablakközökben 
voltak elhelyezve.

Ugyanakkor a Társulat titkára elvégezte a könyvállomány szak
szerű rendezését is.199

A továbbiak során az újonnan érkezett tárgyakat, leleteket a 
múzeumőr dolgozta fel. A Főfelügyelőség gyakran szervezett ar
cheológiái tanfolyamokat, melyeken Gubitza Kálmán is részt vett. 
A Társulat ily módon nem szorult külső segítségre a szakmunkák 
elvégzését illetően.200

Az adományok közül a legjelentősebb Borsai Jenő bátmonos- 
tori aljegyző gyűjteménye volt, mely Felső-Bácskára vonatkozó 
bronzleleteket, kelta eredetű és honfoglaláskori sírleleteket és nép
vándorláskori leleteket stb. tartalmazott. A gyűjtemény 1908-ban 
került a Társulathoz. Az 1908. évről szóló múzeumőri jelentés
ben többek között ezeket olvashatjuk ezzel kapcsolatban: „Két
ségkívül nem tartozik a mindennapi jelenségek közé, hogy valaki 
áldozatkép rakja füstölgő oltárunkra évek hosszú során kitartó



buzgalommal gyűjtött és mindvégig féltékenyen őrzött kincseit.
És íme! egy ilyen nem mindennapi eseményről kell ma ör

vendetesen beszámolnunk. Társulatunk fennállásának negyedszá
zados jubileumi ünnepségén elhangzott ünnepi beszéd egyik ne
mes gondolkodású tagtársunk szívében élénk visszhangot keltett 
s felajánlotta Társulatunknak értékes régiség- és éremgyűjtemé
nyét. Borsai Jenő bátmonostori aljegyző a nemeslelkű adakozó, 
aki felől kitudódott, hogy bár csendben, zajtalanul munkálkodott, 
de évek óta szolgálta ügyünket.”

Az adomány értékét növelte az a tény, hogy a Történelmi Tár
sulat régiségtárában Felső Bácska volt képviselve a legkevésbé.201

A háború kitöréséig párhuzamosan folyt a régiségleletek gyűj
tése és feldolgozása. Az 1913. évi közgyűlésen határozat született, 
melynek értelmében az elnökség hivatalosan felkérte a vármegye 
alispánját, bocsásson ki egy körrendeletét a vármegyei elöljáró
sághoz „a régiségeknek és leleteknek ellenőrzése, s múzeumokban 
való beszolgáltatása tárgyában”, ugyanis azt tapasztalta a Társulat, 
hogy „érdeklődés hiányában” a megye területén felszínre kerülő 
régiségek gyakran elkallódnak, máskor viszont „üzérkedők révén 
külföldre kerülnek” . Az alispáni körrendeletét 1914-ben juttatták 
el a megfelelő szervekhez.202 Természetesen nem a Társulat révén 
eszközölt ásatások régiségleleteire vonatkozott a körrendelet, ha
nem a vármegye területén végzett építkezések során felbukkanó 
tárgyakra, melyeket nem juttattak el minden esetben a Történelmi 
Társulathoz.

Mint tudjuk, a háború kitörésekor mind a Főfelügyelőség, 
mind pedig a vármegye megszüntette az anyagi támogatást. A ter
vezett ásatások a minimumra csökkentek, a belső rendezés vált 
főfeladattá.

Az 1915. június 27-én mondott elnöki megnyitó beszéd a há
borús emlékek összegyűjtéséről is szólt, hadigyűjtemény létesí
tése céljából. Felhívással fordultak testületekhez, községekhez, pol
gári és katonai hatóságokhoz, valamint magánszemélyekhez is; 
megjelölték azokat a tárgyakat, melyeknek összegyűjtésére igényt 
tartott a Társulat. Ez volt az utolsó nagyobb gyűjtési akció, me
lyet a Történelmi Társulat szervezett.203

A régiségtár és könyvtár mellett a legszámosabb tétellel ren
delkező gyűjtemény a néprajzi tár volt. A rendszeres néprajzku
tatás egyik előzménye dr. Jankó János gyűjtőútja volt 1894-ben. 
Schmausz Endrével, az akkori alispánnal bejárták Szondot, Vajsz- 
kát, Bogyánt, Hercegszántót és Béreget a sokacok tanulmányo



zása céljából. A gyűjtőút eredményeit az Ethnographiábán tette 
közzé Jankó 1896 folyamán. Ez alkalommal, de második útja so
rán is (1905-ben) Bácsot és Monostorszeget nem látogatta meg a 
neves néprajzkutató, mert véleménye szerint az ott élő köznép
nek városi jellege volt.204

A Történelmi Társulat keretében az első konkrét néprajzku
tatással kapcsolatos említést 1900-ban olvashatjuk. Az 1899. évről 
szóló titkári jelentés megjegyzi: „még igen-igen sok a teendő; hi
szen társulatunknak alapszabályszerű kötelmei közé tartozik mind
azt összegyűjteni megyénk területéről mi a történelmi esemé
nyekkel összefügg; s ennek keretein belül a néprajzi tárgyakat is.”205

Kezdetben e téren is elsősorban az adományokra támaszkod
hatott a Társulat, mivel állami segélyben csak az ásatásokat ré
szesítették, a tagdíjak összegének nagy részét az Évkönyv kiadá
sára, valamint a tevékenységgel járó kisebb-nagyobb kiadások fe
dezésére fordították. Ezért is állapíthatta meg az 1901. évi mű
ködésről szóló titkári jelentés, hogy a néprajzot „szerény kere
tekben ugyan, belevontuk működési körünkbe” .206 így pld. ifj. Ka- 
ragich István Nemes Militics-i tanító 1902-ben húsvéti tojásgyűj
teményt küldött a Társulat számára.207

A főispán fölszólítására 1903-ban a titkár és múzeumőr elké
szítette a vármegyében „található néprajzi érdekességek és szo
kások jegyzékét” , melyet a budapesti néprajzi vásár előkészítő 
bizottságához juttattak el.208

Az elnök az 1904. október 19-i választmányi ülésen bejelentette, 
hogy a folyó évben nemcsak a régészeti kutatások kiadásait fedezi 
a Főfelügyelőség, hanem a néprajzi tárgyak beszerzésére is külön 
300 korona állami segélyt hagytak jóvá. Ugyanezen az ülésen tár
gyalták Gubitza Kálmán írásos indítványát is, aki a monostor
szegi sokacok néprajzi tárgyainak gyűjtését szorgalmazta, meg
jegyezvén, hogy végső ideje elkezdeni a rendszeres gyűjtést, mert 
az életviszonyok napról napra változnak. A választmány úgy dön
tött, hogy felkéri az indítványozót, készítsen jegyzéket és költség- 
vetést a beszerzendő monostorszegi sokac néprajzi termékekről, 
kézimunkákról. A 300 korona segélyből 200-at erre a célra, míg 
100 koronát a már meglevő bácsi sokac leányviselet kiegészítésére 
irányoztak elő.209

A választmány döntése alapján Horváth János akkori múzeum
őr elkészítette a néprajzi gyűjtéssel kapcsolatos tervezetet, me
lyet 872/1904 szám alatt jóvá is hagyott a Főfelügyelőség.210 Az 
elnöki megnyitók gyakran programbeszédként hatnak. Nemcsak



az elmúlt évek eredményeit összegezik, hanem szólnak a még meg 
nem hódított területekről is. Az 1905-ben és 1906-ban mondott be
szédek kitértek az etnográfiai kutatásokra is. Mindkét beszédben 
az elnök nemzetiségi szempontból külön is hangsúlyozta a nép
raj zkutatások szükségességét. Ez volt az első olyan eset, amikor 
az irányelvek meghatározásakor nemcsak a hazafiasság mint dön
tő tényező került az első helyre, hanem az egymás mellett élő 
nemzetiségek együttélése körülményeinek tanulmányozása. „Fel
adataink kerete, — mondta az elnök többek között — az etnográfia 
gyűjtőneve alatt felöleli a népszellem mindennemű nyilatkozatát, 
a népélet összes alaki és anyagi jelenségeinek rengeteg anyag
halmazát, ennek nyelvi, hagyományi, tárgyi kincseivel egyetemben; 
a minek mennyiségét és arányait, a vármegyénkben elszórt nem
zetiségek és felekezetek egymásra ható viszonyai és érintkezései 
csak tetemesen megsokszorozzák/1211

Ugyancsak 1905 folyamán lett Bellosics Bálint, a jeles néprajz- 
kutató, a Történelmi Társulat működő tagja.212 A Társulat felké
résére „Néprajzi Ütmutató”-t állított össze, melyet 1906 decem
berében juttatott el az egyesülethez. Az Útmutató, melyet ingyen 
küldtek szét a községek tanítóinak, lelkészeinek, a jegyzőknek és 
egyéb érdeklődőknek abból a célból, hogy felkeltsék érdeklődé
süket a néprajzkutatás iránt, 1907-ben jelent meg.213

Az Útmutató megküldése ügyében gyakran más vármegyék is 
felkeresték a Történelmi Társulatot, így pl. a Trencsén várme
gyei Múzeum Egyesület is 1912-ben.214

Az 1906. évről szóló titkári jelentés arról is tudósította az ér
deklődőket, hogy „A néprajzi tárgyak gyűjtése érdekében — kü
lönösen a gyűjtés tervszerűsége szempontjából gyűjtő-utak ren
dezését vettük tervbe. Kiküldendő szakemberünk feladatát a meg
látogatandó községek népéletének minden fázisára kiterjesztendő 
tanulmányozása és az azzal kapcsolatosan a muzeális anyag ösz- 
szeválogatása képezné/' Első helyen a sokac községek látogatását 
irányozták elő, mivel a gyűjtést ezen a téren már az előző évek
ben megkezdték.215

Erre a kérdésre különben a megnyitó beszédben újból kitért 
az elnök. Sürgette a néprajzi gyűjtést, mert a vármegye nemze
tiségi viszonyai „szinte tolnak, zaklatnak bennünket ebben az 
irányban előre".

Ugyanakkor kénytelen volt megállapítani, hogy a gyűjtemények 
elhelyezésének kérdését még mindig nem tudta megoldani a Tár
sulat, de a vármegyei törvényhatóság részéről sem történtek



konkrétabb intézkedések. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
abba kell hagyni a további tevékenységet, mert az sértő és mél
tatlan lenne „nem csak Bács-Bodrog megye törvényhatóságának 
bölcsességével és eddigi jóakaratával, de még inkább a vármegye 
fennkölt gondolkozású, vezérférfiaival szemben” .216

Íme, újból egy adalék a társadalmi megbecsülés terjedelmét 
illetően. Az ellentmondás, mely a mindenki által hasznosnak mi
nősített cselekvés és az azzal járó, elsősorban anyagi támogatás 
között megnyilvánult, mindvégig áthidalhatatlan problémája ma
radt a Társulatnak. A minimális anyagi segély éppen csak arra volt 
elegendő, hogy életben tartsa az aktív tagok enthuziazmusát; ki
használva ezeknek az embereknek mérhetetlen cselekvésvágyát, 
önzetlen szorgalmát, ügybuzgóságát, mindvégig a megértés és pár
tolás látszatának fenntartását szolgálta csupán.

Bellosics Bálint 1909-ben eljuttatott indítványát az április 18-án 
megtartott közgyűlésen vitatták meg. Bellosics a gyűjtőutak állan
dósítását szorgalmazta: „Bács-Bodrog vármegye sík területe, ele
ven közlekedése a nép egy részének gazdagsága más megyéknél 
nagyobb mértékben teszi lehetővé a nép viseletének, használati 
tárgyainak uniformizálódását, s azért összegyűjtésük sokkalta sür
gősebb, mint sok helyt egyebütt. Az iparkodást e tekintetben egy 
más körülmény is ajánlja, az t. i., hogy immár nemcsak a régé
szeti leleteknek, hanem a néprajzi tárgyaknak is akadtak keres
kedői, akik tömegesen vásárolják össze, faluról-falura járva, az 
értékesebb, keresettebb tárgyakat. Biztos tudomásom van róla, 
hogy Bács-Bodrog vármegye területén is nemcsak ásat ilyen ke
reskedő, hanem a községekben a tárgyi néprajz hagyatékát is ösz- 
szevásárolja és zsákmánya legnagyobbrészt külföldi múzeumokba 
vándorol.” Mindezekért javasolta Bellosics a gyűjtőutak rend
szeressé tételét, a közgyűlés pedig messzemenően támogatta az 
indítványt.217

A sokacok körében végzett néprajzi kutatások mellett az 1909- 
ben sorra kerülő nyári gyűjtőút állomásai Alsó-Bácska szerb köz
ségei (Zsablya, Csurog, Sajkásgyörgye, Sajkáslak, Tündéres, Titel) 
voltak. A Társulat titkára és múzeumőre, Dimitrijevic Simon zsab- 
lyai iskolaigazgató segítségével 74 tárgyi emléket szerzett a nép
rajzi gyűjtemény számára.218

Az elnöki megnyitók, titkári és múzeumőri jelentések mind 
gyakrabban hangsúlyozták, hogy a kedvezőtlen feltételek (a kellő 
anyagi támogatás hiánya, a helyszűke) bénítóan hatnak a további 
eredményes munkára. Mind a régészeti, mind pedig a néprajzi



kutatások sikeres lebonyolítása attól is függ, milyen mértékben 
pártfogolja azokat a megyebeli közönség. Márpedig „Egy-két vi
déki jó barátunkat leszámítva, alig akad érdeklődő, aki akár ar
cheológiái, akár numizmatikai vagy ethnografiai újságok hirével 
fordulna felénk. így kerülnek sokszor a megyénk területén fel
bukkanó legérdekesebb leletek is kufár kezekbe s onnan a kül
földi múzeumokba” . Többek között ezért is fordult a Történelmi 
Társulat elnöksége a vármegye alispánjához azzal a kérelemmel, 
hogy körrendelettel szabályozza a vármegye területén talált régi
ségek beküldését a Társulat múzeumába.219

Az 1913-i szondi gyűjtőút volt az utolsó nagyobb lehetőség a 
néprajzi gyűjtemény gyarapítására. A Főfelügyelőség a háború 
alatt az etnográfiai kutatásra juttatott évi 300 koronát is megvon
ta a Társulattól, így a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya tan
folyamán szerzett gyakorlati és elméleti ismereteket nem tudta 
a továbbiakban kamatoztatni a múzeumőr.220

Bács-Bodrog vármegye növényeinek herbáriumi példányait tar
talmazta a természetrajzi gyűjtemény; Prodán Gyula főgimnáziu
mi tanár gyűjtötte össze, majd pedig elvégezte a kollekció osz
tályozását, és cédulakatalógust készített a preparátumokról.221

A Történelmi Társulat minden erőfeszítés ellenére sem tudta 
végleg megoldani azokat a problémákat, melyek a gyűjtemények 
elhelyezésére vonatkoztak. A kezdetben hajléktalan Társulat 1887- 
ben kapta meg az első helyiséget a vármegyeház földszintjén.222 
Ezt a helyiséget 1892-ben felcserélték egy tágasabb, második eme
leti teremmel.223

A rendszeres régészeti kutatások elindításakor a Társulat egyet
len helyisége már nem volt elegendő a felgyülemlett régiségek, 
könyvek, egyéb tárgyak elhelyezésére, arról pedig szó sem lehe
tett, hogy a nagyközönség számára kiállítást szervezzenek. A ré
gészeti szakfelügyelő hivatalos látogatása alkalmával „sajnálattal 
tapasztalta a vármegye közönségének a múzeum ügyei iránt tanú
sított közönyét” .224

Az 1900. február 20-án tartott választmányi ülésen az elnök 
javasolta, hogy a választmány újabb kérelemmel forduljon a tör
vényhatósági bizottsághoz, hogy amennyiben lehetséges, újabb szo
bát engedjenek át az egyesület részére. A kérést ez alkalommal 
nem tudta teljesíteni a vármegye.225

Az Apatin környékén végzett eredményes ásatások révén fel
színre került régiségekből a polgári iskola termében szerveztek 
kiállítást, erre meghívták a Társulatot is. Ez volt az első eset,



hogy a nagyközönség is megtekinthette a társulati gyűjtemények 
egy részét.226

Valószínűleg az Országos Főfelügyelőség szakfelügyelőjének lá
togatása is hatással volt arra, hogy a Történelmi Társulat 1902 
folyamán egy harmadik termet kapott a gyűjtemények elhelyezése 
céljából. Az 1902. évről szóló múzeumőri jelentés örömmel álla
pította meg: „Lehetővé válik ennek folytán társulatunk múzeumá
nak a nagy közönség számára való megnyitása is. Mindnyájunk
nak régi óhajtása fog ezzel megvalósulni. Ám áldozatot is kíván 
a muzeális kiállítás, mert a most átengedett termet be is kell 
bútoroztatnunk és azonfelül a tárgyaknak a Múz. Orsz. Főfelügye
lőség által megkivánt módon való leltározása, kartonokra való fel
varrása, megczédulázása mind pénzbe fog kerülni, és pedig az el
odázhatatlan, hogy már a f. évben átessünk ezen sürgős, régóta 
sürgős munkán/' A munkálatok legnagyobb részét Roediger Lajos 
múzeumőr végezte el. A Társulat múzeumát 1904-ben nyitották 
meg.227

A gyűjteményeket vasárnaponként 10— 12-ig díjtalanul bárki 
megtekinthette. A múzeum legszorgalmasabb látogatói a diákok 
voltak.

A három teremmel korántsem oldódtak meg a gyűjtemények 
elhelyezésével kapcsolatos problémák. A helyszűke egyre zavaróbb 
körülménnyé vált: a kiállítás bővítésére nem volt mód, de az ér
kező régiségek legtöbbje is csupán ládákban nyert elhelyezést, s 
ily módon a feldolgozást igen körülményesen lehetett megoldani. 
Az egyedüli kiutat abban látta a Társulat vezetősége, hogy a vár
megye a kulturális intézmények számára egy külön épületet biz
tosít, azaz kultúrpalotát építtet a vármegye székhelyén. Az ezzel 
kapcsolatos, kb. tízéves kísérletek realizálását végül is a világ
háború kitörése hiúsította meg. A Történelmi Társulat tulajdon
képpen állandó otthon nélkül maradt mindvégig, s amikor elért 
vagy el nem ért eredményeiről szólunk, ezt a körülményt is figye
lembe kell venni.



VII. F E J E Z E T

A KULTÜRPALOTA KÉRDÉSE 
ÉS A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT

Az eddigiek során is már többször esett szó a Történelmi Tár
sulat akut problémáiról, melyek között első helyen a tevékeny
séggel járó pénzelés és az állandó otthonra való törekvés kér
dése állott. A Társulat vezetősége és kisszámú pártfogói legjobb 
tudásuk szerint igyekeztek segíteni ezeken a problémákon, azon
ban ezekkel kapcsolatban mindvégig nem sikerült kedvező meg
oldást találni. A viták során leggyakrabban az átszervezés lehető
ségeit taglalták: a tevékenység kibővítését helyezték kilátásba, 
valamint a már meglévő kulturális intézményekkel való egyesü
lést. A működési kör kiszélesítése az amúgy is csekély számú szel
lemi erők szétforgácsolásához vezetett volna, a meglévő művelő
dési egyesületekkel való fúziónak pedig mindaddig nem volt ér
telme, míg az elhelyezésükkel kapcsolatos kérdéseket nem oldot
ták meg az arra hivatott vármegyei szervek.

A legtöbb eséllyel az az elképzelés kecsegtetett, amely a köz- 
művelődési egyesületek közös akcióját irányozta elő egy ún. kul
túrpalota létesítése céljából. A Történelmi Társulat alelnöke, Lati- 
novits Géza nagybirtokos és országgyűlési képviselő messzemenően 
támogatta azt a kezdeményezést, melyet a Társulat a városi könyv
táregyesülettel karöltve indított meg annak érdekében, hogy a 
vármegye székhelyén, Zomborban, minél előbb megteremtsék a 
kultúrpalota felépítésének lehetőségeit.

A Történelmi Társulat 1902. július 3-án megtartott választmányi 
ülésének legfontosabb napirendi pontja „egy Zomborban felállí
tandó kultúrpalota építése érdekében társulatunk és a városi 
könyvtáregyesület által megindítandó mozgalom megbeszélése” 
volt. A hozzászólók, többek között Gozsdu Elek is, „felette szük
ségesnek vélték egy kultúrpalota fölállítását, mely nemcsak hogy 
a megyei közművelődési eszméket és intézményeket központosí
taná, hanem még Zombor városának is kiváló díszére szolgálna” .

A megbeszélés eredménye az volt, hogy határozat született, 
melynek értelmében az említett két intézmény a kultúrpalota esz
méjének megvalósítása érdekében megindítja a mozgalmat. Mind



két egyesület tagjainak köréből előkészítő bizottságot neveztek 
ki, amelynek az volt a feladata, hogy „az eszmét széles társadalmi 
körben, s a sajtó útján is hirdesse és terjessze, dolgozzon ki egy 
memorandumot, melyben fejtse ki a kultúrpalotának városunk 
közművelődési haladása és virágzása érdekében fontosságát és 
szükségét, s a várostól a palota fölépítésére helyet kérjen, ille
tőleg e célra az Erzsébet-liget egy részét kérje. Kérje meg továbbá 
a várost, a vármegyét s a minisztériumot erkölcsi és anyagi tá
mogatás iránt” .

A memorandumot legkésőbb folyó év december végéig kellett 
elkészíteni.228

Latinovits Géza október 12-i keltezésű zárt levelezőlapjában 
kérte a titkárt, hogy a megbeszélésre, melyen az előkészítő bizott
ság összehívásának részleteivel kell foglalkozni, az illető bizottság 
névsorát is hozza magával.229

Időközben, Gubitza Kálmán „A Bács-Bodrog vármegyei múze
um” címmel vezércikket közölt a Bácskában, melyben hivatkozott 
a Főfelügyelőség 1901. évi jelentésére: a Történelmi Társulat 
múzeuma „Kedvezőtlen helyen van s nem olyan népszerű, mint kí
vánatos volna.” Igazat adva a jelentésnek, hangsúlyozta, hogy a 
zomboriak közül is csak kevesen tudják, hogy a vármegyeház II. 
emeletén kell „keresni”, tényleg „keresni” a múzeumot, mert
hogy a labirintusszerű épületben nehezen tudja magát feltalálni 
az ember. Ezenkívül a rendelkezésre álló termek zsúfoltsága indo
kolttá teszi, hogy új hajlékot biztosítsanak a gyűjteményeknek. Fel
hívja a figyelmet a Főfelügyelőség által kiadott jelentés azon sza
kaszaira, melyek az egyes vármegyék múzeumainak elhelyezési 
módját ismertetik, s Bács-Bodrog vármegye gazdagságára apellál
va a kultúrpalota mielőbbi felépítéséért száll síkra.230

Az előkészítő bizottság 1902. december 27-én tartotta meg ülé
sét, melyen Latinovits Géza elnökölt. Elöljáróban kiemelte, hogy 
a kultúrpalota építése „nagy fontosságú hazafias és kulturális” 
törekvés. Gozsdu Elek hozzászólásában utalt arra, hogy az ilyen 
jellegű mozgalmakat a kultusz- és külügyminiszter is pártfogolja. 
A szegedihez hasonló épületre volna szükség, mely kb. 200 000 
koronába kerülne. A könyvtár és a Történelmi Társulat mellett 
egy ilyen épületben van a helye a vármegyei levéltárnak is. A pénz
forrásokról beszélve Gozsdu felemlítette, hogy be kellene vezetni 
az alapító tagságot, meg kell szerezni a vármegye és a város er
kölcsi és szellemi támogatását, hivatkozott a külföldön elterjedt 
kulturális gyűjtésre. „Az ilyen gyűjtés más országokban nagyon



könnyen megy, mert az intelligencia át van hatva a kulturális 
törekvések céljától, a legnagyobb készséggel áldozza filléreit nem
zeti kultúrájának oltására és nemzeti büszkeséggel gyönyörködik 
alkotásaiban/'231

Az eszme népszerűsítésének egyik módját abban látták a bi
zottság tagjai, hogy a Szabad Lyceum előadásai között helyet 
kapnak a múzeumokról szólók is. Latinovits Géza a külföldi, 
Medgyesi Ferenc pedig a hazai vidéki múzeumokról vállalt érte
kezést. Ugyanakkor a vármegye nagyobb községeibe is ellátogat
nának a megbízott előadók, hogy a kultúrpalota ügyének minél 
több pártfogót szerezzenek.232

Az ülésen egy 100 tagú végrehajtó bizottság megalakítását ja
vasolták, melynek vidéki tagjai is lesznek, és melyek 1903 január
jától minden hónap harmadik vasárnapján tartaná megbeszélé
seit. Ezután küldöttség keresné fel a belügy- és kulturminisz- 
tert, állami támogatás megszerzése céljából.233

A Bácska című megyei közérdekű politikai közlöny a hasáb
jain megjelenő cikkek révén továbbra is messzemenően támogat
ta a közművelődési palota felépítésének eszméjét. 1903. január 
6-án arról értesítette olvasóit, hogy az előkészítő bizottság Gozs- 
du Elek elnökkel az élén meglátogatta Latinovits Pál főispánt 
és Szemző Gyula nagybirtokost abból a célból, hogy vállalják az 
alakítandó nagy bizottság védnöki tisztségét. A megbízatást mind
ketten elfogadták. A küldöttség ezután Karácson Gyula alispán
nál és Hauke Imre polgármesternél tett látogatást, és őket is 
felkérte a mozgalom pártfogására; mindketten megígérték a se
gítségüket.234

A vármegye közművelődési viszonyait elemezte Tópits Zoltán 
is „Kultúregyesület" című vezércikkében. Megemlítette, hogy lá
zas igyekezettel folyik a munka a kultúrpalota létesítése érde
kében, azonban mielőtt felépülne, arról is gondoskodni kell, kik 
lesznek az épület lakói. Véleménye szerint egy modern színvo
nalon álló kultúregyesületet kellene alakítani, hogy a város [Zom- 
bor] végre vezető centruma lehessen a vármegyének. A hazai 
irodalom, a művészetek és a tudomány hathatós támogatása, úgy 
látja, évek óta stagnál a vármegyében, országos jellegű mozgalom 
ezen a téren nem volt, a város és a vármegye minden erejét a 
gazdasági és kereskedelmi „előnyök elérésére pazarolta", míg az 
irodalom és a művészet mostohagyermekként vegetált. A városi 
intelligencia száma kb. 10 000-re tehető, de a Városi Könyvtárnak 
mindössze 150 tagja van. A Történelmi Társulatban „Néhány lel-



kés ember dicséretes buzgalommal fáradozik a legszentebb cél 
érdekében, a nagyközönség azonban nem igen törődik vele” . A 
múzeumról kevesen tudnak, a vármegye közművelődési állapotai
ról ritkán esik szó a fővárosi lapokban. „Társadalmi életünk a 
vidékiség szürke kereteiben mozog és ridegen elzárkózik minden 
kezdeményezéstől, mindenkor másokra bízva azt” — állapítja meg 
többek között Tópits, majd így folytatja: „A feltűnt tehetségek
ben nem a tehetséget tekintjük elsősorban, hanem ósdi elvek 
alapján a személyt, annak származását, családi összeköttetéseit, 
polgári foglalkozását.”235

Tópits Zoltán idézett megfigyelése arra enged következtetni, 
hogy az egykori Bács-Bodrog vármegyére is vonatkozik az a meg
állapítás, mely szerint „Magyarországon ( . . . )  a feudális társada
lomszerkezet lassan bomlott fel, erős maradványai beépültek, anél
kül, hogy beolvadtak volna a polgári struktúrába”,236 Az ún. úri kö
zéposztály magatartásnormáit a dzsentroid jelleg határozta meg, 
a nemesi értékrendből, a dzsentri mentalitásból vette át a vár
megyei értelmiség, a tisztviselőréteg és a többi polgári csoport is 
azt a hozzáállási módot, amelyet az idézett cikk írója felrótt és 
elítélt.

A vármegyei közművelődési viszonyok javulását Tópits egy kul- 
túregyesület megalakításában látta, ezért is támogatta vezércik
kében a Történelmi Társulat és a Városi Könyvtár kezdeménye
zését.

A kezdeti lelkesedés, úgy tűnik, nem volt elegendő a mozgalom 
tartósítására. Latinovits Géza 1903. április 20-án keltezett levelében 
arról érdeklődik, mi van az előkészítő bizottsággal, miért nem ad 
élet jelt magáról.237

Közben a Bácska újabb cikket szentelt az ügynek. Közölte a 
nagybizottság névsorát, melyből kitűnik, hogy sikerült megnyerni 
ifj. Chotek Rezsőt, Latinovits Pált és Szemző Gyulát a védnöki 
tisztségre. Elnök Gozsdu Elek lett. „Szilárd gazdasági viszonyok 
és fejlett kultúra képezik nemzeti létünk alapjait” — olvashatjuk 
a cikkben. Hazafias kulturális mozgalomnak nevezi a Történelmi 
Társulat és a Városi Könyvtár közös akcióját, amely századok mu
lasztását van hivatva pótolni.

A célkitűzésekről szólva a cikkíró hangsúlyozta: „összegyűj
teni a múlt minden emlékét, hogy a múltra támaszkodva egy erő
sebb jövőnek építhessük fel az alapjait. Rendszerbe állítjuk a 
múlt és jelen minden tanúságát, hogy jövendő törekvéseinknek 
helyes irányt szabhassunk.



E nemzeti törekvéseket erősíteni, tudásunkat gyarapítani és 
terjeszteni, a megnövekedett ismeretekkel pedig erkölcsi és anyagi 
haladásunkat előmozdítani, ez minden kultúrintézmény végső cél
ja. Ez lesz tehát a Bács-Bodrog vármegyei közművelődési palota 
célja is.”

A tudósítás ismételten foglalkozik azzal a ténnyel, hogy az 
országban Aradon, Nagyváradon, Szegeden, Pozsonyban, Szekszár- 
don stb. már megalakultak a kultúregyesületek, Bács-Bodrog vár
megye sem maradhat le ebben a tekintetben, hiszen az 1901. évi 
költségvetés is azt bizonyítja, hogy az ország egyik leggazdagabb 
vidékéről van szó.

Égető szükség a közművelődési palota, melyben a Történelmi 
Társulat, a Városi Könyvtár, a vármegyei levéltár nyerhetne elhe
lyezést, de az európai múzeumok mintájára az ipar, a mezőgaz
daság fejlődését bemutató, szemléltető gyűjtemények kiállítása 
számára is felhasználható lenne az épület megfelelő része.

A pénzforrások lehetőségeit taglalva megállapítja a közlemény, 
hogy mindenképpen szükséges a pénzintézetek, az állam és a vár
megye közönségének hathatós pártfogása, annál is inkább, mert 
„nemzetünk jövendő nagylétének” talpköve lesz a majdan létesí
tendő kultúrpalota.23*

Nem sokkal ezután, szeptember 20-án Gozsdu Elek más irány
ban való elfoglaltságára hivatkozva lemondott az előkészítő bi
zottság elnöki állásáról.239 És ezzel megrekedt az előkészítő bizott
ság további tevékenysége, annak ellenére, hogy egyesek, mint a 
budapesti Bács-Bodrog megyei Kör, adományaikkal igyekeztek 
lendíteni a kultúrpalota ügyén.240 A Történelmi Társulat 25 éves 
jubileuma kapcsán a Trencsény Károly által felolvasott ismerte
tőben ezzel kapcsolatban mindössze ennyi állt: „Ám az akkori meg
nehezült időkben a szépen megindult mozgalomnak megint csak 
el kellett pihennie.”241

A Társulat negyedszázados évfordulója alkalmából újból meg
indították a kultúrpalota építésével kapcsolatos mozgalmat. Ezt 
azért is tehették, mert 1907 májusában gr. Apponyi Albert vallás- 
és közoktatásügyi miniszter leiratot küldött az Országos Főfelügye
lőséghez, „mely szerint a megfelelő vidéki városokban olyan köz- 
művelődési házakat óhajt emelni, amelyek az illető város közmű
velődési munkájának mintegy székhelyei lennének. .S e közműve
lődési házak elhelyezése kérdésében a miniszter az orsz. Főfelügye
lőségtől kívánt javaslattételt” . A leiratról értesülve, a Történelmi 
Társulat folyamodvánnyal fordult a Főfelügyelőséghez, hogy a lé



tesítendő közművelődési házak egyikét a vármegye székhelye, Zom- 
bor nyerje el, lévén, hogy nemzetiségek által lakott területről van 
szó, ahol felettébb fontos a magyar nemzeti kultúra erőteljesebb 
kibontakozása, viszont a helyszűke a már meglévő művelődési in
tézményeket (a Történelmi Társulat, a Könyvtár, a Szabad Lyceum 
és a Bács-Bodrog megyei Irodalmi Társaság) működésükben bé
nítja, fejlődésükben gátolja.242

A Főfelügyelőség 1907. július 2-i leiratában értesítette a Társu
latot, hogy a kérelmet „jóindulatúlag előjegyzésbe vette az esetre, 
ha a fokozatos fejlődés programja lehetővé fogja tenni, hogy az 
— ( . . . )  — teljesedésbe menjen” . Ugyanakkor egy újabb, július 
9-i leirat sietett leszögezni: a Főfelügyelőség tájékoztatása nem 
úgy értendő, hogy a jelzett kérelem az első vagy második helyen 
van az ügy sürgőssége szempontjából.243

Üjból bebizonyosodott az a tény, hogy a kulturális célkitűzé
sek realizálása elsősorban akkor lesz lehetséges, ha az anyagiak 
tetemes részét önerőből tudja biztosítani az a közösség, amely az 
elmaradott művelődési viszonyok fejlesztését tűzte ki feladatául. 
Bács-Bodrog vármegye, annak ellenére, hogy szóban az ígérettétel 
szintjén gyakran kiállt a közművelődési célokért, a megvalósítás 
terén mégis annak adta bizonyítékát, hogy a hathatósabb kultu
rális fejlődés nem az egész közösség igényeként, hanem csak egy 
kisebb csoport szükségleteként van jelen társadalmi életében. Az 
ún. nagyközönség támogatása csak addig terjedt, ameddig az nél
külözhetetlen volt abból a célból, hogy a vármegye elmaradott, 
pallérozatlan közművelődési viszonyairól elterjedt általános véle
ményt módosítsa.

Mivel a Főfelügyelőség csak „előjegyzésbe vette” a Zomborban 
építendő kultúrpalota ügyét, az eszme megvalósítása továbbra is 
csak terv maradt.

A városi törvényhatósági bizottság által kinevezett ötös bizott
ság, mely 1910 folyamán kidolgozott egy javaslatot Zombor sza
bad királyi város fejlesztése tárgyában, a Kulturális Intézmények 
című fejezetben a legsürgősebb, „úgyszólván elodázhatatlan fel
adatinak tekintette, „hogy a kereskedelmi és polgári iskola, va
lamint a színház részére új hajlék létesíttessék” , annak ellenére, 
hogy ezeknek az intézményeknek már megvolt az otthonuk, míg 
a közművelődési palota ügyét meg sem említette ez a „tanulmány” , 
pedig a bizottsági tagok között ott volt Buday Gerő is, a Törté
nelmi Társulat pénztárosa, akinek tudnia kellett az egyesület és 
a Városi Könyvtár közös akciójáról. Mindössze annyit említett a



javaslat, hogy a kereskedelmi iskola meglévő épületét vagy el kell 
adni, vagy pedig bérbe kell adni, pl. a Városi Könyvtárnak.

A Délvidéki Magyar Közművelődési Egyesület azon elhatáro
zásával kapcsolatban, hogy Zomborban kétszáz középiskolai tanuló 
részére „egy bennlakó intézetet építtet: ismét felmerült az az 
eszme, hogy az építendő palotában, valamekkora áldozatkészség 
hozzájárulásával és a tervbe vett építkezésnek valamelyes kitágí
tása mellett, megfelelő helyiségek” a Történelmi Társulat gyűjte
ményei „számára is, könnyebb szerrel lennének létesíthetők”/44 

Miközben az 1911. május 28-i közgyűlésen mondott megnyitó 
beszédben az elnök ezeket a kérdéseket latolgatta, ismertette azo
kat az erőfeszítéseket, melyeket a Történelmi Társulat az elmúlt 
nyolc év alatt tett annak érdekében, hogy a vármegyében a kul
turális intézmények megfelelő otthonra leljenek. „Nagy csalódá
son mentünk keresztül — állapította meg többek között. — Pedig 
a mozgalom biztatóan indult. Lelkes szózat vitte szét a vármegyé
ben kezdésünk hírét, mely ismertetve a törekvés célját és érté
sét, anyagi és erkölcsi támogatásra serkentette vármegyénk köz
ségeit, pénzintézeteit, közművelődési intézményeit (. .. ) a hala
dásnak minden ismert és feltételezett barátját is. A felhívást alá
írt férfiak között közismert, tekintélyes nevek voltak olvashatók, 
a védnökök élén vármegyénk akkori főispánjával. — És mégis! 
Szinte nehezemre esik a mozgalom eredményeit emlegetni. Szem
be találkoztunk az élet kemény valóságaival; az eszményünk iránti 
fogékonyság fogyatékosságaival; az alant járó gondolkozás önzésé
vel; a kishitűség demiurgusaival. ..  No s aztán beleavatkozott 
dolgunkba a politikai viszonyok nagy fordulata, mely földúlta a 
közéleti összhangot és még inkább elsivárította az anélkül is elég 
kietlen közgondolkozást. A közönség áldozatkészsége mintha ki
apadt volna...  így esett meg az, hogy az országnak nagyságra 
nézve második vármegyéjében, mely gazdagságra nézve is idegen 
fejedelemségek módjával vetekedik, százhuszonöt község közül 
csak öt nyilatkozott hajlandónak kisebb-nagyobb áldozattal hozzá
járulni a vármegyei kultúrpalota létesítéséhez, — a többi süket 
és néma hallgatagságba merült; mert azon tíz és egynéhány köz
ség hangjának — mely az áldozathozatalnak minden formája elől 
kifejezetten elzárkózott — elszomorítóbb volt az értelmes, mint az 
értelmetlen némaságé.”

A mozgalom eredményeként összegyűlt tőkeösszeget, mely „öt
száz koronán és alul maradt” , a zombori takarékpénztárba he
lyezték.245



Az elnöki megnyitók gyakran foglalkoztak a közművelődési in
tézmények helyzetével, gyakran felrótták a közélet sivárságát, az 
egyesületi élet pangását, a már meglévő kulturális értékek iránti 
közönyt, s mindezt az anyagiasságnak, a sóvár pénzszeretetnek, 
az önzetlen pártfogás hiányának és a politikai életben dúló visz- 
szásságoknak tulajdonították. A Délvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület kezdeményezése is — amely tudvalevőleg a magyar nem
zeti eszme megerősítését, a magyar kulturális szupremácia bizo
nyítását volt hivatva demonstrálni és igazolni — , hatalmas len
dülettel, nagy lelkesedéssel indult. Zombor szabad királyi város 
1911-ben „harminc éven át fizetendő évi 2500 kor[ona] segélyt 
szavazott meg az építkezés céljaira” , ám a vármegyei törvény- 
hatóság először akadályokat gördített a segély jóváhagyásával 
kapcsolatban. A helybeli összes kultúrintézmények képviselőiből 
alakított küldöttség meglátogatta a főispánt abból a célból, hogy 
megnyerje őt a művelődési ház ügyének. A vármegye végül is 
50 000 korona hozzájárulást szavazott meg, azzal a kikötéssel, hogy 
az építkezést legkésőbb 1917-ben elkezdik.246

A kultúrpalota építésével kapcsolatos utolsó értesüléseinket az 
1914-ben közzéadott titkári jelentés tartalmazza. Az eszme, me
lyet még dr. Dudás Gyula vetett fel 1898-ban, amikor a Történelmi 
Társulat és a Városi Könyvtár egyesítése révén vélte biztosítottnak 
a vármegyei közművelődési törekvések sikeres megoldását, majd 
a konkrét mozgalom, mely 1902-től, kisebb-nagyobb megszakítá
sokkal állandóan napirenden volt a vármegye művelődési életé
ben, néhány hónappal közvetlen a világháború kitörése előtt olyan 
fázisba érkezett, amikor már nem lehetett tovább elodázni. Az 
önzetlen áldozat a dolgoknak ebben a fázisában már kötelességet 
jelentett, amely elől nem lehetett kibúvót találni.

A Történelmi Társulat méltán remélhette, hogy fennállásának 
harmincharmadik esztendejében végre elérkezett ahhoz a ponthoz, 
amikor társadalmilag is olyan elismerésben részesül, amely mun
kája eredményeinek révén már eddig is megillette. S ha eddig 
a belviszonyok fonáksága miatt érte gyakran csalódás reményeit, 
most a külvilág eseményei gázoltak jogos elvárásaiba. Az 1915. 
június 27-i közgyűlésen Kozma László mind az anyagi támogatás, 
mind pedig az új otthon kérdéséről annyit mondhatott csupán, 
hogy „ma, amikor az időknek viharos járása, az anyagi áldoza
tokban is fokozatos erőfeszítéseket követel minden oldalon...  
ezekről az álmokról — koszorús lantosunk szavaival élve — »szól
jon az, hogy hallgatok!«”247



VIII. F E J E Z E T

A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT ÉVKÖ NYVEI 
1885— 1918

A Történelmi Társulat megalakulása első éveinek teendői kö
zött az Évkönyv kiadásával kapcsolatos kérdések is napirenden 
voltak. A tagság szervezésekor külön hangsúlyozták, hogy a tag
díjak ellenében a pártoló tagoknak is díjtalanul eljuttatják a meg
jelent füzeteket. A Bácska 1884. szeptember 5-én hírt adott a ne
gyedik felolvasó ülésről, és egyben felhívta a tagokat a tagdíjak mi
előbbi befizetésére, „mert a társulat évkönyvének kiadása és egyéb 
szükségletei igénylik, hogy némi vagyonnal rendelkezzék” . A tu
dósítás egyben közölte azt is, hogy az évkönyvek ügyében a leg
közelebbi választmányi ülésen döntenek.24*

Iványi István Margalits Edéhez írott levelezőlapjában többek 
között arról is érdeklődött, vajon „az illetékes körök komolyan 
gondolkoznak-e már az Évkönyv kiadásáról?”249 Következő, novem
ber 11-i keltezésű levelében ismét foglalkozott ezzel a kérdéssel, 
mondván, hogy már többször írt ez ügyben, ugyanis a késedelem 
miatt több tagban megingott a bizalom a Társulat iránt. Vélemé
nye szerint legkésőbb 1885-ben meg kell indítani a folyóiratot. 
Javasolta, hogy az 10 ív terjedelmű legyen, mint a Budapesti 
Szemle. Mielőbb el kell készíteni az évkönyvek szerkezetének ter
vét, valamint a költségvetést. Indítványozta, hogy a legközelebbi 
választmányi ülés foglalkozzék az általa benyújtott előterjesztés
sel, mely szerint az Évkönyv részei az irodalmi dolgozatok, törté
nelmi értekezések, a társulati ügyek (az egyesület keletkezése, 
közgyűlési jegyzőkönyvek, alapszabályokkal kapcsolatos kérdések, 
a tisztikar névsora, a tagok névsora lakóhelyek szerint, rövid 
összefoglaló a múzeumgyarapításról stb.), a tárca-rovat (apró köz
lemények, okmánykivonatok, könyvismertetések, okmánytár) és a 
vegyes közlemények (néhány soros adatok, történelmi vagy régé
szeti hírek, hirdetések, felszólítások stb.) lennének.250

Az 1885. január 30-i választmányi ülés egyik napirendi pontja 
az Évkönyv kiadásával kapcsolatos kérdések megvitatása volt. El
határozták, hogy a már jóváhagyott alapszabályok értelmében a 
Történelmi Társulat szakfolyóiratot ad ki „évnegyedévenkénti fü



zetek” formájában „A Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat 
Évkönyve” címmel, melynek szerkesztője a Társulat titkára lesz. 
Egy-egy füzet 3, azaz az egyévi kiadvány összesen 12 ív terjedel
mű lesz, melyet Bittermann Nándor könyv- és kőnyomdája állít 
elő. A költségek összegét 250 forintban állapították meg. Az Év
könyv előfizetési árát 3 forintban határozták meg. A kiadványról 
szólva a titkári jelentés hangsúlyozta: az a Társulat „működését 
és hatását kétségkívül általánosabbá teend” .251

Az első évfolyam különálló füzetekként jelent meg, míg a má
sodikban a füzetek oldalszámozását folytatólagosan oldották meg, 
és ez így maradt mindvégig. Az 1886. évi közgyűlésen elhatározták, 
hogy kéthavonként jelennek meg a füzetek, így az 1887-es évfo
lyam anyaga 6 füzetben látott napvilágot. Mivel a megjelenő dol
gozatok mennyisége nem indokolta a füzetek számának megnö
vekedését (az előállítási költségek is ezáltal megnövekedtek, kö
rülményesebb volt a 6 füzet nyomtatása is), az 1888. évi közgyű
lésen a titkár, Grosschmid Gábor javasolta, hogy negyedévenként 
jelentessék meg az Évkönyv füzeteit (egy füzet 3 ív), és 500 he
lyett csak 400 példányban nyomtassák ki. A kérelmet a választ
mányhoz utasította a közgyűlés.252 A választmányi ülés jegyzőköny
ve nem ismeretes előttünk, de tény az, hogy a IV. évfolyamtól 
kezdődően újból negyedévenként jelent meg a folyóirat, egészen 
1914-ig, amikor is a háborús események következtében évenként 
mindössze egy füzet került ki a nyomdából.

Az Évkönyv megjelenésével egy időben a Történelmi Társu
lat igyekezett csereviszonyt felállítani több vidéki és a budapesti 
rokontársulatokkal. Dudás Gyula Szegedről írt levelet a főtitkár
nak, melyben kifejtette, hogy a folyóiratok egy-egy példányát el 
kell küldeni a fővárosi hírlapok szerkesztőségébe abból a célból, 
hogy a nagyközönség értesüljön a Társulat munkájáról. A nép
szerűsítés ilyen formája már csak azért is fontos, hogy ne mond
hassák továbbra is a Bácskaságra, mint eddig annyiszor, hogy ott 
nincsenek kulturális törekvések.253

Ugyancsak ebben a levélben értesítette a Társulatot arról is, 
hogy bátyja, Dudás Ödön, újra meg akarja indítani a Bács-Bod- 
rogh-ot. Ennek érdekében már tőle is kért kéziratot. Ezt nem 
tartja helyesnek, mert a szellemi erők szétforgácsolódásához ve
zet. Javasolta az egyesületnek: találja meg a módját annak, hogy 
Dudás Ödön is bekapcsolódjék a Társulat munkájába, mivel „hasz
navehető ember”-ről van szó.254

Az Évkönyv első füzetét a Századunk ismertette röviden.



Megállapította, hogy az „érezhető hiányt pótol; a török dúlásnak 
nagyon kitett megye archivumát fogja idővel pótolhatni''.255

Az első két évfolyam füzeteinek kiadása körül nem voltak prob
lémák, ugyanis a Társulat fennállásának első két évében (1883-ban 
és 1884-ben) a közgyűlésekkel egybekapcsolt felolvasó üléseken 
egy-egy alkalommal 3— 4 dolgozatot is bemutattak a működő ta
gok (Iványi, Steltzer, Koch, Grosschmid, Dudás, stb.). Az 1888. 
évi működésről szóló titkári jelentésben azonban Grosschmid Gá
bor kénytelen volt megállapítani: „A szellemi téren nem dicse
kedhetünk (...) előnnyel, a tagok száma inkább fogyott, mint 
szaporodott, a tanulmányok és munkálatok sem érkeztek elegendő 
bőségben, mi az utolsó negyedik füzet megjelenését késleltette, 
a történelmi téren a jelentést tevőn kívül csak három tag mű
ködött, Iványi István, dr. Dudás Gyula és Thim József, kik mind 
a hárman a társulat választmánya által a múlt évi közgyűlés által 
kitüntetni ajánltattak.”256

Mint tudjuk, ez volt az első és egyben utolsó eset is, hogy a 
működő tagok megjelent írásait jutalmazta a Társulat. A továb
biak során mindössze a Társulat múzeumőre (évi 200 korona) és 
titkára (évi 100 korona) részesült némi tiszteletdíjban, az 1906-tól 
kezdve; pontos adatokat ezzel kapcsolatban nem tudtunk fel
kutatni.

Annak ellenére, hogy különösen az 1892-től 1898-ig terjedő pe
riódusban a Történelmi Társulat nem részesült megfelelő támo
gatásban sem a társadalomtól, sem pedig a pártoló tagság tekin
tetében, a működő tagok aktív része a monográfiaírással lévén 
elfoglalva (melyet a vármegye finanszírozott), munkája során időt 
tudott szakítani arra is, hogy kutatásainak részeredményeit az 
Évkönyv lapjain is ismertesse. Megnövekedett a dokumentumköz
lések száma. Érdujhelyi Menyhért pl. Újvidékről készített mo
nográfiájának egy-egy részletét tette közzé, Iványi István gyak
ran ismertette egy-egy helység, község történetét, lévén, hogy a 
monográfia egyes fejezeteinek előkészítése mellett a Helynévtár 
adatait is gyűjtötte, Steltzer Frigyes korábbi kutatásainak ered
ményeit ismertette, Grosschmid Gábor, Dudás Gyula, Thim Jó
zsef pedig a készülő monográfia egyes fejezeteinek rövidített va
riánsait jelentette meg az Évkönyvben. De megjelentek olyan dol
gozatok is, melyek a monográfia szempontjából másodlagos ada
tok alapján íródtak, tehát az egyes kérdésekkel részleteiben fog
lalkoztak. Tudvalevő, hogy a monográfia elsősorban általánosság



bán foglalkozott egy-egy problémával, a rendelkezésre álló ada
tok összességének tükrében. A kutatások folyamán olyan részle
tekre is fény derült, melyek az alapos helytörténeti ismeretek 
számára fontos elemeket tartalmaztak. Ily módon, menet köz
ben, ezek is feldolgozásra kerültek, és hozzájárultak ahhoz, hogy 
az Évkönyvben megjelenő tanulmányok, értekezések ma is for- 
rásértékűek.

Mind az állami, mind pedig a vármegyei évi segély folyósí
tása 1898-tól kezdődően lehetővé tette a régészeti, majd később 
a néprajzi kutatásokat, s ennek megfelelően ezekből a tárgykö
rökből az Évkönyv számára is készültek szakdolgozatok. A mú
zeumőri jelentések mindegyike az archeológiái kutatások ered
ményeit ismertette részletesen. Cziráky Gyula 80 oldalas tanul
mányt tett közzé 1901-ben, melyben a Gombos környékén végzett 
régészeti kutatásainak eredményeivel ismertette meg az olvasó- 
közönséget (ebből a füzetből 100 példánnyal többet nyomtatott 
a Társulat257). Hajnal (Holzmann) Ignác pedig részletesen foglalko
zott a torzsai németek szellemi és tárgyi néprajzával stb. Ezért 
is mondhatta az elnök az 1900. évi közgyűlésen: mindamellett, 
hogy a monográfia elkészült, sok tennivalója maradt még a Tör
ténelmi Társulatnak. Pótolni kell a hiányokat, új kutatási terüle
teken kell dolgozni, a különböző témák feldolgozását az Évkönyv
ben kell közreadni, s ezek alapján újra meg lehet majd írni a 
vármegye történetét, hiszen a munka folyamán napról napra újabb 
leletek, felfedezések születnek, s mindezt az Évkönyv regisztrálja.253

Az elnök, Czirfusz Ferenc javaslatával az 1900. február 20-i 
választmányi ülés foglalkozott, melynek értelmében egy bíráló bi
zottságot kell alakítani, hogy nézze át a szerkesztőhöz eljutta
tott cikkeket, mielőtt megjelennek az Évkönyvben. Hosszabb esz
mecsere után sem született határozat ez ügyben. Már csak azért 
sem lehetett ezzel a kérdéssel érdemlegesen foglalkozni, mert a 
társulat nem díjazta a közzétett írásokat, a szerkesztőnek állandó 
gondja volt a kéziratok összegyűjtése, szelektálásra ilyen körülmé
nyek között nemigen kerülhetett sor.259 Erről tanúskodik külön
ben, többek között, az 1909. október 7-i választmányi ülés jegy
zőkönyve is. A titkár bejelentette, hogy a működő tagok buzgal
mának hiánya miatt nehézségekbe ütközik az Évkönyv szerkesz
tése. Tíz taghoz fordult kéziratért, de mindössze egy dolgozat ér
kezett a felhívásra.260

Az 1909. évi működésről szóló jelentés is megállapítja: „Az 
érdeklődés lazulása, a pártfogás csökkenése, a tagok szellemi mű



ködésének pangása az elmúlt évnek immár nem is meglepő jelen
ségei. (...) Nagy nehézséggel járt mindig a szerkesztés, mégis 
— köszönet 6—7 munkatársunknak! — (...) A legtöbb »működő« 
tagtársunk azonban a múlt évben sem gondolt arra, hogy a tag
sággal olykor-olykor némi erkölcsi kötelesség is jár. (. .. ) Ha ta
lán megvalósíthatnék az alapszabályaink 3. §-ában kifejtett jám
bor szándékot: »Ha a társulat anyagi ereje megengedi, a tagok 
működését a legjobban ítélt művek díjazása és pályadíjak kitű
zése által is emelni fogja«: akkor talán élénkebb tevékenységre 
serkennének. Sajnos, anyagi erőtlenségünk tudatában erre most 
még nem gondolhatunk.”261

Hasonló tartalmú a következő évi titkári jelentés is. A kéz
irathiány az Évkönyv négy füzetének megjelenését késleltette; 
majdhogynem bizonytalanná vált az alapszabályok értelmében vál
lalt kötelezettségek teljesítése.262

Ilyen körülmények között érkezett el az első világháború, ami
kor „nemcsak a költészet zengzetes hangja hal[t] el a csaták za
jában, hanem a tudománynak kevésbé szózatos beszéde is” . Min
den anyagi, szellemi és erkölcsi erő, minden figyelem és érdek
lődés ennek az eseménynek lett alárendelve. Megszűnt az anyagi 
támogatás is, és a Társulat tagjai „belső munkálatokkal” foglal
koztak csupán, ennek következtében a választmányi ülés erre vo
natkozó határozata értelmében, az Évkönyvnek ezentúl csak egy 
füzete jelent meg.263

A Történelmi Társulat Évkönyvét nagyjából az Iványi által 
javasolt koncepció alapján szerkesztették. A Társulat beléletét 
kezdetben a közgyűlési jegyzőkönyvek és a titkári jelentések re
gisztrálták. Az utóbbiak ismertették kivonatosan a választmányi 
ülések legfontosabb javaslatait is, egészen a 14. évfolyamig. Mi
vel az állami és vármegyei segély lehetővé tette a szerteágazóbb 
tevékenységet, megnövekedett a választmány szerepe is: üléseik 
száma megszaporodott. A részéről foganatosított intézkedéseket 
a választmányi ülés jegyzőkönyvei tartalmazták, a közgyűlési jegy
zőkönyvek és a titkári jelentések továbbra is csak a legfontosabb, 
a közgyűlés beleegyezését is igénylő határozatokat rögzítették. A 
választmányi ülések részletes jegyzőkönyvi kivonatait a 14-től a 
21-ig terjedő évfolyamokban találhatjuk meg.

A Társulat munkás hétköznapjairól tudósítanak az elnöki meg
nyitó beszédek is, melyeket ugyancsak a 14. évfolyamtól kezdő
dően közölnek az Évkönyvben. Ezekben a beszédekben adatokat 
találunk a Társulat és a közönség (közösség) viszonyairól, az egye-



sülét kutatási eredményeiről, a munka folyamán felmerülő ne
hézségekről, az újonnan felfedezett és meghódított tudományos 
területekről, de szólnak ezek a megnyitók a még kiaknázatlan 
lehetőségekről is, amelyek a Történelmi Társulat működő tagjai
ra várnak.

Az archeológiái kutatásokat kezdetben a titkári jelentések is
mertették. Az ásatások, a régészeti tárgyak, majd később a nép
rajzi tárgyak, az éremleletek számának megnövekedésével kap
csolatos rendszerezési munkálatok, a Főfelügyelőség számára ké
szítendő tervek és évi jelentések a múzeumőri feladatok közé 
tartoztak. Az Évkönyv 18. évfolyamában jelent meg az első 
múzeumőri jelentés, mely lényegében a Főfelügyelőségnek küldött 
beszámoló elemeit tartalmazta.

Ugyancsak a Társulat beléletére vonatkoztak a pénzügyi tervek 
és jelentések, valamint a tagságról évenként készített névjegyzé
kek, melyeket évről évre közöltek az Évkönyvben.

A kisebb terjedelmű irodalmi szemlék, könyvismertetések, do
kumentumközlések, levéltári régészták és egyéb szakjellegű köz
lemények mellett az Évkönyvben megjelent tanulmányok, érte
kezések, szakdolgozatok képezik a legfontosabb, helytörténetre 
vonatkozó publikációkat. Ezek az írások nemcsak az összegyűj
tött adatok impozáns mennyiségéről, megbízhatóságáról tanúskod
nak, hanem a helytörténeti kutatásokkal foglalkozóknak a törté
netírás általános kérdéseihez való viszonyulása is kiolvasható a 
sorok közül. Az objektív tények tisztelete majd mindegyikőjük 
tevékenységének egyik alapköve különösen a régmúlt események 
felelevenítésekor. A Rákóczi-féle mozgalom, a 48-as események és 
a 67-es kiegyezés elbírálásakor nem mentesek a századfordulóra 
jellemző konzervatív nemesi romantikus beállítástól, a hazafias
ság ilyen módon történő demonstrálásától; különösen vonatkozik 
ez pl. Grosschmid Gábor munkásságára. A magyar történelem 
említett fordulópontjainak értékelésekor az az irányelv érvénye
sült, melyet R. Várkonyi Ágnes így fogalmazott meg: „a magyar 
tudomány első kötelessége a nemzetiség védelme, szolgálata kell, 
hogy legyen” .264 De ha pld. Iványi István vagy Dudás Gyula mun
kásságát elemezzük, fel kell figyelnünk arra, hogy az általuk fel
dolgozásra került témák kevesebb lehetőséget adtak ennek az 
irányelvnek követésére. Iványi cikkeinek zöme a vármegyei köz
ségek múltjának felderítéséhez szolgáltat mind a mai napig ér
vényes, forrásértékű adatokat (a községek fekvésének meghatá
rozása, a birtokosaikról szóló adatok, régi okmányokban előfor-



dúló említésük stb.), Dudás Gyula tanulmányai pedig nagyrészt 
a vármegye őstörténetére, a bronzkorszakból és a rómaiak korá
ból fennmaradt emlékek ismertetésére, az oktatásügy történeté
re vonatkoznak, de közölte a szerző az Országos Levéltár vonat
kozó regesztáit, Körmendy István naplójának fordítását stb. Gu- 
bitza Kálmán a régészeti kutatások alapján írta meg mind a mo
nostorszegi ősemberi telepeknek, mind pedig a Tisza-vidék rég
múltjának történetét.

Ha az Évkönyvben megjelentetett tanulmányok, értekezések, 
szakdolgozatok összességét vesszük figyelembe, meg kell állapí
tanunk, hogy többségükben tényfeltáró, racionális elemeket tar
talmaznak, az adatok halmazát közlő személy egyénisége a hát
térben marad, az összegyűjtött anyag alapján csak ritkán közli 
észrevételeit, véleményét. Ezzel kapcsolatban ismét R. Várkonyi 
Ágnesre kell hivatkoznunk, aki megállapította: „Nem az a hely
zet, amit a szellemtörténészek oly nagy előszeretettel vetettek sze
mére a magyarországi pozitivizmusnak, hogy szorgalmasan gyűj
tögették és rakosgatták egymás mellé az adatokat, s aztán nem 
jött ki belőlük semmi. Nagyon is átgondolt, módszertani elvek irá
nyították a vizsgálatokat. Bevonulni az anyaggyűjtés bástyái kö
zé (...) sajátos szituáció következménye. A hatvanas-hetvenes évek
ben a szemléleti viták során eluralkodó konzervativizmus terro- 
risztikus légkört teremtett: anyaggyűjtésre cserélni a történettu
dományi munkát ekkor ugyanúgy lehetett elegáns visszavonulás 
vagy tehetetlenség, mint ellenzéki álláspont kifejezése. A feltárt 
anyag tartalmától is fügött.”265 Még inkább vonatkozott ez a szá
zadfordulóra, amikor a hivatalos történetírásban a „nemesi-ro
mantikus historiográfia értékkategóriái” uralkodtak,266 melyek a 
„valóságot torzítva” láttatták, és a „Kortársbeszédek frázisa, a 
nemesi önfeláldozás kisajátított szimbóluma lett a forradalom és 
szabadságharc, a nép, a régi honvédek féltve őrzött emléke, a 
múlt pedig a dicsőség és nagyság csarnoka” .267

Ha mármost figyelembe vesszük azt, hogy helytörténészeink 
sorra-rendre polgári származásúak, tehát elsősorban a polgári tör
ténettudomány neveltjei voltak, s tudjuk azt, hogy a vármegye 
területén hiányzott a klasszikus értelemben vett nemesség és arisz
tokrácia, természetes az, hogy a múltkutatás nem volt minden 
esetben alárendeltje és kiszolgálója a hivatalos történetírás ér
tékrendszerének, a kor történeti gondolkodásában eluralkodott 
konzervatív felfogásnak, habár erre is van példa: Grosschmid Gá
bor egyes értekezései az Évkönyvben megjelent családtörténeti



dolgozatok, vagy éppenséggel Dudás Gyula Vojnitsokról, Latino- 
vitsokról írott munkái.

Viszont a bácskai nemesség 1797. évi felkeléséről szóló tanul
mány nemigen tartalmaz mást a tények felsorolásán kívül; ese
ménytörténet az a javából, amely nem tartalmazza a krónikás
nak a nemesi felkelésről kialakított véleményét.

Mivel az Évkönyvben közzétett tanulmányok részletkérdé
sekkel foglalkoztak, az aprólékos módszeres kutatás keretein be
lül az összegyűjtött anyag elemzésén volt a hangsúly, éspedig első
sorban olyan szempontból, hogy a rendelkezésre álló adatok kö
zül melyik az igazán forrásértékű, melyik segíti elő valóban a 
tárgyszerű feltevéseket egy-egy problémával kapcsolatban (pl. a 
római sáncokkal kapcsolatos teóriák).

Amikor a Történelmi Társulat évkönyveit veszi kezébe a mai ku
tató, egy kis csoport ügybuzgó, áldozatkész, nem mindig kellő
képpen méltányolt, önzetlen munkája eredményeivel ismerkedhet 
meg; a legfőbb fogyatékosság az lehet csupán, hogy elmaradt a 
nagy, minden feltárt lényeges adatot magába foglaló, szintézisen 
alapuló korszerű helytörténeti feldolgozás. A két vármegyei mo
nográfia (melyekről az elkövetkezőkben lesz szó) nem azoknak 
az irányelveknek alapján íródott, melyek helytörténeti kutatóink 
tevékenységére jellemzőek voltak: a millenniumi ünnepségekre ké
szülő ország tipikus monográfiáinak Bács-Bodrog vármegyei va
riánsa volt az egyik (1896), a másik, a Borovszky-féle, „a század- 
forduló díszmagyarba öltözött méltóságos historikusaidnak szája 
íze szerint készült.26*

Annak ellenére, hogy a nagy összefoglalás elmaradt, nem sza
bad elmarasztalnunk, még kevésbé számon kémünk történettu
dományi kutatásaink megalapozóitól az említett hiányosságot, már 
csak azért sem, mert mi is adósok vagyunk e téren. A tekintélyes 
mennyiségű forrásanyag, melyet összegyűjtöttek a régészet, a nép
rajz, a településtörténet, a művelődéstörténet, az általános tör
ténelem, a helytörténet, a csatornaépítés története stb. köréből, 
biztos kiindulópontként kezelhető ma is, alapul szolgálhat mind
azoknak, akik az említett tárgykörök valamelyikét kívánják tudo
mányos tevékenységük fókuszába helyezni.



IX. F E J E Z E T

IV A N Y I H ELYNÉVTARA ÉS A TÖRTÉNELM I TÁRSULAT

Iványi István életét és munkásságát Dér Zoltán ismertette 
„Három tudós tanár” című tanulmányában (5—58 oldal). Nem cé
lunk a már ott részletesen feldolgozott anyagot újra ismertetni, 
mindössze a Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi hely
névtára (a továbbiakban Helynévtár) címmel megjelent ötkötetes 
munkának a Történelmi Társulattal kapcsolatos vonatkozásaival 
kívánunk foglalkozni. Az első kötet 1889-ben, a második 1895-ben, 
az utolsó három pedig 1906— 1907-ben jelent meg. Iványi „a me
gyemonográfia kiegészítő részének szánta a helynévtárat” , végül 
is azonban arra kényszerült, hogy a birtokában lévő adatokat rend
szerezve az első kötetet A-tól Zs-ig állítsa össze, majd pedig a 
soron következő kötetekben az új adatok mellett a már meglé
vőket pótolja, kiegészítse. „Mint előszavában írja, azért járt el 
így, mert nem akarta, hogy holt tőkeként vesztegeljen a már fel
gyújtott anyag.”269

A Történelmi Társulat 1888. március 11-én megtartott közgyű
lésén Iványi kérelme is (melynek értelmében „a vármegye föld
leírása és topográfiája összeállítása céljából, az összes községek 
az adatok közlésére felhivassanak”) napirenden volt. A közgyű
lés elvben pártfogolta Iványi kérelmét, és a megye alispánjához 
(aki egyben a Társulat elnöke volt) utasította, azzal a megjegy
zéssel, „hogy folyamodványához az általa szükségesnek tartott 
kérdések”-et is mellékelje.270 A kérelem további sorsa ismeretlen 
előttünk.

Ugyancsak 1888-ból való az a levél, melyben Iványi a Tör
ténelmi Társulat támogatását kéri előfizetők gyűjtése céljából, 
hogy a Helynévtár első kötetét kinyomtathassák. Száz előfizetőre 
volna szükség, mert „mégsem lehetetlen, hogy e nagy vármegyében 
fele nem fog önként jelentkezni s így a könyv kiadatlan marad. 
A tört. Társulat könyvtára is vegyen egy példányt, mert én ugyan 
ingyen példányokkal nem rendelkezhetem” .271

A Helynévtár első kötetének kiadása után ismét levelet írt Ivá
nyi a Történelmi Társulathoz, melyben kérte, hogy a fő- és alispán



akár körlevél formájában is, javasolja a könyvet a községeknek, 
szolgabíráknak, jegyzőknek stb. megvételre, mert még 200 példány 
van belőle, és Szabadkán mindössze 50—60-at rendeltek.272

Az 1890-es évektől kezdve Iványi látása, mint tudjuk, rohamo
san gyengült, az 1896-os két operáció sem tudott segíteni rajta. 
A Helynévtárral kapcsolatban összegyűjtött újabb adatokat már 
nem tudta feldolgozni. Cziráky Gyulának 1901. december 13-án írt 
levelében beszámolt arról, hogy a Helynévtárral kapcsolatos mun
ka továbbfolytatása ügyében egy nagy adatgyűjteményt küldött 
Zomborba; őt kéri meg, hogy dolgozza fel. Cziráky írásos indít
ványt terjesztett a Történelmi Társulat közgyűlése elé, melyben az 
Iványi-féle adatok feldolgozását javasolta, hangsúlyozván, hogy ha 
senki sem hajlandó elvállalni a munkát, akkor majd ő maradék 
szabad idejét a megkezdett feladat elvégzésének szenteli. A köz
gyűlés elfogadta Cziráky indítványát, és a Társulat irattárában 
lévő adatokat rendelkezésére bocsátotta.273

A Helynévtár 3. kötetére vonatkozóan az 1902. évi működés
ről szóló titkári jelentésben is olvashatunk. Többek között arról 
értesítik a közgyűlést, hogy „az Iványi-féle helységnévtár ( . . . )  
nemsokára sajtó alá kerül” .274 Viszont Cziráky Gyula a múzeum
őrhöz írt levelében (aki valószínűleg már érdeklődött a harmadik 
kötet sorsa felől) ezt válaszolta: „Iványi III. köt. hallgat, kérem 
alássan. Egy ember vagyok s 3 ember munkáját nem végezhetem. 
Ha lesz időm, majd akkor.”275

Végül is Cziráky nem készítette el a harmadik kötetet, Iványi 
időközben visszakérte az adatgyűjteményt a munka folytatása cél
jából. Mint tudjuk önéletírásából is, Lajos fia segítségével ké
szítette el az utolsó három kötetet.276 Az 1905. március 14-én meg
tartott választmányi ülés úgy döntött, hogy átadják Iványinak a 
Czirákynál lévő anyagot azzal a kikötéssel, hogy a Társulat volt 
alelnöke a feldolgozás után visszaszármaztatja a Társulat irattá
rába. A közgyűlés megerősítette ezt a határozatot, és Czirákynak 
sem volt semmilyen ellenvetése, „a már munkába vett anyagot 
készséggel visszaszolgáltatta oly kijelentéssel, hogy — mivel Iványi 
úr a Helységnévtár I. és II. kötetét már megírta és kiadta — a 
munka folytatására is ő a hivatott” .277

A következő választmányi ülésen bejelentették, hogy a feldol
gozás céljából kért adatgyűjteményt már eljuttatták Iványihoz.278

Iványi nagyon rövid időn belül (egy év alatt) elkészítette a 
Helynévtár 3. és 4. kötetét. A Történelmi Társulat közgyűlése úgy 
döntött, hogy ezt a vármegye történelmi múltjára és földrajzára



nézve jelentős alkotást erkölcsileg is támogatja. A kiadási költ
ségek fedezéséhez 600 korona segéllyel járult hozzá. A visszaem
lékezések ezzel kapcsolatosan „Schmausz Endre volt vármegyei 
alispán és Szabadka városi nyugalmazott főispán” közbenjárására 
hivatkoznak, azaz pontosabban az 1. és 2. kötet újrakiadása és 
az utolsó három kötet nyomtatása körüli költségeket a vármegye 
biztosította.279

Különben ez volt az első és egyben utolsó eset, amikor a Tör
ténelmi Társulat az Évkönyvön és a megyei monográfián kívül 
más kiadvány nyomtatási költségeit is fedezte.

A társulati titkár az 1907-ben megtartott közgyűlésen első he
lyen említette a Helynévtár 5. kötetének megjelenését, mely az 
év januárjában került ki a nyomdából. Két évtizeden át „bámu
latos szorgalommal” és tudós szakavatottsággal dolgozott Iványi 
a vármegye földrajzi és történelmi helyneveinek felderítésén, s 
ennek eredményeit mindenkor és mindenki nélkülözhetetlen for
rásként használhatja fel, állapította meg többek között a jelen
tés.280

Dér Zoltán Iványi munkásságát ismertetve és elemezve a Hely
névtárral kapcsolatban megjelent recenziókat is sorra vette. Du
dás Gyula a 3. és 4. kötet megjelenése idején szintén foglalkozott 
a Helynévtárral az 1906-os Évkönyvben. Ez alkalommal semmi
lyen kifogása nem volt a közölt adatokkal kapcsolatban. Megálla
pította, hogy Iványi Istvánnak ez „a nagy tudományos becsű” vál
lalkozása vidéki viszonylatban egyedülálló, „melyhez hasonlóval az 
ország egyetlen vármegyéje sem rendelkezik” . A szerző szorgalmát, 
szakértelmét dicsérte ismertetőjében, majd pedig kiemelte, hogy 
azért is érdemes a vármegye történeti földrajzával foglalkozni, 
„mert alig van vidék az országban, mely oly sűrű magyar népes
séggel bírt volna valaha, mint a mienk. De jött a nagy pusztulás, 
a török korszak, mely százszámra söpörte el vidékünkön a szebb
nél szebb helységeket, a lakosság kipusztult s a feledékenység ho
málya borult az egykor virágzó tájra” .281 Ennek a szempontnak 
hangsúlyozása arról tanúskodik, hogy Dudás Gyula mégiscsak ko
rának gyermeke volt, s szakszerű értékelésében olykor-olykor hat
ványozottabban előtérbe kerültek a nemzeti vonatkozások.



X. F E J E Z E T

A VARM EGYEI MONOGRÁFIÁK 1896-BÓL ÉS 1909-BÖL

„Történetírásunk múltját, historikusaink teljesítményét a ne
mesi romantika értékkategóriáinak minősítésében ismerte meg az 
ezeréves fennállását ünnepelni készülő Magyarország” — írta töb
bek között R. Várkonyi Ágnes „A pozitivista történetszemlélet a 
magyar történetírásban” című nagyszabású összefoglaló munkájá
ban.282 Több éves előkészület előzte meg a millenniumot. A „viszon
tagságokkal teli ( . . . )  gazdag évezred jogos büszkeséggel tölthette 
el a nemzetet; egyúttal az ezeréves örökség értékeinek számbavé
telére késztethette és szembenézésre a jövő reális esélyeivel. A po
litikai vezetőrétegben eltompult a nemzeti önismeret, megfogyat
kozott a reális helyzetfelismerés készsége. A Millenniumot nem a 
haladó nemzeti és társadalmi küzdelmek és gondolatok feleleve
nítésére, hanem a »magyar állameszme« propagálására szánták, 
reprezentatív alkalomnak arra, hogy ország-világ előtt erőt és 
nagyságot mutassanak, a magyar népben a nemzeti büszkeséget a 
dinasztiahűséggel, a nemzetiségekben a dinasztiahűséget a magyar 
hegemónia elismerésével párosítsák.

A kormány az előkészítés során arra törekedett, hogy disszo
náns politikai hangzavar, rendbontás ne zavarja meg a látványos 
ünnepséget.”283

Az ellenzéken lévők, így a szociáldemokrata párt is, kultúrün- 
nepnek tekintette a millenniumot, a nemzetiségek politikai vezetői 
boj kottáiták, de „az óváson túlmenő tüntetésekkel” mégsem „za
varták meg az ünnepségeket” .284

A millenáris kiállítás megszervezése mellett az egyik jelentős 
kulturális akció a vármegyei monográfiák elkészítése volt, mely
nek eszméjét az „országos történelmi társaság” vetette fel.285

A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat megalakulása
kor egyik elsődleges feladatának a megyei monográfia megírását 
tekintette.

Az 1885. szeptember 26-i, ötödik közgyűlésen elhangzott indít
ványt (a megyei monográfiával kapcsolatban) megelőzően, a Bács
ka hasábjain több helytörténeti kutatónk foglalkozott ezzel a kér



déssel. Elsőnek dr. Margalits Ede tette közzé „Bácsmegye mo- 
nographiája" címmel indítványát, melyet Pozsonyi Béla, Dudás 
Gyula és Thim József hozzászólásai követték. A vitaindító javaslat 
abból indult ki, hogy 5 [ ! ]  év múlva ünnepli az ország fennállá
sának ezredik évét, s ez alkalmat ad arra, hogy „A jelenben lan
kadatlan hazaszeretettel munkálkodva hazánk felvirágoztatásán, ki- 
nek-kinek kötelessége a régiekről is megemlékezni, kik e munká
ban elődeink voltak és a dicső múltnak emlékét a jövő számára 
megőrizni: Szobornál, diadalíveknél dicsőbb a tettek emléke: ha
zánk múltjának részletező egyetemes történelme a legdicsőbb em
lék, melyet hazánk évezredes fennállásának évfordulója alkalmá
ból a múltról a jövőnek felállíthatunk. Ismerjük hazánk történel
mét általánosságban, de a részletek történelmét még homály fedi: 
és mégis csakis a részletek helyes és kimerítő ismerete emelhet 
fel az általános helyes felfogásra. Egy-egy város, egy-egy megye 
történelmi monographiája megannyi csiszolt kövecs, mely a nem
zet történelmi mozaik képének szükséges alkatrésze''.

A továbbiakban szólott arról, hogy már addig is számos város 
és megye törvényhatóságilag is intézkedett saját történelmének 
megíratása érdekében, s Bács vármegye sem maradhat le e te
kintetben. A Történelmi Társulat megalakítása is, többek között, 
ennek a célkitűzésnek realizálását teszi lehetővé. A komoly kez
deményezés ideje elérkezett, lévén, hogy a feladat teljesítése „te
temes időt és munkát igényel".

Margalitsnak a monográfia megírása pénzelését illetően is van 
javaslata. Ezek szerint a törvényhatóság ere a célra öt éven át 
évenként 1000 forintot venne fel költségvetésbe. Évenként 200 fo
rinttal segélyezné az anyaggyűjtést, míg a hátralévő 4000 forint
ból és a kamatokból a tiszteletdíjakat és a nyomtatási költségeket 
fedeznék.286

Dudás Gyula két ízben is hozzászólt a vitához. Megállapítot
ta, hogy néhány vármegye, mint Sopron és Arad, pályadíjat tű
zött ki monográfiája elkészítése céljából; ezt kellene Bács-Bodrog 
vármegyének is tennie. Ugyancsak hangsúlyozta, hogy a megye 
rendelkezik olyan szellemi erőkkel, melyek képesek ezt a feladatot 
elvégezni.287

Második cikkében arról írt, hogy némely helytörténésznek az 
a véleménye, hogy az ő teendőjük csakis az anyaggyűjtés lehet 
egy jövő generáció számára, amely majd megírja a monográfiát. Du
dás helytelennek tartja ezt a nézetet, mondván, hogy igenis nem 
illuzórikus annak elkészítése, mert az ugyan igaz, hogy lesznek hiá



nyosságai a megszületendő munkának, de ez még nem lehet aka
dálya az ezzel kapcsolatos tevékenységnek.2“

Thim József azzal foglalkozott megjelent cikkében, hogy hány 
embert kell szerződtetni a monográfia megírására. Nem helyeselte 
csak egy vagy két-három egyén közreműködését, mert „a megye 
monográfiája nem képezhet monopóliumot” . Több résztvevő hoz
zájárulását tartotta szükségesnek, függetlenül attól, hogy az az erre 
a célra előirányzott honorárium megoszlását jelentené, és stílus
beli különbségekhez vezetne.289

Még a szeptemberi közgyűlés előtt érkezett meg Schmausz 
Endre alispán átirata a Társulat elnökségéhez, melyben az állt, 
hogy a vármegyei törvényhatóság 1885. április 28-i ülésén foglal
kozott a megyei monográfia kérdésével, és megbízta az alispánt, 
hogy a Történelmi Társulat tagjainak közreműködése révén te
gyen előterjesztést a monográfia megírására vonatkozóan. Schma
usz Endre ezért kérte a Társulat választmányát, tegyen javasla
tot, miként készíttessék el a monográfia, természetesen az azzal 
kapcsolatos kiadásokat is vegye figyelembe.290

Iványi István „véleményes javaslatot” készített az alispáni fel
hívás értelmében, melyet a Szabadkán, szeptember 26-án meg
tartott felolvasó ülésen ismertettek, majd pedig az 1885-ös Évkönyv 
3. és 4. füzetében tettek közzé, hogy alapjául szolgálhasson a széle
sebb körű eszmecserének.

Iványi szerint a monográfia megírására vonatkozóan kétféle 
lehetőség között választhat a „vármegyei közönség” . Egy tágabb 
értelemben vett műnek mindent fel kell ölelnie, „ami a várme
gyének természeti, történeti és társadalmi viszonyait illeti. Ki 
kell annak terjednie I. a talaj- és földrajzi, a nemzetiségi és népe
sedési viszonyoknak, az életmód, foglalkozás, mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, bank- és hitelviszonyoknak; a közlekedés, közegész
ség, családi és társasági élet, a szellemi műveltségi állapot mint 
iskola, irodalom, művészet, egyleti élet, társas körök, az egyházi, 
vallási, politikai stb. viszonyoknak minden egyes ágára. Azonkívül 
II. még a vármegyének kül- és bel történelmét kell előadnia a leg
régibb időktől kezdve a legújabb időig: az őskor és a régiségek, a 
magyar királyok kora, a török korszak, a határőrvidéki intézmény, 
a két vármegyének újjászervezése s elkülönítése, a telepítések és 
telepedések, az 1848/49. évi szabadságharc, a Vojvodina, az alkot
mányos kornak, továbbá a vármegyének hatósági belélete, a bir
tokviszonyok és a birtokos családok...  képeznék a történeti leírás 
egyes szakaszait.



Az I. alatt elsorolt viszonyokat is kétféleképpen lehet feldol
gozni, a) csak jelenlegi állapotukban rövid visszapillantással az 
előbbi időre, vagy pedig b) legelejétől kezdve a fejlődés minden 
phasisán át levezetni, míg a jelenlegi helyzetbe jutottak” .291

Egy ilyen terjedelmes, mindent felölelő mű létrehozása, mely 
történeti fejlődésében mutatja be a fent jelzett tárgykörök anya
gát, rengeteg adat feldolgozását és „számos különféle szakférfiú” 
munkálkodását teszi szükségszerűvé. Iványi felteszi a kérdést, va
jon a Történelmi Társulat rendelkezik-e a megfelelő szellemi erők
kel. Konkrét feleletet nem ad ezzel kapcsolatban, de megjegyzi, 
hogy amikor a Társulat megalakult, a működő és „adatszolgáltató 
tagok”-at oly módon igyekeztek összegyűjteni, hogy azok között 
megtalálhatók az ügyvédek, jogtudósok, orvosok, mérnökök, pa
pok, tanárok és tanítók, köz- és magánhivatalnokok, de a művelt 
iparosok is.

A monográfiaírás másik lehetősége egy szűkebb körű munka 
elkészítésére vonatkozik, melyben a „földrajzi-történelmi leírás” 
dominálna. Ennek realizálása kevesebb szakembert és természete
sen adatfeldolgozást igényelne, s lényegében a II. pont alatt fel
soroltakat foglalná magába.

Iványi mindkét esetben szükségesnek tartja „egy lehetőleg ki
merítő okiratgyűjtemény” elkészítését is, mely elkerülhetetlen for
rása lehetne a további helytörténeti kutatásnak.

A vármegyei törvényhatóság döntése után felhívást kellene köz
zétenni azzal a céllal, hogy az érdekeltek mely fejezetek feldolgo
zására vállalkoznak. Egy háromtagú monográfiái bizottság fog
lalkozna a beküldött munkatervekkel, kiválasztaná az egyes fe
jezetek íróit, szerződést kötne a megírásra. A szerkesztő a kész 
dolgozatok alapján állítaná össze a monográfiát.

Az egész munkát 3000 példányban kellene kinyomtatni (az ok
mánytárat 200 példányban). Ezret ingyen osztana szét a vármegye, 
a többit „jutányos áron” adnák el.

A tiszteletdíjjal kapcsolatban csak tájékoztatásképpen annyit 
jelzett Iványi, hogy az kb. 6—8 ezer forintot tenne ki.292

A közgyűlés 1886. február 2-án tárgyalta érdemében Iványi 
„véleményes javaslatát”, melynek eredménye az lett, hogy meg
alakítottak egy hármas bizottságot Iványi István, Steltzer Frigyes 
és Czirfusz Ferenc összetételben. A bizottságot egy részletes terv 
elkészítésével bízták meg, melyet majd a választmányi ülésen vi
tatnak meg.293

Iványi István „A vármegye monográfiájának ügye” című tudó



sításában többek között arról számolt be az Évkönyv lapjain, hogy 
a hármas bizottság egyszer sem ült össze, miután „Steltzer Fri
gyes úr más nézeten lévén, az eljárást nem helyeselte” . Mivel az 
1885-ben általa készített javaslat csak kiindulópontként kezelhe
tő, s nehogy az ügy megrekedjen, egy „tervrajzot” készített, mely 
a Bácskában is megjelent 1886. március 19-én.

Elöljáróban Iványi hangsúlyozta: „Ne tekintse senki ezen ter
vet sem tökéletesnek, sem véglegesnek. A vármegye monográfiáját 
bizonyára még egyéb szempontból is lehetne megírni, mint a ter
vemben felsorolt fejezetek szerint; és a munkaanyag teljesebb 
ismerete is részint új fejezetekkel szaporíthatja e tervet, részint 
pedig egyes felsorolt fejezetek és részletek egybevonását vagy el
különítését is kívánatossá fogja tenni. Ezt azonban csak munka 
közben az összehordott anyag mennyisége és természete határoz
hatja meg. Azért is minden illetékes és jóakaró ügybarátot e 
tervezet igazítására s tökéletesítésére kérek.”294

Iványi tervrajza szerint a monográfiának négy szakasza és 
függeléke lenne. A földrajzi és természeti viszonyok, a történelmi 
viszonyok (levéltári adatok alapján), a hatósági belélet és a társa
dalmi viszonyok (lehetőleg történelmi kifejlődésben és statisztikai 
táblákkal) című szakaszokat a függelék egészítené ki, melyben a 
birtokos családokra vonatkozó adatokat, a különféle korokból 
származó térképeket, rajzokat és a kimerítő okmánytárat tennék 
közzé.295

Czirfusz külön tervet adott le a Társulat elnökének, mely sze
rint a monográfia 14 fejezetből és függelékből állna.296

A július 12-én tartott közgyűlésen úgy döntöttek, hogy mind
két tervrajzot közzéteszik az Évkönyvben.

A tervezet közzététele alkalmával Iványi felkérte a Társulat 
tagjait, valamint a vármegye összes „történetkedvelőit és íróit” , 
hogy amennyiben vállalják a közreműködést a monográfia meg
írásában, jelentkezzenek nála, tüntessék fel a részükről feldolgo
zásra kijelölt témakört, mert csak így készülhet el „a mű tar
talma s az egész munkaprogram” , melyet a vármegyei törvény- 
hatósághoz kell beterjeszteni. Felszólítására Rohonyi Gyula, Stel
tzer Frigyes, Thim József, Donoszlovits Vilmos és Városy Gyula 
jelentkeztek, azonban sok fejezet „még nem talált vállalkozót, s 
így a mű történelmi részének megírása sincsen még biztosítva, 
ha csak újabb vállalkozások és ajánlkozások ki nem segítenek, 
amit nagy és népes vármegyénk reputációja érdekében oly szí
vesen reményiek” .297



Az Iványi- és Czirfusz-féle tervezet közzététele után négy évig 
nem sok történt a monográfiával kapcsolatos munkálatok terén. 
Egy 1887. november 26-i keltezésű levélben Iványi ugyan érdek
lődött az ügy iránt, azonban sem az Évkönyv megfelelő rovatai, 
sem a megyei lapok nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel.298

Schmausz Endre alispán, aki egyben a Történelmi Társulat el
nöke is volt, 1890 februárjában újra felszólította az egyesület vá
lasztmányát, hogy a már megjelent vélemények alapján, vagy pe
dig új tervezet kidolgozása révén, végleg készítsen egy részletes 
munkaprogramot a monográfia megírását illetően.

E második felhívás eredményeképpen Iványi István alelnök, 
dr. Dudás Gyula és Grosschmid Gábor titkár elkészítették a kért 
munkatervet, s azt mind a választmány, mind pedig a közgyűlés el
fogadta. Schmausz Endre alispán ezt ismertette a vármegyei tör
vényhatóság közgyűlésén.

A három bizottsági tag megegyezett abban, hogy „1-ör. A mo
nográfia a vármegyének nemcsak történeti múltját, de főleg je
lenét karolja fel, hogy az minden időre hű képe legyen a mostani 
kornak, de egyszersmind maradandó emléke a múlt időknek is.

2-or. Hogy annak megírása ne egyszerre, de szakaszonként több 
szakértő íróra bíztassék, kívánatos azonban, hogy az írók meny
nyire lehetséges vármegyebeliek legyenek, első sorban a társulat 
tagjai, akik több éven át már foglalkoznak megyénk múltjával 
és jelenével.

3-or. A fejezetek száma és tartalmának meghatározása a szer
kesztő választmánynak feladata és a szerkesztés alatt is változ
tatható, mert a fő feladat a korhoz, valamint a vármegyéhez méltó 
művet létesíteni/'299

A törvényhatósági bizottság először 1890. október 14-én fog
lalkozott a megyei monográfia ügyével, azaz a Történelmi Tár
sulat által folyó év augusztus 8-án beterjesztett javaslattal. Hatá
rozat született, hogy az indítványt egy kilenc tagú bizottság, mely
nek elnöke Schmausz Endre alispán lesz, elbírálás, valamint a 
felmerülő pénzügyi kérdések megfelelő megoldása céljából átnézi, 
és a végleges javaslatot a következő évnegyedes közgyűlésen meg
teszi.300

A decemberi közgyűlésre nem érkezett meg a javaslat, ezért is
mételten felszólították az alispánt, hogy a legközelebbi közgyű
lésen terjessze be a megyei bizottsági tagok elé.301

A bizottság által jóváhagyott tervezetet, valamint a monográ
fiaírás költségeinek fedezésére kidolgozott javaslatot302 1891. ok



tóber 6-án vitatta meg a törvényhatósági közgyűlés. Elhatározták, 
hogy a monográfiát 1000 példányban adják ki. Az előre látható 
költségek összegét 10 000 forintban állapították meg. A költségek 
fedezésére, mivel egyéb alap nem áll rendelkezésre, az 1892. év
ben 1/3% pótadó megszavazása szükséges a 8 ex 1884. évi július 
13-án 40416 szám alatt jóváhagyott vármegyei szabályrendelet alap
ján. Név szerinti szavazással (144-en szavaztak a javaslat elfoga
dása mellett) elfogadták a bizottság jelentését, és a határozatot 
jóváhagyás végett a belügyminisztériumhoz felterjesztették. A pót
adó beszedésének végrehajtója az alispán lett.303

Ugyancsak ezen az ülésen hetes bizottságot neveztek ki, mely
nek egyik feladata a felügyelő és szerkesztő bizottság megala
kítása volt.304

A mű némely részének megírására 1892. június 1-én nyílt pá
lyázatot hirdetett a monográfia-bizottság.

A hetes bizottság 1892. augusztus 31-én tartotta ülését, ezen 
megválasztották a bíráló bizottságot Iványi István, Grosschmid 
Gábor és Dudás Gyula személyében, míg a szerkesztést Molnár 
István Lajosra bízták, akit azonban 1893-ban a pozsonyi főgim
náziumhoz helyeztek át. A szerkesztő Dudás Gyula, a Társulat má
sodtitkára lett.305

A Történelmi Társulat irattárából fennmaradt dokumentumok 
között néhány levél is található a témavállalásokkal kapcsolatban. 
Iványi István, dr. Badics Ferenc, dr. Thim József és Érdujhelyi 
Menyhért fejtették ki véleményüket a fejezetekről. Ennek előz
ménye valószínűleg egy már előzőleg hozzájuk intézett felhívás 
volt. Thim József az 1848/49-es eseményeknek és az abszolutiz
mus korának feldolgozását vállalta, míg a szerbek etnográfiájá
val foglalkozó részt a jelzett fejezetek után tudná csak elkészíteni. 
Badics Ferenc lappangó kézirati munkákra hívta fel a figyelmet, 
Érdujhelyi Menyhért pedig az egyháztörténeti és a régi földrajzi 
rész megírását vállalta.306

Időközben, 1893 augusztusában Schmausz Endre Szabadka vá
ros főispánja lett, Karácson Gyulát pedig a vármegyei alispán- 
sággal együtt a hetes bizottság elnöki tisztségével is megbízták.

Az összegyűjtött kéziratokat 1895 folyamán rendezték. Az 1896. 
évi első törvényhatósági ülésen Karácson Gyula beterjesztette a 
monográfia költségeinek fedezéséről szóló jelentést. Részletesen ki
mutatva a kiadásokat, ez a jelentés rámutatott arra, hogy az elő
irányzott 10 000 forint helyett, melyet a belügyminisztérium is 
jóváhagyott 1891. november 25-én, a monográfia összköltségeinek



összege 12 000 forint lesz. A közgyűlés úgy döntött, hogy a hiány
zó 2000 forintot házipénztárából pótolja.307

A millenáris ünnepségek 1895. december 31-én éjfélkor vették 
kezdetüket, amikor „az ország egész területén egyszerre megkon- 
duló harangok zúgása köszöntötte az ezredévet” . A következő év 
április 21-én a képviselőházban ünnepi ülést tartottak, melyen 
törvénybe iktatták „a honalapítás évezredes emlékének megörö
kítését” . Május 2-án Ferenc József megnyitotta Budapesten a mil
lenáris kiállítást, június 8-án pedig, „a koronázás évfordulóján az 
úri Magyarország hódolt Ferenc József előtt: a vármegyék és a 
városok küldöttei, az arisztokrácia tagjai díszmagyarban, pré
mekben, toliforgós kalapban, történelmi mezbe öltözött lovasban
dériumokkal vonultak fel a főváros utcáin” .308

Karácson Gyula alispán 1896. június 23-án mutatta be a két
kötetes monográfiát a vármegye közgyűlésén. Külön köszönetnyil
vánításban részesültek a „Bittermann Nándor és fia” nyomda és 
Dudás Gyula szerkesztő; „szakszerű, odaadó működésének” el
ismeréséül a törvényhatósági bizottság 600—600 forint jutalomdíj
ban részesítette mind Dudást, mind pedig Bittermannt. Az 1200 
forintot a monográfia-alapból folyósították.309

A monográfia 1000 példányban jelent meg, 50 díszkötésben, 950 
pedig fűzve.

A közgyűlés úgy döntött, hogy a díszkötésű példányokból a mi
niszterek, egyházi főpapok, az Országos Levéltár, az MTA, a Nem
zeti Múzeum, valamint a monográfia hetes bizottságának tagjai, 
míg a fűzőitekből a monográfia írói, a rokon társulatok és a szak
lapok részesülnek.310

A kétkötetes monográfia bolti ára 6 forint volt.311
A monográfia kiadásainak összköltségéről szóló jelentés több 

törvényhatósági ülés napirendjén szerepelt, ugyanis az alispán, 
Karácson Gyula, nem készítette el idejében.312 Végül is az 1900. 
június 21-i közgyűlés elé terjesztette a végleges, „részletes és 
okmányolt számadást” , melyre még az 1896. évi 684. számú köz
gyűlési határozat kötelezte. A jelentést előzőleg a hetes bizottság 
is megvitatta.

Az 1891-ben megszavazott l/3°/o-os megyei pótadó, mely a követ
kező két évben folyt be a házipénztárba, és amely a takarékpénz
tárnál volt letétben, az 1899. év végéig 27 894 korona 76 fillért tett 
ki: A monográfiával kapcsolatos kiadások (nyomtatás, írói tiszte
letdíj, kiküldetések, adatok és szakművek, térképek, rajzok, postai



és irodai költségek, rendkívüli kiadások, a szerkesztési költség, 
dísztablók és kötésük, borítékolási és fűzési költségek) összege 
25 906 korona 46 fillér volt. Ezek szerint a monográfiára a törvény- 
hatósági bizottság által engedélyezett hitel határát nem lépték túl 
a kivitelezéssel megbízottak. A fennmaradt 1985 korona és 30 fillér- 
nyi összeg nagyobbik része (1787 korona 48 fillér) a takarékpénz
tárnál volt letétben, míg a megyei házipénztárban 197 korona 82 
fillér volt.

Az 50 díszkötésű példányból 44, a fűzött példányokból 908 kelt 
el; az utóbbiból 6 kézbesítétlenül visszajött, így a vármegye bir
tokában még 54 kötet maradt.

A jelentés ábécé rendben tüntette fel azok nevét, kiknek meg
küldték a monográfiát, ugyanakkor 60 levelet is bemutatott az 
alispán, melyekben köszönetűket fejezték ki a levélírók a címük
re eljuttatott kiadványért.

A beszámoló 3. pont alatti határozata alapján a monográfiabi
zottság kérte a törvényhatóságot, „hogy a monográfia alap pén
zeiből a mű létesítése érdekében beszerzett könyveket, irodalmi 
anyagot, mint történelmi becsűeket, továbbá a bizottság működ- 
hetése érdekében beszerzett némely bútorokat, iroda felszerelési 
tárgyakat és egyéb szereket” engedjék át a Történelmi Társulat
nak, mert szüksége van rá.

Mindezeket figyelembe véve, az alispán kérte a jelentés jóvá
hagyását, valamint a hetes bizottság felmentését a további mű
ködés alól, egyben indítványozta a törvényhatósági bizottságnak, 
hogy szüntesse meg a monográfia-alapot, annak „tőkeálladékából 
1185 korona 30 fillért a közgazdasági közművelődési és jótékony- 
sági alapba utaljon át” , míg a fennmaradó 800 koronát addig ke
zelje az alapban, „míg a jelen közgyűlés napirendjén levő és a vár
megyei Gazdasági Egyesület részére ezen alapból megszavazandó 
hason mennyiségű összegre a kormányhatósági jóváhagyás be 
nem érkezik” .313

Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Bács-Bodrog várme
gyei Gazdasági Egyesület átirattal fordult a törvényhatósághoz 
arra vonatkozóan, hogy az 1900-ban, Zomborban tartandó lóver
seny céljaira 800 korona segély megszavazását tegye lehetővé. A 
közgyűlésen megállapították, hogy ennek az akciónak fontos gaz
dasági szerepe van, tehát a kért összeget megadják, amennyiben 
a belügyminisztérium jóváhagyja.314

Ily módon az addig művelődésre szánt pénzösszeg egy részét, 
ahelyett, hogy más kulturális intézmény finanszírozására használ



ták volna fel, azt elsősorban gazdasági jellegű manifesztációra 
fordították.

Az alispáni jelentést és az azzal kapcsolatban felmerült kérel
meket a törvényhatósági bizottság teljes egészében elfogadta.315

Az Évkönyv 1896-ban közölte a monográfia sajtóvisszhangját, 
mely minden esetben pozitívan értékelte a kétkötetes munkát, 
hangsúlyozva „szép és hazafias” voltát, „monumentális” jellegét. 
Az Egyetértés, a Magyarország, a Vasárnapi Űjság és a Pesti Hírlap 
röviden ismertették a monográfia tartalmát, a szerzők névsorát, 
de tartalmát nem értékelték.316

A Szabadkai Közlöny cikkírója az előzményeket is ismertette. 
Hangsúlyozta, hogy „Mi szabadkaiak tüzetesebb méltatás tárgyává 
tehetjük Bács-Bodrog megye most megjelent kiadványát, nemcsak 
azért, mert mi is bácskaiak vagyunk, hanem azért is, mert mint 
tudva van, e megye monográfiájának tulajdonképpeni megterem
tője jelenlegi főispánunk, az akkori megyei alispán volt” . Ha 
figyelembe vesszük, hogy a szellemi erők megléte még nem biz
tosíthatja a kulturális tevékenység előremozdítását, annak szé
lesebb körű térhódítását, a nagyobb szabású tervek kivitelezését 
csakis a megfelelő pénzösszegek megteremtése teszi lehetővé, ak
kor valóban úgy tűnik, hogy Schmausz Endre lekötelezettjei let
tek mindazok, kik a monográfia megszületését óhajtották, s azok 
is, akik valójában létrehozták. Már említettük, hogy a kulturális 
tevékenységben való részvétel mint igény és mint realizáció csak 
akkor számíthatott a társadalom által is verifikált elismerésre, 
ha konkrét osztály érdekeket szolgált: az anyagi támogatás ak
kor is minimális volt, s inkább deklaratív jellegű frázisokkal 
és ígéretekkel ösztönözték, mintsem méltányos pénzbeli hozzá
járulással.

A cikk írója szerint ez a monográfia egyike az elsőknek, 
mely „a millenáris év derekán napvilágot látott, ugyanis a leg
több vármegyében még csak most van folyamatban a munka ezen 
a téren”.

A részletes ismertető a történelmi részek feldolgozását min
denben helyeselte, íróit dicséretben részesítette.317

A Bácska Don Carlos aláírással szintén közölt egy ismertetőt, 
mely inkább a vállalkozás nagyszerűségének kérdésével foglalko
zott, részletesebb analízis nélkül.318

A vármegyei monográfia méltatása ezzel lekerült a napirend
ről, megalkotói számára a hangyaszorgalmú, munkás hétköznapok 
következtek, hiszen a monográfia elkészülte nem jelentett szá



mukra befejezettséget. A helytörténeti búvárkodás a múlt még 
sok ismeretlen területének kikutatására ösztönözte azokat, akik 
inkább belső kényszerből, mintsem anyagi számításból vállaltak 
részfeladatokat a Történelmi Társulatban.

Az 1906. évről szóló titkári jelentés beszámolt arról, hogy a 
Magyarország Vármegyéi és Városai című „országos monográfiai- 
vállalat” tervbe vette Bács-Bodrog vármegye monográfiájának 
megírását is. A megyei helyi bizottság javaslatára a szerkesztő 
bizottság nagyobbrészt a Történelmi Társulat tagjait kérte fel 
az egyes szakaszok megírására. A munka már folyamatban van.319

Borovszky Sámuel egy 1907-ből származó levelében arra kérte 
Gubitza Kálmánt, hogy ígéretéhez híven a vármegye őskoráról 
készítendő kéziratát mielőbb juttassa el a szerkesztőséghez.320

A Társulat választmányi ülése 1908. február 22-én vitatta meg 
az Országos Monográfia-Társaság folyamodványát, és úgy dön
tött, hogy engedélyezi az 1896-ban megjelent monográfia és az 
Évkönyv felhasználását. Ugyanakkor javasolta, hogy a várme
gye fizessen elő 200—300 példányra.321

A Borovszky-féle monográfia első kötete 1909 áprilisában je
lent meg, míg a második néhány hónappal később. Mint már 
Dér Zoltán is megállapította Iványi Istvánról írt tanulmányában, 
ennek az új vármegyei monográfiának írói javarészében az Ivá- 
nyi-féle Helynévtár, az 1896-os monográfia és az évkönyvek anya
gára támaszkodtak. A Történelmi Társulat tagjai közül tizenegyen 
vettek részt a munkában, míg a felülvizsgáló bizottság tagjai 
között öt társulati tag volt.322

Az Évkönyv 25. évfolyama a Bácskában, Budapesti Hírlapban 
és Pesti Hírlapban közzétett kritikákat ismertette.

A Pesti Hírlap az első kötetről írt. A cikkíró elöljáróban meg
jegyzi, hogy a „Bácska története mély gondolatokat kelt s az 
ország történelmét bizonyos szempontból jobban megvilágítja, 
mint maga az egyetemes történelem”. Szerinte az Országos Mo
nográfia Társaság addig megjelentetett művei közül ez a legjobb. 
A legnagyobb elismerésben Iványi István, Bellosics Bálint és 
Hadzsics Antal hozzájárulását részesíti a kritika. Iványit az ada
tok bősége és megbízhatósága, Bellosics Bálintot és Hadzsics 
Antalt pedig a mintaszerű etnográfiai leírás szempontjából érté
keli nagyra a Pesti Hírlap Ny. J. aláírású munkatársa.323

A Bácska szintén az első kötetről közöl tudósítást Ben Jonson 
tollából, aki ugyancsak a legjobban megírt monográfiának tartja 
a Bács-Bodrogról szólót, összehasonlítva az 1896-ban megjelent



tel megállapította: „annak arányai sokkalta gyérebbek, adatai, 
kidolgozása, beosztása a dolog természeténél fogva fogyatékosab
bak, olykor hiányosabbak, már csak azért is, mert ez alatt a 
tizenkét esztendő alatt is nagyot fordult a világ kereke. Szüksége 
volt vármegyénknek is egy olyan nagyszabású munkára, mely kül
ső és belső életét, intézményeinek, szervezetének, sok irányú te
vékenységének múltját és jelenét kellő alapossággal részleteseb
ben és több szakszerűséggel dolgozza fel."

A cikk dr. Városy Gyula kalocsai érsek bevezetőjét méltatja, 
melynek minden sorából kiérezhetjük: mily nagyon szereti ez a 
nemes szívű főpap az ő Bács megyéjét. Ezután következik az 
első kötet tartalmának ismertetése. A legnagyobb elismerés ismét 
Iványi Istvánt illette, valamint a néprajzi viszonyok feldolgozóit, 
akiknek közreműködése országos viszonylatban is nagy „figyelem
re és jelentőségre tarthat igényt": szakavatottan, már-már „mű
vészies kis tanulmányok" formájában ismertették a vármegye 
hétféle népét.324

A Budapesti Hírlap két ízben foglalkozott az Országos Mo
nográfia Társaság kiadványával. Az első kötettel kapcsolatban 
azonosak voltak az észrevételek az eddig ismertetettekkel, külö
nösen, ami az etnográfiai részt illeti. Az egész munkát figyelembe 
véve különösen a szerkesztő bizottság szakavatottságát és lelki- 
ismeretes gondosságát dicséri a cikk írója. A „helyi patriotizmus" 
kérdésével is foglalkozott a szerző, és kiemelte, hogy azon „lehet 
mosolyogni", de „kellő és okos ápolása sok nagy dolognak volt 
már szülőanyja, megelégülést fog találni azokban a fejezetekben, 
amelyek a Bácska irodalmi, tudományos és művészeti nagysá
gait és a vármegye nemes családjait sorolják föl".325

összegezve az 1909-ben megjelent monográfiáról írottakat meg
állapíthatjuk, hogy eltérően az ilyen jellegű kiadványokkal kap
csolatos hivatalos elismerésektől, amelyek elsősorban a hazafias 
kezdeményezés szempontjait figyelembe véve, már eleve dicséret
ben részesítik a jelzett vállalkozást, a Bács-Bodrog vármegyéről 
készített monográfia esetében a korabeli kritika is már figyelt az 
egyes fejezetek szakszerű feldolgozására, tehát azokra az érté
kekre, melyek a mai napig érvényesek, s melyek ma is helytörté
neti kutatásaink alapjait képezhetik.

Az 1896-ban és 1909-ben megjelent két vármegyei monográ
fia közötti különbségek elsősorban a hozzáállás, a viszonyulások, 
a szemléletek közötti eltérések szempontjából jelentkeznek. Az



első elkészítésekor még a Horváth Mihály és Szalay László élet
művén neveledett helytörténeti kutatógárda magatartása érezhető 
a feltárt történelmi anyag megmunkálásával kapcsolatban, ami
kor egyfajta mértéktartó hazafiasság szellemében íródtak a feje
zetek, melyek a történelmi sorsfordulókkal foglalkoztak. Külö
nösen az Iványi István, Dudás Gyula és Thim József által írt 
részek tárgyszerűségét kell hangsúlyoznunk, míg Grosschmid Gá
bor esetében pl. a szubjektív elemek a személyesen is átélt 
eseményekkel kapcsolatban jobban kifejezéshez jutottak. Illuszt
rálásképpen a szerb Vajdaság történetéről írt fejezetből idézünk: 
„A magyarság visszavonult, de azért, például Zomborban, ha ma
gok között mulathattak nem hibázott az úgy nevezett Sándor 
cigány és ha nem játszhatta is a tiltott Rákóczy-nótát, de volt 
azért elég régi magyar nóta, melyeknek mélabús hangjainál oly 
érzékenyen lehetett egyszersmind lelkesülni is a jövő reményein, 
mert mindenki lelkében élt a hit, hogy ennek változni kell és ez 
így nem maradhat.”326

Már a két előszó megfogalmazása is nagy eltéréseket mutat. 
Dudás Gyulának, az 1896-os monográfia szerkesztőjének beveze
tője mentes az érzelmi túltengéstől. Minden ékesszólás helyett 
maga a mű bizonyítja a tettekben megnyilvánuló hazafiasságot, 
a mű, amely a millenáris évben a megyei szellemi erők méltó 
hozzájárulása volt, hiányosságai ellenére is, mind az országos, 
mind a helybeli ezredéves ünnepségekhez. „Bács-Bodrogh várme
gye közönsége hazánk ezredéves fennállásának magasztos ünne
pét maradandó alkotással akarván a maga részéről megörökíteni, 
a múltak iránt való kegyelete s az ősök iránti tisztelete jelét 
csak úgy vélte legméltóbb módon adhatni: ha ezredéves múl
tunk történeteit megíratván, azt, mint a rég lezajlott évszáza
dok hű tükrét, a kor s e vármegye jelenkori nemzedékének sze
mei elé tartja, hogy abból a jelen és a jövő kornak gyermekei 
tanulságokat merítsenek, s hogy egy ezredév letűnte után vissza
tekintvén a múltra, új erőt gyűjtsenek egy másik ezredév küz
delmeihez.”327

Ha figyelembe vesszük, hogy alig egy évtized alatt sikerült 
megvalósítani egy ügybuzgó kis csoportnak mindazt, amit ez a 
monográfia tartalmaz, és ha összehasonlítjuk az 1909-es vállal
kozással, mely adataiban maximálisan erre a kiadványra támasz
kodott, akkor csakis az elismerés hangján szólhatunk a Törté
nelmi Társulat működő tagjainak tevékenységéről. Egy olyan kor



szakban, amikor a vidéki közművelődési viszonyok még csak első 
lépéseikkel igyekeznek a fejlődés útjára térni, amikor még a 
kulturális akciókat nem rendelték alá teljes egészében a magyar 
nemzeti művelődés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, ami
kor a művelődési értékek nem pusztán a konzervatív nemesi ér
tékkategóriák szűrőjén átjutva kaphattak csak létjogosultságot 
ennek a Társulatnak tagjai anyagi és szellemi áldozatok árán 
egyaránt tudásuk legjavát igyekeztek adni szülővármegyéjük kul
turális felemelkedése céljából.

Az 1896-ban kiadott monográfia keletkezésének körülményeit is 
ismertette Dudás Gyula. Az összesen 85 ív terjedelmű kézirat 
anyagát a budapesti, bécsi, a vármegyei, a karlócai görögkeleti 
szerb egyházi, a kalocsai érseki levéltárokból, valamint könyv
tárakból gyűjtötték össze. Az első kötet az általános történelmi 
részeket, az őskortól 1870-ig terjedő periódust tartalmazza, míg 
a második kötet a vármegye természeti, földrajzi, néprajzi, egy
háztörténeti, kulturális és statisztikai adatait veszi számba. Ugyan
csak jelentősnek tartjuk a felhasznált szakirodalom megnevezé
sét, mert míg a Borovszky-féle monográfiában legtöbbször erre 
a monográfiára és a helyi szerzők idevonatkozó műveire találunk 
utalást a felhasznált forrásművekkel kapcsolatban, addig ebben 
a két kötetben a hazai és külföldi szerzők megfelelő munkái 
szolgáltak segítségül a mind hitelesebb feldolgozás szempontjából.328

Dudás Gyula felhívja a figyelmet arra is, „hogy sem a törté
neti, sem a többi részeknél nem törekedhettünk a tárgy tökéletes 
kimerítésére. Oka ennek egy részt a rendelkezésre álló anyagi 
erő korlátozottsága s az idő rövidsége, más részt a források oly
kor teljes hiánya, vagy legalább tökéletlensége volt (...) arra tö
rekedtünk, hogy a rendelkezésre álló anyagi viszonyok közt az 
egyes fejezetekben adjunk annyit, a mennyit jelenlegi helyzetünk
ben, a jelenlegi irodalmi források felhasználásával a legjobb igye
kezet mellett adhattunk” . A műnek tehát vannak hiányosságai, 
állapítja meg Dudás Gyula, „s éppen azért, a midőn e dolgozato
kat közreadjuk, inkább számítunk a szíves olvasó elnézésére, 
mint túlszigorú Ítéletére” .329

R. Várkonyi Ágnes „A pozitivista történetszemlélet a magyar 
történetírásban” című művében megállapította, hogy a századfor
dulóra a magyar nacionalizmus mind dühödtebb elterjedésének 
idején a történetírás mindinkább a nemesi romantikus histo
riográfiai értékkategóriák elemeire épült, melyeknek jellemzője



a hazafiasság mértéktelen hangoztatása (tartalmát a napi poli
tikai helyzet szabta meg), a szolgai alázat az uralkodóval, a vi
lági és egyházi hatalmasságokkal szemben, a múlt dicsőségének 
állandó ébrentartása, az őrködés a régi nagyság emlékei felett, 
a nagy egyéniségek, fegyveres harcok, uralkodóházak története 
volt, s ezt a nemesi nacionalizmus, az aulikus arisztokratizmus 
és az általános haladás ellenében a nemzeti szellem érvényesí
tése táplálta.330

A Borovszky-féle monográfia már ebben a szellemben íródott. 
Nemcsak kisajátította a Történelmi Társulat aktív tagjai kutató
munkájának eredményeit, hanem a begyűjtött anyagot a fent 
jelzett szellemben prezentálta a nagyközönségnek. Tehette ezt pe
dig azért, mert mint Dér Zoltán is megjegyezte Iványival kap
csolatban: ebből a helytörténeti kutatócsoportból hiányzott „a 
sorsra kérdező, válaszért kutató magasrendű történelmi érdekelt
ség” , híjával voltak az „adatokat szerves egységbe szervező szel
lemnek, a történelmet mozgató erők között az osztályviszonyok 
jelentőségét” sem taglalták, s végül „szűkösebb volt az is, hogy 
ott, ahol a feudalizmus ideológiájának a XIX. sz. második felé
ben még mindig erős maradványai voltak, mint pl. Magyarorszá
gon, nem lehetett a haladást képviselni anélkül, hogy a dualiz
mus korában kialakult felemás társadalmi, politikai, gazdasági, 
sőt művelődési viszonyokkal ne kerüljön ellentétbe az egyén. Már
pedig az adott korszak szellemi erőinek magatartását, hovatovább 
szellemi beállítottságát nagymértékben befolyásolta nemcsak az 
előállt visszás és fonák helyzet (melynek lényege az volt, hogy az 
általános haladás szószólóira a hazafiatlanság, sőt árulás bélye
gét sütötték), hanem a mi esetünkben még a provincializmussal 
való állandó küzdelemmel is számolni kell, különösen a művelő
dési viszonyok szempontjából. Ha a monográfiaírás kapcsán 
mindezt figyelembe vesszük, és összevetjük a hivatalos magyar 
történetírás értékkategóriáival, melyeknek szellemében készült az 
1909-ben kiadott monográfia, meg kell állapítanunk, hogy hely- 
történészeink derekas munkát végeztek: igaz, hogy elmaradt a 
sorsrakérdezés, az osztályviszonyok bogozgatása, de igaz az is, 
hogy elmaradt a mértéktelen, minden értéket csak a nacionalista 
hazafiság szempontjából mérlegelő sovén, vak elfogultság az ösz- 
szegyűjtött anyag feldolgozásában. Olyannyira, hogy az 1896-os 
monográfia fejezetei között helyet kapott az izraelita és az ör
mény egyház rövid története, a néprajzi leírásba a cigányok is



bekerültek, míg ezeket az 1909-es monográfia nem tartalmazza.
Mindezekhez hozzá kell adnunk még azt is, hogy az évköny

vekben mindvégig az Iványiék szellemében művelt történetírás 
elemei kaptak helyet, s különösen etnográfiai vonatkozásban 
nemcsak a magyar, hanem az itt élő másfajta népek szellemi 
és tárgyi néprajza is méltó helyet kapott a mindig objektivitásra 
törekvő kutatómunkában.
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ról; Balogh György Bácsból; Rédei Károly Sztanisicsról; Csupor 
Gyula Óbecséről; Steltzer Frigyes Kiszácsról; Széchényi Jenő Ne- 
mesmiliticsről; Schmausz Ferenc Torzsáról; Gombos Gábor Zen
tárói és Pártos Gyula Budapestről

45 Trencsény Károly idézett ismertetője. 67. oldal 
Bácska. VI. évfolyam. 1883. május 15. 22. szám

46 A Történelmi Társulat első tisztikarának és választmányának név
sorát lásd a 129. oldalon.

47 Évkönyv. I. évfolyam. 1885. Titkári jelentések. II. 58. oldal 
Trencsény Károly idézett ismertetője. 67. oldal
Vajdasági Történelmi Levéltár. Fond: Bács-Bodrog vármegye. Al- 
ispáni iktatók 1884-ből. 15970/1883; 4616/1884; 6533/1884

48 A Történelmi Társulat Alapszabályai: 2. és 3. §
49 Bácska. VII. évfolyam. 1884. május 9. 38. szám 

Évkönyv. I. évfolyam. 1885. Titkári jelentések. IV. 61. oldal
50 Iványi István: „Tájékoztatás a vm. tört. társ. tagjaihoz és azokhoz, 

akik még tagokká lenni óhajtanak." Bácska. VI. évfolyam. 1883 má
jus 22. 24. szám és június 5. 28. szám

51 Dr. Dudás Gyula: „Történelmi társulatunk újjászervezése. — Gros- 
schmid Gábor úrnak szíves üdvözlet. —" Bácska. XVIII. évfolyam.
1895. augusztus 27. 67. szám
Grosschmid Gábor: „Nyilt válasz dr. Dudás Gyula úrnak." Bácska. 
XVIII. évfolyam. 1895. szeptember 6. 70. szám

52 Latinovits Géza levele Roediger Lajos főgimnáziumi tanárnak cí
mezve. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog várme
gyei Történelmi Társulat — Akta druátva. 1898-as iratcsomó, szá
mozás nélkül

33 Czirfusz Ferenc: Elnöki megnyitó beszéd. Évkönyv. XIV. évfolyam.
1898. 6. oldal

54 Ua.
55 Dudás Gyula indítványa. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: Bács- 

Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. 1899-es 
iratcsomó, számozás nélkül

56 Jegyzőkönyv a Történelmi Társulat közgyűléséről. Évkönyv. XV. 
évfolyam. 1899. 47. oldal

57 Választmányi ülés jegyzőkönyve. Történelmi Levéltár, Zombor.



Fond: Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druátva. 
1900-as iratcsomó, számozás nélkül
A Zombor és Vidékében megjelent Muhorav aláírású cikket nem 
sikerült megtalálnom, így érdemben nem foglalkozhattam vele

51 Az idézett választmányi ülés jegyzőkönyvének 11. pontja
59 Választmányi ülés jegyzőkönyve. 1900. április 29-én. Történelmi Le

véltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társu
lat — Akta druStva. 1900-as iratcsomó, számozás nélkül 
Évkönyv. XVI. évfolyam. 1900 Társulati ügyek. 87. oldal

40 Választmányi ülés jegyzőkönyve. 1900. június 16-án. Történelmi Le
véltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat 
— Akta druStva. 1900-as iratcsomó, számozás nélkül 
Idézett Évkönyv 90. oldal

61 Évkönyv. XVII. évfolyam. 1901. Titkári jelentés az 1900. évről. 42. 
oldal. Az alapszabályok módosításával kapcsolatos iratok. Történel
mi Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Tár
sulat — Akta druátva. 1901-es iratcsomó, számozás nélkül

62 Czirfusz Ferenc: Elnöki megnyitó beszéd. Évkönyv. XVII. évfolyam.
1901. 3—4. oldal

63 Évkönyv. XIX. évfolyam. 1903. Társulati ügyek. 20—21. oldal 
Bácska. XXVI. évfolyam. 1903. március 17. 21. szám
Dudás Gyula levele 1903. március 1-i keltezéssel. Történelmi Levél
tár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — 
Akta druátva. 1903-as iratcsomó, számozás nélkül

64 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségét 1897 folya
mán szervezték meg. „Szervezésének főcélja az volt, hogy a [Ma
gyarországon] létező és létesítendő nyilvános és közhasználatra 
szánt állami, törvényhatósági, községi, felekezeti és társadalmi ösz- 
szes gyűjtemények között szorosabb összeköttetés létesüljön s az 
ország különböző részeiben elszórt gyűjtemények anyaga a nem
zeti művelődés egységes forrása legyen/' Révai Nagy Lexikona. Bu
dapest, 1916. XIV. kötet 132—133. oldal
A Történelmi Társulat 1899-től részesült a Főfelügyelőség által jut
tatott segélyben

45 Roediger Lajos 1901. január 13. és 1904. április 10-e között volt a 
Történelmi Társulat múzeumőre. A javaslat megtételekor betegsé
gére hivatkozva lemondott a múzeumőri állásról

64 Évkönyv. XX. évfolyam. 1904. Társulati ügyek. Jegyzőkönyv. 20. 
oldal

47 Évkönyv. XX. évfolyam. 1904. Az 1904. június 1-i választmányi ülés 
jegyzőkönyvének 12. pontja. 88—89. oldal

48 Évkönyv. XXI. évfolyam. 1905. Az 1905. április 2-i közgyűlés jegyző
könyve. 19—20. oldal

49 Ua. 20. oldal
70 Évkönyv. XXI. évfolyam. 1905. Az 1905. július 1-én megtartott vá

lasztmányi ülés jegyzőkönyve. 120. oldal



71 Évkönyv. XXII. évfolyam. 1906. Társulati ügyek. Titkári jelentés 
az 1905. évi működésről. 38. oldal
Évkönyv. XXIII. évfolyam. 1907. Titkári jelentés az 1906. évi mű
ködésről. 37. oldal
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Törté
nelmi Társulat — Akta druStva. Az 1905. és 1907. évi iratcsomók 
vonatkozó dokumentumai, számozás nélkül

72 Történelmi Levéltár, Zombor. Mint fent
73 Évkönyv. XXV. évfolyam. 1909. Társulati ügyek, a) Titkári jelentés 

az 1908. évről. 23. oldal
74 Czirfusz Ferenc: Elnöki megnyitó beszéd. A Társulat 1897. évi de

cember 29-iki közgyűléséről
Évkönyv. XIV. évfolyam. 1898. 3—4. oldal

75 Dudás Gyula hagyatéka. Történelmi Levéltár, Zenta. „Hírlapok köz
leményei 1879-tőr című füzet 9. oldala

76 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Szerkesztette Sőtér 
István. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1965. IV. kötet. 1010—1011. oldal

77 Évkönyv. I. évfolyam. 1885. Titkári jelentések. III. 59—60. oldal 
7S Ua. Titkári jelentések. IV. 61—62. oldal
79 Várkonyi Ágnes: „Thaly Kálmán és történetírása”. Akadémiai Ki

adó. Budapest, 1961
R. Várkonyi Ágnes: „A pozitivista történetszemlélet a magyar tör
ténetírásban.” A pozitivista történetszemlélet Európában és hazai 
értékelése 1830—1945. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1973. I. kötet

80 Várkonyi Ágnes: „Thaly Kálmán és történetírása”. 146—149. oldal
81 A magyar irodalom történetének IV. kötete. 1010. oldal
82 Várkonyi Ágnes: „Thaly Kálmán történetírása”. 144. oldal
83 Sőtér István: „Nemzet és haladás”. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1963.
84 jR. Várkonyi Ágnes: „A pozitivista történetszemlélet a magyar tör

ténetírásban”. I. kötet. 203. oldal
85 Ua. 10. oldal
w Várkonyi Ágnes: „Thaly Kálmán történetírása”. 153. oldal
87 A magyar irodalom történetének IV. kötete. 1010. oldal
88 Dér Zoltán idézett műve. 28. oldal
89 Várkonyi Ágnes: „Thaly Kálmán történetírása”. 158. oldal. Idézet 

a Századok-ból 1889. 3—9. oldal
90 Szmido Lajos: „Bél Mátyás polihiszter élete és munkái”. Régészeti 

és Történelmi Értesítő. A Délmagyarországi Régészeti és Történelmi 
Múzeumtársulat Közlönye. 1885. IV. füzet. 219. oldal

91 Évkönyv. 1885. I. évfolyam. Titkári jelentés a 6. nyilvános ülésről. 
66-68. oldal

92 Évkönyv. 1886. II. évfolyam. Vegyes közlések. Zombor monográfiája. 
128. oldal

93 Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. Titkári jelentés az 1902. évről. 22. 
oldal

94 Évkönyv. 1888. IV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 43—44. oldal



95 Iványi István levele Grosschmid Gáborhoz 1888. december 14-én. 
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druStva. 1888-as iratcsomó, számozás nélkül

96 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1889. június 28. 450. számú határozata. 
Vajdasági Levéltár. Sremski Karlovci. Fond: Backo Bodroska zu- 
panija, Sombor
Évkönyv. 1892. VIII. évfolyam. Titkári jelentés az 1891. évről. 91. 
oldal

97 Iványi István levele 1889. augusztus 13-i keltezéssel. Történelmi 
Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társu
lat — Akta druStva. 1889. évi iratcsomó, számozás nélkül

98 Iványi István: Visszaemlékezéseim életem folyására. 44. oldal
99 Közgyűlési jegyzőkönyv 1899. március 28-án, 152. szám. Vajdasági 

Levéltár. Sremski Karlovci. Fond: Baéko Bodrokká zupanija, Som
bor. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1899 (1-1334). Leltári szám nélkül

100 Évkönyv. 1888. IV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 43. oldal 
Évkönyv. 1889. V. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 80—81. oldal 
Iványi a térképekről (jutalma 6 drb. 20 frankos arany), Dudás az 
alföldi halmokról (jutalma 3 drb. 20 frankos arany), Thim József 
pedig a szerb vajdaságról írt értekezést
Ismeretes Dudás Gyula 1888. X. 28-i keltezésű levele, melyet Szege
den írt, és amelyben, többek között, a pályázatról is szólott. Sze
rinte az egész évben beérkezett dolgozatokat kell figyelembe venni 
(nemcsak a novemberben érkezetteket), mert ellenkező esetben meg
lehet, hogy „akik a társulat folyóiratát egész éven át támogatták” 
(Dudás aláhúzása), esetleg pont azok nem vehetnek részt a pá
lyázaton, mint pld. Iványi, Grosschmid és jómaga, s ez nem lenne 
méltányos a társulat munkás tagjaival szemben 
Dudás Gyula levele. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bod
rog vármegyei Történelmi Társulat — Akta drustva. 1888. évi irat
csomó, számozás nélkül

101 Évkönyv. 1888. IV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv és titkári je
lentés. 44. és 48. oldal
Évkönyv. 1888. V. évfolyam. Ua. 82. oldal

m Évkönyv. 1898. XIV. évfolyam. Titkári jelentés. 142. oldal. Törté
nelmi Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegyei Történelmi 
Társulat — Akta druStva. 1898. évi iratcsomó, számozás nélkül: 
Szinnyei József Koch Józsefről és Koch Móriczról kért adatokat 
Uo. Akta druStva. 1899. évi iratcsomó, számozás nélkül: engedély- 
kérések cikkek német nyelvre való fordítására; érdeklődés külön
féle szakkönyvek beszerzése iránt; adatkérés, különféle leletek le
írását kérő levelek stb.
1904 júniusában küldte meg Trencsény Károly a washingtoni Lib- 
rary of Congress kiadványa számára a Társulatra vonatkozó ada
tokat német nyelven. Akta druátva. 1904. évi iratcsomó, számozás 
nélkül



103 Évkönyv. 1897. XIII. évfolyam 92. és 94. oldal 
Évkönyv. 1898. XIV. évfolyam 142. oldal

104 Évkönyv. 1900. XVI. évfolyam. Választmányi ülés jegyzőkönyve. 
1900. április 29-én. 86. oldal
Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. Választmányi ülés jegyzőkönyve.
1902. május 1. 46. oldal

105 Évkönyv. 1901. XV. évfolyam. Választmányi ülés jegyzőkönyve. 1901. 
február 10. 44. oldal
Ua. 1901. május 29-én. 91. oldal 
Ua. 1901. október 30-án. 232. oldal

106 Évkönyv. 1901. XV. évfolyam. 3—10. oldal. Idézet a 6. oldalon
107 Ua. 5. oldal
108 Évkönyv. 1902. XVI. évfolyam. Titkári jelentés az 1901. évről. 25—26. 

oldal
109 Az idézett elnöki megnyitó beszéd. 9. oldal
110 A magyar irodalom története. IV. kötet. 1011. oldal
111 Évkönyv. 1902. XVIII. évfolyam. Titkári jelentés az 1901. évről. 25. 

oldal
Évkönyv. 1905. XXI. évfolyam. Titkári jelentés az 1904. évről. 22. 
oldal

112 Hegyesi csata emlékére rendezett ünnepség. Évkönyv. 1887. III. 
évfolyam. 62—63. oldal
A vármegye fennállásának 200. évfordulója. Évkönyv. 1899. XV. 
évfolyam. 4—5. oldal
Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója. Évkönyv. 1903. XIX. 
évfolyam. 23. oldal. Schweidel József emléktábla felállítása. Uo.

113 Évkönyv. 1909. XXV. évfolyam. Titkári jelentés az 1908. évi mű
ködésről. 22. oldal

114 R. Várkonyi Ágnes: „A pozitivista történetszemlélet a magyar tör
ténetírásban”. 197—198. oldal
A nemesi-romantikus historiográfiai értékkategóriák elemeiről

115 Évkönyv. 1914. XXX. évfolyam. Iványi István indítványa. 47—48. 
oldal

116 Évkönyv. 1918. XXXIII. évfolyam. 26. oldal. Az elkészített táblázat 
szerint a gyűjtemények összesen 21229 egységet tartalmaztak. A 
könyvtár állománya 2352 volt, a régiségtár 16 222, az iparművészeti 
tár 685, a néprajzi tár 1441, a természetrajzi tár pedig 529 egységet 
számlált

117 Évkönyv. 1892. VIII. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv 4. pontja. 
89. oldal

118 Évkönyv. 1898. XIV. évfolyam. Czirfusz Ferenc elnöki megnyitója. 
5. oldal

119 Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko BodroSka 2u- 
panija, Sombor. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1900. 2. (1188—2416), lel
tári szám nélkül
A 2053. szám alatt említi a 604/közgy. 897. számú határozatot



124 Évkönyv. 1898. XIV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv 6/b. pontja. 
43. oldal

121 Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druátva. 1898. évi iratcsomó, számozás 
nélkül
A törvényhatóság jegyzőkönyvi kivonatának száma 280 sz./közgy. 
898

122 A Főfelügyelőség leirata. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A 
Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. 1898. 
évi iratcsomó. Az eredeti iktatószám 91 sz./1898. Érk. nov. 13-án

123 Évkönyv. 1898. XIV. évfolyam. A választmányi ülés jegyzőkönyve. 
189. oldal. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vár
megyei Történelmi Társulat — Akta druStva. 1898. évi iratcsomó, 
számozás nélkül. November 2-i keltezéssel a Főfelügyelőség leirata, 
melyben kéri a 300 forintról szóló jelentést megküldeni november
30-ig

124 Évkönyv. 1899. XV. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 1899. feb
ruár 2-án. 3. oldal

125 Uo. Titkári jelentés az 1898. évből. 49—55. oldal
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: Bács-Bodrog vármegye Tör
ténelmi Társulata — Akta druátva. 1898. évi iratcsomó, az eredeti 
iktatószám 43/ex. 1898 

124 Uo. A választmányi ülés jegyzőkönyve. 1899. április 14. 97. oldal 
127 Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Backo-Bodroska zu- 

panija, Sombor. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1892. július 25. 957. szám 
124 Évkönyv. 1899. XV. évfolyam. A választmányi ülés jegyzőkönyve.

1899. szeptember 7. 131. oldal
124 Uo. A választmányi ülés jegyzőkönyve. 1899. december 17. 172—173. 

oldal
130 Évkönyv. 1900. XVI. évfolyam. 37. oldal. Közgyűlési jegyzőkönyv.

1900. január 6. 39. oldal
131 Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko-Bodroska áupa- 

nija, Sombor. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1900. április 30-án. 232. szám
132 Évkönyv. 1900. XVI. évfolyam. A vallás és közoktatásügyi minisz

térium 1900. június 19-én kelt 32218. számú értesítése. 137—139. 
oldal

133 Ua. 139. oldal
134 Ua. 139. oldal
135 Évkönyv. 1901. XVII. évfolyam. Titkári jelentés az 1900. évről. 39. 

oldal
136 Évkönyv. 1902. XVIII. évfolyam. Titkári jelentés az 1901. évről. 27. 

oldal
137 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 34. számú 

leirata. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog várme
gyei Történelmi Társulat — Akta drustva. 1903. évi iratcsomó, az



eredeti iktatószám 55/Muz. 1903. A múzeumőr 1903. január 13-i
10. szám alatt küldött jelentéséről van szó

138 Ua.
139 Ua.
140 A választmányi ülésen készített jelentéskonceptus. Történelmi Le

véltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társu
lat — Akta druStva. 1903. évi iratcsomó, az eredeti iktatószám 
24/1903

141 Ua.
142 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 1903. no

vember 17-én keltezett leirata. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: 
A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva.
1903. évi iratcsomó, számozás nélkül

143 Évkönyv. 1904. XX. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 3. oldal
144 A Történelmi Társulat jelentése az Országos Főfelügyelőségnek. 1906 

májusa. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vár
megyei Történelmi Társulat — Akta drustva. 1906. évi iratcsomó, 
az eredeti iktatószám 24/1906

145 Évkönyv. 1904. XX. évfolyam. Az 1904. október 19-én megtartott 
választmányi ülés jegyzőkönyve. 179. oldal

146 A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 1207/1907. 
számú nyomtatott körlevele. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: 
A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta drustva. 1907. 
évi iratcsomó, számozás nélkül

147 Évkönyv. 1908. XXIV. évfolyam. Trencsény Károly: A Társulat 25 
éves története. 74. oldal

148 Évkönyv. 1909. XXV. évfolyam. Titkári jelentés az 1908. évről. 23. 
oldal

149 Évkönyv. 1910. XXVI. évfolyam. Titkári jelentés. 15—16. oldal 
Közgyűlési jegyzőkönyv. 1910. május 1. 29. oldal

150 Évkönyv. 1911. XXVII. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 1911. má
jus 28. 7. oldal. Titkári jelentés. 53. oldal

151 Közgyűlési jegyzőkönyv és mutató 1911. 80. szám/közgy. 1911. Tör
ténelmi Levéltár, Zombor
Évkönyv. 1911. XXVII. évfolyam. 6. és 53. oldal

152 Évkönyv. 1915. és 1918. között. Lásd a titkári jelentéseket
153 Évkönyv. 1917. XXXII. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 1916. 

november 5-én. 6—7. oldal
154 Évkönyv. 1885.1. évfolyam. A társulat első éve. 3. oldal
155 Évkönyv. 1885. I. évfolyam. Titkári jelentések. IV. 60. oldal. Ua. 

65. oldal
156 Iványi István levele az elnökséghez. 1885. június 11. Történelmi 

Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Tár
sulat — Akta druátva. 1885. évi iratcsomó, számozás nélkül

157 Évkönyv. 1886. II. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 94. oldal



151 Évkönyv. 1887. III. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1887. I. 12.
11. pont. 32. oldal

159 Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta dru§tva. 1887. évi iratcsomó, számozás 
nélkül

160 Évkönyv. 1889. V. évfolyam. Titkári jelentés. 82. oldal
161 Grósz Gusztáv tanító levele 1888. december 27. Történelmi Levéltár, 

Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — 
Akta druStva. 1888. évi iratcsomó, számozás nélkül

162 Évkönyv. 1891. VII. évfolyam. Titkári jelentés az 1890-ik évről. 83—84. 
oldal

163 Évkönyv. 1892. VIII. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1892. áp
rilis 19. 89. oldal

164 Ua.
165 Bori Imre: Krúdy Gyula. Fórum, Újvidék, 1978. 34. oldal
166 Érdujhelyi Menyhért az 1893. december 17-i közgyűlésen indítvá

nyozta, hogy kérjék fel a megyei papságot, a községeket és a köz
ségi jegyzőket a Társulatba való belépésre. Határozat született, 
melynek értelmében Császka György kalocsai érseket felkérik, hogy 
a hatósága alatt álló papságnak javasolja a Társulatba való belé
pését, ugyanakkor a községek felé a vármegyei törvényhatóságot 
keresték fel hasonló kérelemmel
Évkönyv. 1894. X. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 38. oldal 
Évkönyv. 1896. XII. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1895. de
cember 7. 37—38. oldal
Évkönyv. 1897. XIII. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1896. de
cember 27. 91—92. oldal

167 Évkönyv. 1898. XIV. évfolyam. Elnöki megnyitó. 4—5. oldal
168 Erről lásd az Évkönyv 1899., 1900. és 1901. évi füzeteiben megje

lent titkári jelentéseket
Fridrik Tamás 1899. április 6-án kelt levele. Történelmi Levéltár, 
Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — 
Akta dru§tva. 1899. évi iratcsomó, számozás nélkül 
Ebben az iratcsomóban több hasonló tartalmú levél található. 
Ugyanitt találhatók a Baja, Szabadka, Újvidék és Zombor városok 
főispánjaihoz intézett kérelmek, melyekben alapító tagságra kérték 
fel a címzetteket
Az 1901-es iratcsomó őrzi azokat a felhívásokat, melyekben működő 
tagságra kérték fel többek között Bibó-Bige Györgyöt, Kálits Dö
mötört stb. Többen azonban elutasították az erre vonatkozó kérel
meket

169 Évkönyv. 1900. XVI. évfolyam. Titkári jelentés az 1899. évről. 31. 
oldal

170 Kozma László elnöki megnyitója. Bácska. 1902. XXV. évfolyam. 
Február 25. 16. szám. Kiemelés K. K.

171 Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. Elnöki megnyitó 5. oldal



172 Uo. 3—4. oldal
173 Uo. 4. oldal
174 Uo. 4. oldal
175 Évkönyv. 1907. XXIII. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 3—4. 

oldal
176 Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. 4. oldal
177 Bori Imre idézett kismonográfiája. 73. oldal
171 Zsoldos Benő: Vos jubilate! Vezércikk. Bácska. 1908. XXXI. év

folyam. Május 8. 35. szám. 1—2. oldal
179 Bácska. 1908. XXXI. évfolyam. 37—41. és 42. számai. Történelmi 

Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Tár
sulat — Akta druátva. Az 1908. évi iratcsomó ide vonatkozó doku
mentumai, számozás nélkül

180 Évkönyv. 1908. XXIV. évfolyam. Elnöki ünnepi beszéd. 63. oldal
181 Zsoldos Benő idézett vezércikke
182 Évkönyv. 1911. XXVII. évfolyam. Elnöki megnyitó. 1911. május 28. 

3. oldal
183 Magyarország története. 1890—1918. Főszerkesztő: Hanák Péter. Aka

démiai Kiadó. Budapest, 1978. I. kötet. 424. oldal
184 Évkönyv. 1885. I. évfolyam. A Felhívás teljes szövege a IV. titkári 

jelentésben. I. füzet 62. oldal
Bácska. 1884. VII. évfolyam. Június 24. 52. száma

185 Uo.
186 Uo. I. füzet. 63. oldal
187 Uo. III. és IV. füzet. 72. oldal
188 Évkönyv. 1887. III. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 30. oldal

Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko-Bodroska zupa-
nija, Sombor — Bizottmányi jegyzőkönyv. 1887. 33. szám. Leltári 
szám nélkül

189 Dudás Gyula, dr.: „Megyei gyűjtemények". Bácska. XIX. évfolyam. 
1896. március 17. 22. szám
D. Gy. levele Roediger Lajosnak 1899. szeptember 5. Történelmi 
Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Tár
sulat — Akta drustva. 1899. évi iratcsomó, számozás nélkül 
Uo. a Duna—Tisza című, Apatinban megjelenő heti közlöny vezér
cikkéről („Múzeumot teremtsünk")

190 Évkönyv. 1918. XXXIII. évfolyam. Jelentés a múzeum állapotáról.
26. oldal

191 Cziráky Gyula levelei 1898-ból, Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: 
A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta drustva. 
1898. évi iratcsomó, számozás nélkül
Évkönyv. 1904. XX. évfolyam. Múzeumőri jelentés. 26—27. oldal 
Az 1899. és 1903. év között a Történelmi Társulat összesen 3500 
korona segélyt kapott a Főfelügyelőségtől, melyből 2873 korona 
49 fillért költöttek el, éspedig a következőkre:



adai őstelepek ásatása 50 k.
apatini őstelepek ásatása 269 k.
apatintelepi őstelepek ásatása 50 k.
bácskeresztúri őstelepek ásatása 66 k.
bácsmadarasi őstelepek ásatása 55 k.
begecsi őstelepek ásatása 50 k.
bezdáni őstelepek ásatása 82 k.
B. monostori őstelepek ásatása (Sziga szigete,

Bortán vára) 580 k. 69 f.
gombosi őstelepek ásatása 468 k. 13 f.
kiszácsi őstelepek ásatása 13 k. 08 f.
óverbászi őstelepek ásatása 100 k.
sztanisicsi őstelepek ásatása
nemesmiliticsi őstelepek ásatása 93 k. 65 f.
szeghegyi őstelepek ásatása 8 k. 82 f.
titeli őstelepek ásatása 200 k. 20 f.
újvidéki őstelepek ásatása 88 k.

— az ún. római sáncok bejárása, kutatása 100 k.
— néprajzi múzeum számára 131 k. 82 f.
— szakkönyvek vásárlása 138 k. 40 f.
— régészeti tárgyak bevásárlása az elnökség B.-B. vár

megye régi és emléképítményei albumai 180 k.
— preparáló eszközökre és vegyszerekre 40 k.
— múzeumőr bácsi útja 69 k. 20 f.

2837 k. 49 f.

192 Cziráky Gyula levele Roediger Lajos múzeumőrhöz. 1904. január 1. 
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druátva. 1904. évi iratcsomó, az eredeti 
iktatószám l/Muz.1904

193 Cziráky levele 1903. III. 21. Uo. 1903. évi iratcsomó, számozás nélkül
194 Kuzmiák Sándor levele. 1898. december 1. Uo. 1898. évi iratcsomó, 

számozás nélkül
195 Gubitza Kálmán levele. 1898. V. 26-i jelentése, 1899. V. 13. Uo. 1898. 

évi iratcsomó, számozás nélkül
196 Weigang János levele az elnökhöz címezve: 1904. január 29. Uo. 

1904. évi iratcsomó, az eredeti iktatószám 19/Muz.l904
197 Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 8. pont. 

20. oldal
198 Az ezzel kapcsolatos levelek, okmányok: Történelmi Levéltár, Zom

bor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta 
drustva
Gubitza Kálmán levele. 1903. január 9. 1903. iratcsomó, számozás 
nélkül
Roediger Lajos levélkonceptusa, melyben értesíti munkatársait, hogy



öt év után egészségügyi okok miatt kénytelen megválni a múzeum
őri tisztségtől, és egyben köszönetét fejezi ki azoknak, akikkel „öröm 
volt érintkeznem és a kik oly igaz és meleg lelkesedéssel támogattak 
engem nem mindig kellemetes munkámban"
1904. évi iratcsomó, számozás nélkül. Választmányi ülés jegyző
könyve. 1905. december 19-én. 1905. évi iratcsomó, számozás nélkül 
Ua. 1906. augusztus 17. Az 1906. évi iratcsomó, számozás nélkül 
Főfelügyelőség leirata. 1904. december 9. Történelmi Levéltár, Zom- 
bor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta 
druStva. 1904. évi iratcsomó, eredeti iktató szám 58

199 Dr. Cserni Béla levelei a régiségtár rendezésével kapcsolatban. Tör
ténelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Törté
nelmi Társulat — Akta druátva. 1905. évi iratcsomó, számozás 
nélkül
Évkönyv. 1905. XXI. évfolyam. Az 1905. július 1-én megtartott vá
lasztmányi ülés jegyzőkönyve. 120. oldal
Évkönyv. 1906. XXII. évfolyam. Múzeumőri jelentés az 1905. évről. 
39. oldal
Évkönyv. 1907. XXIII. évfolyam. Elnöki megnyitó. 5. oldal 
Múzeumőri jelentés az 1906. évről. 42. oldal

200 Az Országos Főfelügyelőség 444. számú leirata. 1908. május 21. Tör
ténelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druStva. 1908. évi iratcsomó, számozás 
nélkül
Évkönyv. 1912. XXVII. évfolyam. Múzeumőri jelentés az 1911. évről. 
37. oldal

201 Évkönyv. 1909. XXV. évfolyam. Múzeumőri jelentés az 1908. évről. 
25. oldal
A Borsai-gyűjteménnyel kapcsolatos levelezés. Történelmi Levéltár, 
Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — 
Akta drustva. 1908. évi iratcsomó, számozás nélkül. A Borsai-féle 
gyűjtemény leltári jegyzéke. Uo. 1910. évi iratcsomó, számozás nélkül

202 Évkönyv. 1914. XXX. évfolyam. Titkári jelentés az 1913. évről. 37. 
oldal

203 Évkönyv. 1915. XXXI. évfolyam. Elnöki megnyitó. 6. oldal. Múzeum
őri jelentés. 38. oldal

204 Gyűjtő-utunk. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog 
vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. 1908. évi iratcsomó, 
számozás nélkül
Jankó János a millenniumi ünnepségek keretében megrendezett or
szágos kiállítás területén épített sokac ház számára vásárolt nép
rajzi tárgyakat vármegyei gyűjtőút ja során. Vajdasági Levéltár, 
Sremski Karlovci. Fond: Backo-Bodroska zupanija, Sombor. Köz
gyűlési jegyzőkönyv 1896/1, 1896. június 23-án; 682. szám. Az alispán 
25 752. számú jelentése a sokac ház költségei tárgyában



205 Évkönyv. 1900. XVI. évfolyam. Titkári jelentés az 1899. évről. 35. 
oldal

206 Évkönyv. 1902. XVIII. évfolyam. 25. oldal
207 Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör

ténelmi Társulat — Akta druStva. 1902. évi iratcsomó, számozás 
nélkül

208 Évkönyv. 1904. XX. évfolyam. Titkári jelentés az 1903. évről. 23. 
oldal

209 Évkönyv. 1904. XX. évfolyam. A választmányi ülés jegyzőkönyve. 
179—180. oldal
Gubitza Kálmán levele. 1904. szeptember 28. Történelmi Levéltár, 
Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — 
Akta druátva. 1904. évi iratcsomó, számozás nélkül

210 Néprajzgyűjtési tervezet. 1904. XI. 8. Uo.
211 Évkönyv. 1905. XXI. évfolyam. Elnöki megnyitó. 7. oldal. Uo. 1906. 

XXII. évfolyam. Ua. 7. oldal
212 Évkönyv. 1906. XXII. évfolyam. Titkári jelentés az 1905. évről. 

39. oldal
Bellosics Bálint levelei. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A 
Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. 1905. 
és 1906. évi iratcsomó, számozás nélkül

213 Évkönyv. 1907. XXIII. évfolyam. Titkári jelentés az 1906. évről.
43. oldal
Bellosics Bálint levele. 1906. december 20. A levél melléklete az 
Útmutató kézirata volt. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A 
Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta drustva. 1906. 
évi iratcsomó, számozás nélkül
Uo. Az 1907. november 20-án megtartott választmányi ülés jegyző
könyve. Akta drustva. 1907. évi iratcsomó, számozás nélkül

214 Uo. Akta drustva. 1912. évi iratcsomó, számozás nélkül
215 Évkönyv. 1907. XXIII. évfolyam. Titkári jelentés az 1906. évről.

43. oldal
216 Ua. Elnöki megnyitó beszéd. 6—7. oldal
217 Évkönyv. 1909. XXV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 37—38.

oldal
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta drustva. 1909. évi iratcsomó, számozás 
nélkül

218 Évkönyv. 1909. XXV. évfolyam. Az idézett jegyzőkönyv. 38. oldal 
Ua. 1910. XXVI. évfolyam. Múzeumőri jelentés. 23—24. oldal

219 Évkönyv. 1913. XXIX. évfolyam. A múzeumőr jelentése. 65. oldal
220 Uo. 67. oldal

Ua. 1915. XXXI. évfolyam. A múzeumőr jelentése. 37. oldal
221 Évkönyv. 1915. XXXI. évfolyam. A múzeumőr jelentése. 37—38.

oldal
222 Az 1887. január 12-i közgyűlésen Iványi István indítványozta, hogy



a Társulat forduljon kérelemmel a törvényhatósági bizottsághoz, 
hogy az könyv- és irattárának, valamint régészeti gyűjteményének 
elhelyezése céljából egy helyiséget adományozzon. A kérelem az
1887. április 27-i közgyűlésen meghallgatásra talált. Évkönyv. 1887.
III. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 7. pont 30. oldal 
Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Backo-BodroSka zu- 
panija, Sombor. Bizottmányi jegyzőkönyv 1887/1 33. szám. Leltári 
szám nélkül
Évkönyv. 1888. IV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1888. már
cius 11. 42. oldal

223 Évkönyv. 1892. VIII. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1892. április 
19-én. 92. oldal

224 Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druátva. 1902. évi iratcsomó, az eredeti 
iktatószám 22/1902

225 Évkönyv. 1900. XVI. évfolyam. Választmányi ülések jegyzőkönyvei. 
42—43. és 87. oldal
Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko-BodroSka zu- 
panija, Sombor. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1900. április 30. 234. szá
mú határozat: mivel a központi hivatalok számára sincs elegendő 
helyiség, a kérelem nem teljesíthető
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta drustva. 1901. évi iratcsomó, az eredeti 
leltári szám 154 sz./1900.

226 Évkönyv. 1901. XVII. évfolyam. Választmányi ülés 1901. május 29. 
92. oldal

227 Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. Titkári jelentés. 24. és 26. oldal 
Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Backo-BodroSka zu- 
panija, Sombor. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1903. Leltári szám nélkül 
A 357. szám alatt hozott határozat értelmében a Társulat használa
tában lévő két helyiség közvetlen szomszédságában egy szobát en
gedtek át „azzal a határozott kikötéssel, hogy a törvényhatóság 
által bármikor minden indoklás és ellenszolgáltatás nélkül a társu
lattól elvonható lesz”
Jegyzőkönyvi kivonat a Bács-Bodrog vármegyei törvényhatósági bi
zottság 1903. március 31-i üléséről. 5245 alisp./357 jkv. 1903. Tör
ténelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta drustva. 1903. évi iratcsomó, számozás 
nélkül
A kiállítást 1904. április 10-én nyitották meg. A kiállított ősrégészeti, 
numizmatikai, néprajzi és egyéb tárgyak 14 szekrényben voltak el
helyezve
Évkönyv. 1904. XX. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv — 20—21. 
oldal
A Főfelügyelőség 138. számú leiratában hivatalos jelentést kért 
Roediger Lajos múzeumőrtől a kiállítás megnyitásával kapcsolat



bán. Történelmi Levéltár, Zombor. J. Fond. 1904. évi iratcsomó, 
eredeti szám 138

224 Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. A választmányi ülés jegyzőkönyve, 
48. oldal
Bácska. 1902. XXV. évfolyam, július 4. 51. száma: Kultúrpalota 
Zomborban. 6. oldal; november 25. 91. száma. 3. oldal 
Jegyzőkönyvi kivonat Zombor szab. kir. városi könyvtáregylet vá
lasztmányának. 1902. július 4. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: 
A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druátva.
1902. évi iratcsomó, számozás nélkül
Az előkészítő bizottság tagjai voltak: Kozma László, Latinovits Pál, 
Latinovits Géza, Szemző Gyula, Gozsdu Elek dr., Grüner Samu, 
Gráff Nikáz, Dudás Gyula dr., id. Mihályi János, Roediger Lajos, 
Thim József dr., Trencsény Károly, Trischler Károly, Falcione Nán
dor dr., Medgyesi Ferenc, Cvetkovitsch Péter dr., Dalmay Béla és 
Pribil Ernő

229 Latinovits Géza levele. Budapest, 1902. október 12. Történelmi Le
véltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Tár
sulat — Akta druátva. 1902. évi iratcsomó, az eredeti iktatószám 
180. sz./Múz. 1902

230 Gubitza Kálmán vezércikke. Bácska. 1902. XXV. évfolyam, decem
ber 5. 94. szám

231 Bácska. 1902. XXV. évfolyam, december 30. 99. szám: Közművelő
dési palota és múzeum. 1—2. oldal

232 Ua.
Seemayer Vilibald levele. Budapest, 1903. I. 28-án 
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druátva. 1903. évi iratcsomó, számozás 
nélkül
Seemayer értesíti Roediger Lajos múzeumőrt, hogy szívesen tar
tana előadást a zombori Szabad Lyceumban a múzeumokról. Roe
diger 1903. január 18-i válaszában elfogadta a javaslatot, s hivat
kozott a Latinovits Géza által vállalt témára. Seemayer 1903. már
cius 1-én tartott előadást a Lyceumban „Múzeumok a múltban és 
jövőben” címmel. Erről lásd: Káich Katalin „Szabad líceumok 
Bácskában és Bánátban, 1899—1918” című doktori disszertációját

233 A már idézett cikk a Bácska 1902. 99. számában
234 Bácska. 1903. XXVI. évfolyam, január 6. 2. szám: Mozgalom a kul

túrpalota érdekében. 5. oldal
235 Bácska. 1903. XXVI. évfolyam, január 30. 9. száma. T. Z. [Tópits 

Zoltán]: Kultúregyesület. 1—2. oldal
236 Magyarország története 1890—1918. Főszerkesztő: Hanák Péter. Aka

démiai Kiadó Budapest, 1978. I. kötet, 513. oldal (Káich Katalin 
kiemelése)

237 Latinovits Géza levele. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-



Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. 1903. évi 
iratcsomó, számozás nélkül 

231 Bácska. 1903. XXVI. évfolyam, július 17. 53. szám.: Kultúrpalota 
Zomborban. 1—3. oldal

239 Gozsdu Elek lemondása. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A 
Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. 1903. 
évi iratcsomó, számozás nélkül

240 Évkönyv. 1904. XX. évfolyam. Választmányi ülési jegyzőkönyv, jú 
nius 1. 89. oldal
Ua. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog várme
gyei Történelmi Társulat — Akta druátva. Az 1904. évi iratcsomó, 
számozás nélkül
Az említett egyesület 200 koronát küldött

241 Trencsény Károly idézett ismertetője. 75. oldal
242 Évkönyv. 1908. XXIV. évfolyam. Titkári jelentés az 1907. évről. 

37—38. oldal
243 Uo. 38. oldal

A Főfelügyelőség leiratai. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A 
Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druátva. Az 
1907. évi iratcsomó, számozás nélkül

244 Évkönyv. 1911. XXVII. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 9. oldal
245 Ua. 7—8. oldal
246 Évkönyv. 1913. XXIX. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 1913. má

jus 25. 5—6. oldal
Ua. 1914. XXX. évfolyam. Titkári jelentés az 1913. évről. 36. oldal

247 Évkönyv. 1915. XXXI. évfolyam. Elnöki megnyitó. 8. oldal. (Káich 
Katalin kiemelése)

24> Bácska. 1884. VII. évfolyam. 73. szám
249 Iványi István levelezőlapja Margalits Edének, 1884. október 21. Tör

ténelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Törté
nelmi Társulat — Akta drustva. 1884. évi iratcsomó, számozás nélkül

250 Iványi István levele. 1884. november 11. Uo.
251 Uo. A választmányi ülés jegyzőkönyve. 1885. január 30. Az 1885. 

évi iratcsomó, számozás nélkül
Évkönyv. 1885. I. évfolyam. 1. füzet. Titkári jelentés V. 65. oldal 
Évkönyv. 1908. XXVI. évfolyam. Trencsény Károly idézett ismer
tetője. 70. oldal

252 Évkönyv. 1886. II. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1886. február 
2. 94. oldal
Évkönyv. 1888. IV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1888. már
cius 11. 44. oldal

253 Dudás Gyula levele 1888-ban. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: 
A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. Az 
1888. évi iratcsomó, számozás nélkül

254 Ua.
255 Évkönyv. 1885. I. évfolyam. III. és IV. füzet. Vegyesek. 74—75. oldal



254 Évkönyv. 1889. V. évfolyam. Titkári jelentés. 82. oldal 
257 Évkönyv. 1902. XVIII. évfolyam. Múzeumőri jelentés. 31. oldal 
254 Évkönyv. 1900. XVI. évfolyam. Elnöki megnyitó beszéd. 1900. ja

nuár 6. 3—4. oldal
259 Uo. Választmányi ülési jegyzőkönyv. 6. pont 42. oldal

Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druStva. Az 1900. évi iratcsomó, számozás 
nélkül

260 Uo. Választmányi ülési jegyzőkönyv. 1909. október 7. Akta druStva. 
Az 1909. évi iratcsomó, számozás nélkül

261 Évkönyv. 1910. XXVI. évfolyam. Titkári jelentés az 1909. évi mű
ködésről. 15. oldal

262 Ua. 1911. XXVII. évfolyam. Titkári jelentés az 1910. évi működés
ről. 51. oldal

263 Ua. 1915. XXXI. évfolyam. Titkári jelentés az 1914. évi működés
ről. 33. oldal
Ua. 1917. XXXII. évfolyam. Titkári jelentés az 1915. évi működés
ről. 32. oldal

264 R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar tör
ténetírásban. I. kötet. 203. oldal

265 Uo. 76. oldal 
246 Uo. 197. oldal
267 Uo. 214. oldal
268 Uo. 217. oldal
269 Dér Zoltán idézett műve. 50—52. oldal
270 Évkönyv. 1888. IV. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv 9. pontja.

44. oldal
271 Iványi István levele. 1888. november 16. Történelmi Levéltár, Zom

bor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta 
drustva. Az 1888. évi iratcsomó, számozás nélkül

272 Iványi István levele. 1889. május 22.
Uo. Akta drustva. Az 1889. évi iratcsomó, számozás nélkül

273 Cziráky Gyula levele. 1902. február 15.
Uo. Akta drustva. Az 1902. évi iratcsomó, eredeti iktatószám 9 
sz./1902.
Évkönyv. 1902. XVIII. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1902. feb
ruár 23. 8. pontja. 24. oldal

274 Évkönyv. 1903. XIX. évfolyam. Titkári jelentés az 1902. évről. 21. 
oldal

273 Cziráky Gyula levele. 1903. október 6. Történelmi Levéltár, Zombor. 
Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta drust
va. Az 1903. évi iratcsomó, számozás nélkül

276 Iványi idézett visszaemlékezései. 43—44. és 49. oldal
277 Az 1905. március 14-i választmányi ülés jegyzőkönyve. Történelmi 

Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Tár
sulat — Akta druStva. Az 1905. évi iratcsomó, számozás nélkül



Évkönyv. 1905. XXI. évfolyam. Titkári jelentés az 1904. évről. 21. 
oldal

278 Uo. Az 1905. július 1-i választmányi ülés jegyzőkönyve. 120. oldal 
719 Évkönyv. 1906. XXII. évfolyam. Titkári jelentés az 1905. évi műkö

désről. 37—38. oldal
Iványi idézett visszaemlékezései. 43—44. oldal

280 Évkönyv. 1907. XXIII. évfolyam. Titkári jelentés az 1906. évi mű
ködésről. 35. oldal

281 Évkönyv. 1906. XXII. évfolyam. Muhoray [Dudás Gyula]: „Bács-Bod- 
rog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára”. 103—104. oldal

282 I. kötet 210. oldal
283 Magyarország története. 1890—1918. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

1978. I. kötet. 158. oldal
284 Uo. 159. oldal
285 Bácska. 1885. VIII. évfolyam. Január 27. 8. szám. Pozsonyi Béla: 

„Utasítás a községek monográfiájának megírásához”. Vezércikk
284 Bácska. 1884. VII. évfolyam, december 23. 104. szám. Dr. Margalits 

Ede: „Bácsmegye monographiája”. Indítvány 
Ua. Évkönyv. 1885.1. évfolyam. 3. és 4. füzet. 67—68. oldal

287 Bácska. 1885. VIII. évfolyam, február 27. 16. szám. Dudás Gyula: 
„Vármegyénk és a millénium”

288 Ua. június 12. 45. szám. Dudás Gyula: „Megyénk múltja” (Pár szó 
vármegyénk monográfiája érdekében)

289 Bácska. 1885. VIII. évfolyam, augusztus 18. 64. szám. Thim József: 
Miként irassék meg Bács-Bodrogh megye monográfiája?

290 Schmausz Endre 10 593. szám/alisp. ex 1885. átirata, 1885. július 
12-i keltezéssel
Évkönyv. 1885.1. évfolyam. 3. és 4. füzet. 68—69. oldal

291 Iványi István: „Véleményes jelentés Bács-Bodrogh vármegye mo- 
nographiájának megirásáról”. Szabadka. 1885. szeptember 12. Év
könyv. 1885.1. évfolyam, 3. és 4. füzet. 69—70. oldal

292 Ua. 70-72. oldal
293 Évkönyv. 1886. II. évfolyam. Közgyűlési jegyzőkönyv. 94. oldal
294 Uo. Tárca. Iványi István: „A vármegye monográfiájának ügye”. 

121—122. oldal
295 Ua. 122—125. oldal
296 Ua. 125—126. oldal
297 Ua. 126—127. oldal
298 Iványi István levele. Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács- 

Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — Akta druStva. Az 1887. 
évi iratcsomó, számozás nélkül

299 Évkönyv. 1890. VI. évfolyam. Választmányi ülési jegyzőkönyv. 1890. 
április 9. 8. pontja. 80. oldal
Uo. Vármegyei monográfia ügyében. 80—82. oldal
Uo. Közgyűlési jegyzőkönyv. 1890. május 31. 8. pontja. 85. oldal
Uo. Titkári jelentés az 1889. évről. 87. oldal



300 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1890. október 14-én. 1036. száma. Vajdasági 
Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko-BodroSka zupanija, Som
bor, leltári szám nélkül
A kilences bizottság tagjai: Schmausz Endre alispán, elnök; Kará
cson Gyula főjegyző; Mihályi János árvaszéki elnök; dr. Boromissza 
Tibor, Czirfusz Ferenc, Dimitrievits Miklós, dr. Molnár István La
jos, Rohonyi Gyula és Zittl Róbert megyei bizottsági tagok

301 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1890. december 16. 1717. száma. Lelőhely 
m. f.

302 Aláírók Schmausz Endre, dr. Molnár István Lajos, Czirfusz Ferenc, 
Karácson Gyula és Mihályi János voltak
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta druStva. Az 1891. évi iratcsomó, szeptem
ber 24., számozás nélkül

303 Bizottmányi jegyzőkönyv. 1891. október 6. 863. szám. Vajdasági Le
véltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko-Bodroska Zupanija, Sombor, 
leltári szám nélkül

304 Ua.
A hetes bizottság tagjai: Schmausz Endre alispán, elnök; Karácson 
Gyula főjegyző; Mihályi János árvaszéki elnök; Czirfusz Ferenc kir. 
tanácsos, tanfelügyelő; dr. Molnár István Lajos főgimnáziumi ta
nár; dr. Boromissza János apát, jankováci plébános és Szabó Péter 
pirosi református lelkész voltak
Évkönyv. 1892. VIII. évfolyam. Titkári jelentés az 1891. évről. 91. 
oldal
Schmausz Endre 1893-ban Szabadka főispánja lett. A hetes bizott
ságban személyi változások történtek. Karácson Gyula megyei al
ispán lett az elnök. Leköszönt dr. Boromissza Tibor is. Üj bizott
sági tagok Schmausz Endre, Hoffmann Károly dr. kulai plébános, 
Molnár Károly dr. megyei főügyész lettek
A dolgozatok revíziójával Czirfusz Ferencet bízták meg. — Bács- 
Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. Hazánk ezredéves fenn
állásának ünnepe alkalmából. Kiadta Bács-Bodrogh vármegye kö
zönsége. Zombor. Bittermann Nándor és Fia Könyv- és Kőnyomdája.
1896.1. kötet. II. oldal

305 Évkönyv. 1894. X. évfolyam. Titkári jelentés. 39. oldal 
304 lványi levelei. 1890. február 28. és 1891. október 16.

Dr. Thim József levele. 1890. március 17.
Dr. Badics Ferenc levele. 1891. január 19.
Érdujhelyi Menyhért levele. 1891. december 29.
Történelmi Levéltár, Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Tör
ténelmi Társulat — Akta drustva. Az 1890. és 1891. évi iratcsomók, 
számozás nélkül

307 Közgyűlési jegyzőkönyv 1896. március 24. 164. száma. Vajdasági 
Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko-Bodroska zupanija, Som
bor. Leltári szám nélkül



A 3%-os pótadót a belügyminisztérium 1891. november 25-én, 86 388. 
szám alatt hagyta jóvá
Karácson Gyula alispán pénzügyi jelentése 1896. márciusáig a kö
vetkező kiadásokat tünteti fel:

— szerkesztői teendők ellátása 1725 frt.
— nyomtatási költségek 2000 frt.
— az I. kötet írói díjai 1200 frt.
— az I. kötet illusztrációi 689 frt.
— kutatási költségek 1956 frt.
— másolás 45 frt.
— irodai bútorok, posta 197 frt.
— bírálói tiszteletdíjak 250 frt.

összesen: 8062 frt.

A fennmaradt kiadások a következők:

— II. kötet írói díja 900 frt.
— nyomtatási költség 800 frt.
— 30 ív helyett 45 ív, ezért még + 1050 frt.
— a II. kötet illusztrációi 820 frt.
— köttetés, szállítás kb. 400 frt.

308 Magyarország története. 1890—1918. Akadémiai Kiadó. Budapest,
1978.1. kötet. 159. oldal

309 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1896. június 23. 684. száma
Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Backo-BodroSka zu- 
panija, Sombor. Leltári szám nélkül 

3,0 Ua.
311 Évkönyv. 1896. XII. évfolyam. Szakirodalom. Bács-Bodrogh várme

gye Egyetemes Monográfiája. 186. oldal 
3,2 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1896. december 22. 2361. szám

Vajdasági Levéltár, Sremski Karlovci. Fond: Baéko-BodroSka zu-
panija, Sombor. Leltári szám nélkül
Ua. 1899. augusztus 1. 1190. száma. Lelőhely: mint fent
Ua. 1899. október 26. és 27. 1868. száma. Lelőhely: mint fent
Ua. 1899. december 21. 2362. és 2398. száma. Lelőhely: mint fent

313 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1900. június 21. 857. száma. Lelőhely: mint 
fent
A hetes bizottság 1900. június 18-án tartotta ülését 
A 2000 forintos kiegészítést, melyet az alispán 1896. március 24-én 
kért és a törvényhatóság jóváhagyott, a belügyminisztérium 84 075/11. 
számú leiratában verifikálta

314 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1900. június 21. 864. száma. Lelőhely: mint 
fent



315 Közgyűlési jegyzőkönyv. 1900. június 21. 857. száma. Lelőhely: mint 
fent

316 Évkönyv. 1896. XII. évfolyam. Szakirodalom. 187—189. oldal 
Pester Lloyd. 1896. szeptember 26.
Magyarország. 1896. október 9.
Vasárnapi Üjság. 1896. október 18.

317 Ua. 189—192. oldal
Szabadkai Közlöny. 1896. szeptember 13. és október 8.

318 Bácska. 1896. XIX. évfolyam, december 25. 99. száma
Don Carlos: Bács-Bodrogh vármegye Egyetemes Monográfiája

319 Évkönyv. 1907. XXIII. évfolyam. Titkári jelentés. 35—36. oldal
320 Borovszky Samu levele. 1907. augusztus 14. Történelmi Levéltár, 

Zombor. Fond: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat — 
Akta druátva. Az 1907. évi iratcsomó, számozás nélkül

321 Ezzel kapcsolatos dokumentumok lelőhelye: mint fent. Az 1908. évi 
iratcsomó, számozás nélkül

322 Az 1909-ben megjelent Borovszky-féle monográfia írásában részt 
vettek: Bellosics Bálint, Érdujhelyi Menyhért, Evetovics János, Gu- 
bitza Kálmán, Iványi István, Kovács-Huszka Ferenc, dr. Pataj Sán
dor, dr. Rácz Soma, Trencsény Károly és Zsoldos Benő
A felülvizsgáló bizottság tagjai között voltak: Baloghy Ernő dr., 
Dömötör Pál, Rácz Soma dr., Városy Gyula és Vértesi Károly

323 Évkönyv. 1909. XXV. évfolyam. Lapszemle. Pesti Hirlap. 1909. áp
rilis 4-i számából. 38—40. oldal

324 Uo. Bácska. 1909. április 16-i számából. 40—43. oldal
325 Uo. Budapesti Hirlap. 1909. április 18-i és július 2-i számából. 43. 

és 101—102. oldal
324 Bács-Bodrogh vármegye Egyetemes Monográfiája. 1896. I. kötet.

606. oldal 
327 Uo. I. oldal
i2t A régebbi korok krónikásai közül Szerémi György, Verancsics, gróf 

Marsigli, Thököly Imre, Savoyai Eugen, Katona István stb. vo
natkozó művei; majd a XIX. századiak közül Horváth Mihály, 
Szalay László, Asbóth János, Rómer Flóris, Kerékgyártó A., Sala
mon Ferenc, Frőlich Róbert, Pulszky Ferenc, Márki Sándor, Pauler
Gyula, Pesty Frigyes stb., hogy csak a legjelentősebbeket említsük.
Ezenkívül hivatkoznak az egyes fejezetek szerzői T. Mommsenre, 
Ptolemaeusra, Ammiamus Macellinusra, Dzsáfer Névtelenjére, T. 
Raschidra, E. Desjardins-ra, Vanicsekre, Antunovicsra, Velicsre stb.

329 Az egyetemes monográfia előszava. I II—IV. oldal
330 R. Várkonyi Ágnes idézett művének 1. kötete 198. oldal
331 Dér Zoltán idézett műve. 35—36. oldal



A BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI 
TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 

FELOLVASÓ ÜLÉSEI 
1883— 1918





A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat tagjai a felolvasó 
üléseket legtöbbször a rendes évi közgyűlések alkalmával tartották 
meg a Társulat székhelyén, Zomborban. A felolvasó ülések anyagát 
az évkönyvekben leközölt társulati jegyzőkönyvekben találhatjuk meg. 
Ezekből az adatokból kitűnik, hogy az első két évben, az évkönyvek 
megjelenése előtt, évente többször is tartottak a tagok felolvasó ülé
seket, amelyeken kutatásaik eredményeivel ismertették meg a hallgató
ságot, lévén ez az egyedüli mód a közlésre. Két alkalommal vándor- 
gyűlést is szerveztek, először Újvidéken, majd pedig Szabadkán.

Az 1900-as évekig 3—4 dolgozatot mutattak be a szerzők egy-egy 
ülésen. Ettől az időponttól kezdődően megfogyatkozott a felolvasásra 
kijelölt dolgozatok száma (1—2), amolyan székfoglalókként szerepel
tek a rendes évi közgyűléseken. Hatással lehetett erre a rendszeres 
publikálás lehetősége, valamint a közgyűléseken felolvasott elnöki meg
nyitó beszédek rendszeressé válása és a részletes titkári és múzeum
őri jelentések ismertetése a hallgatósággal.

Az első világháború kitörése után teljesen elmaradtak a felolvasó 
ülések; mindössze 1918-ban Trencsény Károly Iványi Istvánról írott 
dolgozata hangzott el a rendes évi közgyűlésen.

1883. november 15. Iványi István: Bajmok és Csantavér telepíté
séről

Steltzer Frigyes: Megyénkre vonatkozó török 
korabeli okmányok és Bács-Bodrogh megye 
régibb térképei 

Radics György: Zombori leletek1

1884. február 22. Donoszlovits Vilmos: Bács-Bodrogh vármegye
alkotmányos mozgalmai a hatvanas évek ele
jén

Iványi István: A péterváradi katonai sánc pol- 
gáriasítása 

Radics György: Egy község száz év előtt2



1885. február 25.

1885. szeptember 26.

1886. február 2.

1886. július 12.

1887. január 12.

1888. március 11.

Donoszlovits Vilmos: Futtaki gr. Hadik András 
életrajza 

Steltzer Frigyes: Kiszács története 
Iványi István: Egy audiencia Szabadka érdeké

ben Mária Teréziánál3

Dudás Gyula: A bácsmegyei római sáncokról 
Steltzer Frigyes: Bács-Bodrogh vármegyére vo

natkozó történelmi művek bírálata 
Steltzer Frigyes: könyvismertetése Márki Sán

dornak az 1514-iki pórlázadást tárgyaló művé
ről4

Rohonyi Gyula: A római sáncokról 
Sziebenburger Károly: Varga János, Szabadka 

szülötte
Steltzer Frigyes: Török defterek 
Koch József: A Ferenc csatornáról 
Iványi István: Szabadka alapítása és első bir

tokviszonyai5

Donoszlovits Vilmos: Alkotmányos mozgalmak 
az 1860-as években 

Pozsonyi Béla: A községi monographiák meg
írásának módozatai 

Tormási Gábor: Gákova története6

Grosschmid Gábor: Báró Kráy a szerbek között 
1848—49-ben 

Steltzer Frigyes: Kulpin története7

Dudás Gyula: A praehistorikus emlékek Zentán 
Iványi István: Banca vagy Bancsa 
Grosschmid Gábor: Kulluth község 
Iványi István: Bács vármegye fő- és alispánjai 

a két utolsó században8

Thim József: A szerb vajdaság felállításának 
megkísérlése a múlt században 

Dudás Gyula: Vidékünk a rómaiak korában 
Iványi István: Régi térképek 
Iványi István: Értekezés a csajkások kerületé

ről
Dudás Gyula: A szabadhajdúkról9



1889. március 24.

1890. május 31.

1891. június 28.

1892. április 19.

1893. december 27.

1894. december 28.

1895. december 7.

1896. december 27.

Iványi István: Bács-Bodrogh vármegye földrajzi 
és történelmi helynévtárának egyes cikkei 

Grosschmid Gábor: Martinovics a régi Magyar- 
országban (Mohácstól Martinovicsig)

Dudás Gyula: A Tisza—Dunaköz története Il-ik 
Rákóczy Ferenc korában10

Érdujhelyi Menyhért: Újvidék város közműve
lődési történetéből 

Iványi István: Zombor város múltjáról és jöve
delmeiről

Grosschmid Gábor: A bulkeszi árpádkori lelet 
Sziebenburger Károly: A moholi zavargásokról 

1848. évben11

Grosschmid Gábor: Bácsvármegyének 1848-ik év 
előtti közéletéről 

Iványi István: Pandúr és Szeremle községek 
állapotáról a múlt század elejéről 

Érdujhelyi Menyhért: Újvidék város közműve
lődési történetéből12

Iványi István: Futak és a futaki uradalom 
Dudás Gyula dr.: Bács vármegye sérelmei13

Érdujhelyi Menyhért: Újvidék ipartörténete 
Iványi István: Bács-Bodrogh vármegye alispán

jai és főbb tisztviselői 
Grosschmid Gábor: Péter és Bánk-Bán összees

küvése
Dudás Gyula dr.: Gr. Wesselényi urbáriuma 

165214

Érdujhelyi Menyhért: Töredékek Zombor króni
kájából

Grosschmid Gábor: Bács-Bodrogh vármegye tör
ténelmi emlékei 

Dudás Gyula dr.: A török hódoltság Bács-Bod
rogh vármegyében15

Érdujhelyi Menyhért: A titeli káptalan törté
nete

Czirfusz Ferenc: Adatok Jankovác történetéhez 
Franki István: Megyei tanügyünk történetéből16

Czirfusz Ferenc: Néhány szó Bács-Bodrogh vár
megye tagozatáról és két nagy folyójának fej
lődéséről17



1897. december 29. Érdujhelyi Menyhért: A dersi prépostság 
Dudás Gyula dr.: Sáskajárás Bácsmegyében18

1899. február 2. Dudás Gyula dr.: Vármegyénk 200 éves jubile
uma19

1900. január 6. Roediger Lajos: östörténelmi vázlatok20

1903. március 8. Evetovics János: Részletek Bács múltjából a 
XVII. és XVIII. századból21

1904. április 10. Cziráky Gyula: A bácskai úgynevezett római 
sáncokról22

1907. március 10. Závodszky Levente dr.: Patachich Gábor főispá- 
ni beiktatása 1733-ban23

1908. május 31. Kozma László: Ünnepi beszéd (1883—1908) 
Trencsény Károly: A társulat 25 éves története24

1910. május 1. Evetovics János: Adatok a zombori ferencrendi 
zárda és templom történetéhez25

1911. május 28. Gubitza Kálmán: A bodrog-szigeti pálos kolos
tor építészeti emlékei26

1912. április 28. Dudás Andor: Zenta bevétele 1849-ben27

1913. május 25. Toncs Gusztáv: Szabadka név magyarázata28

1918. május 12. Trencsény Károly: Iványi István29

JEGYZETEK

1 Évkönyv. 1885. 3. oldal
2 Évkönyv. 1885. 3. oldal
3 Évkönyv. 1885. 4. oldal (Az ülést Újvidéken tartották)
4 Évkönyv. 1885. 4. oldal
5 Évkönyv. 1885. 65—66. oldal (Az ülést Szabadkán tartották. Koch Jó

zsef dolgozatát Steltzer Frigyes olvasta fel)
6 Évkönyv. 1886. 94. oldal
7 Évkönyv. 1886. 94. oldal
1 Évkönyv. 1887. 32. oldal (Dudás Gyula dolgozatát Molnár István 

Lajos olvasta fel)
9 Évkönyv. 1888. 44. oldal
10 Évkönyv. 1889. 81. oldal



11

12

13

14

15

16

17

IS

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Évkönyv. 1890. 85. oldal 
Évkönyv. 1891. 83. oldal 
Évkönyv. 1892. 90. oldal 
Évkönyv. 1894. 39. oldal 
Évkönyv. 1894. 181. oldal 
Évkönyv. 1896. 38. oldal 
Évkönyv. 1897. 94. oldal 
Évkönyv. 1898. 44. oldal 
Évkönyv. 1899. 47. oldal 
Évkönyv. 1900. 38. oldal
Évkönyv. 1903. 20. oldal (Evetovics székfoglaló beszéde)
Évkönyv. 1904. 20. oldal (Cziráky Gyula dolgozatát Roediger Lajos 
olvasta fel)
Évkönyv. 1907. 45. oldal 
Évkönyv. 1908. 59—78. oldal 
Évkönyv. 1910. 30. oldal 
Évkönyv. 1911. 61. oldal
Évkönyv. 1912. 39. oldal (Dudás Andor dolgozatát Trencsény Károly 
olvasta fel)
Évkönyv. 1913. 76. oldal (Toncs Gusztáv dolgozatát Trencsény Károly 
olvasta fel)
Évkönyv. 1918. 31. oldal.





A BÁCS-BODROG VÁRMEGYEI 
TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 

TISZTIKARÁNAK NÉVJEGYZÉKE 
(1883— 1918)





A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1883. május 11-i közgyűlésen 
választottak meg:

Elnök: Schmausz Endre 
Alelnök: Iványi István 
Titkár: dr. Margalits Ede 
Másodtitkár: Városy Tivadar 
Ügyész: Kozma László 
Pénztámok: dr. Schuller Simon 
Gyűjteményőr: Bieber Gyula 
V á l a s z t m á n y i  t agok:
Zomborból: Czirfusz Ferenc, Dömötör Pál, Donoszlovits Vilmos, dr. Grü- 
ner Samu, Mártonffy Károly, Molnár Gyula, dr. Molnár István Lajos, 
Mihályi János, Radics György, dr. Sztojkovics Péter 
Vidékiek: Balázs Imre, Melkay György, Sziebenburger Károly, dr. Váli 
Béla (Szabadka), Steltzer Frigyes (Kiszács), Balogh György (Bács), 
Rónai István (Prigr.-Szt.-Iván), Dudás Ödön (Pacsér), Fridrik Tamás 
(Ada), dr. Boromissza Tibor (Jankovác), dr. Hipp Antal (Palánka), 
Pozsonyi Béla (Csantavér), Tormássy Gábor (Gákova), dr. Kanyurszky 
György (Budapest)

Az 1886. július 12-i közgyűlésen módosították a tisztikar összetételét, 
éspedig:
Titkár: Donoszlovits Vilmos 
Másodtitkár: Lovászi Márton
Az Évkönyv szerkesztésével dr. Margalits helyett Iványi Istvánt bíz
ták meg.1

A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1887. január 12-i közgyű
lésen választottak meg:

Elnök: Schmausz Endre 
Alelnök: Iványi István 
Titkár: Grosschmid Gábor 
Másodtitkár: dr. Donoszlovits Vilmos



Pénztámok: Bittermann Nándor 
Ügyész: Kozma László 
V á l a s z t m á n y i  tagok:
Zomborból: Czirfusz Ferenc, Dömötör Pál, Karácson Gyula, dr. Lová
szi Márton, Mihályi János, dr. Molnár István Lajos, dr. Sztojkovics 
Péter, dr. Schuller Simon
Vidékiek: Balla Pál (Újvidék), dr. Boromissza Tibor (Jankovác), Du
dás Ödön (Karavukova), Eigl József (Futak), Franki István (Újvidék), 
Fridrik Tamás (Ada), Haverda Mátyás (Szabadka), dr. Kanyurszky 
György (Budapest), Koch József (Kis-Kér), Melkay György (Szabadka), 
Pozsonyi Béla (Csantavér), Tipka Antal (Szabadka), Tormássy Gábor 
(Gákova)2

A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1890. május 31-i közgyű
lésen választottak meg:

Elnök: Schmausz Endre
Alelnök: Iványi István
Ügyész: dr. Grüner Samu
Szertáros: Schwerer János
Titkár: Grosschmid Gábor
Másodtitkár: dr. Dudás Gyula
Számvizsgálók: Czirfusz Ferenc és Mihályi János
V á l a s z t m á n y i  tagok:
Zomborból: Bittermann Nándor, Czirfusz Ferenc, Dömötör Pál, Gráff 
Nikáz, Karácson Gyula, Kozma László, dr. Lovászy Márton, Mihályi 
János, dr. Molnár István Lajos, Schlagetter Gyula, dr. Schuller Simon, 
dr. Sztojkovics Péter, Városy Tivadar
Vidékiek: Balla Pál (Újvidék), dr. Boromissza Tibor (Jankovác), Eigl 
József (Futak), Franki István (Újvidék), Fridrik Tamás (Ada), Haverda 
Mátyás (Szabadka), Koch József (Kis-Kér), Kuzmiák Sándor (Bácske- 
resztúr), Melkay György (Szabadka), dr. Thim József (Apatin), Tor
mássy Gábor (Gákova)3

A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1894. december 28-i köz
gyűlésen választottak:

Elnök: Schmausz Endre 
Alelnök: Iványi István 
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Pozsonyi Béla 
Titkár: Grosschmid Gábor



Másodtitkár: dr. Dudás Gyula 
V á l a s z t m á n y i  tagok:
Zomborból: Bittermann Nándor, Czirfusz Ferenc, Dömötör Pál, Gráff 
Nikáz, Karácson Gyula, Kozma László, dr. Lovászy Márton, Mihályi 
János, dr. Molnár István Lajos, Schlagetter Gyula, Szemző István, 
dr. Spitzer Mór, dr. Pavlovics Simon
Vidékiek: Balla Pál, Eigl József, Franki István, Haverda Mátyás, Koch 
József, Kuzmiák Sándor, dr. Thim József, Tormássy Gábor, Mokosay 
Mátyás

Az 1895. december 7-i közgyűlésen módosították a tisztikar összetételét, 
éspedig:
Titkár: dr. Dudás Gyula 
Alelnök: Czirfusz Ferenc

Az 1897. április 8-i gyűlésen lemondott Schmausz Endre elnök.4

A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1897. december 29-i köz
gyűlésen választottak meg:

Elnök: Czirfusz Ferenc 
Alelnök: Latinovits Géza 
Titkár: dr. Dudás Gyula 
Másodtitkár: Kurucz Gyula 
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Pozsonyi Béla 
V á l a s z t m á n y i  tagok:
Vojnits István, dr. Sándor Béla, Karácson Gyula, Balla Pál, Piuko- 
vics József, Bende Imre, dr. Alföldy Gedeon, Dömötör Pál, Eigl Jó
zsef, Franki István, Gráff Nikáz, Kozma László, Érdujhelyi Menyhért, 
Szemző Gyula, dr. Szemző Mátyás, id. Mihályi József, Schlagetter 
Gyula, Gergurov Milán, Buday Gerő, Roediger Lajos, dr. Molnár István 
Lajos, Rohonyi Gyula, dr. Fratricsevics-Ast Vince, Koch József

A pénztáros Pozsonyi Béla helyett Buday Gerő lett 1898-ban.
Az 1899(?) július 5-i gyűlésen módosult a tisztikar összetétele, éspedig: 
Titkár: Roediger Lajos 
Másodtitkár: Costa János5

Elnök: Kozma László



Alelnöki Latinovits Géza 
Titkár: Trencsény Károly 
Múzeumőr: Roediger Lajos 
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Buday Gerő 
Másodtitkár: Trischler Károly 
V á l a s z t m á n y i  tagok:
Zomborból: Czirfusz Ferenc, Dömötör Pál, dr. Dudás Gyula, Fejér 
Gyula, dr. Gozsdu Elek, Gráff Nikáz, Hauke Imre, Karácson Gyula, 
id. Mihályi János, Kálits Döme, Sándor Béla, Széchényi József, Szem
ző Gyula, dr. Vojnits István báró
Vidékiek: Érdujhelyi Menyhért, Franki István, Iványi István, Koch 
József, Rohonyi Gyula, Scherer Sándor, Schmausz Endre, Szárics Ber
talan, dr. Thim József, Tripolszky Béla6

A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1904. április 10-i közgyű
lésen választottak meg:

Elnök: Kozma László 
Alelnök: Latinovits Géza 
Titkár: Trencsény Károly 
Másodtitkár: Trischler Károly 
Múzeumőr: Horváth János*
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Buday Gerő 
V á l a s z t m á n y i  t agok:
Zomborból: Czirfusz Ferenc, Dömötör Pál, dr. Dudás Gyula, Fejér 
Gyula, dr. Gozsdu Elek, Gráff Nikáz, Hauke Imre, Karácson Gyula, 
id. Mihályi János, Kálits Döme, Sándor Béla, Széchényi József, Szem
ző Gyula, Vértesy Károly, dr. Vojnits István báró
Vidékiek: Cziráky Gyula, Érdujhelyi Menyhért, Evetovics János, Franki 
István, Gubitza Kálmán, Iványi István, Koch József, Rohonyi Gyula, 
Scherer Sándor, Schmausz Endre, Szárics Bertalan, dr. Thim József, 
Tripolszky Béla

* Horváth János gimnáziumi tanárt 1905-ben áthelyezték Szegedre, 
helyette Uhlmann Miklós lett a múzeumőr7

Elnök: Kozma László 
Alelnök: Latinovits Géza



Titkár: Trencsény Károly 
Másodtitkár: dr. Závodszky Levente 
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Buday Gerő 
Múzeumőr: Gubitza Kálmán 
V á l a s z t m á n y i  tagok:
Zomborból: Dömötör Pál, Fejér Gyula, Fembach Károly, Frey Imre, 
Gráff Nikáz, Hauke Imre, Kálits Dömötör, id. Karácson Gyula, Lati- 
novits Pál, id. Mihályi János, Szemző Gyula, Széchényi József, Vértesy 
Károly, ifj. Vojnits István
Vidékiek: Cziráky Gyula, Evetovics János, Érdujhelyi Menyhért,
id. Franki István, Iványi István, dr. Rohonyi Gyula, Schmausz Endre, 
dr. Thim József, dr. Vojnits István báró, Weigang János8

A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1910. május 1-i közgyűlé
sen választottak meg:

Elnök: Kozma László 
Alelnök: Latinovits Géza 
Titkár: Trencsény Károly 
Másodtitkár: dr. Závodszky Levente 
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Buday Gerő 
Múzeumőr: Gubitza Kálmán 
V á l a s z t m á n y i  t agok:
Zomborból: Dömötör Pál, Faragó János, Fembach Károly, Frey Imre, 
Gráff Nikáz, Hauke Imre, id. Mihályi János, Rácz Soma, Szemző Gyula*, 
Széchényi József, Szondy Mátyás, Vértesy Károly, ifj. Vojnits István 
Vidékiek: Bellosics Bálint (Baja), Cziráky Gyula (Topolya),** Eveto
vics János (Bács), Franki István (Szabadka), Iványi István (Szabadka), 
Latinovits Pál (Borsód), dr. Rohonyi Gyula (Budapest), Schmausz End
re, dr. Thim József (Apatin), dr. Vojnits István báró (Szabadka), Wei
gang János (Apatin)

* Az 1911. május 28-i közgyűlésen Szemző Gyula helyett Zsoldos Benőt 
választották meg

** Az 1912. április 28-i ülésen Cziráky Gyula helyett Borsai Jenőt (Bát- 
monostor) választották meg9

Elnök: Kozma László



Alelnök: Rácz Soma 
Titkár: Trencsény Károly 
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Buday Gerő 
Múzeumőr: Gubitza Kálmán****
V á l a s z t m á n y i  tagok:
Zomborból: Dömötör Pál, Faragó János, Fembach Károly, id. Frey 
Imre, Gráff Nikáz, Hauke Imre, id. Mihályi János, legifj. Szemző 
István, Széchényi József, Szondy Mátyás, Vértesy Károly, ifj. Voj- 
nits István
Vidékiek: Bellosics Bálint***, Borsai Jenő, Evetovics János, Iványi 
István, Latinovits Pál**, dr. Pertschy Ferenc, dr. Rohonyi Gyula, Schma- 
usz Endre*, dr. Thim József, dr. Vojnits István báró, Weigang János, 
Zsoldos Benő

Az újraválasztás előtt meghaltak: Schmausz Endre* (1914. november 
13.), Latinovits Pál** (1914. november 28.), Bellosics Bálint*** (1916. 
január 15.) és Gubitza Kálmán**** (1916. július 21.)10

A Történelmi Társulat tisztikara, melyet az 1916. november 5-i köz
gyűlésen választottak meg:

Elnök: Kozma László 
Alelnök: Rácz Soma 
Titkár: Trencsény Károly 
Ügyész: dr. Grüner Samu 
Pénztáros: Buday Gerő*
Múzeumőr: -------
V á l a s z t m á n y i  t agok:
Zomborból: dr. Baloghy Ernő, Bauman Antal, dr. Duchon János, Dö
mötör Pál, Faragó János, id. Frey Imre, Gráff Nikáz****, Kleiner Lajos, 
id. Mihályi János***, Reisz Lajos, Széchényi József*****, Szondy Mátyás 
Vidékiek: Borsai Jenő, Evetovics János, Fembach Károly, Iványi Ist
ván**, dr. Pertschy Ferenc, dr. Rohonyi Gyula, dr. Thim József, Tri- 
polszky Béla, dr. Tumbász István, dr. Vojnits István báró, Weigang 
János, Zsoldos Benő

Időközben meghaltak: Buday Gerő*, Iványi István** (1917-ben), id. Mi
hályi János***, Gráff Nikáz**** és Széchényi József*****
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ZÁRÓSZÓ

A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat monográfiáját a 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete mű
velődéstörténeti projektumának keretében készítettük el, ily mó
don állítva emléket a helytörténeti kutatás megalapozóinak vidé
künkön. Tevékenységük révén nemcsak az elmúlt idők megidézése 
vált lehetségessé. Néprajzi kutatásaik a századforduló valósága 
egy részterületének megismerését is elősegítették, s az utókor szá
mára sikerült átmenteniük mind a magyarság, mind pedig az 
egykori vármegye területén élő nemzetiségek szellemi és anyagi 
kultúrájának elemeit. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert 
egy olyan korszakban fordultak a nemzetiségek felé, amikor a 
hivatalos magyar politika értelmében azt kellett volna bizonyíta
niuk, hogy a magyar kultúra (így a népi kultúra) felsőbbrendűsé
géhez nem férhet kétség, csak ennek a kultúrának van létjogosult
sága az országban, éppen ezért jogos a magyarosításra való mind 
agresszívebb törekvés.

Az archeológia és etnográfia két nagy kutatási területe volt a 
Társulatnak, melyek révén ez az intézmény és működő tagjai be
kapcsolódtak nemcsak a magyarországi, hanem az európai hason- 
jellegű, akkor nagyon is aktuális kutatások folyamatába. Szak- 
könyvtárukba nemcsak a hazai, de a német és francia kiadványok 
is eljutottak; ezek felhasználása lehetővé tette számukra a sokol
dalú tájékozottságot, melyet bőségesen kamatoztattak gyakorlati 
tevékenységükben.

A helytörténeti kutatás csíráit már a Társulat megalakítása előtt 
is fellelhetjük egyéni kezdeményezések formájában, a szervezett, 
rendszeres munkára azonban csak 1883-tól nyílott alkalom. Az 
adott lehetőségek azonban eléggé korlátozottak voltak, lévén, hogy 
anyagiakban nem bővelkedett az egyesület, s a működő tagok szá
ma is csekély volt. Továbbra is az egyéni érdeklődéskörök hatá
rozták meg, mivel és milyen terjedelemben foglalkozik majd a 
Társulat, és milyen módszerekkel dolgozzák fel az összegyűjtött 
adatokat, forrásokat.



Amikor a mai kutató megpróbálja felmérni elért eredményei
ket, és az esetleges hiányosságokra is fényt igyekszik deríteni, 
nem szabad megfeledkeznie azokról a valós igényekről sem, ame
lyek állandóan jelen voltak a működő tagság tudatában, de meg
valósításukat nem tették lehetővé azok a körülmények, melyek 
között ezek az emberek fáradságot nem ismerve dolgoztak. Az 
antagonizmus a kitűzött cél és a megvalósítás reális lehetőségei 
között állandó jelleggel ott kísértett harmincöt éves tevékenysé
gük során, sokszor kényszerültek arra, hogy elképzeléseik nagy 
részének realizálását feladják, nemcsak szellemi energiájuk véges
sége és szakmai tudásuk fogyatékossága miatt, hanem azért is, 
mert a kultúrával való foglalkozás nem tartozott a gazdaságosság 
szempontjából kifizetődő tevékenységek közé.

Ami az általuk felgyújtott anyag mennyiségét és megbízható
ságát illeti, a mai kutató csak nehezen találhat méltó elismerő 
szavakat, hiszen arról van szó, hogy ebből a szempontból vidé
künkön hasonló teljesítménnyel azóta sem igen dicsekedhet egyet
lenegy kulturális intézmény sem. A feldolgozás módját és minő
ségét illetően lehetnek ugyan aggályaink, azonban eredményeiket 
nem szabad az adott korszellemtől, „társadalmi-történelmi kon
textustól” függetlenítve, csak a ma kialakított értékrendszerek 
szempontjából mérlegelnünk. Figyelembe kell vennünk a század- 
fordulón uralkodó leghaladóbb szellemű felfogások mércéit is, s 
ezek tükrében végezhetjük el az elbírálás felelősségteljes munká
ját. Ugyanis a kérdés úgy is feltehető: milyen módon kompenzálta, 
segítette ez a kor azt az áldozatos munkát, amelyet ezek az em
berek szabad idejükben végeztek majdhogynem volontőr alapon, 
hiszen csak a kutatással járó kiadások fedezése volt biztosítva a 
számukra, míg az összegyűjtött anyag rendszerezése és feldolgo
zása, a vármegyei monográfia megírását kivéve, megfizetetlen 
maradt.

Hangos, hivalkodó öntetszelgés sohasem kísérte munkájukat. 
Talán a kelleténél szerényebben igyekeztek beépülni a korszak 
művelődési életébe, így a közösség figyelme gyakran elsikkadt 
elért eredményeik felett. Ezért történhetett meg például az, hogy 
a közvélemény, miközben lármás hozsannával köszöntötte az 1908- 
ban megrendezett iparkiállítást, az elismerésnek csak szórványos 
morzsáival illette a fennállásának huszonötödik évét ünneplő Tör
ténelmi Társulatot.

A Társulatnak minden évben újra és újra meg kellett vívnia 
azt a kissé megalázó küzdelmet, amelyet az anyagi eszközök biz-



cosításáért folytatott, hogy a vállalt és a tőlük elvárt feladatok
nak eleget tudjanak tenni. A közösség erkölcsi támogatása sem 
volt mindig azon a szinten, amely munkájuk révén megillette őket. 
Ilyen körülmények között nem csoda, ha magánleveleikben gyak
ran szóltak az elkeseredés hangján, s időnként türelmetlenül kér
ték számon a jogos megbecsülést.

Egy azonban bizonyos. A hivatalos történelemszemlélettől elté
rően, az összegyűjtött anyag feldolgozásakor legtöbbjük a tény
szerűség követelményét részesítette előnyben a konzervatív-nemesi 
értékkategóriákkal szemben. Ha szemléletmódjukban mégis nem 
mindig tudtak a progresszív irányzatok áramkörébe bekapcsolódni, 
annak okát nem pusztán az egyéni hozzáállásukban megnyilvánuló 
megalkuvásnak kell tulajdonítani, hanem figyelembe kell vennünk 
azt is, hogy milyen mértékben gátolta szellemi fejlődésüket, ki
bontakozásukat az adott társadalmi és politikai helyzet a század- 
fordulón.

A korszellem főleg újabbkori kutatásaik eredményeinek feldol
gozásakor éreztette negatív hatását. A nemzetiségi kérdés proble
matikájának vizsgálatakor a tényszerűség ellenében az uralkodó 
osztályok frázispufogtató, handabandázó, nacionalista felhangjai is 
beszivárogtak megállapításaikba a Rákóczi-féle és a 48-as szabad
ságharccal, a 67-es kiegyezéssel stb. kapcsolatban.

A kultúra kontinuitásának elvét hangsúlyozva Lenin nyomán, 
mi is arra az álláspontra helyezkedhetünk, hogy a Történelmi 
Társulat harmincöt esztendős tevékenységét elemezve, értékelve, 
felhívjuk a figyelmet e „polgári korszak igen becses vívmányaidra, 
s megpróbáljuk közkinccsé tenni ennek a tevékenységnek mara
dandó értékeit. Ennek az örökségnek marxista alapon történő 
átlényegítése pedig kiindulópont lehet helytörténetünk szintézi
sének megalkotásában.

*

Ezúttal szeretnénk köszönetét mondani mindazoknak, akik 
munkánk során értékes szaktanácsokkal segítettek a problémák 
megoldásában; elsősorban Herceg János írónak és Aleksandar Kaié
nak, a zombori Történelmi Levéltár igazgatójának.

Üjvidék, 1979 májusa
Káich Katalin
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