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Előszó

Köszöntjük az Olvasót,

aki kezébe veszi helytörténeti évkönyvünk első kötetét. Üdvözöljük 
azokat a publikáló munkatársakat és pártoló tagokat, akik periodikánk 
második, ötödik vagy tizedik tónusát adják majd kezünkbe.

A jelenkori délvidéki humánértelmiség tudatában van annak, hogy 
alkotói munkáját a tér és idő célkeresztjében valósíthatja meg. Európá
ban, pontosabban a Kárpát-medence nagyfolyók által tagolt déli részé
ben élünk s figyelmünk a Balkánra is irányul. Mindkét nagytájban az 
emberi értéket keressük. A történelmet faggatjuk.

Magyarok vagyunk (de más nyelveken is akarunk szólni). Szeretnénk, 
hogy jobban ismerjenek bennünket. Az idő, tizenegy évszázad ideköt 
bennünket, ehhez a „tájhazához". A történelem folyamán birodalmak 
omlottak össze és határok változtak meg. Nekünk ezeknek a függvé
nyében kell értelmezni múltunkat és megtalálni polgárilag is sikeres 
jövőnket.

A helytörténeti kutatók is vallhatják azt a szép metaforába tömörített 
gondolatot: „ Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük, s a partot keres
sük, abban a hitben, hogy van part és a csillagok vezetnek" (Németh László).

A Szerkesztő



A Kalapis Zoltán-díj (plakett), amelyet minden évben odaítélnek a sokévi 
helytörténeti munkásságért



I. rész 

K ocsis A n t a l

Ocskay-levelek Topolyán!1

Sok évvel ezelőtt kerültek tulajdonomba a számomra ismeretlen ere
detű és tartalmú levelek. Az ajándékozó azt mondta, úgy véli, a három 
levél nálam biztos helyen lesz. Elmondása szerint apai nagyapja gyerek
korában megmutatta neki a Bibliában őrzött leveleket. Ő az apjától kapta, 
aki a lelkére kötötte, a leveleket úgy adja tovább, hogy azok megmarad
janak. Miként kerültek a birtokukba? Nem tudta, csak azt, hogy a tuli- 
pántos ládában, majd a „sifonyérban" a Bibliában őrizték.

Az ismeretlen múlt, a feledésbe merült vagy eltitkolt igazság mindig 
nagy kihívás számomra. A magam módján megkíséreltem megfejteni 
a levelek titkát. Több emberrel, szakértőkkel is kapcsolatba kerültem. 
Voltak, akik azt mondták, hogy ezek nemzeti kincsek, mások meg, talán 
éppen ezért, azzal próbálkoztak, hogy megszerezzék.

Több feltételezett magyarázat van rá, hogy mikor és miként kerültek 
Topolyára.

Néhány történész, akik a XIX. századi magyar történelmet kutat
ják, úgy vélik, nem kizárt, hogy Kray Jakabnak (1661-1709. december 
16., ekkor fejeztette le ugyanis gróf Siegbert Heister2 tábornagy) - , aki

1 A dokumentumok a szerző hozzájárulásával használhatók fel. -  Köszönettel tar
tozom a kutatásban nyújtott segítségéért: Cservenák Pál történésznek (Topolya), aki a 
XIX. századi Topolya történelmének kutatója, dr. Virág Gábornak (Kishegyes), a Kray 
család története kutatójának, dr. Vékony László (Csantavér) középkorkutatónak, vala
mint mindazoknak, akik segítettek munkám során.

2 Gróf Siegbert Heister (1646-1718) osztrák tábornagy. Részt vett Bécs védelmében 
(1683), majd a törökök elleni csatákban harcolt. Savoyai Jenő (1663-1736) herceg veze
tése alatt 1697. szeptember 11-én részt vett a zentai ütközetben, melyben a császári 
sereg jobbszárnyát vezérelte. 1703-ban a haditanács alelnöke lett. A következő évben 
az udvar Magyarországra küldte, hogy a Rákóczi-féle felkelést a dunántúli vidéken 
elnyomja. 1708. augusztus 4-én Trencsén mellett magával Rákóczi Ferenccel ütközött 
meg -  győztesen. 1717-ben Győr parancsnokává nevezték ki, egy évvel később pedig 
nyugdíjba vonul.



Késmárk főbírája, II. Rákóczi Ferenc3 (1676-1735) diplomatája, vala
mint Kray Pál4 nagyapja volt -  a birtokába kerülhettek ezek a levelek, s a 
családi levéltárral jutottak el Topolyára.

Egy másik, szintén elfogadható feltételezés szerint II. Rákóczi Ferenc 
egyik levéltárosa a szabadságharc leverése után a város későbbi hűbér- 
urának őseihez menekült, s magával hozta a rábízott iratokat, vagy azok
nak egy részét.

Kray Pál 1790-ben lett tábornok és bárói rangra emelték. 1800-ban 
Topolyát és egész határát császári adományként kapta. A magyar forra

3 II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Magyarország és Erdély vezérlő fejedelme. Mint 
Thököly Imre gróf (1657-1705) nevelt fia, gyermekként éli meg hős lelkű édesanyja, 
Zrínyi Ilona grófnő (1643-1703) mellett Munkács dicső védelmét. A bécsi nevelés elle
nére megmaradt hű magyarnak, megszökött a bécsújhelyi börtönből és 1703-ban a fel
kelő kuruc sereg élére állt. A hozzá tóduló tömegből rövid idő alatt ütőképes sereget 
szervezett, amellyel elfoglalta a Tiszántúlt, majd felszabadította Erdélyt. 1707-ben az 
ónodi országgyűlés detronizálta a Habsburg-házat, és Rákóczit vezérlő fejedelemmé 
választotta. Szabadságküzdelme nyolc esztendőn át tartott, bár a jelentősebb ütköze
tekben -  Nagyszombat, Zsibó, Trencsén -  vereséget szenvedett, mindvégig fenn tudta 
tartani a szabadságharc lendületét. Végül mindenkitől elhagyatva, száműzetésbe kény
szerült, és a törökországi Rodostóban „bujdosóként" halt meg. Személyében a magyar 
szabadság legtündöklőbb csillagát tisztelhetjük.

4 Báró Kray Pál (1735-1804) „osztrák" táborszernagy 18 éves korában lépett be a 
31. gyalogezred kötelékébe, mint hadapród. A hétéves háborúban (Ausztria, Francia- 
ország, Oroszország és szövetségeseik háborúja Nagy-Britannia és Poroszország ellen, 
1756-1763 között) több ütközetben, mint a 15. (második) székely határőrezred parancs
noka leverte a Nikolaj Hóra (1730-1785) és Juon Kloska vezette parasztlázadást (1784). 
Elismerésül ezredessé léptették elő. A török háborúban hősiesen védte az erdélyi szo
rosokat, aztán Havasalföldre betörve elfoglalta Craiovát. Ezért megkapta a Mária Teré- 
zia-rendet, és a tábornoki kinevezést. A francia háborúban először Németalföldön volt 
sikeres. 1796-ban Würzburg mellett, hadtestével a francia hadsereg oldalába irányított 
támadásával döntötte el az ütközetet. Altenkirchennél foglyul ejtette a súlyosan meg
sebesült François Sévérin-Desgraviers Marceau (1769-1796) tábornokot. 1797-ben, ami
kor az osztrák vezérek sorban szenvedték el a vereségeket, Kray foglyul ejtette a híres 
Michel Ney-t (1769-1815), a későbbi tábornagyot. 1798-ban tíznapos hadjáratban bizo
nyította hadvezetési kvalitásait, sorra aratta győzelmeit, és előlépett táborszernaggyá. 
A császártól „Itália megmentője", a franciáktól, a „Győzelem kedvelt fia" címet kap
ta. A Növi melletti véres ütközetben Vaszilevics Alexandr Szuvorov (1729-1800) alatt 
vezetett egy osztrák hadtestet, és a csata után az idős orosz marsall személyesen 
gratulált neki. A Rajna-vidéken állomásozó hadsereg főparancsnokaként vissza kellett 
vonulnia, mert Marengónál Napóleon_(1769-1821) tönkre verte a második osztrák sere
get. A visszavonulás miatt -  amelyről Lazare Hoche (1757-1816) úgy nyilatkozott, hogy 
Kraynak „több dicsőséget szerzett, mint nekünk, az üldözőknek" -  az udvari íróasztal- 
hadvezérek" leváltották. Kray megelégelve az uralkodóház hálátlanságát a magán
életbe vonult vissza. 1800-ban érdemeiért a császártól megkapta Topolyát. A budapesti 
Erzsébet híd lábánál levő templomban temették el.



dalom és szabadságharc (1848-1849) idején, 1849. január 30-án, az oszt
rákokhoz csatlakozott szerb csapatok megostromolták, és lángba borí
tották Topolyát. Báró Kray Pál unokáját, Jánost (1804-1852) is elfogták és 
elhurcolták, a kastélyát pedig feldúlták, kirabolták. A megszállók távo
zása után a lakosság teljesen kifosztotta a kastélyt -  derül ki a bírósági 
iratokból. A rendszer újbóli helyreállása után mindenkit, aki a fosztoga
tásban részt vett, vagy akár ennek csak a gyanúja is felmerült, bepereltek 
és eljárást folytattak ellene. A pereskedés majd 10 évig elhúzódott.

A leveleket számomra ajándékozó családneve neve nincs a fosztoga
tók bíróság által előállítottak névsorában.

A Krayak jogutódai, a Zichyek, az 1916-1918 közötti időszakban több 
írásos nyilatkozatot tettek, ezekben minden topolyai ingóságukról és 
ingatlanukról lemondtak, kivételt csak a karkatúri szántók és legelők 
képeztek. Ezeket bérbe adták.

A levelek 1705-ből, 1707-ből és 1708-ból származnak. Mindhármat 
Ocskay László5 látta el kézjegyével. A címzettek: II. Rákóczi Ferenc és 
gróf Bercsényi Miklós.6

5 Ocskay László (1680 körül -  1710), kuruc brigadéros, Nyitra vármegyei, közneme
si származású katonatiszt volt. 1703-ban csatlakozott II. Rákóczi Ferenchez. Vitézségé
vel, vakmerő portyázásaival hamarosan ismertté tette a nevét. Ellenfelei „Rákóczi villá
mának" nevezték. Bár a fejedelem nagyon megbecsülte -  1703-ban ezredeskapitánnyá, 
1705-ben brigadérossá nevezte ki, és 1707-ben jelentős birtokadományban részesítette 
-, 1708-ban a trencséni csata után mégis átállt a császáriakhoz. 1710-ben kuruc fogság
ba került, és a haditörvényszék ítélete alapján karóba húzták.

6 Bercsényi Miklós gróf (1665-1725), kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc mel
lett a szabadságharc egyik fő szervezője és irányítója. Felvidéki nagybirtokos család
ból származott, a nagyszombati egyetemen tanult. Részt vett a törökök elleni háború
ban. 1686-ban Buda visszafoglalásánál kitüntette magát, ezredesi rangot kapott, majd 
a szegedi vár főkapitánya lett. Ung vármegye főispánja (1691) és Felső-Magyarország 
fő hadbiztosa (1696-1698) volt. Az 1690-es években egyre inkább szembefordult I. 
Lipót (1640-1705) abszolutizmusával és a fiatal II. Rákóczi Ferenccel összeesküvést 
szervezett. Amikor 1701-ben Solari gróf, császári tábornok Sáros várában elfogta Rákó
czit, Bercsényi Lengyelországba menekült, s itt előbb egyedül, majd Rákóczival együtt 
XIV. Lajos (1638-1715) francia és XII. Károly (1682-1718) svéd királyt akarta megnyer
ni a magyarországi felkelés támogatására. A szabadságharc kitörésétől kezdve hadve
zér és Rákóczi egyik legbizalmasabb tanácsadója volt. 1705-ben a szövetkezett rendek 
főgenerális lett, és 1706-ban ő vezette a nagyszombati béketárgyaláson a kuruc küldött
séget. 1707-től fejedelmi helytartó volt. Az orosz orientáció lelkes híveként 1710 végén 
az orosz katonai segítség kieszközlésére Lengyelországba ment. A szatmári békét (1711) 
nem fogadta el. 1716-ig Brezanban élt. A török-osztrák háborút kihasználva, a szultán 
meghívására török területre ment. Hamvait 1906-ban a kassai dómban helyezték nyu
galomra.
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A Hunyadiak szabadkai birtokai7

Szabadkát először egy 1391-es okirat említi, amikor a tolvajok lis
tájáról a felsoroltak között egy szabadkai származású egyént is fel
tüntettek, majd az 1429-es okmány is tudósít négy szabadkai lakos 
kihágásáról. Mai szemmel nézve egy hat évszázad előtt elkövetett bűn- 
cselekmény is hasznos lehet a mának, egy vagy több értesülés megszerzé
sére. Az 1429-es okmány egy helyzetjelentés, miszerint Hédervári Lőrinc 
királyi lovászmester, kunok és jászok bírája Szabadkán törvényt tartott a 
szabadkai hospesek és a vastoroki jobbágyok között felmerülő erősza
koskodás ügyében. A kihágást Kátai Mihály tisztjei követték el, akik 
illetéktelenül elhajtották a vastoroki jobbágyok marháit.

Mi itt az információ? Az információ többrétű. Kátai Mihály az előző 
években jászok és kunok bírája volt, majd Szabadkán várnagy, tiszt
jei pedig hospesek, azaz vendéglakosok és kunok, akik a szabadkai 
várban szolgálatot teljesítettek. Ez a tény elég bizonyíték arra, hogy 1429- 
ben Szabadkán létezett vár és katonaság is. Kun mivoltukat a kunok és 
a jászok bírája igazolja, mivel törvény adta joguk volt, hogy külön elbí
rálásban részesüljenek. A szabadkai vár északi területe azon a választó- 
vonalon fekszik, ahol a homokság és a lösz találkozik. A kiskunsági 
területet a tatárjárás után IV. Béla a kunoknak adományozta.

Szabadka és környéke 1439-ig királyi birtok volt. Albert király ekkor 
Szabadkát, Madarast, Tavankút és Halas városát (oppida) és Csőszapa

7 Irodalom -  Iványi István: Szabadka szabad királyi város története, I. és II. kötet 
(Szabadka, 1886-1892); Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon, X-XV. 
század (1971); Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára (Budapest, 1983); Nemes 
Klára: Cartographia Hungarica: Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) térképtár 
térképeinek faximil kiadása (1972); Szabadkai Történelmi Levéltár (SZTL); Országos 
Levéltár (MÓL), Budapest (a SZTL közvetítésével); Mészáros Piroska: A településháló
zat történelmi kialakulása Szabadka község területén (Szabadka, 2003); Magyar László: Kö
zépkori olvasókönyv, levéltári dokumentumok (Szabadka, 2005); E. Kovács Péter: A Hunyadi 
család, F. c. Hunyadi Mátyás (Budapest, 1990); Penavin Olga, Matijevics Lajos és Mirnics 
Júlia: Vajdasági helységnevek földrajzi nevei (1-12); Kiszely István: A magyar nép őstörténete; 
Papp Imre: Kishegyes jubileuma (Magyar Szó, Újvidék)



falu felét a két Hunyadi Jánosnak adta zálogba 2757 arany forintért, amit 
ők a Szörényi végvárakra költöttek. A zálogot a király soha nem fizette 
vissza, így a szabadkai birtokok a Hunyadi családé maradtak.

A Hunyadi családot először az 1408-as adományozó levél említi, amit 
Zsigmond adott Zerbe fia Vajknak és két fiának, Johannesnek és Johann- 
nak. Az utóbbit ifjú Jánosként emlegetik. Zsigmondtól Hunyad várme
gyei birtokot kaptak. A szabadkai adományozó levélben Hunyadi Jánost 
Johannisnak, az ifjú Jánost Johanninak nevezik.

Hunyadi János halála után Szilágyi Mihályé majd Mátyás királyé lett 
a szabadkai birtok. Mátyás király rokonának, Dengelegi Pongrác János
nak adományozta. Ulmer Gáspár (1915-2002) szabadkai levéltáros Bécs- 
ben kikutatta, hogy Pongrác János építtette a lakótornyot és a templomot 
a várfalakon belül. Pongrác János volt az egyedüli, aki a várban is lakott. 
Tehát szüksége volt egy kényelmesebb lakótoronyra és templomra. Elő
zőleg a szabadkai vár területén csak a várnagyok laktak és a hozzájuk 
tartozó legfontosabb emberek. Pongrác halála után Corvin Jánosé lett, 
aki Enyigi Török Imrének és fiainak adta, akik kitűntek a török elleni 
háborúkban.

Magyar László (1937-1998) Középkori ben feltünteti, hogy
a Zabadhka vár mellett Török Bálint megkapta még Madaras mezővá
rost, Veresegyházat, Tavankutat, Sebestyénegyházát és a hozzátartozó 
birtokokat.

Pongrác lánya, Újlaki Dénes felesége, mint jogos örökös többször óvást 
tett a királynál, II. Ulászlónál 1516-ban és 1519-ben, de elveszítette a pört. 
A király érve az volt, hogy a Pongrác család magvaszakadt lett. E. Kovács 
Péter a Hunyadi család kutatója szerint Dengelegi Pongrácnak három fia 
is volt, László apátfőnök, János, három alkalommal erdélyi vajda és And
rás pohárnokmester, de úgy látszik, a pör ideje alatt már nem voltak az 
élők sorában. Pedig János fia révén fiú unokája is volt. A halál okát nem 
őrzik az iratok, de a hirtelen eltűnést okozhatták az állandó török harcok
ban való részvétel, ami leginkább tragikus kimenetelű volt.

Mátyás király 1462-ben anyjának, Szilágyi Erzsébetnek fényesebb 
udvartartása céljából nagy kiterjedésű birtokot adományozott. Az okirat 
érdekessége az, hogy az itt felsorolt falvak és puszták nevei nagy részé
ben még ma is fellelhetők némi változattal a magyar nyelvhasználatban, 
ami valamiképpen folyamatosságra utal. Az adományozott helységek 
nevei: Györgye, Bajmak, Napién (Nagyfény), Csontafejér (Csantavér) 
és Budakuta falvak, valamint Kölestarló, Páli, Kétfülű (ma Kavilló), 
Likasegyház, Thereth pusztákat Csongrád vármegyéből, továbbá Ókor 
(Omoravica), Kerekegyház, Nagy-Bajcs, Fi-Bajcs, Hímesegyház (Emusics),



Kőkör (Kewkewr), Vizethwrol (Csánki szerint Vizespusztának felel meg, 
Mohóitól nyugatra, Vizes nevű helységet a Szabadkai náhijében is felso
rolják a török defterek) helységeket, valamint Hegyesthwrol, Ákosthwrol 
és Fejefakathwrol pusztákat Bács vármegyéből minden haszonvételeivel 
anyjának adományozta.

A Hegyes itt mérvadó lokáció, mert a középkori Hegyesthwrolt Iványi 
István Szabadka, szabad királyi város története második kötetében azono
sította a mai Kishegyessel. Mátyás király adománylevelében felsorolt 
helységek és puszták nevei arra utalnak, hogy összeállítója jó helyis
merettel rendelkezett, miszerint Szilágyi Erzsébet birtoka a mai Bajmok 
északi vonalától, a déli pedig Kishegyes vonalával záródik. A kishegyesi 
helytörténész, dr. Virág Gábor állítása szerint Kishegyes neve a temp
lom hegyes tornyáról kapta a nevét. A helytörténész pedig jól ismer
heti a helyi szóbeszédet és a hagyományokat, tehát nem kételkedhetünk 
állításában. Ez az állítás azonban csakis az újratelepített lakosoktól ered
het. Mátyás adománylevelében Hegyesthwrol praedium, azaz puszta 
volt, ha még később faluvá is fejlődött. Nem valószínű, hogy a közép
korban, a pusztában templomot építettek volna. Vidékünkön az ásatások 
és a templomrekonstrukciók alapján megállapítható, hogy itt a közép
kori templomok román stílusban épültek, amelyeknek nem stílusjegye 
a hegyes templomtorony. Kis-Alföldön, így Bácskában is nagyon gya
koriak a hegyes elnevezésű helységek, mint: Oromhegyes, Nagyhegyes, 
Felsőhegy, Kunhegyes stb. Az Újvidéki Hungarológiai Intézet Vajda
sági helységnevek földrajzi nevei című kiadványában számtalan föld
rajzi megjelölés viseli a hegy nevet, pl. Topolyán és Bajsán a Vajhegy, 
Bácskossuthfalván az Ambrushegy, Pacséron Aladinhegy, Cifrahegy, 
Csányihegy stb. A hegy fogalmaként szereplő köznevek jelentése a róna- 
ságban: a dombnál nagyobb földfelszíni kiemelkedést jelent.

A birtok déli részén húzódó földrajzi elnevezések arra utalnak, hogy 
az itt élő emberek vadászsólyom-tenyésztéssel foglalkoztak. A turul, 
Emese álma kapcsán, a magyarok totemállata volt. Dienes István szerint 
a turul monda az Árpád-ház égi eredetét sugallja, és a dinasztia uralmá
nak szakrális, karizmatikus megalapozottságát hirdeti. Kiszely István: A 
magyar nép őstörténete című kötetében a turulmadarat a magyar nyelvben 
török jövevényszónak jelzi, ami tulajdonképp egy ragadozó madárnév.

Mátyás oklevelében a turulmadárról a szakrális mivolta lekopott, 
vadászsólyom lett. Ákosthurol esetében Ákos ótörök nyelven fehér sóly
mot jelent, de nem hihető, hogy a praedium neve fehér sólyom, turulma
dár lenne. Ákos eredetileg nemzetségi név volt, később keresztnév, ami 
nem ritka a magyar névtárban.



E középkori okirat nagy értéke az, hogy sok helységnév ma is felis
merhető, bár különböző transzformáción ment keresztül, sőt az elszlávo- 
sodott helységnevek is visszavezethetők ezekre a nevekre.

Külön ki kell hangsúlyoznom, hogy néhány település nevének eredete az 
avar korba nyúlik vissza, de vannak szkíta eredetű földrajzi megjelölések is.

Az avar települések nevei Nagy-Bajcs, Fi-Bajcs és Bajmak.
Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára szerint baj ótörök nyelvű 

jelentése: gazdag, bő, a mák pedig ajándékot jelent. Tehát Bajmak magya
rul gazdag ajándékot jelent.

Nagy-Bajcs, mai nevén Bajsa, Fi-Bajcsé pedig Topolya. Mindkettő 
gazdagságot jelent kicsinyítő képzővel. Mindkét településnek kitűnő 
termőföldje van.

Vámtelek falu Mátyás király adományozó levele után keletkezett és az 
oszmán uralom alatt semmisült meg. Amint a neve is jelzi, valószínűnek tar
tom, hogy itt gyűjtötték be a telkes jobbágyok adóját (tizedet és kilencedet).

Szabadka környékén szkíta eredetű lokációk is fellelhetők, éspedig 
Hinga, Nosza és Tulát. Dudás Rudolf szerint Szabadka neve is szkíta. Meg
próbáltam népszerűsíteni egy folyóiratban, de nagy felháborodást keltet
tem vele, pedig a magyarázat logikus: bad = erődítmény vagy vár, za = 
mellék, ka = tulajdon. Tehát a megfejtése Szabadka nevének vár melléke 
lenne. Egyetértettem ezzel a megfejtéssel, mert egy előző munkám során 
Szabadka nevének szkíta megfejtésétől függetlenül is erre a megállapításra 
jutottam, hogy Szabadka vára egy komplex terület volt, elkülönítve a kirá
lyi szabad területeken kialakult falvaktól. A falvak nevei a hivatalos ira
tokban a XIX. századig fennmaradtak és úgy emlegették őket, mint falvak.

Nosza falu hírvivőt jelent, amit Dudás Rudolf szkíta szótárának segít
ségével fejtettem meg. Megerősítve a mai szólással: Nosza vidd, nosza 
hozd! Nosza arról is híres, hogy a falu és Pöröspuszta között egy pásztor 
megtalálta azt az avar bogozót, amelyen be van karcolva az avar viselet. 
Két ló társaságában az egyik ló fel van nyergelve, a másik nincs.

Hinga a Ludasi-tó közelében van, egy dombtemető. Főleg az Árpád
házi királyok idejéből származik. Ennek jelentését is Dudás Rudolf 
fejtette meg. Az egykori szabadkai régész, dr. Schulman Imre is sumér 
vagy kelta eredetűnek vélte ezt az elnevezést.

Szekeres László egykori kitűnő régészünk Szabadkai helynevek című 
könyvében említ egy Tulát elnevezésű helységet, amely a Ludasi-tó part
ján található. Megfejtését Dudás Rudolf szótára révén megkíséreltem, 
ami annyit jelent, befordulni és vizet látni, vagyis az a hely, ahonnan a tó 
vizét látni lehetett.



Magyar László közli a török adólajstromok -  defterek -  idevonat
kozó helységneveit. így Fi-Bajcsot Kisbajsának, majd Topolának említi 
Himosics társaságában, amely Hímesegyház elszlávosodott formája, 
továbbiakban végül Emusics lett. A két világháború között Topolyán még 
sokat lehetett hallani Emusics-pusztáról. A második világháború után 
nevet kapott.

Likasegyházát Likasicsföldnek vagy Likasnak, Györgyét Gyurgyinnak, 
Vámteleket Vannateleknek vagy Ványateleknek nevezik. Megemlítik 
Kaponya-pusztát, amely Bajmokhoz tartozik és ma is Kaponyának neve
zik. 1848-ban itt egy ütközet volt. Ennek emlékére fölállítottak egy turul
madaras emlékművet, amely mása az egykori szabadkai emlékműnek.

A török defterek megemlítik Császárhomokát és Királ-pusztát. Ezek a 
nevek még jelölve vannak az osztrák császári katonai felmérések térké
pén, mint halmok.

A XIX. század végéig Szabadkán a beltéren kívül eső városrészeket 
falvaknak említik: Kér, Gát, Bajnát, Magyarvég és Novoszelo (Újfalu). 
Megjegyzem, hogy Novoszelot említik a török adójegyzékekben is, de 
bizonyíthatatlan, hogy ugyanarról a területről van szó.

A fennmaradt írásos okmányok sokszor hiányosak, hiányzik egy-egy 
láncszem, ami az idők folyamán megsemmisült. A történelmi kor tanul
mányozásával sok mindenre fény derülhet.

Zsigmond magyar király és német-római császár, aki sok csatát nyert 
a török ellen, 1396-ban Nikápolyban mégis ütközetet vesztett. Hamaro
san rájött, hogy a török ellen legcélszerűbb várak hálózatával védekezni. 
1405-ös törvényével elrendelte a királyi városok megerősítését és a nyílt 
városok fallal való védelmét.

Szabadka és a hozzátartozó földterületek királyi birtokok voltak, tehát 
az erődítmény építése kötelező volt. 1429-ben az erődítmény katonaság
gal is rendelkezett. A kor sajátossága az, hogy az erődítményt kiszolgáló 
népességet, így a katonaságot is a közeli földeken telepítették le, amelye
ket szabadkai szabad falvaknak jelöltek.

Szabadkán, mint királyi birtok erődítménnyel, különböző rangú 
emberek éltek, akik más-más szolgáltatásokat végeztek. Szolgála
taik természetének megfelelően külön-külön településeket hoztak létre 
azokkal a hospesekkel és bevándorlókkal együtt, akik a királyi vár 
földjein telepedtek meg. Ez az elrendezés egységes volt a középkori 
várrendszer kialakulásában.

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet mindenképpen elősegítették a fal
vak alapítását, és a telepesek helyzetének javítását. Hunyadi 1444-ben 
kelt levelében szigorúan meghagyta a nagybirtokain levő várnagyainak,



hogy ne háborgassák jobbágyait a szabad költözésben. Később ezt a hatá
rozatát törvénybe foglalta és ellenőrizte. Mindezek az intézkedések azt 
szolgálták, hogy a közelgő török veszély miatt a jobbágyokat ne akadá
lyozhassák meg a fegyveres szolgálat vállalásában.

A rendelkezésünkre álló kartográfiai és írott emlékek, valamint a 
régészeti leletek sűrű településhálózat létezésére utalnak vidékünkön. 
Lokációjuk kiválasztásában meghatározó szerepük volt a tavaknak, pata
koknak és az erődítményeknek, továbbá annak a ténynek, hogy a terü
let királyi, majd Hunyadi-birtok volt. Ez az utóbbi tényező maga után 
vonta a nagyobb népszaporulatot, új falvak létrejöttét a vár közelében, és 
a meglévő települések növekedését.

Vámtelek falu Mátyás király adománylevele után keletkezett és az 
oszmán uralom alatt semmisült meg. Amint a neve is jelzi, valószínűnek 
tartom, hogy itt gyűjtötték be a telkes jobbágyok adóját (tizedet és kilen
cedet).

A fontosabb települések esetében megerősítést jelentenek a buda
pesti Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) térképeinek faximil kiadá
sai is. Itt Veresegyházát Sebestyénegyházzal (Sebastin), Toronkutat vagy 
Tariánkutat, Ludast Szabadkával együtt városoknak jelölik, bár az írásos 
dokumentációk szerint possesziók, vagyis nemesi birtokok voltak. Luda
son kívül mindegyik Enyigi Török Bálint birtokában volt 1541-ig, amikor 
csellel török fogságba esett. A szabadkai várat ekkor a törökök elfoglal
ták, a valamikor nagy kiterjedésű Hunyadi-birtokokkal együtt.



Néhány gondolat a szerémségi középkori 
műemlékeink jelöléséről8

Szerémség minden talpalatnyi földjéhez közünk volt egykor, ehhez 
mérten azonban nagyon kevés olyan emléktáblát találunk, amelyen 
magyar vagy latin nyelven írt szöveg jelölné az emlékhelyet.

De szerb, horvát, vagy angol nyelvű, magyar emlékekre vonatkozó szö
vegről sem tudok Szerémség Vajdasághoz tartozó részében. (Szerémség 
Horvátországhoz tartozó részében viszont vannak táblák, ahol a horvát 
nyelvű szöveg kitér a magyar múltra is.)

A néhány meglévő emléktábla 
is a török utáni időkből való 
helyet jelöl, a középkori virágzás 
idejéből azonban nemigen tud
nék példát mondani.

Kivételnek tekinthetjük a Ha
vas Boldogasszony-templom rö
vid történetét tartalmazó táblát 
a templom portáljában, amely 
a jelenlegi templom elődjeként 
megemlít egy török idők előtti 
kis kápolnát. Ám, ha igaznak 
bizonyul, hogy ezen a helyen 
volt eredetileg a bélakúti ciszter
cita apátság, az esetben föl kel
lett volna tüntetni azt is, hogy az

8 Irodalom -  Zarko Dimic: Sremski Karlovci. Növi Sad, autor, 2003; Velimir 
Vukmanovic: Növi Sad na Dunavu, Skele i po mostovi. Növi Sad, Prometej, 2002; 
Csorba Béla: Puskalövés nélkül. Temerin, 2009; Dr. Takács Miklós: Újvidék és környé
ke a középkorban. Bácsország, Millenniumi szám, 2000; Tekiai szentanya kegyhelyének és 
Pétervárad más szenthelyeinek katalógusa. Pétervárad, 2004. 6.; Szerétni György emlékirata
iból. Fórum, Újvidék, 1996; Árpád-kori téglák. Rugli Dezső téglamúzeuma, Látnivalók, 
www.szany.hu, utolsó módosítás: 2009. március 24.15:11:32

http://www.szany.hu


Várfalmaradvány

említett, kis, kőből készült kápolna előtt (mivel a bélakúti apátság a tatár
járás után a péterváradi sziklára költözött) ezen a helyen egy apátsági 
templom állt. Az apátsági templomok mérete pedig már a középkorban 
is tekintélyes volt.

Ha meg azt az állítást tekintjük igaznak, hogy a bélakúti apátság a 
Rókus-völgy és a Studena dolina (Hűvösvölgy?) találkozásánál volt, ott, 
ahol most a Rókus-templom áll, akkor a Rókus-templomnál is emléktáb
lát kellene állítani. A két templom között viszont nem akkora a távolság, 
hogy valamikor ne tartozhatott volna mind a kettőnek az előde az apát
sági épületegyütteshez (mondjuk rá, elképzelhető, hogy a fő templom a 
két völgy találkozásánál, egy kis kápolna meg a gyógyhatású források 
közelében állt).

Vannak olyan helyszínek is, amelyeket soha semmiféle emléktábla 
nem jelölt, és mára már eltűnőben, megsemmisülőben vannak.

Zarko Dimic: Sremski Karlovci című könyvében megemlíti (több más 
kiadványban is ez olvasható), hogy a középkori Karom erőd utolsó 
maradványai a régi Magisztrátus mögötti dombon találhatók. Először 
azt a dombot véltem helyszínnek, ahol a katolikus temető van, majd



pedig, amikor ott nem boldogultam, a Városi Múzeumba tértem be 
kérdezősködni. Onnan a Magisztrátus mögötti utcácskába irányítottak, 
ahol egy üresen álló telek hátsó részében, egy kisebb magaslaton, a bozó
tot valamelyest félrehajtva földalatti járatféle maradványai voltak.

A telken tégla is volt, régi tégla, és új, építkezéshez előkészített tégla, 
s nem tudtam, hogy a régi tégla a vár maradványaihoz tartozik-e, vagy 
pedig egy még korábbi építkezés szándéka folytán került a telekre. (Tég
laügyben akkor még nem voltak ismereteim, hogy milyen jellemzőkre 
kell figyelnem.)

A lejtős utca fenti sarkán lakó idős ember elmondta, hogy az 1990-es 
években már majdnem beépítették a várhelyet, alig tudták (a műemlék
védők-e, vagy valaki más?) megmenteni.

Amire a'kilencvenes évek háborús forgatagában még úgy-ahogy 
ügyeltek, azt a kétezres évek elsodorták.

A telekre még több téglát hordtak, aztán azt tapasztaltam 2008 tájékán, 
hogy áll az új ház.

A Tarcalon tucatnyi olyan várhely, vármaradvány található, amelynek 
napjai meg vannak számlálva (Ürög, Nyest, Bánmonostor, Szilszeg stb.).

Szakemberek számára valószínűleg gyerekjáték lenne az egykori vár
helyek azonosítása, hiszen a régészettel kapcsolatos tv-adásokban egye
bet sem hallunk, mint azt, hogy milyen csodákra képes a mai tudomány.

Várfalmaradvány



Árpád-kori téglák (Rugli Dezső téglamúzeuma, 
Látnivalók, www.szanv.hu, utolsó módosítás: 2009. március 24.15:11:32)

Egy kis ételkaparékból ötezer évvel ezelőtti étrendet derítenek ki, vagy 
némi földmintából megmondják, ezerötszáz évvel ezelőtt folyt-e szőlő- 
művelés a tájon.

Magyar régészek sikere Egyiptomban. Magyar régészek XII. szá
zadi apátsági templomot tárnak föl Franciaországban. Ilyen, és ehhez 
hasonló címeket olvashatunk újságainkban. Kár, hogy ezek a régészek 
nem vetődnek errefelé, mert itt is lenne föltárni való apátsági templom. 
Például Szentgergely, Garáb, Nagyolaszi és az említett Bánmonostor 
(hogy csak az Árpád-kori bencés monostoroknál és a Tarcal-hegynél 
maradjunk).

Elképzelhető, hogy szép, valószínűleg a dombóihoz hasonló faragott 
köveiket már régen széthordták, ám egykori helyszínük mindenképpen 
azonosítható. És jelölhető is.

Meg kellene jelölni a még jól látható, azonosítható várainkat, 
Szalánkemént, Marótot, Redneket stb. is.

http://www.szanv.hu


Ha mi nem tesszük, megjelöli más. De hogyan?
Zarko Dimic Karlócáról írt könyvében a régi Magisztrátus mögötti 

váron kívül megemlíti, hogy egyes, még nem eléggé földerített föltéte
lezések szerint a közelben még két vár volt. Az egyik a Kraljevo brdo 
(Kraljev breg, Banstol) nevű helyen, a másik pedig a Duna-parton, a 
Cortanovci-Dunav vasútállomás közelében. Ez utóbbi -  mondja a szerző 
-  egy középkori vár, amely részben római alapokra épült.

Hogy az utóbbi, állítólag létező várnak kézzelfogható, föltárt marad
ványai vannak, 2009 tavaszán értesültem egy tv-műsorból. Június 7-én a 
helyszínre mentem szemügyre venni a romokat.

Újvidékről vonattal is elérhető a lokáció, a Cortanovci-Dunav 
vasútállomáson kell leszállni. A síneken túl, a Duna felé, rögtön egy 
EU-kompatibilisnek szánt tábla fogadja a látogatót, s egy másik, ugyan
olyan tábla áll a közelben lévő vár romjainál is. A táblát olvasva a látogató 
megtudja, hogy III. századi, Herculesről elnevezett római vár előtt áll.

Nem tudom, élt-e a III. században egyáltalán bármiféle Hercules nevű 
várúr ezen a tájon, esetleg bolyongott-e, táborozott-e errefelé Herculesről

A részben római alapokra épített középkori várat római erődként jelölik a turistatérképen



elnevezett légió, vagy maga az erőd volt-e Hercules-erősségű. (Elképzel
hető, hogy a tábla állító! is csak találgatják.)

A CASTRA HERCULIS (Herculesnek a tábora?) helyett, bizonyára 
helyesebb lenne a CASTRUM HERCULES (Hercules vár) elnevezés. De 
nem is ez a legnagyobb kifogásolnivalóm a szöveget illetően. (Szinte 
mindegy, hogy várnak, vagy tábornak a romjai előtt állunk, a kettő nem 
is zárja ki egymást).

A „részben római alapokra épült középkori vár" kifejezés számomra 
azt jelenti, hogy nekünk, magyaroknak is közünk lehet a várhoz, hiszen 
nagyjából 895-től az 1520-as évekig (pl. Nándorfehérvár 1521-ben esik 
el, Péterváradot 1526-ban, a közeli Karom várát 1521-ben rombolja le 
Jahjapasic-Bali bég) nagyon is magyar volt ez a terület.

Az erdőt, ahol a vár áll, Mihaljevacka sumának, vagyis Mihály erde
jének hívják. Szilágyi Mihály, Délvidék és Nándorfehérvár kapitánya 
gyakran járhatott errefelé katonáival. Más, Mihály nevezetű földesúr
ról, akinek erdei lehettek volna errefelé, vagy akiről erdőt nevezhettek el, 
nem tudok.

A vár falában néhány Árpád-kori tégla is van, ami a magyar középkor 
még korábbi időszakára utalhat.

A vár története tehát semmiképpen sem kapcsolódhat kizárólag a III. 
századhoz. A középkori történetnek azonban nyoma sincs a táblán.

Külön fejezetet érdemelnének Szerémség Hunyadi vonatkozásai is. 
(Ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy napjainkban időnként fellán
gol a vita arról, hogy milyennek is kellene lennie a magyar szellemiségű 
oktatásnak. Egyik válaszom erre az, hogy olyannak, hogy például már 
egy alsós is játszva meg tudja különböztetni az Árpád-kori téglát a róma
itól, s ne fölnőtt fejjel, sok-sok utánjárással kelljen téglatanulmányokat 
végeznie, s ne tartson évekig, mire rájön, hogy Szerémségnek legalább 
annyi köze van a Hunyadiakhoz, mint Szabadkának vagy Bajmoknak 
(ahol dicséretes módon ezt a tényt emléktábla is jelöli. Szabadkán a 
Hunyadi János-szobor felállítását azzal a nevetséges indoklással utasí
tották el, hogy egy ilyen szobor sértené az esetleg Szabadkára látogató, 
EU felé igyekvő Törökország állampolgárainak az érzékenységét.)

Lehet, hogy Szerémségben sem fogadná egyértelmű lelkesedés az 
emléktáblák állításának ötletét, de meg kell(ene) próbálni. Miért söpör
jük szőnyeg alá azt a tényt, hogy Szerémségben középkori magyar törté
nelmi emlékek vannak?



Egy régi gyógyászati könyvritkaság9

A Nagybecskereki Történelmi Levéltár 
XVI. századi Rantzovius-kötetéről

„Előbb fog a Nap Föld körüli pályájáról letérni, mintsem Rantzovius az igaz
ságosságról és méltányosságról lemondani" vallotta V. Károly10 (1500-1558) 
kortársáról, Henricus Rantzoviusról, Holstein egykori hercegéről, a 
nagybecskereki levéltári szakkönyvtár legrégibb könyvének írójáról.

Az 1576-ban Lipcsében kiadott becses mű címe: Az egészség megőr
zéséről szóló könyv. A szerző „gyermekeinek sajátos használatára” aján
lotta. Holsteini kiadója Dethleueo Sylvio Holfato volt, s kötetét a szerző 
„rövid, tanulságos tanácsokkal", „a diétáról, utazásról és a betegségek 
elleni gyógyszerekről" látta el...

Az európai orvostudomány történetének egyik rendkívül érdekes és 
olvasmányos művéről van szó.

A szerző dán származású, a több száz éves híres és befolyásos 
Rantzovius (Rantzow) család sarja volt, a humanizmus és reneszánsz 
legjelentősebb képviselője nemcsak Dániában, hanem Németalföldön is.

Sokrétű egyéniség: történész, politikus, geográfus, közgazdász és író 
egy személyben. Gondolkodásmódjával, tanaival, jóval kora előtt járt, 
egységes európai békét és vallásszabadságot hirdetett. Királyi tanácsos 
volt, 1556-tól pedig Schleswig-Holstein tartomány királyi helytartója.

Cilius Christianus Cimber álnéven írt Dánia korabeli belső ellenté
teiről, forrongásairól, amelyeknek közvetlen részese volt. Erről szóló

9 Irodalom -  Dr. Borovszky Samu: Torontál megye. Budapest, 1912; Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaság: A nemzet könyvtárának szerepe művelődési életünk
ben. Újvidék, 2002; Medicinski pregled. Casopis srpskog lekarskog drustva podruznice 
za Vojvodinu, Poseban otisak. God. XXVI, Broj 3-4; www.medicine-history.de De 
catalogue général-Notice bibliogr.; Biblia; Marc Bloch: Gyógyító királyok. Budapest, 2005; 
Németh Ferenc: Három becskereki magán-kölcsönkönyvtár. Magyar Szó, Kilátó,1990. szep
tember 15.

10 Spanyol király (1516-tól), német-római király (1519-1556) illetve császár. Uralko
dása idején érte le a Habsburg-család hatalmának csúcspontját.

http://www.medicine-history.de
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munkáját Bázelban adta 
ki, 1570-ben. Személyesen 
is jelentősen hozzájárult a 
háború békés befejezésé
hez.

A könyv egyes fejezete
inek bemutatása előtt kuk
kantsunk be a XVI. század 
orvostudományába.

Guttenberg 1440. évi kor
szakalkotó felfedezése után, 
a XVI. században hozzáfér
hetőbbé, tömegcikké vált 
a könyv. Ez a kor Luther 
Márton és a protestantiz
mus, Kopernikusz, Keppler, 
Galileo Galilei, Giordano 
Bruno kora, a természettu
dományok és a filozófia fel
lendítésének ideje.

Az orvostudományban is 
jelentős fordulat állt be.

Az új látásmód négy 
jelentős személyhez fűző
dik: Andreas Vesalius Bru- 
xellensis (1514-1564), Theo- 
phratus Paracelsus (1493- 
1541), Girolamo Fracastro 
(1483-1553) és Ambroise 
Páré (1510-1592). Az akkori 

orvosok közül sokan Consilia illetve Consultationes címen egyéni tapasz
talatra alapozó könyveket jelentettek meg.

A magyar diákok már a XIII. századtól kezdve Európa híres egyete
meiről sok szakkönyvvel és kézirattal tértek haza.

A korra jellemző, hogy a köznépi tudás, a babona s a tudományosság 
szoros kapcsolatban állt. Babonával és gyógynövényekkel is gyógyítot
tak. A növényeket a kolostorok vagy a családi házak kertjeiben termesz
tettek.

Kevés volt a hivatásos orvos. A gyógyítást mindenki egyéni módon 
végezte. Felcserek, vajákosok, borbélyok, bakók, bábák ideje volt ez.

Orporis AYtificnm frochint mt>dl cttU ßgttriM i 
M int is cpes c&ttetp roden dóit a c óbort* 

H icH Z N R IC V S em  CT MR ER R Á H Z  OVIVS Uk\ 
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priuatum libcrorum fuorum vfum al> ipío confcnptus, ac cditus á
Dedileuo Syluio Holfato.

D E  D  I  A E  T  I  T  t -

A főúri családoknak saját orvosuk volt. Mindenki külön receptes 
könyvvel rendelkezett. Ezek hazai és külföldi művekből álltak össze 
és kéziratban terjesztették. Példa erre a marosvásárhelyi Teleki Téká
ban11 talált munka, amelyben keverednek a hasznos gyógynövényekkel 
kapcsolatok javallatok a babonás néphittel. Például: Az mely nyawalyat 
magyarul bozorkannak hynak, semmy nem egyeb, hanem az embery testnek 
megh nyomása es eyely fuladasa.

Könyvünk szerzőjének, Henricus Rantzoviusnak a kora a reneszánsz 
volt. Akkortájt Paracelsus az alkímiát az aranycsinálás helyett a gyógy
szerkészítés szolgálatába akarta állítani. Máig is érvényes mondása: Min
den dolog méreg, és semmi sem méregmentes, egyedül a dózis teszi, ha valami 
nem méreg.

11 A Teleki grófok családi könyvtára. Gróf Teleki József (1738-1796) koronaőr hozta 
létre megvásárolt történelmi gyűjteményből és a maga gyűjtéséből. Idővel 30 000 
kötetesre bővült, s később ebből jött létre a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára.



Ez a gyógyító királyok ideje is. Franciaországban és Angliában a 
királyok érintéssel gyógyítottak (azzal, hogy megérintették a beteget). 
Rantzovius hazájában a királynak a búzát kellett megérintene, hogy jó 
legyen a termés.

Ebben az időben jelenik meg a víz a gyógyító szertartásokban.
Nálunk, Melius Juhász Péter12 Herbárium c. műve jelentős, amelyet 

1578-ban Kolozsváron adtak ki. Ez volt az első magyar orvosbotanikai 
mű. Rantzovius kötetéhez hasonlóan, máig is használatos receptúrákat 
találhatunk benne. Például: De Salice

Természeti: Száraztó, szorító az levele és az héja. Belső hasznai: A fűzfa leve
lét főzd meg borban, és egy kevés borsot vess bele. Colica ellen jó. Ha megiszod, 
vérköpést gyógyít. Külső hasznai: A fűzfa levele dagadt szemet gyógyít. Főzd 
meg a fűzfa levelét és köszvényes tagot könnyebbít...

Rantzovius orvosi szakkönyvében 56 fejezetben utal az egészséges 
életvitelre és a gyógyításra. íme, néhány cím:

-  Az egészségmegőrzés általános szabályai
-A  víz
-  A levegő
-  A testedzés
-  Az érvágásról
-  A betegségről
-A  böjt
-  A heti diétáról
-  Mindennapi diéta
-  Az évszakok
-  A klimaktériumról
-  Az utazás
-  Néhány gyógyszer a külső betegségek gyógyítására
-  Gyógyszerek az égési sebek gyógyítására
-  A láz és szomjúság gyógyítása
-  A tengeri betegségről
-  A has puffadásáról
-  A száraz torok gyógyítása
-  Néhány mérgezés elleni receptúra
-  III. Christian dán király epilepszia elleni gyógyszere
-  Hogyan viselkedjenek az egészséges emberek C. Celsius szerint; stb.

12 Reformátor, debreceni lelkész, püspök, író, a kálvinizmus megszilárdítója. Születé
si éve bizonytalan (1536, újabban 1515-re teszik), meghalt 1572-ben. Számtalan egyházi 
vonatkozású munkája is megjelent.
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Nam quomum mult is obnoxia caftbtis, atefc 
Stoc leui ex cauffa vita caduca dita cil.

;Qunm lUcet,  vf  numen cdefie colatur honore „ 
Duccre, dtitn repetát, qui de dit, ipfiè Deta:

Not (¡uoi}} jolltitta. fxs est defenderé cura.,
Nec tancre mortü pracipitare viatn.

ÎUc ammo voluens, vir faclis darus &  or tu 
Hantz~oàM, prafens bac fibificripfit opus.

Non futis e'sl vsfam pralafire rehnquere nomen 
puod cor rent mer it ¿s amplificare fuis.

Ju t  terris, opibusefi (nos extollerc natos,
Attribua larga quos bonttate Detu.

Sed quo¿js fuc(Wtlo voiuit prafmbere libro, 
Jncolumem vu am qua rations parent.

Nam mugis attendant,  animUcfi tenaaus burent, 
pua pater attt fenior iujfia reïinquit anus.

Jlunc in priuatum quamuis cotigefifierat vfutn,
Non turnen, vi fiat publiais tipjè vetat.

Namijj bonus,  quaiunq}potcïl, prodefife laùorat, 
Omnibus &  profitât commoda multa lubens.

Ergo itli fieros,  quos virtus rara meretur 
Vt faufiles optes, Uiïor amice, dies.

Atpf hoc/h u ero , docto ifi (ruare labore,
Vt yigtli cura Ja m r ejfie queas,
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Prjtrfatio Henrici Ramzouii ad fiiioi. 
v 2 Cauflje conupttonis& deílrudioni* corporura 
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, 6 De igne. —  ~
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5  De rootu fine excrcitationibuí corpom . **
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14 D e iè&ione venx. —  ~ . — •»- ~
15 D e cucurbitulas. — • —  — —  »
16 De hirutlkúb.u*. — ~ — -— *
17 De purgationtbus & dyílcribus* —  — '
18 De vomitu. *—  —  —  *
ip De vúnx excretione.
xo D e fu dore. —
xi « De balnm, ~
xx D e Venere. —
x'3 D e inedia. —  —  ~r **"

v i 4 Deretenúone. »- ' “ "*•
25 D e periurbationibus feu iffcíUbu* aniroi.
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í 8  D e dixtaíingubs mcníibus feruanda. f ~  ~

De quatuor annitem poribui. —-  ***
30 D eV ere . — -   — — %
* 31. De

írónk, a korra jellemzően, nagy figyelmet szentelt a megfigyelés
nek. Valamennyi betegség kortörténetét megpróbálja magyarázni. 
Nem csak saját tapasztalataira alapoz, figyelembe vesz több véleményt. 
Receptúrákat is közöl, amelyeket egy-egy szakterület legjobb ismerő
jétől vett át. Valamennyi jelenséget a legapróbb részletekre kiterjedő 
pontossággal jegyez fel. Nem csoda, hiszen kéziratát szeretteinek, gyer
mekeinek szánta.

Az egészségmegőrzés általános szabályai c. fejezetben az asztrológia hatá
sáról szól.

... Az égitestek titokzatos erőkkel hatnak az emberi egészségre. Mégis, 
az Isten, a Mindenható az világmindenség megalkotója, az Elet és a Halál 
egyedüli ura és meghatározója... Isten az égitesteket is uralja, s meghatá
rozza a csillagok járását. Segít nekünk jó útra térni, de ha személyes hibá
kat követünk el, bűnhődnünk kell... Bűneink miatt van testünk betegség
ben...Törekednünk kell, hogy ne essünk bűnbe, s a józanész uralkodjon



testünkön és lelkűnkön, óvjon minden kísértéstől... Értékelnünk kell az 
Istenfélést, Alázatosságot, Áldozatos szeretetet... Ekkor, hosszú és bol
dog élettel ajándékoz meg bennünket az Isten... Hiszen Pál apostol is, 
Timóteushoz írt levelében (1,4) a következőket mondja: a test gyakor
lásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a 
jelenvaló és a jövő életnek Ígérete.

... Hogyan védekezzünk a rossz, a bűn ellen?... Szabad akaratunk van, s 
a józanész segítségével ellenállhatunk az ördögi és a testi kísértéseknek...

Érdekes az érvágásról szóló fejezet, amelyben Pierre Brissot tanítását 
ismerjük fel. Szerinte, hatásos vérzés gátló a béka tojás (peték) meg az ebihal.

A tengeri betegségről szóló fejezetben azt a tanácsot adja, hogy semmi
képpen se akadályozzuk a hányást, ha tengeren vagyunk. Ha ezt sűrűn 
tesszük, keverjünk italunkba tengervizet... Együnk ecetes pirítós kenye
ret v. hirtelen sült csirkegyomrot borral...

A mérgezések elleni fejezetben arra figyelmeztet, hogy az étel frisses
ségét fogyasztás előtt ellenőrizzük. A szaga elárulja, ha mérgezett. Az 
ételt sokáig rágjuk, és ne nyeljük le azonnal. A méreg a garatra (torokra) 
hat legelőször. Ezért a mohó ételtől sóvár emberek a leggyorsabban vált
nak a mérgezés áldozatává.

A könyv mindegyik fejezete arról tesz tanúbizonyságot, hogy szerzője 
rendkívül tájékozott, tanult ember volt, jól ismerte a kor filozófiáját, a ter
mészettudományokat, nem utolsósorban a történelmet is.

Mint említettük, Rantzovius nem kiadásra szánta kéziratát, amit ro
kona, Dethleuo Sylvio Holfato, Rantzovius gazdag könyvtárában talált 
meg s 1576-ban Éeipzigben kiadta. A becses családi könyvtár mintegy 
6000 kötetet számlált, de a harmincéves háború idején teljesen megsem
misült.

A könyv első oldalán possesori bejegyzés található. A keltezés 1636, 
s jelzi, hogy a Kiss család tulajdona volt. Valószínűleg Kiss Izsáké (Kiss 
Ernő [1800-1849] aradi vértanú édesapja). Később Kissék eleméri birto
kára került, a kastély könyvtárába. S véletlenült a levéltárba, a második 
világháború után, a papírgyűjtéskor. Egy megrakott teherautóról, amely 
régi papírokat a szeméttelepre vitt, esett le. Egy levéltári alkalmazott 
talált rá.

Kiss Ernő aradi vértanú könyvtárának azon darabjai, amelyek túlélték 
a fosztogatásokat, a Dániel, a Bobor és a Farkas család gyűjteményébe 
kerültek.

Az értékes orvosi szakkönyvet, a Rantzovius-kötetet, a levéltár pán
célszekrényében őrzik. Jobb időkre vár. Feleletet sok kérdésre. Arra is, 
igaz-e az állítás, hogy egyedi példányról van szó?



II. rész

Bárth  J ános 

A magyar Veprovác13

Veprovác (Veprőd, Weprowatz, Kruscic)14 bácskai falu a XX. század 
első felében, a népszámlálási statisztikák tükrében, magyar lakossággal 
is rendelkező német népességű falunak számított. 1880-ban Veprovácon 
1780 német, 784 magyar, 2 horvát, szerb, 143 „egyéb", összesen 2709 lélek 
élt. 1900-ban Veprovácz helység 3159 lakosából 2449 fő németnek, 700 fő 
magyarnak, 3-3 fő ruszinnak és szerbnek, 2-2 fő horvátnak és „egyéb
nek vallotta magát. 1910-ben 2458 német, 637 magyar, 53 ruszin, 3 szerb,

13 Irodalom -  Bárth János (1984) Kecel története és történeti néprajza a kései feudaliz
mus idején (1734-1848). In: Bárth János (szerk.) Kecel története és néprajza 77-325. 
Kecel; Bárth János (1993) Az észak-déli népmozgás szerepe a Duna-Tisza köze XV11L 
század népesedéstörténetében. In: Békési Imre et all. (szerk.) Régi és új peregrináció. 
III. 1621-1628. Budapest-Szeged; Bárth János (1998) A magyar népesedéstörténeti 
kutatások lehetőségei és korlátai. Üzenet, XXVIII. (1998). 1-2. szám. 8-22. Szabadka; 
Fényes Elek (1851) Magyarország geo gr aphiai szótára. I- IV. Pesten; Gyetvai Péter (1992) A 
Tiszai korona-kerület telepítéstörténete. I-III. Kalocsa; Katona, Stephanus (1800): História ... 
Colocensis Ecclesiae I-II. Colocae (Új kiadása: Katona István: A kalocsai érseki egyház 
története I-II. Takács József fordításában. 2001-2003. Kalocsa); Krämer, A. (szerk. 1989) 
Weprowatz (1786-1945); NÉPSZ. (1902) A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálá
sa. Első rész. A népesség általános leírása községenként. (Magyar Statisztikai Közlemények. 
Új sor. 1.) Budapest; NÉPSZ. (1912) A magyar szent korona országainak 1910. évi népszám
lálása. Első rész: A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták szerint. (Magyar Statisz
tikai Közlemények. Új sor. 42. kötet) Budapest; NÉPSZ. (1998) A Délvidék településeinek 
nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941) (Központi Statisztikai Hivatal kiadása) Buda
pest; Ökrész Károly (1998) Míg Temerinbe' magyar szántani fog... Forum Kiadó, Újvidék; 
Scherer, Paul (1998) Familienbuch Weprowatz in der Batschka I-II. Karlsruhe; Vályi András 
(1796-1899): Magyar Országnak leírása I-III. Budán.

14 Részlet egy terjedelmes tanulmányomból, melynek függelékeként közlöm a 
magyar Veprovác néhány levéltári dokumentumának betűhű szövegét. A közreadott 
dokumentumokat 1989-ben az újvidéki Vajdasági Levéltárban és a zombori Történel
mi Levéltárban, illetve különböző időpontokban a Kalocsai Érseki Levéltárban tártam 
fel, és másoltam le.



1 „oláh" és 10 „egyéb" nemzetiségű személy lakott az időközben (1904- 
ben) Veprődre keresztelt 3162 fős faluban.15

A két háború közötti veprődi nemzetiségi arány számokat az alábbi 
táblázat szemlélteti:16

1921 1931 1941
Magyar 507 16,08% 492 15,57% 564 17,38%
Horvát, szerb 14 0,44% 14 0,44% 38 1,17%
Német 2561 81,22% 2580 81,67% 2538 78,19%
Egvéb 71 2.25% 73 2.31% 106 3.29%
Összesen 3153 100% 3159 100% 3246 100%

A fenti számadatokból többek között két fontos tanulság szűrhető le 
Veprőd népesedési folyamatairól:

1. A magyarság XIX. századi fogyási folyamata tovább haladt a XX. 
század első felében. Az 1900. évi 700 fős magyar lakosság 500 fő körülire 
zsugorodott a második világháború tájáig.

2. A németség megállíthatatlannak látszó XIX. századi létszámnöve
kedése a XX. század első felében stagnálásba csapott át. Tartósan 2500 
fő körül mozgott a körülbelül 80%-os többséget alkotó veprődi németek 
száma.

Veprovác-Veprőd német jellegét a statisztikák száraz tényszámain 
kívül sugallta és tudatosította a németországi intenzív helytörténeti kuta
tás is.17 Annál is inkább, mert a veprődi magyarok történeti és néprajzi 
kutatása nem hagyott számottevő nyomot a bácskai helyismereti iroda
lomban.

E közleménynek az a feladata, hogy tudatosítsa: a XVIII. század máso
dik felében létezett egy magyar Veprovác, amely a németek 1786-tól 
zajlott mellételepítése után is nehezen és lassan adta föl magyar jellegét. 
A német jelleg fölerősödéséhez hozzájárult a németek számának folya
matos növekedése és sok magyar elköltözése.

A hajdani magyar jelleg hangsúlyozásakor szólni kell azokról a 
szlovák nyelvet, vagy magyar és szlovák nyelvet egyaránt beszélő XVIII. 
századi veprováciakról, akik a magyarsággal együtt érkeztek a faluba az

15 NÉPSZ. 1902.182-183., NÉPSZ. 1912.178-179.
16 NÉPSZ. 1998. 85., 165.
17 Krämer A. (szerk.) 1989., Scherer, Paul 1998.



észak-déli népmozgás áradatában.18 A német történeti irodalom,19 való
színűleg az 1758. évi telepítőlevél szövegét visszhangozva, előszeretettel 
emleget magyar-szlovák Veprovácot. Ez túlzás, hiszen azok a személyek, 
akiket a magyar Veprovác lakosai közül esetleg szlováknak nevezhet
nénk, nem olyan erős szlovák öntudattal rendelkező szlovákok voltak, 
mint például a protestáns dunaegyháziak, kiskőrösiek, tótkomlósiak, 
petrováciak, hanem vegyes lakosságú északi területekről érkező szlo
vákul és magyarul egyaránt beszélő, esetleg csak szlovák nevet viselő, 
a magyarság felé nyitott, a magyar többség mellett egy-két nemzedék 
alatt könnyen magyarrá váló „szlovákok". Ilyen jellegű szlovák csa
ládok kerültek a Duna-Tisza köze legtöbb magyar helységébe a XVIII. 
századi népmozgás során. Efféle szlovákok bőven szaporították annak 
idején például a katolikus Akasztó, Kecel,20 Topolya helységek magyar
ságát! Spontán magyarrá válásukat elősegítette a magyarságéval azonos 
katolikus vallásuk, és ezzel összefüggésben a magyarokkal való rend
szeres összeházasodásuk. Ilyen értelemben, ha lakott is néhány szlová
kul beszélő, vagy szlovákul is tudó, szlovák nevet viselő család a XVIII. 
század második felének Veprovácán, nem indokolatlan és nem túlzás a 
magyar Veprovác megjelölés használata.

Veprovác XVIII-XIX. századi népesedéstörténetének fontos kérdés
köre a németek letelepítése, fokozatos térnyerése és a magyarság lassú 
térvesztése a falu területén.

Egy viszonylag kései időpontban, 1842-ben, az érseki vizitátor a meg
látogatott falvak népességének történetéről is érdeklődött. Kardoss 
Károly veprováci plébános a következőket válaszolta: „Incolae Hungari 
huius possessiones anno circiter 1742 ex diversis partibus hue commigrantes
caeperunt impopulare possessionem. Germani anno 1788 ex ducatu Virtenbergico, 
Franconico et Lotharingico sunt inducti".21 A plébános tájékozottsága nem 
volt tökéletes, hiszen a magyarság Veprovácra telepedését körülbelül 16 
esztendővel előrébb tolta. A németek érkezésének meghatározásánál, 
tulajdonképpen helyesen, nem a földesúri telepítési akarat kinyilvánítá
sát, hanem az új telepesek első csoportjának gyakorlati berendezkedését, 
életkezdését vettel alapul.

18 Az észak-déli népmozgás fogalmára: Bárth János 1993., 1998. 8-10.
19 Krämer A. (szerk.) 1989, Scherer, Paul 1989. 22.
20 A magyar Kecel formálódására: Bárth János 1984. 97.
21 Kalocsai Érseki Levéltár (a továbbiakban: KÉL). Pléb. ir. Veprovác. Vis. Can. 

1842. 47.



A történeti irodalom 1786-ot tekinti a veprováci németek érkezési 
dátumának. A megérkező németek szó szerint a magyarok mellé települ
tek. Kezdetben szinte elkülönülő telepet alkottak. Habár a magyar és a 
német telepnek közös temploma volt a magyar telep területén, a két falu
rész térbeli különállásának emléke sokáig fennmaradt. Az egyházi forrá
sokban még a XIX. század végén is „magyarfalusi tanítót", „németfalusi 
tanítót", „magyarfalusi temetőt", „németfalusi temetőt" emlegettek.22

A németség veprováci megjelenése némiképp tükröződik a népesség 
számadataiban. Fenti kijelentésem azért ilyen körülményes, mert a kalo
csai érsekség sem a vizitációk alkalmával, sem a schematismusok készí
tésekor, sem az éves Státus Animarumok összeállításakor nem tartotta 
fontosnak a hívek nemzetiségi hovatartozásának számszerű rögzítését, 
kimutatását. Az egyház számára statisztikai szempontból csak hívő léte
zett, aki elvárta az egyház lelki szolgáltatását, ugyanakkor felnőtt korá
ban adójával hozzájárult eklézsiája fenntartásához, működéséhez. Mivel 
Veprovácon a régebben jött magyarok és az utóbb érkezett németek egy
aránt római katolikusok voltak, a fentebb említett forrásokban megkü
lönböztetés nélkül együtt adták a római katolikusok számát.

A XVIII. század második és a XIX. század első felében Veprovác 
helység lélekszáma az alábbi módon alakult:

Év Róm. kát. Zsidó Forrás

1762 512 Katona
1767 622 Katona
1783 1211 Katona
1785 1300 Pléb. ir.
1791 1751 Katona
1792 1687 20 Pléb. ir.
1798 2003 Katona
1802 2009 48 Pléb. ir.
1803 2009 Vis. Can.
1813 2198 62 Schem.
1816 2167 72 Schem.
1821 2489 68 Schem.
1825 2773 76 Schem.
1829 2841 83 Schem.
1832 2850 86 Schem.

22 KÉL. I. Pléb. ir. Vegyes ir. XIX. század vége. - Vö.: Scherer, Paul 1998. 22. ábráival!



1835
1841
1848

2800
2944
2782

90
102
98

Sehern.
Sehern.
Sehern.

A fenti táblázatból látszik, hogy az 1758 után Veprovácon letelepült 
magyarság száma a természetes szaporodás és a folyamatos, illetve több 
hullámú beköltözés eredményeként az 1762. évi 512-ről 1785-ig 1300-ra 
növekedett. A számsorban ekkor következik egy nagy ugrás. Az 1791- 
ben regisztrált 1751 fő hat év alatti 451 fős növekedést jelent. E mögött a 
létszámnövekedés mögött a németek első hullámának 1786 utáni bete
lepítése húzódott meg. Az első hullámot bizonyára újabb hullámok 
követték a XIX. század első felében is, amelyeknek feltárása, bemuta
tása túlmutat e rövid írás keretein. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy 
Veprovác népességszámában 1816 és 1825 között, vagyis az 1810-es évek 
második és az 1820-as évek első felében természetes szaporulattal nem 
indokolható közel 600 fős, nagymértékű emelkedés következett be. Ez a 
népességnövekedés bizonyára újabb német beáramlás következményé
nek tekinthető.

A fentebb kifejtett okok miatt a katolikus népességen belül a XIX. 
század második felének népszámlálásai előtt a magyarok és a németek 
arányának változása nem követhető.

1835-ben a veprováci plébános egy latin nyelvű jelentésben azt írta 
az érsekségnek, hogy falujában 1237 magyar és 1462 német katolikus 
él.23 Ezek a számok azt tükrözik, hogy az 1830-as évekre közel fél évszá
zadnyi együttélés után a veprováci németség, lélekszám tekintetében, a 
veprováci magyarság elé került. A dolog szépséghibája, hogy ha a két 
számot összeadjuk, 2699-et kapunk. Az 1835. évi nyomtatott egyházme
gyei Schematismus viszont százzal több, vagyis 2800 katolikust jelzett 
Veprovácról.

A németek betelepülése tájékán, a XVIII. század végén, valamint 
a XIX. században is, viszonylag sok magyar elköltözött Veprovácról. 
Akkortájt nem volt ritka az efféle népmozgás a Bácskában. A lakóhely
változtatások okait és irányait további népesedéstörténeti és helytör
téneti kutatásoknak kell tisztázni, számba venni. Temerin történetéből 
ismert, hogy a XVIII-XIX. század fordulója táján legalább 13 család tele
pült át Veprovácról Temerinbe.24 Gyetvai Péter kutatásai tárták fel azo
kat a veprováciakat, akik különféle időpontokban a Tiszai koronakerület

23 KÉL. I. Pléb. ir. Vegyes iratok, 1835.
24 Ökrész Károly 1999. 200-202.



területére (Becsére, Péterrévére, Szenttamásra) telepedtek át.25 Az elköl
tözések jelentősen hozzájárultak a veprováci magyarság számbeli fogyá
sához és lassú térvesztéséhez.

Tanulságos, hogy a kortárs szerzők mikor, milyen nemzetiségűnek 
látták Veprovácot. A legmeglepőbb, a jó egyházi informátorokkal rendel
kező Katona István állásfoglalása 1800-ban, aki a magyar többség mellett 
a kevés „illirt és szlovák"-ot szerepeltetett. Németekről meg sem emlé
kezett. Úgy látszik, a régi sztereotípiák erősebben hatottak rá, mint a 
másfél évtizede létező valóság.26 Kortársa, Vályi András, valószínűleg 
közigazgatási források alapján pontosabban tájékoztatott. Országleíró 
nagy munkájának harmadik kötetébe, 1799-ben a következő mondat 
került: „Magyar és német falu". Ez a megfogalmazás nála magyar több
séget és német kisebbséget jelentett.27 Fél évszázaddal később, 1851-ben 
Fényes Elek „német-magyar falu"-ról írt. Szóhasználati szokása szerint 
ez a kifejezés német többséget és magyar kisebbséget takart.28

A magyar Veprovác idejében természetes, hogy a faluban magyar 
közélet zajlott. A faluközösség írott dokumentumai, például az úrbéri 
kontraktusok, a pappal, tanítóval kötött egyezségek magyar nyelven 
készültek el. A falut magyar bíró vezette magyar esküdtek közreműködé
sével. 1762-ben a harangozóval kötött szerződést Gombár Márton főbíró, 
valamint Fabri István és Körmöczi János esküdt írták alá.29 1767-ben a 
veprováci plébános járandóságait felsoroló latin kimutatást Michael 
Füstös bíró, valamint a következő esküdtek hitelesítették: Stephanus 
Frankó, Georgius Rózsa, Michael Zóky, Michael Florváth, Michael Nagy.30 
Veprovác 1785. évi magyar vezetőit az alább közreadandó „Urbarialis 
Contractus" sorai örökítették meg.31 1787. január 13-án a következő sze
mélyek számítottak Veprovác község vezetőinek, tekintélyes lakóinak: 
Füstös Ferencz bíró, Mészáros Imre, Frankó Istvány, Sáfrány Mártony, 
Zóky Istvány esküdtek, Juhász Ádám, Gálik Pál és Futó János köznép
ből valók.32

Azzal, hogy 1786-ban a veprováci magyarok mellé németeket telepí
tettek, még nem változtak meg varázsütésre a helyi hatalmi viszonyok.

25 Gyetvai Péter 1992.1.1120.
26 Katona, Stephanus 1800.1.134-135. (Új, magyar kiadásban: 2001.1. 74.)
27 Vályi András 1796-1799. III. 620.
28 Fényes Elek 1851. IV. 290.
29 KÉL. I. Pléb. ir. Veprőd. 1762.
30 KÉL. I. Pléb. ir. Veprőd. 1767.
31 A. V. Növi Sad B. B. Z. Spisi. F. 2.1785/1611.133. doboz.
32 KÉL. I. Pléb. ir. Veprőd. 1787.



Úgy látszik, a magyarság lassan adta fel megszerzett állásait, a németség 
pedig csak hosszú idő alatt jutott hozzá a falu vezetés helyi pozícióihoz. 
1792-ben, 1795-ben és 1801-ben a település úrbéri kontraktusát magyar 
bírók és magyar esküdtek írták alá. 1792-ben Zooky Istvány bíró, Nemes 
Mihály, Szalay Mártony, Sebők János esküdt és Udvary János közrendű 
képviselte a falut.33 1795-ben Joannes Udvary bíró, Martinus Sáfrány és 
Michael Nemes esküdt neve került a kontraktus végére.34 1801-ben Gálik 
Istvány bíró, Zooky János és Vargha János esküdt neve hitelesítette a falu 
sorsát befolyásoló kontraktust.35 A plébánossal kötött 1806. évi magyar 
nyelvű kontraktus végén Kölesdi Józseph bíró, Varga János, Hornyák 
Mártony, Szabó Mihály, Fáth Ferencz esküdt neve után három „megfor
dított" nevű esküdt is szerepel: Jakób Matez, Adám Brom, Joán Keszler. 
Az új idők jeleként ők lehettek a húsz éve jelen lévő veprováci németség 
képviselői.36

Adattár

1. Veprovácz helység Redl Ferenc által kiadott telepítő kontraktusa 

Contractus Anno 1758 die 10-a oktobris emanati

Én Rhedl Ferencz Fölséges Koronás Királné Fölséges Udvari Magyar 
Kamarának Tanácsossá és Nemes Bács Vármegyében lévő Jószáginak 
Adminisztrátora. Adom tudtára mindeneknek az Kiknek illik: Hogy 
minek utánna az Királyi Coronális Bácsi Disztrictusban lévő Veprovácza 
névő Pusztának lég alább 200 Magyar, vagy Tótt Pápista Famíliákkal való 
meg szállítása Resolváltatott: A végre Urbány Mihály úgymint Szabados 
az illyen Famíliáknak visgállására és keresésére Rendeltetik; Minnyájan 
azért Tiszt Uraimék illendő böcsüllettel Reqiráltatnak, hogy azon Szaba
dost, Urbány Mihált nem csak mindenüt szabadossan járni kelni bocsás
sák, de a' hol szükséges lészen, néki assistállyanak. A kik pedéglen oda 
akarnak jönni, következendőképpen assecuráltatnak.

1-mo. Engedtetik, hogy azon Lakossok, kik kévánt Pusztát meg szál- 
lani kévánnák, minnyájan Magyarok vagy Tótok és Pápisták legyenek.

331. A. Sombor. Zb. Urb. Veprovác, 1792.
34 A. V. Növi Sad. B. B. Z. Spisi. F. 2.1798/62.
351. A. Sombor. Zb. Urb. Veprovác, 1801.
36 KÉL. I. Pléb. ir. Veprőd 1806.



2-do. Nem örökös Jobbágyoknak, hanem bé lépendő Contractus 
szerént Taxas Lakossokknak tartatni fognak.

3-tio. Hogy ha pedéglen szaporodása által annyira meg szorulnának, 
hogy több Praediumokra is szükségek volna, több azon Cameralis Jószág
ban lévő úgy mint Birvala névü Puszta is Arendában exassignáltatni 
fogna.

4-to. Mint hogy pedéglen fönt irtt Lakosssok magok Házait sárbul 
csinált Téglábul föl építeni kötelessek lesznek, azért Vármegye rész
érül minden Portiótul, s egyéb közönséges terhektől Három Eszten
deig, a' Fölséges Kamara részérül pediglen Két Esztendeig minden 
adótul és Dézsmátul mentek és szabadok lesznek. Két Esztendő múlva 
pedég akár mennyére szoporodgyék az Helség, nem többet, hanem esz
tendőnként 400. Rhénes forintokat fognak füzetni, s magok Gabonás 
Elettyeikbül csak az Hetedét fogják Praestálni, s az Papi Dézsmátul úgy 
mint Praedialis Határban mentek lesznek. Úgy szintén a' Káposzta, Ken
der, Hagyma és egyéb Kertbeli veteményekben minden némü Dézsmátul 
immunitáltatnak.

5-to. Korcsma Első Octobertül fogva utolsó Mártiusig nékiek enged
tetik. Mészárszék pedeglen nékiek Arendában odattatik.

6-to. Boltos Kalmárokat Helségekben bé fogadhatnak, kikis maga 
Kereskedésektül bé vett szokás szerént az Uraságnak füzetni fognak.

7-mo. Többször irtt Lakossoknak mindenüt akarattyok szerént fát 
vágni szabad nem lészen, de ugyan csak a' föl épitendő Házakra szüksé
ges Fa, amidőn az Uraságnak magokat jelenteni fogják, ki adatik.

8-vo. Minnyájoknak ugyan szabad migratiója lészen, s Házaikat, 
Szőlleiket és egyéb magok Örökségeit eladhattyák az Uraság hírével, 
azoknak Arábul mind az által minden tizedik Pénz az Uraságot fogja 
illetni, s mivel akar az Uraságnak, vagy Nemes Vármegyének, akár az 
Falunak, vagy Másnak tartoznának, azt Complanálni köteleztetnek.

9-no. Tiltatik ellenben, hogy a Szabad Esztendők üdeje alat szö
kevényen senkinek sem szabad el menni, abban Subversálódván 
mind az Uraságnak, mind a' Falunak kára. De reliqvo az Cameralis 
Protectió és általam minnyájoknak igértetik. Mind ezek pedég Saját 
Kezem írásával és Pecsétemmel erősitetenek. Dátum Zombor die 
10-mo. Octobris 1758.

L. S. Franciscus Josephus de Redl m. p.

(Jegyzet-Zombor, 1758. október 10.1. A. Sombor. Zb. Urb. Veprovác, 1758.1770-ben 
készített másolat.)



2. A veprováci harangozóval kötött egyezség
Dicsértessék a Jésus Christus

Anno 1762-do Die 8-va Januarii alább írattak által meg fogadván 
Harangozó Jánost Hellységünk Sz. Egyházához harangozónak, kinekis 
hív szolgálattyáért lészen fizetése minden pár emberiül egy portio búzája, 
az az egy vékának negyed része, minden halottul egy garassa, és az 
hellység földén érdeme szerént mind földgye, mind kaszállója ki adatik. 
Azértis az fönt emlétet harangozó tartozék igazán híven, jámborul, józa
non az helységet, Plebanus Urat szolgálni, fölhűk eleiben harangozni, 
úgy nem külömben nyolcz órai harangozására vigyázni. A mellyeknekis 
valóságosb el hitelére adgyuk ezen contractualis levelünket nevünk 
subscriptiojával meg erősétve.

Signatum Veprovacz Die et Anno ut supra.
Fő Bíró Gombár Mártony
Esküitek, Fábri István,
Körmöczi János
s több lakosokkal együtt.
PS. Minden Esztendőben egy pár topanka.
Ezen Conventiojat in omnibus roborállyák az Esküitek, ha nem mégis 

erősétik az Conventiojat, mind hogy eddig egy portio búzája vala, ez 
után lészen fél véka, és érdeme szerént az helység földin mind tavaszi, 
mind őszi vetés alá való földis adatik néki.

Signatum Veprovácz die 3 Febr. 1765.
Franciscus Kun Szabó
Juratus Nótárius

(Jegyzet -  Veprovác, 1762. január 8. és 1765. február 3. KÉL. I. Pléb. ir. Veprőd, 1762., 
1765.)

3. A veprováci kántortanító járandóságai 1767-ben

Körmöczy János Cantor Uram Conventioja pro Anno 1767

Anno ut supra die 28-va Mártii meg fogattatott Helségünk Cantorának 
és tanító Mesterének Körmöczy János Uram ab 24 Április hujus anni curr. 
usque futuri Anni 768 Diei ibidem 24-to, Kinekis rendeltetett esztendős 
conventioja következendő képen.

1-mo. Kész pénz f. 30,
2-do. Font soo 40,



3-tio. Hús egy mázsa, idest 100 font,
4-to. Faggyú 10 font,
5-to. Négy icze vaj, idest 4 icze,
6-to. Öl fa tűzre 3,
7-mo. Minden pár emberiül egy véka búza,
8-vo. Minden gyermek tanítás kr. 25,
9-no. Ha Eczakai vérasztás lészen, rendeltetetett az halottul kr.

40, úgy hasonló képen az búcsúztatásis kr. 40,
10-mo. Két szekér széna és két kocsira való Kaszálló valami allyas

szegletben,
11-mo. Szántó földet adandunk ugyan az régi Kantorokét, de maga

tartozék meg szántani,
12-mo. Két darab marhát tartani minden adó nélkül engedünk.
Ultimo. Minden nagy Ünnepekre, úgy mint Husvétra, Pünkösdre 

és Karácsonra két icze bor és két font huss rendeltetett, és ennél sem több, 
sem kevesebb.

Signatum in Regio Camerali Possessione Veprovácz die et anno quibus 
supra.

Bírák és Esküitek

(Jegyzet -  Veprovác, 1767. március 28. KÉL. I. Pléb. ir. Veprőd, 1767. 1767. április 
24-én készített másolat.)

4. Az 1784. június 15-én Hódságon megbérmált veprováci lakosok

Catalogus 
Parochianorum Veprovacziensium 

Ab

Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Francisco Carolo Palma 
Consecrato Episcopo Colophonensi Excellentissimi Illustrissimi ac 
Reverendissimi Domini Archi Episcopi Colocensis in Pontificalibus 
Sufraganeo, Metr. Ecclesiae Colocensis, Praeposito Majoro et Cononico 
Die 15 Junii Anno 1784 in Ecclesia Parochiali Hodságiensi confirmatorum

Stephanus Tarnoczi 9
Joannes Udvari 29
Michael Hornyák 37
Joannes Gutsits 20



Elizabetha Skotovics 22 
Anna Gáspár 26 
Catharina Gubitza 28 
Susanna Sritz 9 
Josephus Rajtzi 38 
Andreas Lábos 18 
Josephus Mészáros 25 
Joannes Zoki 26 
Thomas Lendák 27 
Josephus Odry 28 
Josephus Meló 16 
Gregorius Kasza 16 
Joannes Vétsék 16 
Josephus Újházi 23 
Joannes Újházi 16 
Elisabetha Újházi 8 
Veronica Gallai 16 
Maria Mészáros 20 
Catharina Farkas 14 
Catharina Galambos 15 
Barbara Juhász 13 
Anna Odry 20 
Rosalia Gombos 28 
Elisabetha Okányik 28 
Maria Kiss 70 
Anna Vltsek 20 
Maria Bentsik 14 
Maria Takáts 15 
Elisabetha Füstös 9 
Maria Gábor 5 
Elisabetha Búr 23 
Anna Nagy 23 
Anna Zonich 18 
Julianna Pölle 15 
Anna Meló 12 
Maria Nagy 60 
Anna Csepreghy 19 
Anna Farkas 19 
Catharina Rózsa 26 
Catharina Mátyásevics 20

Elisabetha Júró 18 
Barbara Szásdi 30 
Maria Frankó 23 
Mathias Gábor 18 
Michael Koczka 10 
Josephus Janulich 7 
Ágnes Futó 20 
Catharina Mátyásevics 19 
Juditha Zóki 18 
Anna Futó 16 
Helena Takács 23 
Catharina Pölle 21 
Maria Mitskó 19 
Maria Hallai 17 
Franciscus Gubitza 8 
Stephanus Gubitza 10 
Joannes Balogh 26 
Georgius Balog 20 
Joannes Tóbiás 10 
Georgius Zóki 19 
Stephanus Zóki 13 
Franciscus Nemes 19 
Joannes Lakatos 27 
Josephus Varga 14 
Paulus Gálik 42 
Martinus Sáfrány 35 
Andreas Mészáros 9 
Joannes Mészáros 18 
Barbara Páscsik 15 
Éva Pascsik 14 
Paulus Gálik 14 
Josephus Sághi 10 
Joannes Hornyák 38 
Joannes Horváth 50 
Joannes Körmöczi 13 
Thomas Balogh 15 
Paulus Szabó 10 
Michael Szikra 11 
Catharina Füstös 18 
Susanna Gábor 21



Joannes Farkas 14 
Laurentius Gyurák 14 
Joannes Varga 15 
Josephus Varga 13 
Adamus Simon 12 
Franciscus Horváth 12 
Elisabetha Mészáros 13 
Catharina Mészáros 11 
Maria Horváth 21 
Maria Juhász 50 
Helena Mészáros 40 
Philippus Takács 13 
Josephus Gábor 14 
Stephanus Vida 21 
Josephus Nagy 22 
Andreas Milinczki 19 
Joannes Szabó 11 
Franciscus Istenes 40 
Stephanus Futó 26 
Mathias Rózsa 31 
Martinus Nagy 25 
Joannes Bartal 32 
Georgius Juhász 20 
Franciscus Zóki 28 
Andreas Mészáros 30 
Éva Majcher 12 
Anna Kovács 12 
Anna Mészáros 12 
Juditha Milinczki 10 
Barbara Molnár 10 
Maria Hegedűs 11 
Andreas Gábor 25 
Michael Sebők 40 
Paulus Besztercze 25 
Elisabetha Ruszó 15 
Catharina Vengrin 15 
Antonius Gallai 24 
Joannes Varga 23 
Georgius Takács 17 
Joannes Sebők 27

Andreas Gálik 20 
Matthias Takács 36 
Elisabetha Sebők 23 
Michael Kiss 18 
Josephus Farkass 6 
Andreas Szalai 12 
Michael Újházi 17 
Adamus Varga 10 
Elisabetha Balogh 30 
Anna Jaksa 20 
Elisabetha Tóbiás 10 
Clara Füstös 7 
Andreas Pölle 26 
Josephus Juhász 24 
Michael Hegedűs 28 
Josephus Gombár 13 
Michael Viszmeg 10 
Martinus Takács 10 
Catharina Somosi 11 
Helena Namesztik 13 
Susanna Milinczky 16 
Éva Nemes 13 
Catharina Zoki 8 
Elisabetha Sáfrány 12 
Anna Sáfrány 8 
Stephanus Lakatos 17 
Joannes Gáspár 17 
Paulus Tótth 14 
Elisabetha Magyar 20 
Anna Salus 30 
Anna Király 17 
Michael Gálik 8 
Emericus Varga 9 
Emericus Horváth 7 
Juditha Füstös 8 
Elisabetha Balogh 12 
Joannes Takács 20 
Joannes Pintér 20 
Juditha Vass 11 
Elisabetha Nagy 13



Elisabetha Viszmeg 11 
Maria Puchalak 11 
Maria Gyurák 11 
Elisabetha Gombár 23 
Catharina Takács 19 
Juditha Rajczi 38 
Michael Milinczki 36 
Joannes Hőrik 55 
Anna Puchalak 15 
Elisabetha Labancz 22 
Stephanus Zóki 40 
Emericus Mészáros 40 
Elisabetha Tótth 12 
Elisabetha Fúró 9 
Elisabetha Kovács 50 
Elisabetha Füstös 18 
Catharnia Pintér 27 
Elisabetha Pintér 55 
Julianna Kiss 22 
Joannes Tóbiás 22 
Franciscus Varga 23 
Jacobus Mátyásevits 21 
Julianna Kiss 22 
Catharina Pivnitska 29 
Elisabetha Gyurák 23 
Barbara Juhász 16 
Barbara Páscsik 30 
Maria Meló 40 
Sophia Klinovszki 30 
Catharina Kubik 30 
Maria Félegyházi 60 
Maria Bagi 18 
Rosalia Meló 60 
Catharina Lubástsik 45 
Josephus Flőrik 19 
Nicolaus Juhász 30 
Emericus Szvintsák 27 
Andreas Rajtzi 7 
Matthias Mészáros 66 
Stephanus Varga 38

Paulus Klinovszki 11 
Catharina Nagy 18 
Elisabetha Rajtzi 13 
Elisabetha Szabó 15 
Helena Takács 19 
Elisabetha Meló 14 
Maria Lastsák 13 
Susanna Németh 19 
Elisabetha Herezik 22 
Susanna Meló 24 
Maria Kasza 17 
Anna Meló 20 
Christina Balog 25 
Sigismundus Mulati 24 
Maria Mészáros 7 
Albertus Gálovits 40 
Andreas Horváth 47 
Georgius Tóbiás 40 
Maria Gálovits 9 
Juditha Gálovits 28 
Rosalia Horváth 9 
Julianna Győri 45 
Catharina Ács 23 
Elisabetha Jerban 50 
Maria Ruszó 12 
Juditha Nemess 23 
Juditha Heretik 22 
Anna Jamlich 30 
Anna Mészáros 30 
Anna Mészáros 12 
Elisabetha Árvái 13 
Maria Árvái 17 
Maria Majcher 16 
Barbara Kiss 28 
Elisabetha Klinyecz 16 
Anna Hajas 10 
Elisabetha Horváth 17 
Martinus Horváth 22 
Franciscus Szalai 30 
Stephanus Pölle 10



Joannes Heretik 24 
Joannes Németh 13 
Stephanus Somosi 12 
Elisabetha Maksa 13 
Anna Maksa 8 
Clara Maksa 11 
Andreas Pólyák 32 
Joannes Kovács 38 
Josephus Tóbiás 12 
Julianna Gábor 15 
Elisabetha Pölle 15 
Paulus Mészáros 17 
Franciscus Mulató 18 
Éva Varga 10 
Elisabetha Hanák 11 
Julianna Odry 10 
Susanna Tóbiás 8 
Julianna Gulás 11 
Joannes Rubusztsek 8 
Martinus Szalai 7 
Andreas Meló 30 
Josephus Páscsik 23 
Josephus Andrási 44 
Juditha Poligár 9 
Elisabetha Jaksa 10 
Anna Sebők 6 
Maria Tsizmadia 24 
Elisabetha Rabi 38 
Elisabetha Gyurák 24 
Anna Pálfi 9 
Josephus Kántor 30 
Paulus Németh 25 
Catharina Kurják 10 
Elisabetha Ádám 14 
Rosalia Gálik 6 
Helena Mészáros 26 
Helena Kulvesai 22 
Elisabetha Kulvesai 8 
Antonius Kiss 9 
Paulus Nyedo 8

Anna Szalai 27 
Catharina Hornyák 30 
Barbara Nyeczko 16 
Catharina Vitéz 15 
Catharina Puchalak 16 
Joannes Kovács 30 
Jacobus Holik 12 
Jacobus Jamlich 30 
Stephanus Horváth 19 
Joannes Horváth 21 
Michael Füstös 24 
Michael Mátyásevits 45 
Joannes Árvái 45 
Alexander Szalai 27 
Michael Poligar 40 
Josephus Kutserka 10 
Jacobus Gálik 24 
Georgius Puchalak 44 
Joannes Klinovszki 13 
Josephus Gombár 25 
Georgius Légrádi 30 
Adamus Gyurák 27 
Joannes Hornyák 14 
Joannes Lastsák 30 
Stephanus Simon 19 
Franciscus Rózsa 5 
Eva Fejes 15 
Catharina Farkas 18 
Catharina Horváth 13 
Catharina Hugyik 10 
Anna Hőrik 8 
Maria Puchalak 18 
Catharina Bodó 30 
Catharina Beda 40 
Catharina Kovács 40 
Anna Milisz 10 
Catharina Gyurkovits 14 
Elisabetha Gyurkovits 16 
Juditha Gyurkovits 10 
Philippus Her étik 10



Casparus Heretik 13 
Paulus Maksa 18 
Ágnes Mratsno 16 
Michael Viszmeg 18 
Michael Horváth 10 
Joannes Kovács 8 
Franciscus Kovács 11 
Georgius Futó 21 
Josephus Futó 12 
Stephanus Gálik 13 
Joannes Varga 28 
Joannes Gyurák 29 
Andreas Újházi 20 
Andreas Tsorba 11 
Jacobus Tsorba 7 
Joannes Kasza 27 
Joannes Tsernyák 16 
Adamus Szutják 16 
Helena Szászi 13 
Anna Gelentsér 20 
Catharina Páscsik 16 
Maria Rácz 11 
Joannes Hugyik 14 
Stephanus Hőrik 15 
Anna Molnár 17 
Elisabetha Hegedűs 12 
Catharina Molnár 25 
Maria Mészáros 26 
Helena Kovács 6 
Catharina Farkas 32 
Anna Mikus 25 
Joannes Hornyák 6 
Andreas Mészáros 20 
Stephanus Vass 7 
Andreas Rakoncza 7 
Stephanus Vass 16

Martinus Rajtzi 11 
Andreas Pálfi 14 
Stephanus Laczko 8 
Barbara Kiss 20 
Catharina Lendák 20 
Catharina Klinovszki 36 
Theresia Komár 20 
Helena Újházi 27 
Maria Kiss 25 
Andreas Pascsik 30 
Anna Hőrik 47 
Éva Tzetenyi 19 
Anna Horváth 70 
Susanna Rajner 30 
Michael Juhász 25 
Elisabetha Viszmeg 7 
Michael Gyurkovits 12 
Andreas Pólyák 9 
Joannes Horváth 7 
Andreas Sebők 9 
Stephanus Szabó 19 
Joannes Nagy 21 
Anna Duhantsek 31 
Catharina Tirszák 31 
Catharina Schuta 7 
Catharina Galambos 18 
Georgius Hugyik 20 
Josephus Okányik 25 
Theresia Kovács 30 
Anna Vltsek 50 
Catharina Kovács 25 
Catharina Mátyásevits 11 
Maria Mátyásevits 8 
Éva Búr 21 
Elisabetha Rajner 18

(Jegyzet -  1784. június 15. KÉL. I. Anyakönyvek, Veprőd, Bérm., 1784.)



Károly Ferenc fölszentelt püspök, általános érseki helynök, nagypré
post kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

A lista 395 veprováci nevet tartalmaz a németek tömeges betelepítése 
előtti idők végéről, 1784-ből. A közlés során elhagytam a bérmanévre és 
a bérmaszülők nevére vonatkozó rovatokat. A nevek eredetileg számo
zatlanok.

Népesedéstörténeti, családtörténeti szempontból fontosak az években 
kifejezett életkorok. Ezért a nevek után feltüntettem, hogy a bérmálkozók 
1784 nyarán hány évesnek tartották magukat.

5. Veprováci úrbéri kontraktus és úrbéri összeírás a falu családfőiről 
1785-ből

Urbariális Contractus

Mely Királyi Camerális Bácsy Administrátió részérül Tekéntetes 
Nemes Bács Vármegyében helyheztetett Apathini Domíniumhoz tar
tozandó Veprovácz Helységhbéli Jobbágyokkal Három Esztendőkre, 
úgy mint ezen folyó Esztendőbéli Szent András Havának első napjátul, 
1788-dik Esztendőbéli Mind Szent Havának utolsó napjáig, a Méltósághos 
Földes Urasságh részére az Urbárium által ki szabott és itten elöl nem 
számlált adózásokon kívül, melyek a Méltósághos Urasságh részére föntt 
tartatnak, tétetett, mely szerént

Először: Említett Királyi Camerális Administrátió a Jobbágyinak Köny- 
nyebbítésére és gyarapítására tekéntvén, meg engedi, hogy a jobbágyok az 
Esztendőnként egy forintot tévő Füst Pénzen kívül, minden Jobbágy házi 
helytül járandó és az Urbariális Borjúval edgyütt 51 Krajczárokatt teendő 
Victuálékatt Esztendőnként Egészlen, nem külömben a Robbottokatt is, 
akár egészlen, akár pedig rész szerént, és ugyan azok, akik a Robbottokatt 
egészlen, minden kézi Robbotot 10 Krajczárával, olyasok pedig, kik csak 
némely részéit meg váltani akarják, 8 Krajczárjával föl váltthassák; úgy 
mind azon által, hogy ha a Méltósághos Urasághnak az olyas föl vál
tott Robbottokra el kerülhetettlen szükséghe lenne, azon esettre az olyas 
Robbottokatt föl váltó Jobbágyok és Zsellérek, ugyan azon fizetésértt, 
melyen nékik föl váltani meg engettetett a Méltósághos Urasságh szük
ségéhez képest Robbottolni Kötelesek legyenek.



Másodszor: Nem külömben meg engedi azon Királyi Camerális 
Administrátió ezen Helységhbéli Zselléreknek az egy Forintot tévő 
Füstt Pénzen kívül a Robbottokatt akár egészlen, akár pedig némely 
részéit, nevezetessen pedig az olyasok, akik egészlen, minden Kézi 
Robbottott 10 Krajczárával, akik pedig csak némely részéit meg váltyák, 
8 Krajczárával föl váltani, mind azon által oly móddal.

Harmadszor: Hogy mind az Házi helyes Jobbágyok, mind pedig 
Zsellérek az essendő Kész pénzbéli Fizetésnek egyik Felétt Szent 
György napkor, másik Felétt pedig Szent Istvány Király napkor minden 
Esztendőben a Méltósághos Urasságh Cassájában be Fizettni tartozza
nak, külömben ha az el rendeltt Terminusokra essendő Fizetéseket el 
mulasztyák, azon essettre föntt tartya magának a Méltósághos Uraságh 
az Hatalmátt ezen Contractustul el állani, és ollyas adójátt fizettni el 
mulasztó Jobbágyot Urbárium szerént tractálni.

Negyedszer: Említett Helységhbéli Ház helyes Jobbágyokatt és 
Zsellérekett, akik a jelzett Kötésekre szánszándékkal reá állottak a 
Méltósághos Urasságh abban bizonyossá tészi, hogy a Föllebb emlí
tett Robbotokon és Urbariális adózásokon kívül semmit nem fog tűlök 
praetendálni, sem pedig Ok azokon kívül egyebekkel a Méltósághos 
Urassághnak tartozni nem fognak.

A Jobbágyoknak Kereszt és Vezeték Nevek

Vargha Istvány 2/g Mészáros Imre 1
Csahinszky Mihály 4/8 Kölesdy János 1
Kohanecz Mihály 2/g 
Fél Egyházy György 4/8 
Méló Joseph 4/g 
Kiostyák Jóseph 4/g 
Vargha János 4/g 
Méló András jun. 4/g 
Gallovits Albert 4/g 
Sebők János 4/g 
Lubascsek János 4/g 
Frankó Istvány senior 1 
Tótth Paál (-)
Körmöczy István 4/g 
Sebők Mihály 4/g 
Lábas András 4/g 
Mlinszky Ferencz 1 
Füstöss Ferencz 1

Zóky Ferencz 6/8 
Pelle András 4/g 
Gábor András 6/8 
Mészáros Péter 1 
Bartal János (-) 
Maksa Jánosné 4/g
Kohanecz Jóseph 4/g
Mracsnó Mihály 1 
Magyar Antal 4/g 
Nagy Mártony í  
Rúsa Mátyás 6/8

Zóky Istvány 1 
Búr Gergely 4/g 
Reiner András 1 
Búr András 1

Erdélyi Ferencz 6/8



Balogh Gergely 2/g 
Cselinyák János 2/8 
Breznyák János 2/g 
Lauró János 2/g 
Udvary János 2/g 
Maicher Mátyás 2/g 
Kómár László 2L

o

Apró György (-) 
Klinovszky György 2/g 
Juhász Adám 1 
Szikra Lőrinczné 2/c

o

Pintér András 4/„
o

Nagy Jóseph (-)
Árvay János (-)
Zóky János 4/8 
Szabó Mihály 1 
Zónyi János (-)
Teszák Imre 4/g 
Fehérvizyné (-) 
Viszmegh János 1 
Gombár Mártony 1 
Sáffrány Mártony 4/g 
Gyertya György 4/g 
Rácz Mártony 1 
Jamtsik Mátyás 4/g 
Kruták János (-)
Sűrő György (-) 
Drobnyik Paál 6/8 
Nemes Mihály 2/g 
Heretik György 4/g 
Papajcsek András 1 
Mlinszky János 1 
Mészáros Jóseph 2/g 
Bentsik Jóseph 2/g 
Hegedűs Mihály 2/g 
Molnár Albert 1 
Brezovay György 4/g 
Vengrin György 1 
Rácz János 2/g 
Missinecz János 4/g

Klinecz János 4/g 
Méló Mátyás 4/g 
Puhalagh András 6/8 
Nemes Ferencz 4/g 
Kohanecz György 4/g 
Pápis Mártony 2/g 
Méló András sen. 2/g 
Molnár György 2/g 
Lendák János 2/g 
Svecz György 6/8 
Somossy György (-) 
Vitéz György 4/g 
Szvinosák János 2/g 
Kovács Tamás 4/a

o

Svecz Jakab 2/g 
Hullinay Paál 4/g 
Paczek Mátyás (-) 
Szarvaczky János 2/g 
Thorik György 4/g 
Kruták Jóseph 4/g 
Czétényi Istvány 4/g 
Heretik János 4/g 
Mácziz Ferenc (-) 
Rakoncza János 2/g 
Horpárfy György 6/8 
Hugyik Mihályné 4/g 
Farkas János 4/g 
Szabó Istvány 4/g 
Takács János 2/g 
Kányay Ferencz 2/g 
Csernyák János (-) 
Újházy Jóseph 6/8 
Skottovits Mihály 2/g 
Tótth Jánosné 4/„

'  r /Ujházy László 4/g 
Németth Mihály 2/g 
Búr Jóseph 4/g 
Frankó Istvány jun. 4/g 
Gálik Paál 2 
Viszmegh Mihály 2/g



Vass Istvány 2/g 
Pólyák Mártony 2/g 
Juhász Miklós (-) 
Galambos Istvány 1 
Vargha Istványné 4/g 
Kasza János 4/g 
Kiss Miklósné 1 
Horváth Mártony 4/g 
Hornyák János 4/g 
Szalay Mártony 1 
Vargha Mihály 6/g 
Légrády György 4/g 
Pálfy Mihály 2/g 
Nagy György 4/g 
Odry Joseph 4/g 
Baghy András 4/g 
Pólyák András 4/g 
Gyurkovits Gábor 4/g 
Szalay Jóseph 4/g 
Ujházy János 4/g 
Oláh Istvány 4/g 
Horvátth János 1 
Futó János 2 
Szlivkó Paál 4/s 
Szabados György 2/g 
Lendák Tamás 2/„

o

Mészáros János 4/„

Gubicza Istvány 2/g 
Szalay Sándor 2/g 
Micskó Paál 2L

o

Puhalagh György 4/0 
Gálik Jakab 2/g 
Kucserka Mihály (-) 
Horvátth András 2/g 
Tótth Ferencz (-) 
Tuvitsák Lukáts 4/g 
Klofács Péter (-)
Tarr Imre 2/0

o

Farkas György 2/g 
Szvintsák Imre 4/g 
Tótth Istvány 2/g 
Pascsek János 2/g 
Pascsek Mátyás 2/g 
Pólyák Ádám 4/g 
Németth Paál 4/a

o

Pascsek Jóseph 4/g 
Gyantár Jóseph 2/g 
Námesztik Mátyás 1 
Okányik Jóseph 2/g 
Major János 2/g 
Szikora Jakab 2/g 
Velcsek Paál 4/g 
Csupka Mátyás 4/

Melynek nagyobb erejére ezen a' Méltósághos Uraságh és föntt neve
zett Helységhbéli Kösségh részérül tetetett és mind az kétt részről saját 
Nevek alá írásokkal és Petséttnek reá nyomásával meg erőssítetett 
Contractus négy Exemplárban ki adattatott. Költ Veprováczon Szent 
Mihály Havának 21-dik Napján 1785-dik Esztendőben.

+ Füstöss Ferencz Bíró 
+ Mlinszky Ferencz Eskütt 
+ Frankó Istvány Eskütt 
+ Zóky Istvány Eskütt 
+ Búr Jóseph Eskütt 
+ Pintér András Eskütt



+ Juhász Ádám
+ Futó János
+ Szabó Mihály
+ Gálik Paál, és így az egész Veprováczy Kösségh.

Csepreghy Albert Említett Veprovácz Helységhnek Eskütt Nótáriussá 
által.

Bartaly Pál Királyi Tiszttartó, mint erre hatalmaztatott.

(Jegyzet-Veprovác, 1785. szeptember 21. A. V. Növi Sad B. B. Z. Spisi. F. 2.1785/1611. 
133. doboz)

Eredeti magyar nyelvű úrbéri kontraktus és beleékelődő úrbéri össze
írás, eredeti aláírásokkal, névírásokkal, pecsétekkel.

Az úrbéri összeírás rendje nem szokványos és nem túlzottan logikus. 
A telkes jobbágy családfők sorába felvettek olyan házzal rendelkező 
személyeket is, akiknek neve után nem jeleztek teleknagyságot, szol
gáltatást és szolgáltatás-megváltást. Ok valószínűleg házas zsellérként 
élték életüket. Házas zsellér voltukat azonban, ellentétben például az 
1785. évi hasonló topolyai lajstrommal (A. V. Növi Sad. B. B. Z. Spisi. F. 
2.1785/1604.133. doboz) a nevek után nem jelezték. Ahelyett, hogy fel
írták volna a „Kézi Munka" rovatba a 18 napi robotot, az efféle zsellér
név után minden rovatot üresen hagytak. A zsellérrobotok összesíté
sére azonban szükség volt. Ezért a jobbágyok után felsorolták a házas 
zselléreket robotjukkal együtt. Komplikálja a helyzetet, hogy a „Házzal 
bíró Zsellérek" cím alatt olyanokat is felsoroltak, akik nem fordultak 
elő a jobbágynévsorban. A következő személyek tartoztak ebbe a cso
portba: Philipp Sámuel, Belyák Jóseph, Pintér Paál, Pólyák János, Török 
Mihály, Galambos István, Gombár Mártony, Baghy János, Vitéz Mihály, 
Poligár Mihály, Pivnicska Jóseph, Takáts Mátyás, Koszud Mátyás, Bodó 
Ferencz,

A fent jelzett nehézségek és ellentmondások miatt csak a jobbágyok 
listáját közlöm a közéjük kevert házas zsellérekkel együtt. A házas zsellé
rek külön felsorolását az átfedések miatt elhagytam.

A táblázatos összeírásból csak a teleknagyságot jelzem a nevek után. 
A szolgáltatásokra és megváltásukra vonatkozó rovatokat elhagytam. 
A nevek nem voltak számozva



A jobbágynévsor jelentőségét az adja, hogy a németek tömeges 
Veprovácra érkezése előtti utolsó időben készült. 1785. évi „látlelet" a 
magyar Veprovác lakóiról.

6. Veprovác helység kontraktusa Trsztyánszky Imre veprováci plébánossal 
a papi járandóságokról

Alább írottak, adgyuk tudtára mindeneknek akiknek illik, Hogy 
minek utánna Tisztelendő mostani Plébánus Urunk Trsztyánszky Imre az 
eddig volt Esztendőbéli fizetése és jövedelme eránt, mely Ő nékie eddig 
az Helységhbéliektül rész szerént Kész Pénzben, rész szerént pediglen 
Gabonában fizettetett, a Veprováczy Kösséghel máss általlyában való és 
ez után Kész pénzel fizetendő Contractusra lépni akart volna, az nevezett 
Egész Veprováczy Kösségh fellebb említett Tisztelendő Plébánus Úrral 
Trsztyánszky Imrével közz egyenlő és szabad akaratbul illyen meg Egye
zésre és e következendő Punctumokra szállott légyen, úgy mint

Először: A mely Colonicalis Sessio a Kegyes Urbariális Regulatio 
szerént az Helységhbéli Plébánusnak ki adattatott és melynek minden 
némű Művelésére 's Munkájára eddig a Kösségh Köteleztetett, ez után 
azon egy Sessionak Művelésére és Munkájára a Kösségh Kötelesztetni 
nem fog; Hanem ugyan azon egy Colonicális Sessionak minden némű 
Munkájáért 's annak az ő Művelésének ki váltásáért altallyában az 
Helységhbéli Plébánusnak Esztendőnként Kész Pénzben Harmincz Hétt, 
az az 37 Forintokatt és 50 pénzekett az Helységh le fizetni köteles lészen. 
Nem külömben

Másodszor: Eddig volt Esztendőbéli fizetésnek helyében, melyért 
eddig minden Párr Ember egy csirkéit, egy Posonyi Mérő Kétszeress 
Búzátt, fél Posonyi Mérő Tavaszitt és 50 pénzekett Esztendőnkéntt adni 
Köteles voltt, ez után ugyan Esztendőnkéntt minden Házassághban lévő 
párr Ember az Helységhbéli Pélbánusnak semmitt egyebeit, hanem egy 
forintot és 30 pénzeket oly móddal és Conditióval köteles lészen, hogy 
az Házass több vagy kevesebb Párok száma szerént, minden Angariára 
avagy fertály Esztendőre járandó résztt és fizetést, ugyan minden fertály 
Esztendőben az Helységhbéli Plébánusnak minden hátra maradás nél
kül meg fizetni az elől járók és az Helységh Bíráy kötelessek legyenek; 
Mely Kötelességheknek Viselésértt viszont az Helységhbéli Plébánus a 
Lajstrombann fel vevendő és fizető Párokbul 15 Párokatt Esztendőnként 
ki fog hadni és ezen ki hagyatandó 15 Pároktul járandó fizetésit oda fogja 
Engedni, Úgy



Harmadszor: Eddig volt Esztendőbéli Deputatum, úgy mint: 10 öli 
Tűzre való Kemény fa, 5 akó Bor avagy 10 forint, 132 funt Tehén húss, 
100 funt Soó, 40 funt Fadgyú, 15 icze Vaj, 1 Sertés avagy 6 forint. Ez után 
is föntt marad és Esztendőnként illyen képpen fog az Kösséghtül az 
helységhbéli Plébánusnak fizettetni és így

Negyedszer: Ezen Contractus mind a kétt részrül az O Köte
lező Erejét az mostan folyó 1787-dik Esztendőnek Januáriusnak 
első napjátul fogva vévén, ugyan ezen O Erejében mind addig meg 
marad, méglen ezen Contractusra lépő mostani Tisztelendő Plébánus 
Úr Trsztyánszky Imre ezen Veprováczy Helységhben a Plébánusbéli 
Hivatalit viselni fogja. /:Úgy mind azon által, ha minden Plébániáknak 
Országhos és Közönséghes Regulatioja elébb és hamarább nem követ
keznék:/ Úgy hogy az említett mostani Plébánus úrnak Successora 
ezen Contractusnak meg tartására ne köteleztessék, hanem Szabad 
légyen annak akár ugyan ezen Contractust a Kösséghel egyezvén meg 
erősíteni, akár máss újabb Contractusra lépni, akár pediglen a Réghi 
fizetésit, mely a' második Punctumban világosan ki tétetik, teczése 
szeréntt meg tartani.

Mind ezek egyenlő és közz meg egyezésből illyen Kötelességhek 
alá vétettvén, hogy mind a kétt részrül annál hitelessebb, nagyobb és 
bizonyossabb erőben állandós képpen meg maradgyanak, Nevünknek 
alá írásával és Helységhünk élő Pecsétyével meg erősíttetett Contractualis 
Levelünkett ki adgyuk. Veprováczon Januarius Holnapnak 13-dik nap
ján 1787-dik Esztendőben.

Füstöl Ferencz Bíró 
Mészáros Imre Eskütt 
Fankó Istvány Eskütt 
Sáffrány Mártony Eskütt 
Zóki Istvány Eskütt 
Juhász Ádám 
Gálik Paál
Futó János és így az egész Veprováczy kösségh 
Trsztyánszky Imre Veprováczi Plébánus
Csepreghy Albert említett Veprovácz Helységhnek eskütt Nótáriusa 

által
Coram me Georgio Vacrek (?) Camerali Spano Local.

(Jegyzet -  Veprovác, 1787. január 13. KÉL. I. Pléb. ir. Veprőd, 1787. Eredeti kontrak
tus eredeti aláírásokkal és négy pecséttel.)



7. A Királyi kamara úrbéri kontraktusa Veprovác kamarai jobbágyfaluval

Urbarialis Contractus

Melly Királyi Kameralis Zombori Uraság részéről, a másik részről 
pediglen Tekintetes Nemes Bács Vármegyében hellyheztetet, és emlétet 
Zombori Uraság Tisztartóságához tartozandó Veprovacz Helységnek 
Lakossai között következendő Urbarialis köteleségek végett, Három esz
tendőre, úgy mint 1-ső novembertől 1801 fogva, utolsó októberig 1804, 
hogyha azon három Contractualis Esztendők alatt, a' mostani Bácskai 
Kameralis Jószágok folytatása meg nem változta tik, a Törvényes Bizony
ság jelenlétében fölyebb való Ratificatiora tétetett, úgy mint

Először: Hogy ezen Kameralis Uraság a Terhviselő Jobbágyait maga 
erejében meg tarthassa, és e mellett a maga Gazdaságait is folytathassa, 
meg tart magának ezen Contractualis három esztendőnek elfolyása 
alatt, hatsak ezen idő közt, a mint már fölyebb emlétetett, ezen Bácskai 
Kameralis Jószágok folytatása végett valamelly intézés elő nem járand, 
minden egész Sessiotól esztendőnként in Natura 26 6/8 Vonyóst, vagy 
pediglen ezek helyet 53 4/8 Kézi Robottokat /:ide rekesztvén a Hoszszu 
Fuárt is, minden Sessiora 1 4/8 kézit számlálván:/ a' többi 52 Kézi Robot
toknak meg válttságát pediglen 10 krajczárával számlálván meg engedi, 
és úgy a Fél helyes Jobbágyoknak felét, a Fertályosoknak pedig negyed 
részét.

Másodszor: Minthogy nagyobb része a Házas Zselléreknek vagy 
Kereskedőkből, vagy Mesteremberekből, vagy pedig Szolgákból és 
Pásztorokból állana, és ez okra való nézve az illyetén Zsellérek keres
kedéseknek 's mesterségeknek folytatásában, és Gazdáj oknak téjendő 
szolgálatyokban káros hátramaradás nélkül Robbottyokat meg nem 
tehetnék, ezek tehát 18 Kézit kitett Contractualis áron, mindegygyikét 10 
krajczárával számlálván, fizetni kötelesek lészen.

Harmadszor: A házatlan Zsellérek, akik másoknak Házokban laknak, 
12 Kézi Robottjokat 12 krajczárával számlálván, mindegygyiket kifizetni 
tartozzanak.

Negyedszer: A Lakossok és Zsellérek által Füst pénznek fizetése, 
úgy a Lakossok által a Victualéknak meg válttsága, nem külömben a 
Materialéknak megadása, a Fizetéseknek Terminusai végett, minthogy 
az Urbáriumban ezek elegendőképen foglaltattnának, azért az Urbarialis 
Rendelések mellet, itt is meg hagyatattnak; a Robotoknak pediglen meg 
váltását a Lakossok és házas Zsellérek hasonló hat holnapi Terminusra, 
úgy mint Szent György Napra felét, a többit Szent Mihály napra esz-



téridőnként kötelessek légyenek, magának mindazonáltal az Uraság meg 
tartván azokat, a kik az adózásaival Szent Mihály napra eleget tenni nem 
akarnának, vagy nem tehetnének Exemtióval ugyan az Uraság által fog
nak kinszerétettni, e' több módbéli pedig intésének hasznát tapasztalván, 
a mostani tett Contractustól elállani, és a nehéz fizetőkkel, a vagy fize
tésre elégtelenekkel Restantiajokat Robotokkal ki szolgáltattni.

Ötödször: Ami a Lakossokat, vagyis más házokban lakozó Zselléreket 
illeti, mivel ezek nem állandók, 1-ső Novebertől fogva az Uraság Ispányai 
által az Hellység Elöljáróinak jelenlétekben öszve iratassanak, és ő tőlök 
azon öszve írás után, fönt ki tett... 3-dik Punctum szerént a Robottoknak 
meg váltandó ára bé szedessék.

Fönt jegyzet kötelességek szerént a Veprovaczi Hellység Lakossai 
ujjonnan el készült házoknak és földeknek nevenként való Conscriptioja 
szerént adózni fognak esztendőnként, úgy mint.

A Robottokban vonyós kézi 
Robottok

114 Sessioktól 26 6/8 vonyóst számlálván 3049 16/32

vagy ezek helyett 53 4/g kézit 6099

Summa 3049 16/32 6099

Kész Pénzben forint kr.

269 Lakossok, és 56 Zsellérek öszveséggel 325 
házoktól 1 forintjával 325

114 Sessioktól Urbarialis Victualéknak meg válsá
gáért minden Sessio 51 krajczárával 96 54

Ugyan azon 114 Sessioktól Robottoknak meg vált- 
ságáért minden Sessiótól 52 kézi munkát szám
lálván, Summában tehát 5928 Robotokat 10 
krajczárával

988 -

56 Házas Zsellérektől, mindeniktől 18 számlálván 
öszveség-gel 1008. Robottokat 10 krajczárával 168 _

Summa VVSi 54

Valaminthogy Veprováczi Kameralis Hellység Lakossai önként
föllyebb jegyzett kötelességeket magokra válalták, úgy nem külömben 
ezen Uraság részéről bizonyossá tétetődnek, hogy ő tőlök se több Robot-



tok in Natura, se pediglen azoknak pénzbéli váltság nagyobbitása az 
Uraság által nem kivántattnak.

Mellynek nagyobb erejére és hiteléért ezen mind a két részről alá írott, 
petsételtt Contractusok 4 Exemplárisban ki adattnak. Apatinban 1-ső 
Novemberben 1801.

Holics Tamás
Kameralis Tisztartó P. H.

Gálik Istvány bíró
Zóóky Istvány eskütt
Vargha János eskütt
és úgy az Egész Veprováczy Közösségh

(Jegyzet -  Apát in, 1801. november 1 .1. A. Sombor. Zb. Urb. Veprovác, 1801.)

A közlés során a két Bács vármegyei tisztségviselő tanúsító aláírását 
elhagytam.

Eredeti úrbéri kontraktus eredeti aláírásokkal, pecsétekkel.



Adalék Madaras község újratelepítéséhez

A török hódoltság alatt Bodrog vármegye egyike volt a legtöbb kárt 
szenvedett vidékeknek. Nemcsak falvai és magyar lakossága pusztult 
el, hanem földje is elvadult a másfél évszázados pangás idején. A török 
kiűzése után az állami és a földesúri érdek megkövetelte a falvak egy 
részének újratelepítését, amely a teljes XVIII. század folyamán tartott. 
Az újratelepítések történetének utolsó szakaszában került sor a közép
kori mezőváros, Madaras újratelepítésére 1787-ben, amelyet a vármegye 
egyik legnagyobb birtokos családja, a borsodi Latinovits család végzett 
el.

A mai Madaras a középkorban többnyire Bodrog megyéhez tartozott.37
A Magyarországra a tatárjárás után betelepülő kunok, mint szin

te a teljes Bodrog megyében, így ezen a vidéken is megtalálható vol
tak. A korabeli falvak lakosai -  noha ez a vidék az ország egyik legnépe
sebb megyéje volt -  nem tudták teljes határukat megművelni, sok volt a 
legelő, ezért szinte valamennyi falu határában az ekkor még nomád 
kunok legeltettek. Eleinte nem voltak tartós településeik, később azon
ban már kialakultak a kunok szállásai is, így történhetett, hogy Madaras 
falut 1377-ben Köncsög kunkapitány birtokaként említik.38 Köncsög fia 
volt Madarasi Tompa László, aki viszont Tompa község névadója volt.

Madaras faluról 1406-ban is van említés, sőt 1439-ben már oppidium- 
nak, azaz mezővárosnak nevezik egy okiratban, ami azt jelenti, hogy je
lentős település volt.39

A várost 1411-ben Zsigmond király (1387-1437) egyik hadvezére, az 
olasz Ozorai Pipo40 szerezte meg, de Albert király (1437-1439) 1439-ben

37 1520-ban a Csongrád megyei adólajstromban sorolják fel. Csánky Dezső: Ma
gyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Bp. 1890-97,1913, 1941, Bodrog vm. 
191.

38 Kőhegyi Mihály-Solymosné Göldner Márta: Madaras története az őskortól az újrate
lepítés befejezéséig. Baja, 1975. Bajai Türr István Múzeum kiadványa, 8.

39 Csánky D.: Magyarország történelmi... 190.
40 Kőhegyi-Solymosné: Madaras története... 10.



elzálogosítja Hunyadi Jánosnak és János testvérének Halas, Szabadka és 
Tavankút mezővárosokkal együtt. Mátyás király (1458-1490) után fiáé, 
Corvin Jánosé, majd a Hunyadi rokon Dengelegi Pongrác családé.41

A falu a török időkben is él, bár lakói már nem magyarok, hanem 
kivétel nélkül balkáni szláv-vlah keverék nép. Az adóköteles háztartások 
száma (44) alapján azt mondhatjuk, hogy a környék egyik legnépesebb 
faluja volt.42 Jelentőségét növelte, hogy határában a török palánkvárat 
épített, amelynek célja főként a felső-magyarországi végváriak portyázá
sainak megakadályozása volt. Ezért jelentős haderőt, főleg lovasságot ál- 
lomásoztattak a várban. A palánk építésének pontos idejét nem ismerjük, 
lehetséges, hogy már a 15 éves (1591-1606) háború vége felé állt, doku
mentáltan azonban csak 1612-től ismerjük a vár zsoldjegyzékét. Az utolsó 
adat 1631-ből való, de ez a dátum nem azonos a palánk megszűnésével.43

A XVII. század a teljes leépülés százada, a török uralom mindent 
tönkre tesz, elsorvaszt, a század végére a falu is eltűnik. Madaras határa 
kb. 100 esztendeig pusztaság.

A fordulat a XVIII. század közepe táján következik be, amikor 
Latinovits Péter, Bács vármegye alispánja 1740-ben megveszi Madaras 
pusztát akkori tulajdonosától, Osztoriczky Jánostól, majd 1751-ben erre 
királyi adományt szerez.

A puszta betelepítése, falu létesítése még sokáig nem merül fel az új 
birtokosoknál, minden bizonnyal bérbeadás révén hasznosították még 
évtizedekig. Például a szomszéd községbeliek, az almásiak is bérelték 
határát, legalább egy évtizedig. A bérlet 1786-ban járt le.44

1779-ben meghalt a birtokszerző Latinovits Péter, a bérlet lejártát 
követően pedig özvegye és fiai abban állapodnak meg, hogy a határt 
felosztják egymás között. Felét az özvegy, a másik felét pedig a négy 
fiú használja. A felosztásra egy pártatlan bizottságot kértek fel, amely a 
felosztást elvégezte. A megállapodás azonban sohasem ment foganatba, 
mert kiderült, hogy Latinovits Péter végrendeletében azt rendelte, hogy 
Madaras puszta maradjon egészben.45

Minthogy ez ellen nem lehetett semmit sem tenni, az özvegy és a test
vérek érdeke az volt, hogy falut hozzanak létre. Hamar, még 1787-ben

41 Kőhegyi-Solymosné: Madaras története... 11-12.
42 Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben. 

Szeged, 2008.139.
43 Hegyi Klára: A török hódoltság várai és várkatonasága. Bp. 2007. História, MTA Törté

nettudományi Intézete, II. 965-967.
44 Kőhegyi-Solymosné: Madaras története... 33.
45 Kőhegyi-Solymosné: Madaras története... 34.



megállapodtak egy Szalay István nevű emberrel, aki vállalta, hogy a lete
lepülő családokat elhelyezi a földmérők által kimért telkekre.

Az elhelyezés gyorsan folyt, mert 1787-ben már betelepültnek neve
zik a falut, ahol a szabályos, mérnökileg kijelölt utcákban 300, nemsoká
ra pedig 400 ház áll.46

A falu lakossága gyorsan nő, Körmendy István plébános szerint 1792- 
re már 2169 fő,47 és 1803-ban is csak nagyon kis növekedést mutat: ekkor 
2290 a falu lakosságának a száma. Körmendy plébános szerint a néme
tek száma 1792-ben 1308, ami ha igaz lenne, a lakosság túlnyomó többsé
gét adná, de ez az adat téves, mert a németek aránya sohasem volt több 
mint az összlakosság 10-12 %-a. A helyes szám 225 fő volt, miként ezt az 
1803-as megállapítás tartalmazta.48

Azt, hogy a lakosság honnan érkezett, kevéssé ismerjük. Általában úgy 
jelölik meg, hogy nagyrészt Felső-Magyarországból érkeztek magyar és 
szlovák családok vegyesen, főként Nyitra és Pest megyéből, a sváb csalá
dok pedig a korábban betelepült környékbeli falvakból.

A felső-magyarországi származás persze nem volt közvetlen, hanem 
több, közbülső állomást érintett. A telepesek lassan húzódtak északról 
dél felé. Jánoshalma, Mélykút és Kecel lakosságának ismeretében állít
hatom, hogy jó néhány család innen költözött Madarasra, és róluk több
nyire tudjuk, hogy felső-magyarországiak, miként a német családok sem 
a német birodalomból, hanem főként Hajós, Nemesnádudvar, Vaskút és 
Kerény falukból jöttek.49

Az egyes családok konkrét származási helyét, vagyis azt a falut, 
ahonnan jöttek, nemigen tudjuk, de egyes esetekben, a Madarason ka
pott ragadványnevükből következtethetünk származási helyükre. Ne
vezték Madarason az Antóni családot „Ketzely"-nek is, és ők valóban 
onnan érkeztek, mint ahogyan a Babinyecz család is. A Hornyákokat 
nevezték „Jankay"-nak is, a Kalmárokat „Pécskay"-nak és az egyik Kovács 
családot pedig „Turay"-nak, nyilvánvalóan azért, mert onnan származ
tak. Voltak és vannak olyan családnevek is, amelynek eredetijét már nem 
ismerjük, mert eleve Bajcsynak, Bajainak, Hartyányinak, Körmendinek, 
Kőszeginek, Ölvedinek vagy Sallainak hívták őket, az után a helység 
után, ahonnan eredetileg jöttek A Tósakiaknak valószínűleg szintén nem 
ez volt az eredeti nevük. Ezt a nevet nyilván Vázsony faluban (Veszprém

46 Kőhegyi-Solymosné: Madaras történ ete.35.
47 Kőhegyi-Solymosné: Madaras története... 42-43.
48 Kőhegyi-Solymosné: Madaras története... 44.
49 Sövény Mihály: Madaras német lakosságának leszármazása 1787-1825. Kézirat, a 
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megye) ragasztották rájuk, ahová eredeti származási helyükről, Tósok 
faluból (ma Ajka városrésze) települtek át, mint ezt egy fajszi anyaköny
vi bejegyzés tanúsítja, amikor 1736. január 14. napján a Vázsonyból való 
Tósaki János házasságot kötött Csere Ágnessel, Csere Péter leányával.50

Ötven esztendővel később aztán egy Tósaki, pontosabban Tósaki 
András és felesége Seregi, alias Fodor Erzsébet Madarast választotta 
lakóhelyéül.

Tudni kell ugyanis, hogy a XVIII. századi belső migrációra az volt a 
jellemző, hogy az áttelepülők nem közvetlenül származási helyükről jöt
tek a török hódoltság alatt szinte elnéptelenedett Bácskába, hanem előbb 
eredeti lakhelyükhöz közelebbi településeken éltek, majd kedvezőbb 
lehetőségeket látva települtek tovább. Általában az a felfogás uralkodik, 
hogy a Bácska betelepülésére Felső-Magyarországból érkezett telepe
sek elsőként a Mátra alján lévő falvakban állapodtak meg és innen jöttek 
tovább.

Ilyen mátraaljai település volt Sári falu is, amely jelenleg Dabas vá
ros része és arról nevezetes, hogy sok családot bocsátott ki, akik tovább 
vándoroltak dél felé.

1787-1788 telén, valószínűleg szinte egy időben keletkezett az a két 
levél, amelynek egyikében a madarasi elöljáróság mentegetődzik a Bács 
megyei alispánnál azért, mert nem tud 22 hosszú fuvart kiállítani Újvi
dékre, szénaszállításra. Indokai szerint ugyanis az újtelepes gazdák nagy 
része nem tudta még elhozni eredeti lakhelyéről a lovak téli takarmá
nyát, ezért visszatértek régi falujukba és télen feletették.51

Azt, hogy a gazdák igazat mondtak, bizonyítja Horváth Ignác nótá
rius által Pest megyéhez címzett másik levél, amelyet 23, Sári faluból 
Madarasra költözött család nevében, valószínűleg 1789-ben írt, és szó 
szerint a következő:

Tekintetes Nemes Vármegye, nekünk Kegyes jó Urunk

Mélly alázatossággal járulunk és folyamodunk Tettes Nemes Vármegyéhez és 
jelentvén alázatosan álapotunkat.

Hogy múlt 1788-dik Esztendőben Saári Helységbűi Tettes Nemes Bács 
Vármegyében Madarass nevezetű helységben Lakóul le költöztünk és minden 
némű adózásinkat elegendő Képpen meg tettük ugyan Saári Helység Birájának 
mindezekrül meg is fizettünk elemben az telelésre Kintelenétettünk ismét fól-

50 Fajszi Róm. Kath. Egyházközség Házasultak anyakönyve.
51 Kőhegyi-Solymosné: Madaras története... 40



menni Saáriba, mivel takarmányunk oda maradott ezen okokra nézve Saári 
Helység ismét pro 1789. Esztendőre is minden féle esendő adózásokat meg 
akarja rajtunk venni, nem külömben még az öreg vett Hajónktul is /'.melyen O 
Fölsége számára repartiált Szénánkat vittük essendő fizetést kívánnak az Hajó 
pedig Saári Helységhnek jóvára és hasznára meg maradott nekünk pedig semmi 
hasznunk benne.

Mely iránt is Tettes Nemes Vármegyének alázatosan azon essedezünk, hogy 
bennünket Kegyes Attyai Protectiojával ez illyetén adózástul megmenteni 
méltóztattnék.

Mely Kegyes gratioját és Resolutioját Tettes Nemes Vármegyének buzgó 
imádságunk által meghálálni el el nem mulattyuk.

Tekintetes Nemes Vármegyének
Legkisebb fő  hajtó Szolgái Madaras Helység lakossai.52

A kérvény értékét nem csak az jelenti, hogy megerősíti a madarasi 
elöljáróság szavahihetőségét, hanem azt is, és talán ez a fontosabb, hogy 
a melléklet tartalmazza a Sáriból érkezett 25 családfő nevét is, a felesé
gek nevét is. HORVÁTH PÁL; PIVARCSI SEBESTYÉN és Szabó Ezsébet; 
PIVARCSI JÁNOS és Kecskés, Richli, Klavina Judit; BARTOS ANDRÁS 
és Garajszki Judit; BARTOS MÁTYÁS; VARGA ANDRÁS és Pintér Mária; 
PELIKÁN JAKAB és Csesznék Judit; PELIKÁN MÁRTON és Drozdik, 
Kecskés Anna; RABCSÁK JÓZSEF és Szűcs Mária; SUHAJDA JÁNOS 
és Szüdi, Szűcs Anna; GOGOLÁK JÁNOS és Slezák Katalin; JELENEK 
JÁNOS és Porudna, Paradnyi Judit; VOLENTER IMRE; VOLENTER 
MÁTYÁS és Bánik, Jurinek Veronika; ZSOLNAY ÁDÁM és Buntsák 
Erzsébet; MARTSEK GYÖRGY és Farkas Judit; PARACZKI (PURUCZKI) 
GYÖRGY és Csipkár Anna; SZABÓ JÁNOS; KURTAMÁRTON és Drozdik 
Mária; BONA JÁNOS; VALENT JÁNOS és Tuska Anna; GARAISZKY 
JÁNOS Hrusztina, Urbán Ilona; GARAISZKY MIHÁLY és Ódor Éva.53

Az 1715. évi összeírásban, amellyel az egész ország lakosságát írták 
össze, Sáriban a fenti nevekből csak a Pelikán és a Kurta vezetékneveket 
találjuk, illetve van egy ritkábban használt Gajárszki név is, ezt a hang- 
átvetéssel keletkezett nevet időnként valóban használtak a Garaiszki 
helyett, de a kettő biztosan azonos.54

52 MÓL. A Latinovits család levéltára, 1788. évi iratok. A levél fénymásolatát dr. 
Pencz Kornél bocsátotta rendelkezésemre, amiért ismételten fogadja köszönetemet.

53 A feleségek nevei nincsenek a levélen, azokat a Sári és a Madarasi Róm. Kát. Egy
házközség kereszteltek, házasultak és meghaltak anyakönyvei alapján állítottam össze.

54 MÓL. Conscriptio regnicolaris anno 1715. Lad. CC. No. 2. Frustra 2.



A Sári és a Madarasi Római Katolikus Egyházközségek adatai
nak egybevetéséből aztán kiderük hogy az 1788-1789. évi telelésből 
nem minden család jött vissza Madarasra, bizonyára nem találták meg 
számításuksukat, ezért régi lakhelyükön maradtak, de voltak olyanok is, 
akik csak néhány év múlva tértek vissza régi hazájukból az újba. Mind
erre a Sáriban keresztelt gyermekek alapján következtethetünk. Suhajda 
János, Marcsek György és Pelikán Márton még 1791-ben is keresztelnek 
gyermekeket Sáriban, de később ismét Madarason találhatók.

Nem jött vissza: Jelenek János, Kurta Márton, Gogolák János, Zsolnai 
Adám, Volentér Mátyás, Volentér Imre, Pivarszki (Pivovarszki) János és 
Pivarszki Sebestyén.

Az anyakönyvekből azonban másra is lehet következtetni. Kiderült, 
hogy eredetileg nemcsak a teleltetésre visszament 23 család jött Sári falu
ból, hanem sokkal több. Ez a 16 család is: BARTA MIHÁLY -  Lébó Erzsé
bet, BARTOS ISTVÁN -  Hollósy Rozália, BONA JAKAB -  Haraszti An
na, BEDNARIK JÁNOS -  Benkovics Ilona, GRACZA GYÖRGY -  Szmerk 
(Szömörcsök) Katalin, GRACZA MÁRTON -  Nemesek Mária, LACZKÓ 
JÁNOS -  Garajszki Erzsébet, TARY MÁTÉ -  Herbák (Hebács) Kata
lin, TURCSÁNYI JÁNOS -  Szabó Erzsébet, KUCZI ANDRÁS -  Bernád 
Mária, MARCSEK MÁRTON -  Nemesek Éva, SIKARY MIHÁLY -  
Pelikán Judit, CHOVANYEC PÉTER -  Bajusz Anna, RAPCSÁK MIHÁLY
-  Bednarik Erzsébet, ZATYKÓ JÓZSEF -  Petrányi Judit, VARGA JÁNOS
-  Garajszki Judit.

Az anyakönyvek szerint ugyancsak Sáriból származnak a Fortzek, 
Kálvin, Kanyó, Podoba, Rábai és Slezák családok is.

Nem családostól jött Madarasra Harnos Pál, hanem Sáriból ide nősült 
és itt is maradt, miután 1794. január 24-én házasságot kötött Tóth Kata
linnal. Talapka János 1791. november 13-án vette feleségül Sáry Borbálát, 
de nem maradt Madarason, hanem eredeti lakhelyére vitte feleségét.55

Aki ismeri Madaras jelenlegi lakosságát, láthatja, hogy több mint 200 
év után most is jelentős számban élnek a Sári faluból jöttek leszármazot
tai a községben, ami azt is jelenti, hogy őseik jól választottak, amikor vál
lalták az új hazában való letelepedéssel járó minden nehézséget, és meg
felelő életfeltételeket teremtettek leendő utódaiknak.

55 Mindkét házasságkötés a Madarasi Róm. Kát. Egyházközség házasultak anya
könyvében található.



Balla F e r e n c  -  Balla I s t v á n

Bezdán falu mezővárossá 
nyilvánításának története56

Az 1699-ben kötött karlócai béke értelmében a régi Magyarország 
területéből csupán Temesköz maradt török kézen. Az utóbbi később, 
1718-ban szabadult fel. Ezzel a hódoltság kora a mai Vajdaság területén 
lezárult. Új korszak következett, a Habsburgok kizárólagos uralma alatt.

A mai Vajdaság területének lakossága igen gyér volt. Újból meg 
kellett hódítani a gazdagságot ígérő földet. Puszták, mocsarak és lápok 
terpeszkedtek mindenütt. A gazdálkodás megkezdéséhez munkaerőre, 
dolgos emberekre volt szükség. A törökök kivonulása után mindjárt meg
kezdődött a lakatlan, szabad területek szervezett betelepítése. A bécsi 
udvar németeket, egyes magyar földesurak pedig magyarokat, szlová
kokat és ruszinokat telepítettek le. Emellett állandóan folyt a szerbek és 
a románok bevándorlása is. Az országgyűlés törvénnyel biztosította az 
országba telepített földművelőknek és kézműveseknek a több évi állami 
adómentességet. A benépesítéssel teljesen átszíneződött a mai Vajdaság 
területének a török hódoltság előtti etnikai térképe, a magyar ajkú lakos
ság elvesztette abszolút többségét.

1742 őszén a Magyar Királyi Kamara újratelepítette Bezdán falut. Az 
úgynevezett szabadon menetelő jobbágyok áttelepítését Losonczi József 
szervezte meg. Hatvan római katolikus vallású magyar család érkezett 
Tolna, Baranya, Veszprém és Somogy vármegyékből a Bezdán-pusztára. 
A telepesek gyalog, szekéren és dunai tutajokkal jöttek az új hazába. 
Bejárták Bezdán-pusztát és arra a következtetésre jutottak, hogy annak 
legmagasabb része a Bezdán Víz bal partjától keletre terül el. Úgy ítél
ték meg, hogy a jövendő falutól nyugatra, a Dunáig terjedő, folyó és álló 
vizekben gazdag, mocsaras határrész állattenyésztésre és halászatra, míg 
a keleti határrész fölművelésre lesz alkalmas. Szemmértékkel megállapí
tották, hogy a puszta legmagasabb része a Kolluthot Apatinnal összekötő 
országútiul párhuzamosan halad. Az út mellett építették fel első lakóhá

56 Irodalom -  Dr. Balla Ferenc: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig. Tóthfalu, 1993.



zaikat. A falakat fonóvesszőből, a tetőt pedig nádból, szalmából vagy szé
nából készítették. A tapasztott falú házakat fehérre meszelték. Megépült 
az Öreg utca (a mai főutca), majd hamarosan a Kolluth utca is. A falu 
vezetősége elrendelte, hogy az újonnan érkező telepeseknek a mai Gólya 
és a Kolut utca közötti területen kell építkezniük, mert az még mindig a 
magasabban fekvő földterülethez tartozik. Megkezdődött a Zombori, a 
Puszta, majd az Újvári utca építése (e falurész tengerszint feletti magas
sága 88,0-89,0 m). Mivel a meglévő utcákat tovább építették déli irányba, 
ahol már kissé alacsonyabb volt a terület (a tengerszint feletti magasság 
87,0-88,0 m), létre jött az Alvég. A tőle északra fekvő falurészt Fölvégnek 
nevezték. A Zombori utca és az Újvári utca déli végénél a földterület már 
vizenyős, mocsaras volt. A ma Kotyornak nevezett déli falurésznek van 
a legalacsonyabb fekvése (a tengerszint feletti magasság 84,0-85,0 m). A 
bezdáni utcák girbegörbék lettek, mivel mérnöki segítség nélkül a puszta 
magasabb részein épültek, ahol a legalacsonyabban és a legmagasabban 
fekvő építkezési terület közötti különbség 4-5 m is volt.

1743. április 24-én, Szent György napján, a Bezdán Víz bal partján már 
álltak a legszükségesebb középületek. A szilárd anyagból épült, nádfe- 
deles plébánia és iskolaépület, valamint e kettő közé épített imaház, 
amelynek fonóvesszőből készült falait sárral tapasztották be.

Az említett napon, a lakosság az imaház előtti téren gyűlést tartott, 
amelyen megválasztotta elöljáróit. A vármegyei hatóság részéről jelen 
volt a főszolgabíró is, aki tulajdonképpen felelős volt a gyűlés törvényes 
keretek közötti lebonyolításáért. Ő elnökölt. A megjelentek megválasz
tották a 12 tagú tanácsot (senatus), amelynek megbízatása egy évre szólt. 
A tanácstagok maguk köréből megválasztották a bírót és az öt esküdtet. 
Az esküdtek végrehajtották a bíró rendelkezéseit. Ezek köréből került ki 
a jegyző, a borbíró, a pénztáros, a főbíró (a városkapitány szerepét töl
tötte be a faluban) és az a személy, aki azzal volt megbízva, hogy ellen
őrizze az emberek templomba járását, gondot viseljen a káromkodókról 
stb. A tanácstagok fizetést kaptak.

1743. május 23-án Kretsmarik János adminisztrátor (papi hivatás nél
küli egyházi személy) a megalakult plébánián megkezdte a Kereszteltek 
anyakönyvének vezetését. A falu első plébánosa Házy Pál, aki 1743 júli
usa és 1752 között teljesített szolgálatot, a templomban feleskettette az 
aznapi evangéliumra a falu minden elöljáróját, hogy munkájukat a világi 
törvények, az egyházi előírások és a helyi szokások betartásával fogják 
gyakorolni. (Ezt a gyakorlatot az őt követő plébánosok Bezdánban még 
évtizedekig folytatták.) Ezen kívül vezetni kezdte a házasulandók és az 
elhalálozottak névsorát is. Az első kántortanítónak Király Andrást alkal



mazta, akinek évi fizetése 25 forint volt. Ősszel már megkezdődött a taní
tás az egyházi keretek között működő római katolikus kis(elemi)iskolá- 
ban.

A kisebb bűncselekményekért a falu bírója rótta ki a büntetést. Az egyik 
büntetésfélét kalodába állításnak hívták. E büntetőeszköz két faoszlopra 
erősített deszkából állt, amelynek két szélén egy-egy kisebb, míg köze
pén egy nagyobb lyuk volt. A büntetendő személy fejét a nagyobb, kezeit 
pedig a két kisebb lyukba tette. A mozgást megakadályozó faalkotmány
ban meghatározott ideig kellett állnia. E büntetést II. József, a „kalapos 
király" 1787-ben eltörölte. Abíró deresre húzással is büntethetett. A bűn- 
cselekményt elkövető személyt 1787-ig fa rudakkal, utána pedig szíjak
kal szorították le a fapadra. Ezt követően meghatározott számú botütést 
kapott ülepére. A büntetéseket nyilvánosan, az imaház/templom előtt 
hajtották végre. (Például, ha valaki valamilyen módon megkárosította a 
királyi kincstárt, 12 botütést kapott.) A súlyosabb bűncselekmények az 
úriszék (első fokú uradalmi bíróság, amely a jobbágyak felett ítélkezett) 
elé kerültek. Abíró tiszteletben tartotta az úgynevezett menedék(asylum-) 
jogot. Ez abból állt, hogy ha a gyanúsított vagy az elítélt személy beme
nekült a templomba, akkor, amíg ott tartózkodott, nem lehetett semmi
lyen bántódása.

A telepesek nem lettek örökös jobbágyak, hanem szabadon költöző, 
robotra nem kötelezhető szerződéses bérlők, 360 forint évi bért fizettek 
a Magyar Királyi Kincstárnak, mint földesúrnak a falu határát képező 
Sterbácz, Paka, Merkopja és Bezdán pusztákért. A magyar nyelven írt 
telepítési szerződés tartalmazza a telepesek jogait és kötelezettségeit. 
Annak ellenére, hogy a dokumentum értelmében Bezdánban csak római 
katolikus magyar ajkú családok telepedhettek le, nyolc évvel később ezt 
már más nemzetiségű családok is megtehették. A kocsma jövedelme 
Szent Mihály napjától Szent György napjáig a falu pénztárát illette meg. 
A telepesek csak nyolc év után költözhettek el más helységbe. Házaikat 
és szőlőföldjeiket csak bezdániaknak adhatták el. Bért kellett fizetni a 
dunai vízimalmokért és a boltokért is.

A földművelés mellett a falunak fontos gazdasági ágazata volt az állat- 
tenyésztés és halászat is.

A falu legfőbb jövedelme a gabona eladásából származott. Mivel a 
lakosok vállalták, hogy házaikat szilárd anyagból építik és kertészettel is 
foglalkoznak, a kincstár öt évig részben elengedte a természetbeni köte
lezettségeiket. A dézsmát és a kilencedet csak a 3. és az 5. évben kellett 
leadniuk, amit a bajai és az apatini kincstári magtárakba szállítottak. Öt 
évig mentesültek a földadó fizetése alól. A szőlőföldek hét évig voltak



adómentesek. A földbérlők legtöbbje tartott lovat, jármas ökröt és tehe
net. A napszámosoknak aprójószágaik voltak.

1746-ban a faluban két személynek volt nemesi rangja. A 171 és fél 
adófizetőnek volt 83 ökre, 110 jármas lova, 74 fejős tehene, 11 borjúja, 66 
disznója, 55 kecskéje és birkája, 3 méhkasa, 446 pozsonyi mérő búzája 
(1 pozsonyi mérő = 62,498 liter), 57 pozsonyi mérő árpája, 45 pozsonyi 
mérő cirokja, 19 pozsonyi mérő zabja, 14 pozsonyi mérő szójababja és 
35 pozsonyi mérő törökbúzája (akkor így nevezték a kukoricát). Nyolc
van lakos bérelt földet. A faluban volt 73 napszámos, 4 gabonanyomtató, 
4 pásztor, 3 takács, 3 boltos, 2 varga, 2 kovács, 2 sörkészítő, 1 szűrszabó, 
1 kovács és 3 koldus. Az elöljárók, a nemesek és az egyház szolgái nem 
fizettek adót.

A bérelt földterületet a Duna folyón kívül, még négy folyócska: a 
Vajas, a Bezdán Víz, a Kígyós és a Mosztonga szelte át. A bezdániak nem
csak az említett folyókban, hanem a Sterbácz-patakban is halászhattak. 
Idézünk a telepítési szerződésből: „(...) Tizedszer: A Dunán való halászás 
úgy engedetik meg, hogy annak jövedelméből a Hetedik pénz az Uraságé legyen, 
a Sterbáczy, és Bezdány Fokot pediglen első Esztendőben pedig negyven Forin
tot Esztendőbeli árendát olymóddal tartóznak az Uraságnak fizetni, hogy ezen 
Contractualis Esztendők alatt, azon negyven forint árenda föl nem verettetik.

A telepítés utáni harmadik évben, a mintegy 1500 lakosra -  miként 
említettük -  három takácsmester jutott. Azokban az évtizedekben a 
családok még önellátók voltak, vagyis termelők, gyártók és fogyasztók 
egyidejűleg. A háztartáshoz és az öltözködéshez szükséges legtöbb hol
mit a családfő háza népével maga állította elő. Azok a földbérlők, akik 
nem tudtak gabonatermelő munkájukból megélni, az általuk termelt 
kendert és lent megfonták, megszőtték és a készáruval megjelentek a heti 
és az országos vásárokon. így sarjadt ki a textilipar. A fejlődésnek lendü
letet adott az 1750 és 1763 között letelepedett száz szlovák, cseh és morva 
család. (Körülbelül ötszáz új lakost jelentett.) Később németek, horvátok, 
szerbek és zsidók is érkeztek a faluba, akik -  a németek kivételével, főleg 
vegyes házasságok révén -  aránylag gyorsan elmagyarosodtak.

A Bezdánban letelepült németek nagyobb kedvezményben részesül
tek, mint a lakosság többségét képező magyarok, vagy a többi nemzeti
ségiek. Tíz évig nem fizettek adót. Kaptak háziállatokat és a földműve
léshez szükséges munkaeszközöket, valamint kölcsönt házépítésre. Ha a 
kölcsönt a határidő lejárata után nem tudták, vagy nem akarták visszafi
zetni, akkor azt el is engedték nekik.



A kiváltságos évek letelte után a vármegye közigazgatása elrendelte 
a telepített helységek lakosságának összeírását, hogy a kapott adatok 
alapján kiszámíthassa a helység adókötelezettségét. Az elöljáróság a fize
tendő országos és megyei adó összegét szétosztotta a lakosokra.

A kincstár az 1770-es évek elején 5113 hold szántóföldet, 1770 hold 
rétet és 371 hold kertel járó házhelyet adott bérbe.

A XVIII. század második felében elsősorban a heveny fertőző gyer
mekbetegségek keserítették az emberek életét. Ritkaság számba ment 
az olyan év, amikor a kanyaró (morbilli), vörheny (sarlach), az influen
za stb. nem ragadta el az újszülött gyermekek többségét. 1778-ban az 
elhalálozottak átlagéletkora mindössze hét év volt. Abban az évben 166 
gyermek született. Heveny fertőző gyermekbetegségekben egy éves 
korig meghalt 91,1-3 éves kor közötti 49, 4-9 éves közötti pedig 45 gyer
mek. A születések magas száma miatt a település lakosságnak a száma 
növekedett, a XIX. század végén nyolcezer körül volt.

A XVIII. század második felében az egyes bérek és élelmiszerek árai a 
következő számértékek körül voltak: a megyei főispán évi fizetése 1500, 
az ácsmesteré 15 forint (1 forint 100 dénárt ért). Mivel a kőműves kere
sett mesterember volt, napi bére 50 dénár volt. A kaszás napi bére koszt 
nélkül 25 dénárra rúgott. A közönséges napszámért kevesebbet fizettek. 1 
font (kb. fél kg) marhahús 5, friss szalonna 8, füstölt disznóhús 5 dénárba 
került.

1753-tól 1767-ig a hivatalos orvos a megyében évi 300, a kirurgus (seb
orvos, gyógyító borbélymester) 60 forintot kapott (akárcsak a pandúr 
tizedes, vagy a börtönőr). 1768-ban az orvos évi fizetése 500, a hóhéré 80, 
a kirurgusé 60 forintot tett ki.

A plébános évi járandóságait, amelyeket a mezővárostól kapott, az
1765-ben kötött szerződés rögzítette. Az 1772. évi úrbéri rendezés alkal
mával a plébánia 18 hold szántóföldet és 22 és fél hold kaszálót kapott.

A pozsonyi székhelyű Magyar Királyi Helytartótanács (a királyi vég
rehajtó hatalom gyakorlásának legfőbb központi testületé) rendelettel 
megtiltotta a gyermekgyilkos nők nyilvános megvesszőzését, vagy más 
infamáló büntetés alkalmazását (1769), valamint a teherbe esett leányok 
nyilvános, polgári vagy egyházi büntetését (1781). Elrendelte: az utcára 
kitett kisgyermekeket lelencházakba kell elhelyezni (1790), a gazda, a 
teherbe ejtett cselédjét nem bocsáthatja el szolgálatából, és köteles az 
újszülött felneveléséről gondoskodni (1791).

Bezdánból mind több mezőgazdasági termény és jószág került a heti 
és országos vásárokra. A kisiparosok száma álladóan növekedett.



1756-tól egymás után épültek szilárd anyagból a legszükségesebb köz
épületek: az Uradalmi ház (Domus dominalis, ma a Helyi Hivatal műkö
dik benne), a Szent Simon és Júdás Tádé apostolok tiszteletére megáldott 
római katolikus templom (1846-ban lebontották, helyébe a mai templom 
épült), a plébánia (az 1900-as évek elején átépítették), a falu széli Vám
ház (az épület a mai napig fennmaradt), a dunai Révcsárda (többször 
átépítették, mai alakját 1981-ben nyerte el), a főutcai Uradalmi kocsma 
(ennek helyén a Gólya utca és a főutca sarkán egy kétemeletes épület 
áll), a bezdán-zombori út melletti Csárda, a templom melletti egy tan
termes iskolaépület (1856-ban ennek helyén három tantermes iskolaépü
letet emeltek), amelyben ma a bank működik, a falu környéki erdőkben 
lévő három őrház (jágerház) stb. A dunai rév a falu gazdasági fejlődése 
szempontjából fontos tényezőnek bizonyult. A dunai vízimalmok száma 
elérte a tízet. A faluban két szárazmalom is működött (háziállati erővel 
hajtott, búzaőrlésre szolgáló alkalmatosságok lehettek). A falunak volt 
állandó seborvosa (kirurgusa) és bábaasszonya, akik a lakosság egész
ségügyi ellátásáról gondoskodtak.

A XVIII. század második felében épült egykori Vámház 
(Felv. 2005, a szerzők dokumentációjából)



A XVIII. század második felében Bezdán egy kisebb egyházi központ
nak számított a mai Nyugat-Bácska területén. Ugyanis 1748-ban gróf 
Csáky Pál kalocsai érsek, az egyházkormányzat munkájának megköny- 
nyítése érdekében két esperesi kerületet hozott létre: az északit és a délit. 
A déli esperesi kerület esperesévé Házy Pál bezdáni plébánost nevezte 
ki. A század végén az esperesplébános már kanonoki tisztséget töltött 
be. A bezdáni plébánosok a XIX. század második évtizedének közepéig 
jelentős szerepet töltöttek be az egyházi intézmények létrehozásában 
a kalocsai egyházmegye területén. Például Házy Pál esperesplébános 
nevéhez fűződik a kúlai (1749), magyarkanizsai, topolyai (1750), apatini, 
dunabökényi, nagybaracskai (1751), doroszlói, nemesmiliticsi (1752) stb. 
plébániák megszervezése.

A bezdáni templom és plébánia kegyura a kincstár volt. A kegyúr- 
ság (patronátus) intézményét a pápa a legrégibb időktől engedélyezte. 
Kegyúr lehetett, aki telket adott a templomépítéshez, templomot épít
tetett és anyagilag hozzájárult annak fenntartásához. Ezáltal a kegyúr 
jogot szerzett az egyházközség pénztárának ellenőrzésére. Ha a kegyúr- 
ságot földbirtokos vállalta el, a templom falára kiírattathatta a nevét és 
kifüggesztethette címerét, az egyházi körmenetekben a legfőbb helyen, 
mindjárt az oltáriszentséget vivő pap után haladhatott stb.

Huszonnyolc évvel Bezdán újratelepítése után, a falu elöljárósága elér
kezettnek látta az időt arra, hogy kérje a falunak, mezővárosi rangra való 
emelését. A mezővárosi státus elnyerésével azt remélte, hogy a telepü
lés lakossága megszabadulhat számos tehertől, például a katonaság téli 
elszállásolásának és élelmezésének kötelezettségétől. Kaszárnyák híján 
a katonaságot lovaival együtt a falusi adózó nép hajlékaiban, istállóiban 
szállásolták el. Egy-egy háztartásra egy vagy több katona jutott. A fegy
veres erő személyzetének és poggyászainak a régi helyről az új szállásra 
szállításához magának a lakosságnak kellett lovas fogatot biztosítani. 
E kötelezettség termelőhónapokban a földbérlők mezei munkáját hátrál
tatta, télvíz idején pedig -  a földutak siralmas állapota miatt -  állatait 
csigázta el, és szekereit tette tönkre. Az anyagi veszteségnél talán még 
jobban keserítették a földbérlőket a beszállásolással járó napi súrlódá
sok; gyakran támadtak viták az ellátás körül; az együttélés, az erkölcs
telenségnek is melegágya, folytonos nyugtalanságot okozott a házban. 
A szállásosak mindaddig ott élősködtek, amíg más helyre nem indította 
a katonaságot a felsőbb parancsnokság. A falu elöljárósága a mezővárosi 
státus elnyerésével még több olyan jogot kívánt megszerezni, amelyek
kel a leghathatósabban meggyorsíthatja a helység gazdasági fejlődését.



Ezek közül a legfontosabb jog, az évenkénti, négy országos vásár meg
tartására vonatkozott.

A kiváltságlevél nem hullott magától a bezdáni polgárok ölébe.
Bezdán elöljárósága, Bács vármegye támogatásával 1770. március 

27-én jutatta el kérelmét a budai székhelyű Magyar Királyi Udvari Kama
rához. (III. Károly magyar király 1729-ben Bodrog vármegyét megszün
tette és Bács vármegyéhez csatolta. 1802-ben Bács és Bodrog vármegye 
területét egyesítették.) A kérelmet Krusper Pál, a bácskai kincstári kerü
let intézője véleményezte levelében. Ebben többek között elmondja, hogy 
Bezdánban kezdetben csak római katolikus magyarok éltek. Az utóbbi 
időben csehek is telepedtek le a faluba. Ma a helységben mintegy 400 csa
lád él. E szép földrajzi fekvésű faluban átkelő hely van a Dunán, a révhajó 
az uradalom tulajdona. Bács vármegye és Baranya között ez az egyetlen 
közlekedési lehetőség. A házak szilárd anyagból épültek, és jó állapot
ban vannak. Hasonló anyagból készült a plébániaépület és a templom 
is. Az utóbbinak van tornya. A faluban szép számban él iparos: 5 kovács, 
4 fazekas, 15 takács, 1 pék, 1 kalapos, 1 harisnyakötő, 1 üveges, 1 laka
tos, 2 bognár, 2 köteles, 2 szíjgyártó, 6 szabó, 5 szűcs és 5 csizmadia. A 
lakosságnak jól jövedelmez a földművelés. Általában véve szorgalmas 
falu. Krusper Pál levele végén arra kérte az udvari kamarát, hogy támo
gassa a bezdániak kérelmét, és jóváhagyás végett terjessze Mária Teré
zia magyar királynő elé. Az udvari kamara valószínű elfogadhatónak 
találta a bezdániak kérelmét, mert 1770. május 9-én Mária Terézia leira
tában arról értesítette az udvari kamara elnökét, hogy elvben egyetért a 
kérelemmel, de megjegyezte: mielőtt döntést hozna, szükségesnek tartja 
megismerni a szomszédos vármegyék és városok véleményét a vásártar
tási napokkal kapcsolatban. Utasította az udvari kamarát: a legrövidebb 
időn belük gyűjtse be a kért véleményeket, és csatolja azokat a már meg
levő dokumentációhoz.

Az ügy intézésébe bekapcsolódott a helytartótanács is. Erről tanús
kodnak a hozzá érkezett véleményezések a javasolt bezdáni országos 
vásárok napjával kapcsolatban. A véleménymondók között találjuk töb
bek között Bács vármegyét, Bonyhádot, Dárdát, Siklóst, Pest-Pilis-Solt 
vármegyét és a kalocsai érsekséget. Mivel a tárgyalások nem vezettek 
megegyezéshez, a helytartótanács utasította Krusper Pál intézőt, hogy 
személyesen vegyen részt Bács és Baranya vármegyék gyűlésein, és 
ismerje meg az érdekelt felek álláspontjait, majd a legjobb belátása sze
rint döntsön az ügyben. Az intéző így is járt el. 1771. december 7-én, arról 
értesítette a helytartótanácsot, hogy a bezdáni országos vásárok napjául 
március 15-ét, július 6-át, szeptember 21-ét és december 3-át ajánlja.
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f-ítccb Ûr̂ a-Tiefftrí̂  tztr/fi

   ; ^  y~, -  *yiytz*z
O TZ-t# -c s u s c /c s n  ¿ frZ V r J ^ t e  ¿ € ~ é t« 4^

/enfrc? y myt<&rc~ 
~fartL

C&,
Tltrm
tz+r

t> QW& 'rny z- ̂  c<n
} c aritctvsi ca/vteyr.

C&mf&fWrt ̂
“\ j  tz*rfcr^fáanuttrttastJirr. $r*us*'e*

C/Kfáő; ¿/n &rcmtum Űffln^

 ̂ ¿iSt/S

7£ u rra  \7jrip r7v, ^ x y  

ftmrrt , 'cd; Ct̂ StÚ-̂
Zt*m, '&Jt&r<ULf*rtém őítSw M rvu**- 
fá m  esi -te r ra z ib c fté , C*~ j  lé fr u tn  tz i/í  ̂
un* e*z ftrci ttu/m gzaímt^ikfu^ 

p t/a m  c^Á cn*  i?> & S*r C 

Üfn, fT
í/t* r tu * m  e jt J f/e .t
C tem  r tm u m 'r n r tm y z t^ ^ te r u ^ ;  
c/eu ra ^, es~ ZeJtyirtL  <yirS*freL . tf/gyz•„ 

/r ra J zfa .Á x / czí/a -rzA  c£a. c -r  ¿aM a-/& , 
műm terror /£n /¿¿t/t*. C fit e

^Jísót fitrm/n' ¿Qf?/iftc<nrum ay/r^CdT*ce t̂e ̂ n^mtemtezritv /-**rr*     O Jfy

tyytit/P Átyus <$>rJűnax:t*m .

/rra,r-ua.j£um /n /tn  frénőm

(0TAz/ccfx̂  dfyly *

Ote/ /*%'-vrr&ya, é/?otf cevetssa, ¿ts*gf&% 
C/uaa:e>

i^ tr/U u ztÁ ^  $e-rJ<rr>€L; fr? tt/te r trr* . orr ex*.
\/c /c u tn /t'

avtr** ^ fm /f<£**»fautc«t 
t i  én  n /c J \tt jp P  fra  c /ít * / tá ért.. cfa&  ¿ te  
fertőnru'2ri pcc <uza.m d</Cn trióm'//rf 

x/iév  C tfra ¿/¿m eritum  f h  tt/ifa n z c jz , 
C ti M t /¿h& róL , * /^ ¿ c u  ^  **/***-
ryTi. zsen-tarnzÁm \ ¿tc^/l£^ /n m /cm £>‘ 
Üaym +ccn d /tm  óm  ¿W áa./nt*é,' á ttért*  
tn'/i/&> rifnésf 'J/mgtt/o j/frryv ¿TVtexfa). 
fi*  *rzu sopyirz* c/tcrtp/rkf frővzfrér 
¿ & p \ eu  <i& r Á '& fit í% & txtfn e fe tn b  # 

ntmf J% tj . r t f z /  &n 
.¿OZp irt UirrBi Y/tsf'wem  ffim rvizA ríf

fi
flnt&r+m

w?<-

Részlet Mária Terézia királynő latin nyelvű, 1772. évi kiváltságleveléből, amellyel Bezdánt 
mezővárossá nyilvánította (Vajdasági Levéltár)



Miután a szükséges dokumentáció kiegészült, Mária Terézia királynő, 
az 1772. április 10-én kiadott kiváltságlevelével, a mintegy 2400 lakosú 
Bezdán falut mezővárossá nyilvánította és feljogosította négy országos 
vásár évenkénti megtartására. Ez nagy lehetőséget nyújtott az ipar és 
kereskedelem további fejlődéséhez. Ugyanakkor kötelezte a mezővárost, 
hogy azonnal fizessen be 1400 forintot az udvari kamara pénztárába. 
Bezdán elöljárósága 1772. július 20-án eleget tett e kötelezettségének.

A helytörténet-kutatóknak, a Vajdasági Levéltárban (Bács-Bodrog vár
megye iratai, 1770. 145.) sikerült megtalálniuk a kiváltságlevél egyik leg
fontosabb részét, az úgynevezett rendelkezést, amely a mezőváros jogait 
és kötelezettségeit tartalmazza. E kézzel írt, latin nyelvű nagyfontosságú 
dokumentum tartalmát így foglalhatnánk össze: A Magyar Királyi Kincs
tár garantálja, hogy Bezdán lakói továbbra is művelhetik azokat a határré
szeket és pusztákat, amelyeket addig béreltek. A mezőváros szerzett jogait 
senki sem korlátozhatja. A helybeli katolikus vallású lakosok folytathat
nak bármilyen mesterséget és ipari tevékenységet, foglalkozhatnak kézmű
vességgel és árusítással. A mezőváros tizenkét tagú magisztrátusát hatvan
tagú választmány választja meg Szt. György napján. A bíró és a magiszt
rátus megbízatása egy évre szól. Járandóságukat a mezővárostól kapják. A 
magisztrátus engedélye nélkül idegen személy se nem telepedhet le a hely
ségbe, se nem lehet földbérlő. A magisztrátus hivatalban lévő és volt tag
jai (szenátorok) mentesülnek a katonák téli elszállásolásának és élelmezésé
nek kötelezettsége alól. Tisztségükről leválthatok, de a leváltás okát ismer
tetni kell az udvari kamarával. Ha közülük valaki meghal, helyébe új tagot 
választhatnak. A magisztrátus minden illetékességébe tartozó peres ügyet 
felülvizsgálhat, és azokban ítélkezhet. A peres felek kisebb ügyekben az úri
székhez, a jelentősebb ügyekben pedig az udvari kamarához fellebbezhet
nek. A magisztrátus szorgosan őrködik a mezőváros vagyona felett. Köteles 
igazságosan, lelkiismeretesen és a lakosok vagyoni állapota alapján megha
tározni a lakosság repartícióinak nagyságát. A repartíciók a katonák beszál
lásolásával kapcsolatos megterhelést és a pénzben fizetendő adókat tartal
mazták. A magisztrátus gondot visel az árvákról és kiskorúakról. Részükre 
vagyonnal rendelkező, becsületes férfiakat nevez ki gyámoknak és gond
nokoknak. Ezek kötelesek évente egyszer elszámolni kötelezettségeik tel
jesítéséről. A magisztrátus köteles ellenőrizni, hogy az iparosok, kézműve
sek műhelyeikben betartják-e az országosan használt mértékegységeket. A 
mezőváros soha nem engedheti meg, hogy a helységbe nem katolikus val
lású személyek is letelepedjenek. A katonaság és az udvari kamara tisztség- 
viselői nem kényszeríthetik a mezőváros lakosságát, hogy részükre ingyen 
munkát (robotot) végezzenek. A helység lakói mentesülnek a kistized és a



kilenced nevű, természetbeni adónem szolgáltatásától. A mezőváros mind
örökre jogosult kocsma-, mészárszék- és sörfőzdetartásra. Működtethet szá
raz és vízimalmokat, valamint mész- és téglaégető kemencéket. Övé a határ
ban lévő folyó és álló vizek használati joga és az azokból származó jövede
lem. Az idegen bérlőktől ő szedi be a legeltetés díját. Úgynevezett haszon
épületeket (kocsmákat, tégla- és mészégető kemencéket stb.) építtethet. Jogá
ban áll joghatósági jelvényeket elhelyezni a határában lévő hidaknál.

Bezdánt csak a folyókon, patakokon épített hidakon lehetett megközelí
teni. Kezdetben ezek karbantartásáról a megyei hatóságok gondoskodtak. 
A mai Nyugat-Bácska területét Baranyával összekötő országút a Bezdán és 
a Duna között elterülő mintegy 5 kilométer széles árterületen vezetett át. A 
postakocsinak ezen az útszakaszon, három-négy hídon kellett áthaladnia a 
dunai révig. Idő múltával a kisebb tölgyfahidakat, amelyeket a mezőváros 
lakói is használtak, a magisztrátusnak kellett javíttatnia, annak ellenére, 
hogy azokat mindenki használta. A kiváltságlevél lehetővé tette, hogy a 
mezőváros vámot szedjen annál a hídnál, amelynek kezdeténél jogható
sági jelvényt (egy oszlopra helyezett kereket) állíttatott fel. Az így befolyt 
pénzösszeget az úthálózat karbantartásának javítására fordította.

A mezővárosok kiváltságlevelei meghatározott forma és tartalom sze
rint készültek. Mindenkor művészi kivitelezésüknek kellett lenniük. 
Díszességük attól függött, hogy a megrendelők e célra mennyi pénzt 
áldozhattak. A kiváltságleveleket készítő irodákban kitűnően rajzoló 
és szép kézírású személyek dolgoztak. E dokumentumon látható volt a 
mindenkori király kézjegye és a királyi pecsét.

Bezdán magisztrátusa 1774-ben kez
dett piros viaszpecsétet használni. Egy 
1815-ből származó okmány pecsétjén 
a következő latin nyelvű körirat olvas
ható: SIGILLUM OPPIDI -  BEZDANY 

1743 (Az oppidum szó mezővárost 
jelent.) A köriraton belüli rajzolat: 
korona alatt nyitott könyv, az egyik 
könyvoldal külső széle mellett csorosz- 
lya, míg a másik könyvoldal külső széle 
mellett szántóvas látható.

Kétszázharmincnyolc évvel ezelőtt elő
deink valamit felismertek és megteremtet
tek. Felismerték, hogy a mezővárosi státus 
elnyeréséhez áldozatvállalásra és összefo
gásra van szükség.

Bezdán mezőváros piros viasz
pecsétje, 1815-ből 

(A szerzők dokumentációjából)



A Kárász család délvidéki építkezései57

A Kárász család történelmi magyar nemes család, akikről az Országos 
Levéltárban levő családi levéltár 2,30 folyóméter korabeli okmányai azt 
igazolják, hogy már az Árpád-házi királyok korában is léteztek. A feje
delem után a legfőbb igazságszolgáltató -  bírói -  hatalmat gyakorolták: 
kárchász, kárbíró. Birtokaik, kastélyaik és más létesítményeik behálózták 
az egész történelmi Magyarországot, sőt messzi országokat is. A Kárá
szok történelmi nemes családokból házasodtak (lásd: gróf Batthyány, 
gróf Lónyay, báró Wenckheim stb.).

57 Irodalom -  August Richter: Geshichte der stadt Davenport und County Scott. 1919; 
Bálint Sándor: A szögedi nemzet, I-III. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei, Szeged, 1976, 
1977, 1980; Borsos György, Dobos János, Jelovác Mária, Konc Albert, Papp György: 
Horgos 1772-1978. Szabadka, 1978; Dr. Csáky Károly: Jeles elődeink. Dunaszerdahely 
-  Dunajská Streda, 2002; Dr. Csáky Károly: LONTO -  Látnivalók. Honismereti kis
könyvtár, 44. szám, Révkomárom, 1996; Dr. Czimer Károly: A szegedi belvárosi kaszi
nó százéves története. Szeged, 1929; Diner Josef: Sammlung Géza v. Kárász / Catalog der 
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pest, 1890; Dr. Gyetvai Péter: A Tisza koronakerüdet településtörténete, I-III. Kalocsa, 1992; 
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buma és levelei Fejérváry Miklóshoz. Budapest, 1988; Kőszegi Sándor: Nemes családok 
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A honfoglalás után Szent István (975-1038) térítésekor nem akarták 
elhagyni ősi pogány hitüket, csak Szent Lászlónak (1040-1095) sikerült 
őket keresztvíz alá hajtani. Ekkor Heves vármegyében, Eger környékén 
birtokokat nyertek, úgymint Szatmár vármegyében is, ebből az időből 
származik Kárász falu., majd Baranya vármegyében Kárász-Köblény és 
a Dancsházához tartozó Kárász-puszta, Szilágy vármegyében Kárász
telek. Az 1241-es tatárjárás a birtokba kapott területeket feldúlta, meg
semmisítette. IV. Béla (1206-1270) második honalapító magyar király a 
déli végeken, Krassó-Szörény vármegyében adományozott újabb birto
kokat a családnak. Itt 1250-ben felépítették Krassóvár (mai Karas Severin, 
Románia) végvárat, melyet 1335-ig említenek a dokumentumok. Ezt a 
török hódításkor is a Kárászok őrizték, de 1584-ben a vár elesett. Ezt 
megelőzően a szülők a három éves gyermeküket a Nyitra vármegyei 
Privigyébe (mai Prievidza, Szlovákia) küldték, a Pongrácz nagyszülők
höz. A család minden iratát a Zemplén vármegyei leleszi bencés kolos
torba helyezték megőrzésre. A vár ostromában elesett szülők emlékét ma 
is őrzi a Karas (Kárász) folyó.

A családfa legősibb személyeként ezt a karánsebesi Kárász I. Miklóst 
ismeri, aki 1581-ben Karánsebesen született. A család ősi fészke tehát 
Karánsebesnek tekinthető. Miután a gyermek innen Nyitra vármegyébe 
költözött, a továbbiakban Privigye helységben lakott. Felnőve nagy
szüleinél, ott örökölt és további földbirtokokat szerzett magának, majd 
Privigyén házasságra lépett az alsó-lehotai Skultéty Annával. A Kárász
szülők a hősi véráldozatért II. Ferdinánd (1578-1637) magyar királytól 
címeres nemesi levelet nyertek karánsebesi előnévvel, melyet csak 1639.

Straub Éva: Címeres levelek jegyzéke. Budapest, 2000; Pallagi Mária: 120 éves mezőberényi 
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Adatközlők a horgosi és szentpéteri Kárász családról a Horgoson élő leszármazot
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A szerző kiadásra váró, A Kárász család történetének kéziratkivonata. Hasonló, rövi- 
debb változat megjelent: Adatok a Kárász család délvidéki építkezéseikről címmel (Kárpát
medencei Kastély-Krónika, Budapest, 2004), 27-29.



január 11-én kaptak kézhez, és még ugyanebben az évben Privigyén 
kihirdettek.

I. Miklós negyedik gyermeke, János (1667-1750) felnőttként Turócz 
vármegyében, Bajmóczon és Zsámbokréten szerzett birtokokat, és azon 
fáradozott, hogy visszaszerezze a család többi ősi birtokait. Mivel a 
leleszi kolostorban tűzvész alkalmával, sok más irattal együtt elégett 
a Kárász család iratcsomóinak nagyobb része, hiteles iratok híján csu
pán a nemessége nyert megerősítést, bajmóczi és zsámbokréti előnév- 
vel. A Kárász család később már Trencsén vármegyében is feltűnt. Az 
1837-es összeíráskor Felső-Brezniczén már 33 férfitagot találtak a család
ból. Közülük laktak még Ledniczén, Alsó-Ledniczén, Illaván, Rovnéron 
és Sztrezsniczén is.

Kárász János ötödik gyermeke, II. Miklós Antal (1715-1797) Bécsben 
együtt tanult a nála sokkal idősebb, nagyképességű Grassalkovich Antal
lal, a későbbi gróffal, akihez jó barátság fűzi egész élete folyamán. A török 
hódoltságot követően 1723-ban, amikor újra alakult a megritkult lakos
ságú Csongrád vármegye, a felvidéki nemesek lehúzódtak az Alföldre, 
hiszen jelesebb hivatalt csak ők viselhettek. A jó hírnévnek örvendő II. 
Miklóst Szeged főbírája, Temesváry András személyesen hozta le kocsin 
Szegedre. A szabad királyi városnál nyomban alkalmazást nyert, és gyor
san haladt előre a közhivatali pályán. 1742-ben feleségül vette pártfogó
jának, a városi főbírónak a lányát, Temesváry Anna Máriát (1723-1787). 
Kárász II. Mikós családi kúriát építtetett Szegeden, a mai Kárász utca 
(lásd: később ezt az utcát az itt lakó családról nevezték el) és Klauzál tér 
sarkán. Sajnos az épületről semmilyen rajz, leírás nem maradt fenn.

1746. február 22-én a királyi kamara tervbe vette Horgos és Szentpéter 
kun puszta eladását, mert ez a terület anno, a kunok betelepítése foly
tán leszakadozott Csongrád vármegyétől. Korábban Alpártól egészen a 
Péterréve alatti Periekig levő terület ide tartozott. II. Miklóst, mint a város 
főjegyzőjét a városi tanács megbízta a két puszta megszerzésével a város 
számára, ezért Magyarország korabeli fővárosába, Pozsonyba küld
ték. A királyi kamara elnöke ekkor ifjúkori barátja, gróf Grassalkovich 
Antal volt, aki az egyik törvénycikkre hivatkozva kénytelen volt megta
gadni Szeged város kérését. Helyette biztatta barátját, hogy adományul 
vásárolja meg a két pusztát magának. Kárász II. Miklós nem habozott a 
birtokszerzés lehetőségével. Megvásárolt Horgos és Szentpéter puszta
birtokának területe 18 538 kataszteri hold és 788 öl volt. A vételt köve
tően nyomban majorokat építtetett a föld hasznosítása érdekében, (lásd: 
Kárász-major, később Nagy-, utána Berl-, végül Vermes-major, Budzsáki- 
major, Kis-Horgosi major, Rózsa-major, Pörös-major és Szelevényi major).



Az 1749-ben megkötött szerződést követően Mária Terézia (1717- 
1780) császárnő a birtokjogi oklevelet csak 22 évre, 1771. március 11-ei 
keltezéssel készíttette el Kárász Miklós részére, melyről a hagyományos 
beiktatást Bács-Bodrog vármegyében, Zomborban ejtették meg. Kárász 
ekkor, mint új birtokszerző felvette a horgosi és szentpéteri előnevet, és 
a korábbi címerüket kiegészítette három tölgyfával. A birtokjogi oklevél 
tartalmának egyik kitétele az volt, hogy Szeged és Szabadka között, az ő 
pusztabirtokain keresztülhaladó postakocsi és katonaság járatai végett 
100 telkes falut kell létesítenie a régi Horgas halászfalu helyén. Kárász 
kénytelen volt ennek eleget tenni és 1771-ben elkezdte a betelepítést.

Kárász az új falut az egykori Horgastól 3 km-re keletre levő Tisza- 
Szentpéter pusztabirtokán, az egykori Vaskapu településtől nyugatra, 
többnyire felvidéki magyarokkal telepítette be. A számonkéréskor Kárász 
úgy érvelt, hogy az építkezésre itt volt szikföld a vályognak, fa fageren
dáknak, nád a tetőknek, és nemcsak a szeged-szabadkai út, hanem a 
magyarkanizsai út közelébe is került.

Az 1780-as évek végén hozzáfogott új otthona, egy kis kastély felépí
téséhez Horgoson, mégis élete végéig a szegedi kúriájában lakott. A kas
tély tégláinak kiégetéséhez szükséges agyagot a mai horgosi Kálváriá
kért helyéről bányászták ki. (Ezen a helyen később a bányatót 1912-ben, 
az új Kálvária létesítésekor a Vaskapu partjának homokjából, Kárászné 
gróf Lónyay Gabriella betöltette.) A felépült, barokk stílusú épület hom
lokzata részben megegyezik a péceli Ráday-kastéllyal. 1790 táján a kas
tély teteje, melyet zsindellyel fedtek le, leégett. Az épület középső részé
nek, a tető újraácsolt székláb-gerendájában ma is látható a monogram 
és az építkezés befejezésének évszáma: NK 1795 (lásd: latinul Nicolaus 
Kárász). Az építtetést II. Miklós három felnövő gyermeke közül az első, 
Kárász I. István (1745-1815) fejeztette be. Édesapjával azon fáradozott, 
hogy horgosi kastélyuk minél impozánsabb legyen. A szobák mennyeze
teire freskókat festetett, és a ház mellé bekerített angolkertet létesíttetett, 
melynek keleti sarkán lenyűgöző, felvonóhidas bástyát emeltetett, tete
jén felhúzott országzászlóval.

II. Miklós 1795-re Horgoson római katolikus templomot is építtetett, 
szintén barokk stílusban, és mellé plébániát is alapított. Mint kegyura, e 
létesítménynek mindig bőkezűen viseltetett az egyházzal. Elhunyta után 
e templom szentélye alatti családi kriptába helyezték örök nyugalomra, 
úgymint valamennyi családtagot.

Kárász I. István második családja, III. Miklós (1781-1840) hétszemé
lyes táblabíró és királyi udvari tanácsos, a Szent István-kereszt tulajdo
nosa, 1809-ben feleségül vette báró Wenckheim I. Franz Xavier német



származású, osztrák altábornok lányát, Henriettet (1786-1847). III. Mik
lós a felesége révén szerzett 3600 kataszteri holdas birtokán, Szeghal
mon, 1810-ben kastélyt emeltetett. Az eklektikus stílusú, egyemeletes 
kastélyhoz 6 hold és 382 négyszögöl park tartozott, üvegházzal és csillag- 
vizsgálóval. Középen az épület főbejáratának tetejét négy toszkán oszlop 
tartotta. (Az épület bal szárnya, illetve a kastély kétharmad része 1944. 
október 7-én bombatámadás következtében leégett, azt a részét le kellett 
bontani.) Az örökölt csorvási és csanádapácai birtokokat a Festeticsek
kel megosztatlanul közösen kezelték, de az 1848-ban hozott törvények 
alapján 1853-ban felosztásra került. Bár III. Miklóst a hivatala elszólította 
birtokairól, azért nejével, Henriettel gyakran megfordultak a szeghalmi 
és a horgosi földbirtokaikon, valamint kastélyaikban.

III. Miklós édes öccse, Kárász Benjámin (1792-1874), becenevén Benő, 
aki a család egyik legkiemelkedőbb férfiúja volt. A gimnáziumot a sze
gedi piaristáknál végezte, és a család hagyománya szerint ő is jogot 
tanult Pesten. Mint nemesi származású, a kor szokása szerint a közigaz
gatásban igyekezett elhelyezkedni. 1816. április 18-án megválasztották a 
szegedi járás alszolgabírójának, majd egy évre rá főszolgabírónak. A 
Csongrád vármegyei táblabíró tisztséget 1846-ig megtartotta. 1848. ápri
lis 22-én nevezték ki Csongrád vármegye főispánjává, az április 24-i 
nagygyűlés pedig a tisztújítási gyűlés elnökévé választotta.

Benjámin élete végéig Szegeden élt. A nagyapja emeltetett családi 
kúriát lebontatta és 1845-ben helyébe a ma is látható, lenyűgöző, eklek
tikus stílusú nagy palotát építtette, melynek lépcsőcsarnokát dór oszlo
pok tartják. A belső berendezését is főúri fénnyel bútoroztatta ki. 1849. 
július 11-én Kossuth Lajost fogadta benne, aki utolsó magyarországi 
beszédét a palota erkélyéről tartotta, a mai Klauzál tér felöl összesereglett 
szegedi népnek. Abban az időben a Széchényi tér beépítetlenül idáig ért. 
1853-ban, és később is, kényszerből itt fogadta I. Ferenc Józsefet alföldi 
látogatásaikor. A családi vagyonból megörökölte meg a kamarási föld
birtokot is Horgoson, ahol 1857-ben 75-80 holdon erdőt telepített, kaszá
lóit pedig bérbe adta. Benő a nemzeti átalakulás korszakában a szabad
elvű párt táborában küzdött a rendi választmány feudális, konzervatív 
emberei ellen, a szabadságharc kitörésekor pedig leglelkesebb tagja volt 
a hadügyi választmánynak. 1848/49-ben kormánybiztossá választották, 
és ő lett a déli végeken harcoló későbbi aradi vértanúk intendánsa. A vilá
gosi fegyverletétel után, mint kompromittált, önként adta fel magát, mire 
őrizetbe vették. Haynau, a hírhedt „bresciai hiéna" Kárász Benjámint is 
elhurcolta távoli fogságba, siralomházba. A külföld a sok vérengzést már 
sokallotta, s így a Bécsben kihirdetett tömeges kegyelmezéssel szabadult.



A jeles hazafit az önkényuralom Bach-lovagjai uralmuk alatt rendőri 
felügyelet alatt tartották. 1859-ben ismét érdemeket szerzett magának 
a Csongrád vármegyei gazdasági egylet megalakításával. Benő nyílt
szívű, egyenes jellemű és okosan újító, mi által a vármegyei táblabíró 
világ neveltjének tekintendő. E jellemvonásaihoz a liberális polgárság 
bölcsessége járult. E nemzetfenntartó két osztály karakterisztikumából 
alakult ki a jelleme. A házába bejáró szemérmes szegények jószívű, 
bőkezű gyámolója volt. Több társadalmi és polgári egyesület tagjává 
választotta. A tiszti kaszinóban főképpen a hölgyek körében kedves, 
derült és humoros kedélyű volt. Szegeden, a belváros közepén, a mai leg
szebb sétáló főutcát az ő tiszteletére a családról nevezték el. Elhunytakor 
őt is a horgosi kegytemplom alatti családi sírboltba temették el.

Benő egyetlen felnövő gyermeke Géza (1837-1905), aki Horgoson 
született. A gimnáziumot Szegeden, a piaristáknál végezte. Nem isme
retes, hogy azután az egyetemet látogatta-e. Atyja halálát követően a 
családi vagyont mind féktelenebből költötte. Külföldi utazásokat tett, 
amelyek során a látott középkori német lovagvárak vonzalmába került, 
ezért mindenáron egy akkora lovagvárat akart építtetni a megörökölt 
Kamaráson, hogy a tetejéről beláthasson Szegedre. 1875 után a szüksé
ges építőanyag biztosítására, nagy összegek ráfordításával a kamarási 
erdő déli oldalán levő halom előtt, helyben, téglaégetőt állíttatott fel, és 
egyrészt az ott kiégetett téglából, másrészt a Kőlaposról hozatott darázs
kövekből emeltette a várat. A kétszintes építmény körülbelül 33 méter 
széles és 16 méter magas volt, karcsú tornyán magyar zászló lengett. A 
középkori stílusú felvonóhíd vasdobogóját is elkészítette, és Kamarás 
egész erdeje körül vizes árkot, valamint mesterséges tavat is ásatott 13 
mesterséges szigettel. A munkálatokhoz elparancsolta a földekről ara
tás idején a munkásokat. Azzal sem törődött, hogy az egész évi termése 
odaveszett. (A józanabb szomszédjai széthordták a termést.) A munká
sok és a környékbeliek a készülő lovagvárat Bolondvárnak nevezték el. 
Géza otthagyva mindent, 1882-től már Svájcban, Luzernban élt és ott is 
hunyt el. A vár befejezetlenül maradt. Mivel a környékbeli baglyok itt 
telepedtek meg, Bagolyvárként vált ismeretessé. AII. világháború után a 
vár köveinek zömét széthordták horgosi házak alapjainak. Mára csupán 
egy romocska maradt belőle.

Géza az örökölt ősi vagyont fejedelmi módon elpazarolta, közben 
felgyülemlett hitelezői egyre jobban szorongatták. Az ingatlan és ingó
ságai 1890-ben „kalapács alá kerültek". Az atyai vagyon ingóságának 
zömét az öröklő családtagok vitték el, szétosztották. Géza nőtlen volt, 
így a Kárászok szegedi ágazata vele kihalt. A legértékesebb reneszánsz



bútorait az ekkorra férjezett nővérei: Borbála, majd Katalin és Irén örö
költék. A Kárász-palota nagyobb részét Wagner F. Antal vette meg, míg 
a földszinti helyiségeket ekkora már kereskedelmi cégek bérelték. A 
kamarási, valamint a királyhalmi Kárász-földbirtokokat a szegedi belvá
rosi kaszinó négy tagja egymás között felosztva felvásárolta: Géza volt 
ügyintézőjének fia, dr. Kelemen Béla (1863-1944) ügyvéd és sógora, Reök 
Iván (1856-1923) békéscsabai születésű császár és királyi folyami mér
nök, a szegedi Reök-palota építtetője, továbbá Reök Iván sógora, dr. Zsi
linszky Mihály (1838-1925), Csongrád vármegye akkori főispánja vették 
meg. A kamarási erdőt Ormódy Béla (1831-1917) miskolci születésű ban
kár és vállalkozó vásárolta meg, és átalakítatta -  Kamaráserdő néven vált 
hírnevesé -  Magyarország első tiszti üdülőjének. Trianon után idegen 
uralom alá került, mára alig látható valami maradt belőle.

Kárász III. Miklós első családja, Karolina (1810-1890) Mezőberényben 
született. 1845-ben férjhez ment a szintén nemes származású románfalvi 
Fejérváry Miklóshoz (1811-1895), akivel 1852-ben kivándorolt Ameri
kába, az Iowa állambeli Devenportba. A várostól északnyugatra meg
vásárolt 21 kataszteri hold birtokukon, egy dombon, kastélyt építtet
tek, melyhez a téglákat helyben égették ki. A munkálatokban többször 
személyesen is részvettek. Az új kastélyt csodálatos park vette körül. 
Fejérváry gondos körültekintéssel kezelte a tőkéjét -  földbirtokokat vásá
rolt Scottban, és az Iowa állam más területein. Davenportban számos 
üzletházat és lakóházat építtetett, mellyel jelentősen növelte vagyonát. 
Gazdaságukat nemes lelkűén használták fel, sok nyomorúságon segí
tettek. Felesége, Karolina, a távolból szülőhelyén, Mezőberényen, 1886- 
ban templomot építtetett. Három családjuk közül a felnőttkort megérő 
Celesztina (1847-1937), aki élete végéig hajadon maradt, a szüleitől meg
örökölte a jótékonyság szép erényét. A szülők halálát követően, 1900-ban 
visszatért Magyarországra és Mezőberényben telepedett le. 1897-ben, 
édesanyja végakarata szerint Horgoson unokaöccsével, Kárász II. 
Istvánnal (1871-1951), aki császár és királyi kamarás volt, árvaházat léte
sített. Ez 1946 nyaráig működött, amikor az új államhatalom államosí
totta. Jelenleg általános iskola működik benne. Celesztina édesapja emlé
kére Köröstarcsán, a Miklós-majorban római katolikus népiskolát is 
felépíttetett. Mindkét intézményt az 1895-ben általa alapított alapítvány
ból pénzelte.

Kárász III. Miklós legkisebb felnövő gyermeke, I. Imre (1829-1907), egy 
másik kiemelkedő egyéniség, aki 11 évesen árva maradt, így nagybátyja, 
Benjámin, mint törvényes gyámja és Karolina nővére nevelték. Felnőtt
ként, mint császári és királyi kamarás, az örökséget, Szeghalmot és Hor



gost felvirágoztatta, és a kishorgosi major ménesét is fejlesztette. Közben I. 
Imre sógora lett gróf Bolza I. Józsefnek (1780-1862), így később annak uno- 
kaöccsével, gróf Bolza Pállal (1861-1947), a Szarvasi Arborétum örökösé
vel is baráti kapcsolatban állt, aki a Pepi-kert kialakítója volt. I. Imre vala
hányszor a nővérénél, Fejérváry Miklósné Kárász Karolinánál Davenport 
városában járt, hazajövet mindig hozott magával valamilyen észak-ame
rikai különleges növénytövet vagy magot, melyekkel a Bolza családnak 
is kedveskedett. A Szeghalomhoz tartozó Bélmegyeren és Fokközön saját 
arborétumot és vadaskertet létesített, Horgoson pedig szintén növelte a 
Kárász-kastély parkjának növényállományát.

Kárász I. Imre harmadik gyermeke, az ifj. Imre (1874-1944) császári és 
királyi kamarás, aki nőtlenül hunyt el, Bélmegyeren 1819 kataszteri hold 
birtokán kúriát építtetett magának, amely vadásziakként ma is áll.

Kárász II. István második gyermeke, II. Imre (1903-1979) Szeghalmon 
született. Mivel a család Trianon után oda költözött, így a horgosi kastély 
gazdátlanul maradt. II. Imre 1926-ban átvette a család Békés megyei birto
kának vezetését, majd 1928-tól a Jugoszláviához került birtokát is vezette. A 
sequester által teljesen tönkretett, kifosztott és szétforgácsolt horgosi birto
kot csodával határos módon újjáalakította. A korábbi eladások révén a 6600 
kataszteri holdra szűkült birtokukat a szerb királyság 1170 holdra csökken
tette. 1944-ben a szerbek a családot a kastélyból az intézőjük házába költöz
tették, mert a kastélyt kaszárnyának használták. A korábbról maradt ingósá
gaik nagyobb részét ismét széthúzták. 1946-ban az agárreform és betelepíté
sek alkalmával a földjüket is elvették tőlük. Először 32 holdat hagytak meg 
nekik, majd azt is 8,5 holdra csökkentették, belemérve a házhelyet is.

A Kárász család mindig arra tanította az utódait, hogy mindenkit tisz
teljenek, becsüljenek. A legutolsó leszármazott Kárászok Horgoson még 
ma is élnek.



A csókái kastély és gazdái

A Potiska (Tisza mente) utca, a Zentai út, a vasútvonal és a húsgyár 
által bezárt (négyzet alakú) területen van a régi park. Abban áll egy kas
tély. Mindez a csókái (régen Marczibányi) uradalomhoz tartozott, sőt az 
idő tájt még a jelenlegi Potiska utca nyugati oldala is (majdnem a temp
lomig).

A kastélyt az 1850-es évben kezdte építeni Marczibányi (III.) Lőrinc, az 
akkori csókái földesúr, azonban 1857-ben a csőd szélére jutott s az épít
kezés félbeszakadt.

1873 körül Schwab Lőrinc és Károly, zsidó származású testvérpár 
vásárolta meg a csókái uradalmat Berber Ágoston és Kluzemann kőbá
nyai sörfőzőktől, akik a Marczibányiáktól vették meg, 1868-ban. Schwab 
Károly fejezte be a kastély építését az 1880-as évek derekán, ő kezdte 
kialakítani a parkot is a kastély körül.

A kastély építése klasszicista stílusban kezdődött meg. A Léderer csa
lád a 20-as évek elején jelentős átalakításokat végeztetett, s végül eklekti
kus arculatot öltött. Az épület háromszintes: alagsor, földszint és emelet. 
Az előző két tulajdonos csak építette és szépítette a kastélyt, de a Léderer 
család már mindhárom szintet használta. Az utcai oldalon 26 ablak van, 
13 a földszinti és 13 az emeleti részen. Az emeleti ablakok felső része fél
kör, a földszintiek egyenes kidolgozásúak. A főbejárat az északi részen 
van, előtte díszes, félkör alakú terasz. Az alagsor bejáratát az épület nyu
gati (park felöli) oldalán alakították ki, fölötte üveges terasz, ami a lejára
tot védi a csapadéktól. A tetőszerkezet masszív, ízlésesen kialakított, amit 
eternit lapok fedtek (amíg le nem égett 1966-ban). A padlástérben a hatal
mas, fémből készült víztároló annak idején az egész kastély vízellátását 
szolgálta. A park artézi kútjából szivattyúval juttatták a vizet a tartályba.

A kastély nyugati falszerkezete eltér az utcaitól. Az emeleti szint köze
pén tágas terasz nyílt a parkra, de a 20-as évek derekán ezt befalazták 
és helyén társalgót alakítottak ki. A kastély négy sarkánál vasból készült 
„kandeláberek" álltak, esténként díszes világítótestek ontották a fényt. 
A Léderer családnak ugyanis villanytelepe is volt a jelenlegi húsgyár



területén. Az épület alagsorában voltak a személyzeti lakások, részükre 
étterem, vasaló szoba, éléskamra, italraktár és konyha. A Léderer család 
nem csak önmaguknak, hanem a személyzetnek is főzetett, sőt még az 
idős és rászoruló csókaiaknak is. A jótékonykodás nem volt idegen a 
gazdag családban. A szociális tevékenységet Léderer Magda nagyságos 
asszony irányította, aki a zentai Katolikus Nőegylet díszelnöke volt.

A konyhából kézi felvonóval juttatták fel az ételt. A sütés-főzés mellett 
itt zajlott a vajgyártás, a lekvárfőzés és a cukrászat. A kastélyban 24-en 
végezték mindennapi teendőiket.

A földszinten a vendégszobák, a dolgozó szoba, a könyvtár, a szóra
kozó helyiség és az étterem volt. Az emeleten a gyerekek játszószobája, a 
dadák és a tanárok szobái, az oktatóhelyiség, a teázó szoba, a vendégszo
bák, a hálószobák és a háziak lakosztálya.

Mellékhelységek is voltak. A park északi részén, ahol most a tűzol
tólaktanya van, a lóistállók álltak bokszokkal, és a lovak szabadon jár- 
tak-keltek bennük. A bokszok mellett a lószerszámok részére kialakí
tott helység volt, mellette a fiákersupák sorakoztak. Következett a mosó
konyha, a tejföldolgozó helyiség és a hosszú épület végében a családi 
vágóhíd. Nem messze volt innen a kutyanevelő ház és kissé távolabb a 
jégpince. A parknak a gyár felöli, déli oldalában alakították ki a Léderer- 
fatelepet. A jelenlegi labdarúgópálya mellett állt a kertészlak, a virág-, 
illetve a pálmaház. A labdarúgópálya területén és környékén fejlett kony
hakertészet virágzott. A nagyiroda (uradalmi irodának is nevezték), ahol 
minden hétvégén kifizették a munkásokat, a Potiska utca 13. alatt volt, 
ahol jelenleg a betegsegélyző van.

A parkot a XIX. században vert fal vette körül, később a kastélyhoz 
közel eső területet falak helyett tégla- és faléckerítések övezték. A kas
tély főbejáratához közel kovácsoltvasból alakították ki a nagykaput. A 
kapu közelében őrház állt, ahol éjjel őrök vigyázták a kastély nyugalmát. 
Ami a parkot illeti, kétféle stílusban alakították ki. A kastély körül francia 
típusú volt, a távolabbi részeken az angolpark dominált. Voltak pázsitos 
részek is, ahol egy teniszpálya állt. A park egyes fáit még a Marczibányiak 
ültették el, de a park kialakítását Schwab Károly idején (1883-1889) kezd
ték meg. Végleges kialakítása a Léderer családhoz fűződik.

Marczibányi István58 síremléke még látható a csókái parkban (bár nem 
itt temették el).

58 Marczibányi István (1752-1810) Marczibányi Lőrincnek, a csókái uradalom 
létrehozójának testvérbátyja, aki a temesi terület tartománybiztosa és királyi tanácso
sa, illetve Csanád vámegye alispánja volt. 1800-ban udvari tanácsosnak nevezték ki és



A kastélyon kívüli munkákat lovászok, kocsisok, kertészek és az 
egyéb dolgokhoz értő személyek végezték. A tulajdonos nagyon fon
tos és fegyelmet követelő munkával volt csak elégedett, ebből kifolyó
lag nem csak a kastély volt rendezett, hanem a park és a melléképületek 
is. Hogy a tisztaság megfelelő szintű legyen, külön mosókonyha volt, a 
mostani egészségház helyén.

A kastély előző két tulajdonosa nem sokat foglalkozott a kastéllyal és 
a körülötte zajló élettel. Marczibányi (III.) Lőrinc túlságosan is el volt fog
lalva magas beosztású tisztségeivel, ezért intézőkkel végeztette a kastély 
ügyeit.

Ki is volt Marczibányi Lőrinc?
Marczibányi Livius (Márton fia) halála után 1850-ben, a pártfogói 

jogokkal rendelkező III. Lőrinc (Imre fia) lett a csókái uradalom tulajdo
nosa. A magyar forradalom és szabadságharc (1848-1849) idején tönk
rement uradalmi épületet látva elhatározta, hogy előlelő és biztonsá
gos házat (kastélyt) épít a családnak. A forradalom viharaiban a paró
kia épülete is annyira tönkrement, hogy ott nem lehetett lakni. Az ura
dalmi épületet ideiglenesen rendbe hozzák és a parókia lakói is itt húzták 
meg magukat, kb. egy évig. Marczibányi Lőrinc kamarás, látva a paró
kián keletkezett rombolást, annak javítását, az egész épület célszerű és 
kényelmesebb beosztását rendelte el. 1854-ben, a kastély építésével pár
huzamosan, Lőrinc úr a szabadságharcban elnéptelenedett Terjánt újra
telepítette dohánytermelő felesekkel, akik óbesenyői polgárok és kisoro
szi magyarok voltak. Ennek alapján kapta a település a Lőrincfalva nevet. 
Mivel a bolgárok nem értettek a dohánytermesztéshez, visszamentek a 
falujukba, helyüket átengedve a magyar telepeseknek. A kegyúr folytatta 
elődei betelepítési törekvéseit és a kültéri települések (majorok) építését. 
1850 körül elkészült a tiszai töltés, amiben a földesúrnak is szerepe volt. 
1852-1855-ben, Csóka és Tiszaszentmiklós között, 3250 holdon csatorna- 
hálózatot létesítettek a felesleges csapadékvíz elvezetésére, illetve, szá
razságkor ebből öntöztek.

Marczibányi (III.) Lőrinc magas beosztású tisztségeket töltött be, mint 
pl. királyi kamarás, és volt királyi táblaülnök is. Emiatt nem volt ideje 
birtokainak a vezetésére, s uradalmi intézőkkel irányítatta a csókái ura
dalmat. Volt egy Erdélyi Fülöp nevű intézője, aki gonosz mesterkedései-

Budára költözött. Birtokainak jövedelméből 50 000 forintnyi alapítványt tett, aminek ka
mataiból a magyar tudományos és szépirodalmi műveket jutalmazták. A Marczibányi- 
díj kezelését a Magyar Tudományos Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadé
mia vette át. A betegeket, elesetteket stb. is támogatta. Drágaság- és régiséggyűjteménye 
a Nemzeti Múzeumba került.



vei és anyagi javak eltulajdonításával 1857-re az uradalmat a csőd szélére 
juttatta. Amikor a földesúr ezt észrevette, intézőjét elbocsátotta és köl
csönt akart felvenni, de Erdélyi rossz húzásai annyira megingatták, hogy 
egy pénzintézettől sem kapott jelentős összegeket az újrakezdésre. Tíz 
évig próbálkozott a talpra állással, végül 1868-ban eladni kényszerült a 
csókái uradalmat, 855 000 forintért, Berber Ágoston és Kluzemann kőbá
nyai sörfőzőknek. Marczibányi kegyúr, még nem jutott csődbe, tetemes 
összegű alapítványt tett a csókái templomra, a papok anyagi juttatására, 
iskolák építésére, tanítók javadalmazására, valamint e két intézmény 
kiadásainak fedezésére. 1869-ben öngyilkosságot követett el. A család a 
csókái Szentháromság-templom családi kriptájában helyezte örök nyu
galomra.

Berber Ágoston és Kluzemann kőbányai sörfőzők kb. 5 évig (1868- 
1873) tartották kezükben a csókái uradalmat. Ok is intézőkkel irányítot
ták a gazdaságot, és nem tartózkodtak a mezővárosban. Kapcsolatuk a 
csókái egyházközséggel nem ismeretes. Részt vettek-e a kastély félbesza
kadt építésének folytatásában? Erről nincs tudomásunk. A csődbe jutott 
uradalmat valamelyest rendbe hozzák, majd 1873 körül 15 000 forintért 
eladták. Schwab Lőrinc és öccse, Károly, a csókái uradalmat egymillió 
forintért vette meg Berber Ágostontól és Kluzemanntól. Tíz évig Lőrinc 
volt az első számú csókái földesúr és a katolikus templom kegyura. Az 
ő idejében létesítették a magyar királyi dohánybeváltó raktárt Csókán, 
1876-ban.

1882-ben Schwab Károly, Lőrinc öccse, országgyűlési képviselő isko
lahelyiséget kölcsönzött a nagyutcán lévő ingatlanán. A két testvér foly
tatta a kültéri építkezéseket, amit még a Marczibányiak elkezdtek. Erre 
azért volt szükség, mert a kibővített gazdasághoz több munkáskéz 
kellett, a munkásoknak pedig lakás. Hogy a munkaerő helyben legyen, a 
majorokat továbbfejlesztették, lakásokkal bővítették.

1883 januárjában Schwab Lőrinc meghalt. A birtok két részre oszlott: 
egyik felét Lőrinc családja, a másik felét öccse, Károly örökölte. Károly 
még abban az évben egyezségre jutott a családdal és a Csókán kívüli bir
tokrészen megvásárolta a csókái uradalomnak azt a részét, amely addig 
a bátyja, Lőrinc, tulajdonában volt. így vált a csókái uradalom egyedüli 
tulajdonosává, valamint a római katolikus templom kegyurává. Az 1880- 
as évek közepén befejezte a kastély építését (összköltsége 7000 forintba 
került) és körülötte kialakítatta a parkot. Az ő idejében (1884-ben) épült 
fel a régi községháza, ami a Marczibányi uradalmi épületnek átellen- 
ben, a parókia szomszédságában volt. A csókái egyházközséggel jó kap
csolatot alakított ki. 1884-ben a kegyúr jelentős összeggel járult hozzá a



római katolikus templom költségeink fedezésére. 1889-ben Paula nevű 
húgának két fiával, Léderer Artúrral és Károllyal megállapodott, hogy a 
csókái uradalom egy részét jussként átadja, nagyobbik részét pedig meg
veszik a Léderer testvérek.

1889-ben léptek színre a Léderer testvérek, akik a megkezdett 
építkezéseket befejezték, sőt tovább építkeztek. így a meglevő kültéri tele
pülések mellé, mint Lőrincfalva, Imretelek stb., amit még a Marczibányi 
család építtetett, létrejöttek a majorok.

A csókái kastély és az uradalom 50 évig volt a Léderer család birto
kában. Ez idő alatt felfejlesztették a jószágtenyésztést, ipari vasutat (kis- 
vasutat) létesítettek, ami összekötötte Csókát a majorokkal. Ezen szál
lították a terményt Csókára. Az 1930-as évekre a kisvasútvonal eljutott 
egészen a Tiszáig. Szőlészettel mintegy 300 holdon foglalkoztak, sikere
sen, úgy, hogy 1903-ban már pincegazdaságot is létrehoztak. Ez orszá
gos viszonylatban is jelentős volt. A pincében kb. 2 000 000 liter bor táro
lására való hordók álltak. Az uradalom területén, Lőrincfalva központ
tal, jelentős dohánytermesztés is folyt. Csókán 1876-ban dohánybevál
tót létesítettek, a környék dohánytermését itt váltották be. Az 1920-as 
évek végén Léderer György 300 holdon mesterséges öntözést vezetett 
be, ezzel lehetővé vált a virágmagtermesztés a Macahalma körüli földe
ken. A majorban volt a virágmag megmunkálása értékesítésre, amit job
bára angol és német magkereskedők vásároltak meg. Külföldön helyt
állni mezőgazdasági termékekkel (virágmag, bor, hústermék stb.) akkor 
sem volt könnyű. Az 1890-es évek elején négy szeszgyár épült (Macahal
mán, Árenda-majorban, réti- és széki majorokban). A földeken megter
melt gabonából nyerték a szeszt, a mellékterméket pedig hízómarhákkal 
(göbölyökkel) és sertésekkel etették fel. 1930-ra a vágójószág-állomány 
annyira felszaporodott, hogy az élőjószágot nehéz volt értékesíteni. A 
gondos gazda ezt is megoldotta olyképpen, hogy egy társulást hozott 
létre vágóhíd létrehozására -  Léderer György és Korhecz Gyula társu
lásával 1932-re elkészült a vágóhíd és kiiktatták az élőjószág eladásából 
származó nehézségeket. Ez gazdaságos lépésnek bizonyult, pár év után 
az itt előállított hústermékekből külföldre is szállítottak.

Juhok is legeltek a mezőkön, igaz, nem merinó fajták, de a vegyes 
hasznosítású juhoktól húst, gyapjút és tejet kaptak. A tejtermelő állatok
ból volt tehén, juh és kecske. Ha a tejet az uradalom nem tudta elfogyasz
tani, akkor túrót, sajtot és más tejterméket készítettek belőle egy alkalmi 
tejüzemben, ami a kastélytól északra, a lóistállóhoz közel állt. A Léderer 
család ügyesen gazdálkodott, s a csókái uradalomból országos hírű min
tagazdaságot hozott létre.



1941-ben a német megszállók elfoglalták a Bánságot. Csóka is erre 
a sorsra jutott. A kastély ifjabbik ura Dalmáciában katonáskodott. Az 
olasz hadsereg azt a részt pár nap alatt bekebelezte és György két hét 
alatt hazaért Csókára. Itthon, a kastélyban, német főhadiszállást talált. 
Néhány napig bejárt az irodájába dolgozni, a negyedik napon egy SS 
őrnagy kereste ott fel, aki közölte vele: „Léderer úr, pár perccel ezelőtt 
parancsot kaptam, hogy önt és az apját tartóztassam le, de miután már 
két hete eszem az aggastyán asztalánál, és nagy tiszteletben tartom az 
öregurat, adok négy óra egérutat, hogy eltűnjenek. Remélem, uram, tisz
tába van azzal, mit jelent, ha egy SS tiszt nem teljesíti azonnal a kapott 
parancsot. Jó napot kívánok!" Es távozott.

Léderer Györgynek nagy lélekjelenlétre volt szüksége. Feltűnés nél
kül elhagyta irodáját, átment a kastélyba, s a család tagjait arra kérte, 
melegen öltözzenek fel és legértékesebb ékszereiket vegyék magukhoz. 
Bement az apjához, akit gyorsan felkészített a váratlan és gyors távo
zásra. A család egyesével hagyta el a kastélyt, és a lóistállónál találkoz
tak. Ott befogattak egy könnyű fogatot, a családtagok a kocsiban, ő pedig 
a kocsi ülésén foglalt helyet és kihajtatott a kapun a Tisza felé. A Tisza 
partján talált egy halászembert, aki tetemes pénzért átvitte a családot 
Zentára, hátrahagyva a fogatot a bánáti oldalon. Zentán, a barátok között 
biztonságban volt az egész család. Hírét véve a történteknek, a németek 
nagyon dühösek lettek a két tulajdonos (apa és fia) sikeres szökése miatt. 
A Léderer család Budapesten tartózkodott rokonoknál és barátoknál egé
szen 1944 májusáig. Pesten kivételezettséget kapott a család a zsidótör
vények alól, mert Arthur papa István nevű idősebbik fia az első világhá
borúban hősi halált halt az orosz fronton. 1944 nyarán a nyilasok vették 
át a hatalmat Magyarországon. Ekkor a Léderer család bujdosni kény
szerült. így kerültek egy dunántúli, bakonyi kisbirtokra, amely Léderer 
Magda nagyságos asszony szüleié volt. A 84 éves Léderer Artúr a zirci 
apátság befogadottja lett. A család itt sem lehetett sokáig nyugodt, mert 
vidéken is üldözték, és megkezdték a zsidó deportálását. Az év őszén 
visszatértek Budapestre, ahol a család rokonánál, Kiskéri Lóránd nyu
galmazott tábornok lakásán húzták meg magukat. Léderer György a biz
tonság kedvéért a csókái Tóth Ida családjánál, Sarkadi Nagy Mihályéknál 
vészelte át a nehéz időket, és a magyar főváros ostromát. 1944. decem
ber 24-én költöztek le a pincébe, itt várták be az orosz csapatok érkezé- 
sét-az úgynevezett felszabadulást. Az idő tájt ínséges idők jártak arrafelé 
(is), és a családnak elege lett Budapestből. Mindent latba vetettek, hogy 
visszatérjenek Jugoszláviába. 1945. március közepén kerítettek egy nyi
tott, lovas járművet, melynek tulajdonosa vállalkozott, hogy a Léderer



családot a jugoszláv határig vigye. A család örömére, a nyitott szekéren 
való hazafelé utazásra csatlakozott hozzájuk a csókái Tábori Mihály és a 
felesége, Zlata, a kisfiúkkal. A harmadik nap délutánján értek a határra. 
Onnan Szabadkára kerültek, egészségügyi zárlat alá helyezték őket -  
iszonyú körülmények között. A hatóság három nap után lehetővé tette 
számukra, hogy ideiglenesen a vendégszerető Korhecz családhoz menje
nek lakni. Léderer György az egyik nap elutazott Csókára szétnézni. Az 
ottani hatóságok közölték vele, hogy nem kaphatnak engedélyt a letele
pedésre, de nincs kifogásuk, hogy ezt másutt megtegyék. A kastélyból 
kaptak néhány bútordarabot, s ezzel rendezték be Kanizsán a lakásukat. 
Léderer György reménykedett, hogy mint a németek üldözöttjét, nem 
lesz bántódása. Tévedett. Egész birtokából kiforgatták. Ahhoz, hogy ez 
„törvényszerű" legyen, mindig valamilyen vádat emeltek ellene.

1947 januárjára tűzték ki a bírósági tárgyalást, melynek folyamán a 
Léderer házaspárt azzal vádolta a jugoszláv állam, hogy a kanizsai tég
lagyár háború alatti működésével biztosította az ellenség számára a gaz
dasági hátteret és elősegítette harcképességét. Léderer Magdát ellen a 
vád az volt, hogy az ő nevén voltak a téglagyár részvényei. A vádakat 
igazoltnak találták, Léderer Magda 6 hónap és 10 nap börtönbüntetést 
kapott, Léderer Györgyöt pedig hét és fél év börtönre ítélték. Lédererné 
Rainprecht Magda a hírhedt pozsareváci női börtönbe került, Léderer 
Györgyöt pedig a Sremska Mitrovica-i börtönbe vitték, ahol a politikai 
foglyokat tartották.

Amikor a házaspár letöltötte börtönbüntetését, Kanizsán, jó ellátás 
mellett, visszanyerték korábbi erejüket. A család tanácskozott a jövőjüket 
illetően és elhatározták, hogy Nyugatra szöknek. Mivel a család legidő
sebb tagja, Léderer Artúr már 86 éves volt, nem vállalhatta ezt a kalandot, 
ezért úgy intézkedtek, hogy itthon jó kezekben maradhasson.

1947. szeptember 7-én Szabadkára utaztak, onnan az éjszaka leple 
alatt hivatásos csempész vezetésével átjutottak a jugoszláv-magyar hatá
ron. Amikor a jugoszláv hatóság értesült szökésükről, az itthon maradt 
86 éves Léderer Artúrt börtönbe csukták. Idős, beteges lévén, gyorsan 
leromlott egészségi állapota, mire a börtönből kiengedték, Kanizsán 
nemsokára meghalt. Barátai Kanizsán temették el. Léderer Magda évek
kel később engedélyt kapott, hogy kihantoltathassa és a csókái családi 
kriptába helyezhesse felesége és Károly öccse mellé. Léderer György 
közben Budapestről felvette régi külföldi kapcsolatát és előkészítette a 
család Nyugatra való szökését. Az ifjabbik Györgynek sikerült diákvízu
mot kapnia Angliába és nemsokára úton volt Albion felé.



1948. február első napjaiban, hajnalban, a jugoszláv titkosrendőrség 
Léderer urat letartóztatta és visszacsempészte Jugoszláviába (valószí
nűleg e fölött a magyar titkosszolgálat szemet hunyt), a fővárosba vit
ték, ahol vallatták. Szerencséjére kitudódott, hogy tud egy burgonya- 
csíra-gátló szerről. Az egyik kihallgató tisztje ezt közölte a férjével, aki a 
földművelési minisztériumban dolgozott. Egy nap behívatta magához a 
minisztériumba György urat, kikérdezte és felajánlott neki egy jó állást, 
azzal a feltétellel, hogy a feleségét és lányát is visszahozza Jugoszláviába. 
Léderer elfogadta a feltételeket. Ellátták ruhaneművel, bútorozott lakást 
kapott stb. Levelet írt Pestre, de úgy, hogy sejtelmes módon közölte a csa
ládjával, terve megváltozott, és vissza akarja őket hozni Jugoszláviába.

Körülbelül egy hónapot dolgozott. Megbarátkozott főnökével is. Meg
kérte a felettesét, hogy elmehessen Kanizsára hétvégén, apja sírját meglá
togatni. A főnöke elengedte egyedül. Felült a Szabadkára induló vonatra, 
elment ugyanahhoz a csempészhez, aki először is segédkezett neki 
átszökni a határon. A sikeres szökés után Budapesten csak egy-két órára 
állt meg, hogy érvényes útlevelet és ékszert vegyen magához. Felült a 
bécsi vonatra, és Bécsben az amerikaiak által kormányzott részen szállt 
ki. A Magyarországon maradt családtagoknak ezután rejtőzködniük kel
lett, nehogy valaki megtalálja és feljelentse őket.

Augusztus közepén Léderer felbérelt egy nyugalmazott osztrák rend
őrt, aki hamis útlevelekkel Pestről szerencsésen átjuttatta a család többi 
tagját Bécsbe. Innen Léderer György érvényes útlevéllel Angliába uta
zott. A többieknek Salzburgba kellett utazniuk és innen kérvényezték 
a kiutazási engedélyt Angliába, amit hathét után megkaptak. Anyja és 
lánya 1948. október elején ültek vonatra és Németországon át az egyik 
holland kikötőbe érkeztek, ahonnan hajóval Angliába mentek. Egy kis
város fonógyárában három hónapot dolgoztak. Ez idő alatt Léderer úr 
Londonban időzött, felkereste a virágmagokkal kereskedett angol isme
rőseit, akiknek a segítségével pár hónap leforgása alatt sikerült elintézni, 
hogy Dél-Afrikába mehessenek egy farmra. Itt ugyanis kerestek egy inté
zőt, amit Léderer György elvállalt.

1949. július 23-án Léderer György, a felesége és a lánya elutaztak új 
hazájukba. Ifjabb Léderer György Londonban maradt, és matematikata
nárként dolgozott. Soha nem nősült meg.

Idősebb Léderer György, a kastély utolsó tulajdonosa, és aki a csókái 
uradalmat országos mintagazdasággá fejlesztette, 1963. augusztus 24-én, 
66 éves korában halt meg Johannesburgban.

Visszatérve Csókára: amikor az ukrán front katonái és a partizán egy
ségek bevonultak Csókára, megkezdődött az anyagi javak széthúzása a



kastélyban. A háború utáni években az új vezetés parancsára a kastély 
berendezésének nagy részét széthordták. Ezt gyorsan megállították a 
helyi szervek.

1945-ben a kastélyt először kórháznak használták, ahol a háborús 
sebesültek lábadoztak. Később háborús árvákat tartottak egy ideig a kas
télyban. 1945 és 1950 között az állam rendelkezett az épülettel. 1945-ben 
az országos pártvezetés Tito jóváhagyásával átadta használatra a Réti 
mezőgazdasági birtoknak. 1965-ben leégett a régi községháza, ezt köve
tően az intézmény egy része beköltözött a kastély helyiségeibe.

1966-ban tűz ütött ki a kastély padlásán, ahol nagy mennyiségben 
dokumentumokat tartottak. A kastély szobáiban levő régi kandallókat 
kicserélték korszerűbb kályhákra, amikbe jobban kellett tüzelni, mint 
korábban, hogy felfűtsék a szobákat. Fa helyett kőszenet használtak, de 
ehhez a kéményeket nem alakították át. A nagy hőségtől megrepedez
tek, a szikra kijutott a padlástérbe és a gyúlékony anyag (papír) lángra 
kapott. A tűzben a kastély tetőszerkezete megsemmisült, néhány emeleti 
szoba mennyezete károsodott. A tetőszerkezet felújítása néhány hónapot 
váratott magára. Felújításakor figyelembe vették az előző tetőszerkeze
tet, de eternit lapok helyett hódfarkú cserepet használtak.

A kastély gazdái

Kastélyépítő: Marczibányi (III.) Lőrinc, 1797/98-1869)
Apja: Puchoi Marczibányi (III.) Imre
Anyja: Tőkés Újfalusi Huszár Anna
Neje: Nagy káliói Kállai Antónia
Gyermekei: Mária és Antónia
A félig felépített kastély 1868-ig volt a család birtokában (ekkor adták 

el 855 000 forintért).
A következő tulajdonosok: Berber Ágoston és Kluzemann kőbányai 

sörfőzők. Nem tartózkodtak Csókán, csak spekulánsként vették meg a 
csókái uradalmat az előző gazdától, és jelentős felárral adták el (1 000 000 
forintért). Nincs tudomás arról, hogy részt vettek volna a kastély építé
sében.

1880 körül az új tulajdonos: Schwab Károly és fivére. Jelentős eszközö
ket fektettek be a birtokba. Befejezték a kastély építését az 1880-as évek 
közepén. A szájhagyomány szerint ők kezdték meg a majorok bizonyos 
részeinek építését is. Károly és csendestársa kezében 12 évig volt a kas
tély.



A következő tulajdonosok 50 évig lakták, építették és szépítették a 
kastélyt, amely 1926-ban vált véglegessé, ők létesítették a melléképülete
ket, alakították ki a park arculatát.

Léderer Artúr és Léderer Károly (testvérpár):
Apjuk: Léderer Jakab (kereskedő)
Anyjuk: Schwab Paulina (az előző tulajdonosok testvérhúga)
Léderer Károly 1918-ig társtulajdonos a csókái uradalomban. A tria

noni egyezmény miatt meg kellett osztozkodniuk. Károly a Szolnok mel
letti Pusztakengyel birtokot kapta.

Károly nős, hat gyermeke van.
Léderer Artúr (1861-1947) családja:
Felesége: Lévi Alice (1873-1934)
Gyermekei: István (Pista), aki az orosz fronton elesett 1915-ben); 

György Károly (Gyuri), aki 1922-től átvette a gazdaság irányítását; László 
(Laci), aki korát meghamisítva bevonult a hadseregbe, kikerült az olasz 
frontra, hazatért 1918-ban, de egy héttel később meghalt spanyolnáthá
ban.

Artúr és Károly nem egészen 30 évig vezették a csókái gazdaságot. 
A Jugoszláv Királyságban az átállás nagy falatnak bizonyult Artúr 
számára, ezért 1922 körül átadta a gazdaság vezetését egyetlen életben 
maradt fiának, György Károlynak.

Léderer György Károly (1897-1963) családja:
Apja: Léderer Artúr
Anyja: Lávi Alice
Felesége: Rainprecht Magda (1906-1987)
Gyermekei: György János (Gyuri vagy Dudus); Magdolna Judit (Cuki).
Léderer György Károly az utolsó kastélytulajdonos, aki 19 évig 

(1922-1941) vezette a csókái uradalmat.



A topolyai Sarlós Boldogasszony-templom59

A múlt

I. (Szent) István (975 körül-1038) király (1000-1038) magyar keresz
tény államot alkotott. Új rendeleteket, törvényeket hozott. Pannonhal
mán az apja, Géza (940 körül-997) nagyfejedelem (972-től) 996-ban ala
pított bencés apátságot főapátságnak szenteltette fel, 1001-ben. Utána 
az esztergomi érsekséget, majd Veszprémben, a királyné várában püs
pökséget alapított. Rendelete, melyben kimondta, hogy minden tíz falu 
köteles egy templomot építeni, szinte legendává nőtt. Ennek ismereté
ben nem meglepő, hogy még ma is sokfelé találunk Árpád-kori, közép
kori templomokra utaló nyomokat.

Vidékünkkel kapcsolatos régészeti és történelmi kutatások arról szá
molnak be, hogy majd minden település, falucska saját egyházzal, azaz 
templommal rendelkezett. Ezek többnyire az adott lehetőségekhez alkal
mazkodva a táj nyújtotta építőanyagokból készültek. Döngölt föld, tégla, 
vályog volt az építkezés alapanyaga. Kőből, téglából csak a gazdagabb 
vagy valamilyen központi települések emeltek templomot.

Topolya területén sok régi településnyom található, és sok olyan 
okmány, amely a város múltjáról ad tényleges adatokat. A felszíni lele
tek többnyire különböző épülettörmelékek, téglák, téglatöredékek. Talál-

59 Irodalom -  Dr. Dudás Gyula: Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája. I. 
Zombor, 1896; Dr. Borovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája. II. 
Budapest, 1909; Dr. Harkai Imre: Topolya építészete. Fórum, Újvidék, 1991; Topolya mo
nográfiája (szerk. dr. Harkai Imre). Dániel Print, Újvidék, 2001; Kalocsai Főegyházmegye. 
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 1998; Kocsis An
tal: Települések, templomok Topolyán és Bajsán az Árpád- és középkorban. Compart D. o. o. 
Topolya, 2007; Kocsis Antal-Nagy Tibor: Isten dicsőségére emeltette... Topolya mezőváros 
területén található keresztek. Agapé, Újvidék, 1994; Kiss Lajos: Kiszakított lapok Topolya 
történelméből. Hajtman István könyvnyomdája, Topolya, 1943; A topolyai római katolikus 
plébánia levéltára; Internet

Adatközlők: Ft. Fazekas Ferenc, Kocsis Antal, Radics Ilona -  A fényképeket Fehér 
Eszter és Dukai Edit készítette.



tak sima falazótéglát, gótikus idomtéglákat, néhány nagyméretű alap
követ, azaz darázskövet, a falazáshoz használt meszes maltertöredéket. 
Időnként kovácsolt vasszegeket, a templom belsejét díszítő hatszögletes 
kőidomokat is kifordít az eke.

A használati eszközök közül a temérdek vörös, szürke és fekete, külön
böző mintázatú edénydarab, finoman kidolgozott ünnepi edények, 
durván megmunkált cserépbogrács, süttői kőből készült szárazmalom
maradvány, fenőkő, de előkerültek I. (Szent) Istvántól I. Mátyásig (1443- 
1490) tartó korból való pénzérmék, sőt a törökök, de még rómaiak által 
kiadott pénzek is.

A fémből készült leletek közül 
a templom harangjának maradvá
nyai külön figyelmet érdemelnek. 
A tenyérnyi nagyságú harang
szilánkok egyikén dombormű és 
olvasható szövegtöredék látszik.

A mesterséges tó gátjának épí
tésekor az erőgépek egymás után 
forgattak ki sírokat. A gátépítést 
egy időre le is állították. A néhány, 
még épen maradt sír feltárása után 
kiderült, hogy XI. századi teme
tőnek egy részéről van szó. A régi 
okmányokat, korabeli térképe
ket vizsgálva látjuk, hogy a mai 
város és annak környékén több 
Árpád- vagy középkori telepü
lés állt. Ezek: Város (1198), Újvá



ros (1553/54), Fybaych (1459), Topolya (1543), Zablatica (1543). Fybaych 
esetében biztosan tudjuk, hogy volt temploma és egyházközössége. Ezt 
egy 1763-ban készült kéziratos térkép bizonyítja. A zablaticai templom 
és egyházközösség létezését egy másik kéziratos térkép tanúsítja, amit
1766-ban készítettek. A Topolya nevű középkori falucska templomának 
ismerjük a nevét: Mindenszentek. Érdekes adatokat találunk a könyve
ket olvasva. Az eddig lakatlannak hitt terület minduntalan feltűnik, mint 
adózó terület. A sok dézsmalajstrom, defter, birtokcsere és egyéb okmá
nyok közül kiemeljük az 1668-as bécsi rendeletet. E szerint Topolyára, 
amelynek 60 megadóztatható háza volt, a kirótt adó 1200 forint, 200 kéve 
búza és 24 marha, amit a tél beállta előtt át kellett adni.

A ma is élő egyházközösséghez köthető az 1751-ben felépült imaház, 
a kistemplom, ami 1764-ben épült fel, a nagytemplom, ami 1906-ban 
készült el, majd az újtemplom, melynek alapjait 1992-ben rakták le.

A Sarlós Boldogasszony-templom története

A telepítés évében a lakóházak mellett a lakosok iskolákat és imaházat 
építettek. 1756-ban említették az imaházat először, mely vert falú, nád
tetős volt. Hossza 15 m, szélessége 8 m. Az egy teremből álló épületet a 
telepesek saját tapasztalattal építették. Az épületet egy nagyobb házhoz 
lehetett volna hasonlítani, amelyet később iskolaként használtak. Alakos
ság gyarapodása és az egyházközösség megerősödése folytán nagyobb 
templomra volt szükség. 1758. augusztus 4-e fordulópont volt Topolya 
egyháztörténetében. Az egyházmegyei főhatóság Radics Péter szemé
lyében kinevezte az első plébánost, aki az imaház helyett a Boldogságos 
Szűz tiszteletére szilárd anyagból megkezdte építeni Topolya első temp
lomát. Az imaházat évekig nem bontották le. A templom 1761-62-ben 
épült, a magyar királyi kamara nagylelkű segítségével, de hozzájárultak 
anyagiakkal és készpénzzel a helybeliek is. A királyi kamara saját ége- 
tésű téglát szolgáltatott az építéshez. A szentély boltozatos, míg a többi 
része stukatúros építésű, és új tetőfedő anyag jelentkezik: a zsindely. 
Azonban nagyon sok helyen repedezettek, roskatagok voltak a falak. A 
külső vakolat is lehullott a kőművesek lelkiismeretlen és gyors munkája 
miatt. A templom kicsinek bizonyult.

A templommal kapcsolatban több okmány került elő. Megtaláltuk 
típustervét is. Méreteiről az ifj. Zwipp György építész készítette alap
rajz alapján szerzünk tudomást, melyet a tetemes költséggel végzett 
restaurálás előtti felmérés során készített. Az alaprajz hasonlít a típus



tervhez. A méretek a következők: templomhajó hossza 23 m, szélessége
9.15 m, a szentély 7,7 m x 7 m, a sekrestye 5,2 m x 3,5 m, a kórus 5 m x
9.15 m. A templom külső mérete kb. 36,5 x 11 m, míg egyetlen hajója 23 
m hosszú és 9,15 m széles. A szentély 7 m-re szűkült, a kórus 5 m széles. 
A Röhmann János által végzett restauráláskor készített freskókkal, ame
lyek a hajó és a szentély boltozatát, valamint a kórus karzatát díszítették, 
egységes román stílusú templombelső tárul elénk. Faszerkezetű meny- 
nyezete megrongálódott, és veszélyeztette a benn tartózkodókat. Az új 
templom építése még abban az évben megkezdődött.



A templom építése, 1904

Raichl' J. Ferenc (1869-1960) műépítész készítette a templom tervét, 
amit 1904. április 9-én kivitelezésre alkalmasnak találtak. Két nappal 
később tíz napszámos leemelte a régi templom keresztjét, és ezzel Faze
kas Lajos vállalkozó vezetésével a munkálatok megkezdődtek. Másnap 
megjelent Jeney Mihály mérnök, művezető-szakfelügyelő, akinek irányí
tásával épült a templom. Ezután következett a harangok leszerelése, kije
lölt helyen való felállítása, majd a régi templom lebontása.

Április végén megérkeztek az eredeti építészeti tervek és a költségve
tés hivatalos használatra. Ezek segítségével az építési bizottság a vállal
kozóval és szakfelügyelővel május 5-én meghatározta a templom hely
zetét, fekvését, és az alapárkok ásásának mielőbbi megkezdésére kitűz
ték a templom hossztengelyét és a főhomlokzat vonalát. Az új templom 
hossztengelye egy vonalba esett a régi templom hossztengelyével. A 
templomalap lerakásakor már 88-an dolgoztak az építésen. 1904. május 
6-án kezdődött meg a munka. Az alap ásása során 2 m mélységben 
olyan jó minőségű és alapozásra alkalmas sárga agyagot találtak, hogy 
Jeney Mihály nem tartotta szükségesnek a tervben előirányzott alapo
zási mélység pontos betartást: az épület „állékonyságának" veszélyez
tetése nélkül idő- és anyag
megtakarítás vált lehetővé. Az 
alapkövet május 23-án, dél
után 4-6 óra között helyez
ték el ünnepélyesen, majd 
befalazták a torony alapjába.
Az okmány mellett az alap
kőbe helyeztek egy 1700-ban 
vert háromkrajcáros rézpénzt, 
amit a régi templom alapzatá
ban találtak, és egy 1762-ben 
veretett máriás aranyat, az 
akkor forgalomban lévő pénz
nemből 1-1 darab 1 és 2 fillé
res bronzpénzt, 10 és 20 fillé
res nikkelpénzt, 1, 2 és 5 koro
nás ezüstpénzt, 10 és 20 koro
nás aranypénzt.

A torony alapjának elké
szítése után a sekrestye és a 
szertár falait kezdték építeni,



ám a munkát időközben megszakította a munkássztrájk. Újból növe
kedett a foglalkoztatottak száma. Még ebben az évben Molczer Sándor, 
mint állandó helyettes műszaki megbízott elfoglalta állását, és Topolyán 
tartózkodva a vállalat képviseletében, az építkezés műszaki vezetését’ 
végezte, a vállalat nevében intézkedett.

Belső oszlopváltoztatás

Az eredeti tervek téglából irányozták elő a belső oszlopokat, egyszerű, 
négyszögletű, sima felülettel. Az építési bizottság azonban utasította a 
műszaki felügyelőt és a vállalkozót, hogy lépjen érintkezésbe az akkor 
még újdonságnak számító vasbeton-építkezés magyarországi megho
nosítójával, dr. Zielinszki Szilárd (1860-1924) mérnökkel, műegyetemi 
tanárral. Dr. Zielinszki visszavonta ajánlatát, hogy csupán az oszlopok 
legyenek „vasvázas beton"-rendszerrel kiképezve, mivel az újabb számí
tások és tervezések alapján arról győződött meg, hogy ha ezek az oszlo
pok a henebique rendszer szerint készülnének, szükség lenne arra, hogy 
a tetőszékig nyúljanak fel. Szilárdságuk biztosítása céljából mind hosz- 
szanti, mind keresztirányban vashevederekkel merevíthetnék őket. Terv- 
változtatást és új költségvetést nyújtott be, amely szerint ez a munka 18 
000 koronába kerülne. A következő ajánlatot Melocco Péter budapesti 
cége terjesztette elő. Az építkezési bizottság kikötötte, ha ez az aján

lat sem lesz olcsóbb, akkor 
ragaszkodik hozzá, hogy az 
oszlopok és boltívek az ere
deti terv és költségvetés sze
rint készüljenek el. Melocco 
Péter cége sem kapta meg 
az oszlopok előállításának 
jogát. Az építkezési bizottság 
azonban nem tudott bele
törődni abba, hogy az osz
lopok a régi rendszer sze
rint készüljenek. A vasbe- 
ton-oszloprendszer elkészí
tését a Milics és Társa buda
pesti cégnek adta, és vál
lalta a többletköltségek fede
zését. Ugyancsak Milics és 
Társa cég készítette el a kar-



zat alatti boltozatot, valamint az oratórium mennyezetét és a templom 
feletti kereszt- és csillagboltozatokat, saját rendszere szerint.

Májusban elkezdték a belső oszlopok készítését. Ekkor már 113 munkást 
foglalkoztattak. Az építési bizottság a külső díszítő hatás fokozása érdeké
ben szükségesnek tartotta, hogy a tetőt ne egy, hanem kétszínű -  sötétszürke 
és vörös -  palalemezzel fedjék. Szeptemberben a kőfaragók újra munkába 
álltak. Elkezdték a toronyerkély és a csigalépcsők faragását. Az építési 
bizottság utasította a vállalkozót, hogy az összes ablakkeretet, amelyeket az 
eredeti tervben sima kidolgozással irányoztak elő, díszesen képezze ki. Még 
ebben az évben kiöntötték a rabic-mennyezetet és elkezdték vakolását.

A munkálatok befejezése

Az építkezés március 5-én, az ablakbetételek és oszlopfők elhelyezé
sével folytatódott. A kőművesek nemsokára elkezdték a belső állványok 
bontását, a belső tér vakolását és meszelését. A csatornáknál kőkagylókat 
helyeztek el, hogy esőzéskor a falak ne rongálódjanak. Az építési munká
latok július 31-én fejeződtek be. Ezen a napon az építési bizottság ideigle
nesen átvette az épületet, majd augusztus 5-én átadta használatra.



Adatok a templomról

A templomnak értékes a bútorzata és a tárgyai. A már említett első 
templom Barabás Miklós (1810-1898) festette oltárképei ma is látha
tók. Sajnálatos módon a harmadikat, valószínűleg egy zentai ama
tőr festő, vászon hiányában, 1933-ban átfestette. Az oltár fakonstruk
cióját Sfuflesser tiroli gyáros készítette. Az orgona a pécsi Angster cég 
terméke. A szentélyt körülvevő vitrázsok Mayböhn Károly budapesti 
üvegfestő műhelyéből kerültek ki. A toronyórát Peterka Lajos ismert 
budapesti toronyóragyáros szerelte fel. A munkálatok befejezésével a 
templom főbejárati része 4,70 m, a kórusrész magassága 9,65 m.

Felfelé, a következő teremben a haranglábak és az órához vezető lép
cső helyezkedik el. Az itt található 8 ablaknyílás megközelíti a 10 métert.



A terem magassága 13 m. A következő részben az óraszerkezet van, 
innen négy, konzolos toronyerkélyre lehet kijutni. A terem magassága 
2,50, a toronysisak 31,30 m. A torony összmagassága 72,70 m, hozzákap
csolódik még a nyugati toronypár. A kereszt és főhajó kereszteződésénél 
van a huszártorony, magassága 18 m. A falakat sárga dísztéglával borítot
ták egészen a toronysisakig. A tetőt kétszínű, sötétszürke és vörös palale
mezzel fedték be. A toronyóra alatti kilátót kőből faragott korlát díszíti. A 
toronyból a híveket a templomba négy különböző nagyságú harang szó
lítja, melyekbe ezek az adatok vannak belevésve: 1. harang: Mária,
hadjj veszni minket hű tisztelőidet! Bács Topolya katolikus
zösség. " 2. harang: „Békesség a földön az emberekre Bács Topolya" 3. harang: 
„Dicsösség a magaságban Istennek. Fudit Ferrum B. D. Subotica 1923."



A bejárat három ajtó. A fő
bejárati és a két mellékbejárati 
előteret üvegezett ajtók választ
ják el a templombelsőtől. A szen
télytől jobbra és balra emeletes 
oratórium épült. A négyzet rész
ben van a csillagboltozat, ennek 
magassága 15,50 m.

Hogy e lenyűgöző magassá
gok megvalósulhattak, nagy
részt az akkor még újdonságnak 
számító vasbetonoszlop-rend
szernek köszönhető. Az oszlo
pok karcsúságukkal fokozzák a 
gótikus díszítést, anélkül, hogy 
gyöngébbek lennének, mint a 
kőoszlopok. Építészeti szem
pontból a vasbetonoszlop-rend
szer nagy értéke a templomnak. 
A mellékhajók falaiban az abla

kok triforák, míg az apszisokban biforák. A két mellékoltári rész lépcső
magassággal feljebb emelt, ugyanakkor a mennyezeti részt lejjebb s ü l 
lyesztett.

A főoltárnak csodálatos a fakonstrukciója, amit Stuflesser tiroli gyá
ros készített neogótikus stílusban. A főoltár képe Dudics Andor festőmű
vész munkája, a szentélyt körülvevő vitrázsok Mayböhn Károly buda
pesti üvegfestő műhelyéből kerültek ki. A sekrestye felől elindulva, az 
első vitrázson Szent Erzsébetet, a másodikon Szent Györgyöt láthatjuk, 
az oltár másik oldalán lévő harmadik vitrázson Szent Margit és a negye
diken Szent Miklós püspök van. Az oltár két oldalán egy-egy háromágú 
gyertyatartót tartó szárnyas angyal áll.

A sekrestye bejáratánál Kray Ferenc emlékszobra és táblája, melyet 
özvegye emeltetett, és egy hamvvederre hajló nőt ábrázol. A tábla 
felirata magyarul így hangzik:

Krajovai és Topolai báró Kray Pál fia
Krajovai és Topolai báró Kray Ferenc szellemének,
A császári és királyi seregben
Tüzértábornoknak és alvezérnek.
Itáliában a franciák ellen, úgy a nyilt ütkö



Mint városok ostromában szerencsés győzőnek.
Miután atyjával együtt hazatért 
Azt a halálba is követte.
Gyászoló kegyeletes özvegye 
Gessel Borbála állította ezen emléket 
Hűségének jeléül 
Az Úr 1805. évében.

A szobor mögötti falon a vörös márványtábla a táborszernagy báró 
Kray Pál ezüstszelencébe zárt, befalazott szívét fedi, a holttestét pedig a 
pesti belvárosi templomban helyezték örök nyugalomra. Az emléktáb
lára írt latin szöveg magyar fordításban:

A nagy és jó Istennek ajálva a nagy hősnek,
Nagy Kray Pál bárónak a hazájához és fejedelemhez hű szíve.
Sok viszontagságon hánytatva végre itt,
Övéi között megnyugszik.
Topolyán, január 19. 1804.

A sekrestyeajtó túloldalán emléktábla áll. A felső báró Kray Jánosé. A 
fekete márványtáblán ez áll:

Krajovai és Topolai báró Kray jános 
Szül. 16 máj. 1804.-21. dec. 1852.

Te aki szemléled e sirkövet,
Értsd, hogy ez végképen eltemet 
Egy hőstörzsökű családi nevet.
Az utolsó Kraynak 
Emelték özvegye és lyánya 
Kik még itt maradtanak.

A volt egyetlen férfisarjadék 
Serdiiltében hirtelen sujtatva 
Hat évek előtt letörött már.
Most maga a gyökér lön kiszakítva 
Fiutódot, tehát efa j többé nem vár.



Az alsó tábla a szerencsétlenül járt fiáé, báró Kray Pálé, aki 16 évesen 
halt meg. Vörösmarty Mihály írta a fekete márványtáblán levő epitáfiu- 
mot:

Aki fiának örül,mert szép, jó, s ritka tehetség
Mert delien serdül, s lelke nagyokra törő,
Mert ihletve van a nagy erények örök hite által,
S Szent akarattal lép a komoly élet elé:
El ne beszélje nekünk örömét. Mi egy életi üdvöt,
Létünk büszke faját e kora sirba tevők.

Báró Kray Pál.
Meghalt November 16-án 1846. életének 16-dik évében.

A szentélyt kovácsoltvas áldoztató rács választja el a főhajótól. Közé
pen, a kijáratnál, fehér márványtábla alatt van báró a Kray és gróf Zichy

család sírboltja. A szen
télyből kilépve, a máso
dik vatikáni zsinat szel
lemében felállított új 
oltár, két oldalán egy-egy 
ambó, amit tölgyfából 
készített Bozsir Márton 
topolyai asztalosmester, 
Szarvas Sándor újvidéki 
fafaragó mester segítsé
gével, 1991-ben.

A szentély két olda
lán, a mellék apszisok
ban egy-egy barokk stí
lusú mellékoltár. Jobbról 
Szent Vendel-oltár, ami
nek oltárképét Molnár 
József festette 1855-ben, 
balról Nepomuki Szent 
János-oltár, melynek ol
tárképén nem szerepel az 
eredeti festő neve, de a 
különböző források Bara
bás Miklós (1855) alkotá



sának tartják. Mindkét mellékoltár képét Röhmann János restaurálta, 
1888-ban. A bal oldali kereszthajóban Szűz Mária-szobor, mellette az 
előző templomból való oltárkép, Barabás Miklós alkotása, amit szintén 
Röhmann restaurált a két mellékoltár képével egy időben. A kereszt
hajóban találjuk még a fából faragott Szent Sírt, tetején szentségházzal, 
szélén pedig két térdelő, szárnyas angyallal. A jobboldali kereszthajó
ban Jézus Szíve-szobor, mellette Kis Szent Teréz-oltár, aminek oltár
képén K. M. iniciálé, 1933-ból. Az oltár gótizáló-szecessziós stílusban 
készült.

A bal oldali mellékhajó első trifóra ablakán Jézus megkereszte- 
lésének mozzanatát jelenítette meg a neves budapesti üvegfestő, 
Mayböhn Károly. A padsor közepén szép kidolgozású gyóntató
szék, a padsor hátsó részén, magas talapzaton, Páduai Szent Antal 
szobra áll. A kórus alatti részben van a Fájdalmas Szűzanya szobra. 
A főhajó mennyezetét 3 nagy csillár ékesíti, a bal oldali második osz
lopnál, aprólékos kidolgozású, fából faragott szép szószék. A főajtó 
utolsó oszlopa mellett, balról, Szent József a gyermek Jézussal, jobb
ról pedig Assisi Szent Ferenc szobra. A főbejárat bal felén Lourdes-i 
barlang (1886), benne a Szent Szűzzel, és az előtte térdelő Berna
dettel. 1888-ban a sajtó arról számolt be, hogy Bóbics Károly tisz
telendő úr kérésére, a kor híres akadémiai festője, Röhmann János 
nemcsak az akkori templom festését vállalta el, hanem elkészítette 
és kifestette a Lourdes-i Szűz barlangját is. A főbejárat jobb oldalán a 
Betlehemi jászol szoborcsoport, amelyet Siska Magdolna és családja 
emeltetett 1908-ban.

A falakon körül Jézus keresztútjának állomásait örökítette meg 
a festő. Feltehetően Dudits Andor, aki a főoltár képét is festette, de 
erről nem egyértelműek az adatok. A kóruson, középen, két manu
ális, 24 regiszteres, 5 kopulás orgona áll, a pécsi Angster cég készí
tette 1907-ben. Homlokzata közepén harsonát fújó angyal, oldalt 
fából készült gótikus toronypár látható. A kórus mellvédje kőből 
faragott.

A hatvanas években villamosították a harangokat és a toronyórát. A 
kivitelező a topolyai Rózsa Mihály volt, aki azóta ellenőrzi és karban
tartja az elektromos berendezéseket. A templomot 1991-ben újrafestet
ték és a zsinat szellemében felújították a szentélyt, amelyben Boldog 
Körösi Márk kassai vértanú ereklyéit helyezték el. Ekkor szentelte fel 
az eddig csak megáldott templomot Huzsvár László nagybecskereki 
megyéspüspök.



Jézus Szíve-templom



A Jézus Szíve-templom építése Léner István (1931-1999) főesperes 
kezdeményezésére 1992-ben kezdődött el. Ft. Fazekas Ferenc plébános 
ideje alatt folytatódtak és fejeződtek be a munkálatok. 2001. június 22-én 
mutatták be az első szentmisét. A belső berendezés 2003-ra készült el. Dr. 
Pénzes János megyés püspök 2005. május 23-án szentelte fel az új temp
lomot.

A Topolyán tevékenykedő lelkipásztorok névsora:

Radics Péter 
Bolovics Miklós 
Radics Péter 
Lakner József 
Tamási György 
Marócszi József 
Szabadkai ferencesek 
Cervus (Szarvas) Ádám 
Beck János 
Kosztolányi Lajos 
Szűcs András, admin. 
Kosztolányi Lajos 
Gerzsány Marton, admin. 
Csáby Ferenc, admin. 
Takács János 
Csepelei István, admin. 
Bagó Gergely 
Mészáros Ignác 
Bóbics Károly 
Lappay Imre 
Bálint György, admin. 
Jagicza István, admin. 
Cziráky Gyula, admin. 
Poch Lajos, admin.
Tordy Árpád 
Barsy Viktor 
Móricz Vince, admin. 
Móricz Vince, plébános 
Léner István, plébános 
Fazekas Ferenc plébános

1758. VIII. 4.-1762. VI. 10. 
1762. VI. 10.-1764.111. 30. 
1764. III. 30.-1766. XI. 8. 
1766. XI. 8.-1780.1. 3.
1780.1. 3.-1780. VII. 1.
1780. VII. 1.-1789. VII. 22. 
1789. VII. 22.-1790.1. 31.
1790.1. 31.-1802. V. 31. 
1805. V. 31.-1805. VIII. 15. 
1805. VIII. 15.-1811.1. 2.
1811.1. 2.-1815. VIII. 17. 
1815. VIII. 17.-1826. XII. 13 
1826. XII. 13.-1830. X. 25. 
1830. X. 25.-1835. VI. 1. 
1835. VI. 1.-1851. II. 3. 
1851. II. 3.-1853. VIII. 18. 
1853. VIII. 18.-1869. XII. 1. 
1869. XII. 1.-1878. XI. 1. 
1878. XI. 1.-1901. XI. 2. 
1901. XI. 2.-1907. IV. 6. 
1907. IV. 6.-1907. X. 2.
1907. X. 2.-1909. XII. 18.
1909. XII. 18.-1910. V. 2.
1910. V. 2.-1915. IV. 30. 
1915. IV. 30.-1919. XII. 1. 
1919. XII. 1.-1957. VII. 26. 
1957. VII. 26.-1960. XII. 5. 
1960. XII. 5.-1989. V. 29. 
1989.X. 1.-1992. VIII. 28. 
1992. VIII. 28.



Méri Franciska (M. Baltazára) 
Adamak Mária (M. Admirábilisz) 
Körmendi Teréz (M. Agapila) 
Marka Etelka (M. Anasztázia) 
Beretic Katalin (M. Ágica)
Farkas Mária (M. Anzelma) 
Németh Erzsébet (M. Bonifácia) 
Kéri Zsófia (M. Athanázia)
Faragó Franciska (M. Márta) 
Bombos Jozefina (M. Nicefóra) 
Raj síi Mária (M. Nazaréna) 
Csákány Mária (M. Magdolna) 
Radics Ilona (M. Bertilla)
Kuktin Jolán (M. Dorotea) 
Triznya Viktória (M. Gerobina) 
Kuktin Matild (M. Bernadetta) 
Mikic Manda (M. Virginia) 
Kovács Erzsébet (M. Melinda)

1903. III. 29.-1984. III. 12.
1907. IX. 27.-1995. VI. 23.
1908. X. 13.-1994. XI. 28. 
1910. 1 .19.-1990. VII. 25.
1910. IV. 25.-2002. IV. 13. 
1914. III. 19.-2003. III. 11. 
1914. X. 3.-2003. VIII. 5. 
1914. XI. 30.-1985. VIII. 9. 
1919. IX. 24.
1921.1. 8.-2008. X. 30. 
1921. III. 19.-1991. XII. 20. 
1925. XII. 8.-2010. IV. 2. 
1931. VII. 27.
1936. VII. 14.
1939. II. 6.
1940. II. 23.
1946. VII. 17.
1954.1. 2.



III. rész

N é m e t h  F e r e n c

Bárány Ágoston -  egy reneszánsz lélek 
a reformkori Torontálban (1798-1849)

Miskolcról indult, Nagybecskereken teljesedett ki és 1849. április 11-én, 
Makón zárult le Debreceni Bárány Ágostonnak, Dél-Magyarország első 
történetírójának rendhagyó, tragikus végű életpályája. Ott szenvedett 
ki a megyeházán, ahol a csanádi alispán helyezte őt el, miután Becskerek
ről menekülve, átfázva és legyöngülve 
megérkezett s azonnal ágynak is esett.
Ötven éves volt akkor. Törékeny fizi
kuma már nem vehette fel a harcot a 
hagymázos ideglázzal, ahogyan akkori
ban mondták, azaz a tífusszal. A makói 
római katolikus temetőben helyezték 
örök nyugalomra, a kápolnához közeli 
részben, s amikor jó három évtized
del később a torontáliak, kegyeletadás 
végett megkísérelték felkutatni a sírját, 
már senki sem tudta megmutatni azt.
Pedig többször próbálkoztak vele. 1882 
őszén ez ügyben hivatalos küldetés
ben járt Makón Torontál megye öttagú 
bizottsága (név szerint: Tallián Béla alis
pán, Rónay János országgyűlési képvi
selő, dr. Szentkláray Jenő és dr. Ortvay 
Tivadar történészek, valamint Lauka 
Gusztáv, a Torontál c. becskereki lap 
akkori főszerkesztője). Érkezésüket egy makói hír előzte meg, arról, 
hogy „ Bárány sírja már feltaláltatott". Ezt a hírt erősítették meg nekik a 
makói megyeházán is, dr. Meskó Sándor alispánnál, majd a városházán, 
ahol a küldöttséget Bakos Ferenc, Sánta Sándor, Bánfy Gyula, Füzesséry



Kálmán és Börcsök Gergely fogadta. A temetőben azonban sikertelennek 
bizonyult a sírkeresés. Mint Lauka írta: bizottság bejárta ezután az egész
temetőt, s gondosan megvizsgált minden régibb fej/át, s két órai eredményte
len kutatás után be kellett vallania, hogy célját nem érheti el. Ezen leverő tényre
tekintettel, s hogy Bárány emléke a sírkertben mégis elhatá
rozta, hogy javasolni fogja, hogy a temető kápolnájának külső falába egy emlék
tábla illesztessék."

1884-ben került végül is a temetőkápolna falára „Torontálmegye hálás 
közönségének" márványlapja, amely pontosítja, hogy Bárány hamvai vala
hol „akápolna előtti tér jobb oldalán" nyugszanak jeltelen sírban. Egy évvel 
később, 1885 májusában azután (Bárány Torontálba érkezésének 60. 
évfordulóján), kegyeletes ünnepségsorozat keretében, Nagybecskereken, 
a megyeház mögötti Úri utcában, házának falára is emléktábla került. 
Hadd mondjuk el azt is, hogy 1885 augusztusában Makó is egy Bárány
emlékünnep színhelye volt.

Rónay Jenő, akkori megyei főjegyző vezetésével Torontál megye díszes 
küldöttsége 1885. augusztus 18-án Makóra érkezett, ahol Posonyi polgár- 
mester, valamint a városi közgyűlés által megbízott küldöttség fogadta 
őket. A Maros című lap korabeli tudósítása szerint valamennyien „nagy 
számú nép kíséretében kivonultak a temetőbe, hol Rónay Jenő főjegyző, Torontál 
megye közönségének megbízásából, lendületes és szónoki ragyogó nagy
szerű beszéddel egy ezüst babérkoszorút alkalmazott az emlék kőlap fölé, azután 
a kegyelet eme díszes jelvényeit átadta megfelelő megőrzés végett Makó város 
polgármesterének. Posonyi polgármester alkalmi szép beszéddel vevén azt át és a 
kegyeletes nagyszerű ünnepély véget ért. Délben a Casinó termében fényes ebéd 
volt, hol az első felköszöntőt Meskó (csanádmegyei) alispán mondotta Torontál 
megye és annak jelenlevő küldötteire."

Tehát a két megye már 1885-ben együtt ünnepelt, emlékezett, mert 
nyilván úgy vélte, hogy Bárány Ágoston sokrétű, szerteágazó életpályája 
és értékes munkássága egybekacsolja a két megyét, s hogy Bárány emlé
kének ápolása közös feladat.

Talán nem árt megjegyezni: ma a makói emléktábla még megvan, a 
becskereki évtizedek óta nincs, az 1960-as években tűnhetett el végér
vényesen, amikor a Bárány-házat lebontották. Az egykori megyeszékhe
lyen, ahol dolgozott, még utcát sem neveztek el róla.

Bárány ötvenévesen, alkotóereje teljében hunyt el. A sors iróniája, hogy 
teljes egészében nem is tudjuk felmérni munkásságát, hiszen Makóra 
való szökése előtt kéziratban levő munkáit, tanulmányait és fontos ira
tait elásta. Erről maga adott hírt egyik levelében. Hagyatéka azóta sem 
került elő.



Itt dolgozott egykor: Torontál megye régi székháza Nagybecskereken

Csak találgathatjuk, milyen értékek mentek örökre veszendőbe.
Pályafutása Miskolcról indult. Régi nemesi családban született 1798. 

december 28-án. A birtokalapító ős, Bárány Mihály hadi érdemeiért és 
királyhűségéért 1656-ban nyert nemesi rangot „debreczeni" előnévvel, s 
attól kezdődően a Bárány család bekerült a Borsodi nemesek sorába.

Ágoston iskoláit Miskolcon és Egerben végezte, majd Pesten bölcse
letet és jogot hallgatott. Fiatal juristaként Miskolcon megyei hivatalt vál
lalt: egy ideig jogászgyakornokként dolgozott. Végül, úgy döntött, hogy 
befejezi megkezdett jogi tanulmányait, s ügyvédként folytatja pályafutá
sát. 1821 júniusában Pesten elnyerte az ügyvédi oklevelet és ismét vissza
tért Miskolcra, ahol egy ideig ügyvédeskedett.

Miután édesapja elhunyt, 1825 tavaszán Torontál megyébe, 
Begaszentgyörgyre költözött, unokabátyjához, Bárány Antal ügyészhez, 
aki maga mellé vette uradalmi ügyészsegédnek.

Ne feledjük, 1825 fontos korszakhatár: a reformkor kezdetének éve. 
Az az időszak, amely 1848-ig tartott, s amely, tudjuk, a nemzeti eszmék, 
a kulturális kezdeményezések kibontakozásának, a liberális nemes



ség reformtörekvéseinek, voltaképpen egy átfogó társadalmi és kultu
rális fellendülésnek az időszaka volt. Ennek a szellemi buzgásnak, meg 
a nemzeti eszmék kibontakoztatásának lett állhatatos, kitartó harcosa a 
déli végeken Debreceni Bárány Ágoston. Küldetésszerűen tette a dolgát, 
s mint Kalapis Zoltán írja róla, „az e térségben folyó kultúrmunka napszá
mosa" volt. Tegyük hozzá: sok esetben úttörője is, hiszen olyan közeg
ben tevékenykedett, ahol még nem voltak művelődési intézmények s 
neki, egymagának kellett utat törnie, kezdeményeznie, példát mutatnia. 
Nem csekély áldozatok árán ezt vállalta is. Sőt, hazafiúi kötelességének 
tartotta. Torontál megyében az időt tájt tizennégy nyelven beszéltek, s 
a 300 000 lakos közül csak 40 000 volt magyar ajkú. Ilyen körülmények 
közepette állt ő a reformkorban, a magyar kultúra terjesztésének szolgá
latában, a 15 ezernyi lakosú Nagybecskereken. Mint Kalapis írja, Bárány 
„távol esett a művelődési és tudományos gócoktól, magára volt hagyva egy olyan 
környezetben, ahol nem volt újság, folyóirat, nyomda, könyvkereskedés, könyv
tár, színház, művelődési egyesület." Egy mozdulatlan, hamisítatlan tábla
bíró világba csöppent be, ahol ténykednie kellett. Az emlékét ébreszt- 
gető, életéről és munkásságáról értekező tudós történész, Szentláray Jenő 
szerint is „nem volt csekély dolog akkor magyar írónak lenni és a nemzeti ügy 
zászlaját lobogtatni a délkeleti végeken."

Torontóiban eleinte Karátsonyi Lázár örmény nagybirtokos beodrai 
birtokán volt uradalmi ügyész, majd 1828-ban Bániakon a családi 
levéltár kezelője. A fiatal, tehetséges, művelt fiatalemberre csakhamar 
Nagybecskereken is felfigyeltek. 1829-ben lépett a megye szolgálatába, 
előbb, mint tiszteletbeli aljegyző, majd alügyész, utóbb pedig, 1830-tól, 
mint levéltáros. 1835-ben lett megyei táblabíró, három évvel később való
ságos fizetéses táblabíró, 1848-ban pedig másodalispán.

Eközben bontakozott ki korábban megkezdett szépírói és történetírói 
pályafutása is.

Verssel, poézissel még egyetemista korában kezdett el foglakozni. 
Kazinczy Ferencet mondhatta mentorának, akivel levelezésben állt, s 
akinek összegyűjtött verseit is elküldte véleményezésre. Verseskötete 
azonban nem került kiadásra, mert Kazinczy eltanácsolta a poézistől és 
történelmi kutatásokra ösztönözte. Hogyisne tette volna, hiszen stílusa 
felettébb érzelgős, ömlengős és pongyola volt. Idézzünk csak tőle egy 
versszakot:

Ölelkezve görgedeznek 
csermely! Habjaid, 
habcsók között ömledeznek 
gyönge partjaid.



Ettől eltekintve, Bárány nem hagyott fel a verseléssel: az Aurórában, 
a Hétében és a Felsőmagyarországi Minervában időnként közölt költemé
nyeket. Sőt, bizonyára az asztalfióknak is írt. Mindenképpen megmaradt 
azon a szinten, amelyet a hozzáértők „installációs poézisnek" neveznek, 
vagyis az alkalomszerűen megírt/megfaragott költeményeknél, amelyek 
főispáni vagy alispáni beiktatásokra, vagy jeles személyiségek elhalálo
zása alkalmából íródtak.

Itt szükséges elmondani azt is, hogy Bárány törékeny fizikumú, érzé
keny lelkületű, zárkózott és sértődékeny természetű ember volt. Egyrészt 
a betegségek sem kímélték, másrészt kortársai sem voltak hozzá min
dig kíméletesek. Ifjúkorában, valamikor az 1830-as évek elején, még mie
lőtt szülővárosából, Miskolcról Nagybecskerekre érkezett, Szentkláray 
Jenő szerint rejtelmes szerelmi epizódja volt egy miskolci hajadonnal. 
A varázslatos hölgy bájos külseje, kedves modora és élénk szellemisége 
szinte lebilincselte Bárányt. Ez az érzelmi viszony csaknem három évig 
tartott, viharos kalandok után sok csalódással és keserűséggel ért véget. 
Ez a reménytelen szerelem mély nyomott hagyott a fiatal juristára, aki a 
későbbiek során is, verseiben a nem viszonzott szerelemről kesergett.

Szerelmi kiábrándulása vagy más okok miatt Bárány sokáig nem 
nősült meg. 45 éves volt, amikor Nagybecskereken, 1844-ben oltárhoz 
vezette a korán megözvegyült, 33 éves, szegedi születésű Koncz, azaz 
Bach Borbálát. A vőlegény tanúja Bárány Antal volt (Ágoston nagy
bátyja), a menyasszonyé pedig Hegyi János (nagybecskereki orvos). A 
jegyespár püspöki felmentést kért (és kapott) a háromszori templomi 
hirdetés alól. Ezek szerint történetírónk mindössze öt évig élvezhette a 
házas élet örömeit.

Jó másfél század távlatából, úgy tűnik, hogy Bárány történelmi mun
kái maradandó értékűeknek bizonyultak.

Első helytörténeti munkája Bege-Szentgyörgy leírása volt, amellyel 1825- 
ben készült el, s amely 1826-ban jelent meg a Felső-magyarországi Minervá
ban. Azt több történelmi életrajz, tanulmány követte. 1825-ben jelent meg 
a Felső-magyarországi Minervában három történelmi életrajza (Eszterházy 
Pálról, Perényi Imréről és Ország Mihályról). Azt tervezte, hogy meg
írja és kötetben kiadja Magyarország nádorainak és más nevezetes férfi
jainak életrajzát. E terv nyomán született meg később Pázmány, Forgách 
Zsigmond, Illésházi István, Rákóczi és mások életrajza.

Bárányt 1827-ben, a Tudományos Gyűjteményben „amaz esmeretes 
szerentsés biográfus"-ként emlegették, majd valamivel később „Magyar
Országi hites ügyvéd''-ként Nagy becskerekről.



Tudományos munkásságát 1836 szeptemberében a Magyar Tudós Tár
saság azzal jutalmazta, hogy felvette őt a levelező tagok sorába. „Életem 
annyi hányattatásai között legszebb polgári koszorú gyanánt tartom (...) e külö
nös megtiszteltetést" -  írta ennek kapcsán Toldy Ferencnek, nem kis meg-
hatódottsággal. Hadd emlékeztessünk arra is, hogy akkortájt a Magyar 
Tudós Társaság levelező tagja volt Bolyai Farkas, Brassai Sámuel, Körösi 
Csorna Sándor, B. Eötvös József, B. Jósika Miklós, gr. Teleki László és 
mások.

Bárány lelkiismeretesen, a hozzáférhető források gondos átkutatá
sával írta történelmi dolgozatait, bár világos, hogy kora messze állt a 
kútfőismeret és a történeti kritika magas színvonalától. Nyomtatásban 
megjelent művei közül a legkiválóbbak a Torontál vármegye hajdana (Buda,

torontál megye története (1845)

1845) és a Temes vármegye emléke 
(Nagybecskerek, 1848). Úttörő 
munka volt mind a kettő. Az előbbi 
voltaképpen Torontóinak csak a haj
dani történetét beszéli el, azt is dió
héjban. „Ha tehát nyájas olvasó -  írja 
az előszóban -  a hajdankor éjjelében 
sokat vártál tőlünk, csalatkozásodért 
bocsáss meg nekünk. Vidéki levéltárak 
vagy nem nyíltak meg vagy siker nélkül 
tárultak fel előttünk. Nagyobb könyvtá
rak nem léteztek az itteni iparszellemű 
vidéken. A hajdan írói vajmi keveset 
hagytak számunkra, s őszinte akaratun
kat a hivatalnak olyan súlya nyomta, 
amely a közdolgoknak volt lezálogolva."

Mielőtt megírta volna Torontál 
megye történetét, Bárány három 
résztanulmány írt e témakörből 
(Torontál vármegye geographiai leírása, 
1839; Torontál megye táblás leírása, 
1840; Adatok Torontál vármegye terje
delmesebb helytörténetéhez, 1840).

A Torontál vármegye hajdana és a 
Temes vármegye emléke kölcsönösen 
kiegészítik egymást. Az egyikben is, 
a másikban is sok egymásra utalást, 
számos ismétlést találunk, ami az



ugyanegy földrajzi terület történeti eseményeinek ismertetésénél szinte 
elkerülhetetlen. Ellentét sehol sincs a két mű között. Bárány az esemé
nyek megítélésében független és őszinte. Elmondhatjuk róla, hogy lelki- 
ismeretes történetíró. Bár ismerte műveinek gyengeségeit, bízott alkotá
sainak hasznavehetőségében. Hogy nem volt egyszerű vidéki dilettáns, 
hanem tudományosan művelt, klasszikusan iskolázott történetíró, azt a 
legjobban alátámasztják a műveiben felhasznált kútfők is. Sűrűn idézi 
Anonymust, Kézait, Werbőczit, Prayt, Turóczit, Bélt, Bonfinit, Cornidest, 
Pálmát, Inhofert, Fesslert és Grizelinit. Az ókori történet szövegében 
pedig Pliniusra, Ptolemaioszra, Tacitusra és Eutropiusra hivatkozik.

A nyomtatásban kétszer megjelent megyetörténete mellett néhány 
kéziratban maradt. A Keve vármegye emléke és Bodrog vármegye
valamint a Bács vármegye az előkorban, melyekkel 1846-ban és 1847-ben 
pályázott az Akadémiánál.

Jól felszerelt könyvtárak híján az 1840-es években Bárány csakis úgy 
foglakozhatott bánáti helytörténeti munkák, életrajzok megírásával, 
hogy előzőleg igényes, forráskiadványokban és történelmi alapművek
ben gazdag, térképekben bővelkedő magánkönyvtárat létesített. Tékájá
ban meg kellett lennie mindazoknak a forrásműveknek, amelyek nélkü
lözhetetlenek voltak a Délvidék régmúltjának feltérképezéséhez.

Ahhoz semmiképpen sem fér kétség, hogy Bárány szép számú törté
nelmi, jogi és egyéb művet gyűjtött össze. Éppen hozzáértő és igényes 
könyvválogatása miatt nevezi Szentkláray Bárány magánkönyvtárát az 
első bánáti tudományos magángyűjteménynek. A levéltári adatokból 
tudjuk, hogy könyvei mellett térképgyűjteménye is volt, több kéziratos 
kötettel egyetemben. Becslésünk szerint könyvtára egykor mintegy ezer 
kötetet számlált.

Halála után a becses könyvgyűjteményt özvegye, Bach Borbála örö
költe. 1852. január 22-én Borbála levelet intézett Toldy Ferenchez s eladásra 
kínálta fel férje könyvtárát: „Ha talán érdekesnek vélné titkár úr, a boldogult 
férjem hátrahagyott könyvtárát, amely nem csekély számú tudományos tartalmú 
könyvekből áll,vagy a Magyar Tudós Társaságnak, vagy más valakinek, ki a 
tudományosság szempontjából az bírni óhajtaná, elszerezni: úgy egészen kész
séggel megkilldeném a könyvek lajstromát a mértékletes árjegyzékkel együtt.” A 
könyvvásárból azonban nem lett semmi. Minthogy a könyvtárat az aka
démia nem vette meg, az özvegy a gyűjteményt a Wochenblattban köz
zétett apróhirdetés útján próbálta értékesíteni. Könyvtár-eladás címmel 
a lap 1854. július 8-án írja: „A néhai Bárány Ágoston úr könyvtára, amely 
néhány száz kötetből áll s (...) leginkább történelmi és jogi műveket tartalmaz 
magyar német és latin nyelven, több térképpel és kézirattal egyetemben, a polcok



kai együtt eladó. Az érdeklődők Bárány özvegyénél jelentkezhetnek az Úri utcá
ban.” Akkor a könyvek jelentős hányada elkelt. Sőt, újabb adatok tükré
ben ma már azt is tudjuk, hogy Hosszú György megyei tisztviselő, jeles 
bibliofil birtokába jutott, halála után pedig Vinczehídy Ernő közbenjárása 
révén, „nagy áldozatok árán" a XX. század elején a Torontálvármegyei 
Könyvtárba. A megmaradt köteteket Borbála, férje egyéb ingóságával 
együtt Bárány Dezsőnek, Bárány Ágoston Miskolcon élő unokaöccsének 
engedte át. Á Miskolci árvízben azonban az odakerült kötetek teljesen 
megsemmisültek.

Bárány ritka térképei a Hosszú-féle könyvtárral a megyei könyv
tár gyűjteménybe kerültek. E „cartografiai gyűjteményről" Schwalm 
Amadé, a Földtani Intézet egykori első asszisztense, miután megtekin
tette, úgy nyilatkozott, hogy „elsőrendű és hogy a Földtani Intézetnek nincse
nek ilyen értékes térképei."

Nos, hol vannak, hová lettek ezek a becses kincsek? -  kérdezhetné 
valaki. Frisius 1574-ben nyomtatott, szép, pergamenkötésű latin-német 
Dictionáriuma, amely egykor a Bárány-könyvtár becses darabja volt, s 
amelyet 1856 decemberében Bárány Borbála Toldy Ferencnek is felaján
lott, az 1860-as években egy vármegyei hivatalnok könyvtárába került, 
aki az 1880-as évek elején a gimnázium könyvtárának adományozta. E 
szép kivitelezésű, jól megőrzött kötet végül, több évvel ezelőtt, furcsa
mód átvándorolt egy gimnáziumi tanár magángyűjteményébe.

Szebb példákat is említhetnék. Történészünk birtokolta egykor Bárány 
Péter: Jelenséges lélekménye című, 1790-ben írt kéziratos munkáját, volta
képpen az első magyar nyelvű pszichológiai szakmunkát, amely utóbb a 
MTA kézirattárába került. Ugyancsak az ő könyvtárából vándorolt át az 
MTA könyvtárába Wesenbek Mátyás egyik ritka, latin nyelvű, 1585-ben, 
Lipcsében nyomtatott jogi munkája, meg Vinteri Györgynek egyik, 1703- 
ban, Nürnbergben megjelent latin nyelvű műve.

Az sem mellékes tény, hogy a déli végeken élő Bárány az 1840-es 
években a Magyar Tudós Társaságot rendszeresen ellátta „több rendbeli 
alkalmi nyomtatványokkal", azaz, a Délvidéken készült aprónyomtatvá
nyokkal.

Történelmi kutatásai mellett sok másra is jutott ideje, tekintettel arra, 
hogy sokfelé tájolódó, reneszánsz lélek volt.

1835-ben a Helmeczy szerkesztette bán írta meg vala
mivel korábbi bánáti, bácskai és szerémségi úti élményeit, pontosab
ban Aracson, Újvidéken, Péterváradon, Karlócán, Redneken, Rumán, 
Zimonyban, Belgrádban, Pancsován és Torontálvásárhelyen, valamint 
a Fruska gorai-i kolostorokban tett látogatását. E sorozata helytörténeti



szempontból értékes és érdekes leírásokat tartalmaz, további kutatások 
ösztönzője is lehet. Nyelvtörténeti kutatásait példázza, hogy 1844-ben 
elkészítette a magyar-török rokon szavak jegyzékét a Czuczor-Fogarasi- 
féle A magyar nyelv szótára részére. Ugyancsak 1844-ben az ő fordításában 
jelent meg Szegeden Zschokke: A Wolfenbütieli hercegnő című színműve.

Nyilván az ő személyében tisztelhetjük az első torontáli néprajzkutatót 
is, hiszen 1846 júniusában Erdélyi János felkérésére gyűjtött egybe több 
mint 50 délvidéki mű- és népdalt, amit Erdélyi három kötetes, Pesten 
kiadott Magyar népköltési gyűjteményében jelent meg 1846 és 1848 között.

A színjátszás lelkes pártfogójaként alighanem ő írta az első délvidéki 
színikritikákat is a reformkori folyóiratokban. Ezek kigyűjtése és publi
kálása még várat magára.

Nagybecskereki, helyi vonatkozásai is még jórészt feltáratlanok, 
további kutatásra, értékelésre várnak. Hiszen a nagybecskereki pol
gári kaszinó egyik alapítója és oszlopos tagja volt 1837/38-ban. Lelke
sen pártfogolta a magyar színjátszást is, amely 1832-től folyamatos volt 
a Béga menti városban. Az 1840-es években támogatta Franz Paul Pleitz 
regensburgi nyomdász becskereki nyomdaalapítási törekvéseit, amelyek 
végül sikerrel jártak, s a tipográfia, Bárány szomszédságában 1847 őszén 
kezdett el üzemelni. O volt e német nyomda első magyar korrektora is, 
s nem véletlen, hogy 1848 júliusában a Pleitz-nyomda első termékeinek 
egyike Bárány Ágoston: Temes vármegye emléke című műve volt. Hatható
san támogatta és közbenjárt azért, hogy 1846-ban Nagybecskerek közép
tanodát, azaz gimnáziumot kapjon. Az 1830-40-es években, pontosab
ban 1843 májusáig -  a Bettelheim testvérek könyvkereskedésének meg
nyitásáig - , Bárány volt az egyedüli, aki a magyar irodalom termékeit ter
jesztette az akkori Torontálban. Akad tehát bőven kiindulópont Bárány 
életének és munkásságának további kutatásához, ám az egyik legfon
tosabb teendő mindenképpen az lenne, hogy egybe kellene gyűjteni, és 
ismételten kiadni a ma már bibliofil ritkaságnak számító köteteit, a kora
beli folyóiratokban szétszórt szépirodalmi és történelmi tárgyú munkáit. 
Hadd legyenek elérhető forrás a jövő nemzedékek számára is.



Elhallgatott negyvennyolcas rácjárásainkról

Vannak a közös szerb-magyar múltnak 1848-ban is olyan fehér -  vagy 
inkább: véres -  foltjai, amelyeket eddig nem kutatott érdemben még 
senki. Pedig több magyar áldozatot szedtek 1848/49-ben a kelet-magyar
országi (erdélyi) oláhjárások és a délvidéki (vajdasági) rácjárások, mint 
az összes hadművelet együttvéve. Nem is ismeretes a közvélemény előtt, 
hogy 1848-ban nem csak hadi események zajlottak itt, az Alvidéken -  
ahogyan annak idején nevezték e területet - , hanem tömeges tisztoga
tások, úgynevezett rácjárások is. Erről ma legföljebb a zentai magyarir
tás kapcsán lehet fogalmunk, de a tankönyvekben még ez sincs benne. 
S ez is csak a jéghegy csúcsa, hiszen a bácsszenttamási (ma: Szenttamás/ 
CpöoöpaH) és tiszaföldvári (ma: Bácsföldvár/Ea^KO rpa4MLirre) magyar
ság tömeges halálra kínzásának és rémséges lemészárlásának '48-as 
pecsétjét például, a történetírás eddig még ugyancsak nem törte föl. Nem 
1944/45-ben irtották először a magyar lakosságot Délvidéken: megtörtént 
ez minden korábbi évszázadban is, egészen a rigómezei ütközetig visz- 
szamenően...!

Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy 1848-ban nem a rácok60 és 
magyarok közti nemzetiségi villongásokról van szó, hanem polgár- 
háborúról. Itt az egyik oldalon Magyarország ellenségei álltak, akik a

60 A korabeli nyelvszokás kizárólag rácnak ismerte a ma már szerbnek nevezett 
népet, legalábbis, ha hazai rácokról volt szó. A rácországi rácokat viszont, 1848-ban már 
gyakran nevezik szerbnek vagy latinosán szerviánnak is. (Lásd Deák István: Kossuth 
Lajos és a magyarok 1848^9-ben. Budapest, 1983, 143.) Annyi bizonyos, hogy „szerb" 
alatt csakis szerbiai szerbet -  vagy éppen hazai, de magyargyűlölő szakadár (azaz sze
paratista) szerbet -  értettek. A „szerb" megnevezésnek, ennek folytán gúnyos kicsön
gése van a XIX. században: a „szerbek" a „legdühösebbek", a „gyülevész fanatizált 
rácosok ... expressio Serbica" . (Lásd V. Waldapfel Eszter [szerk.]: A forradalom és szabad
ságharc levelestára. I. Budapest, 1953, 298. és 304.) E nép évszázadok óta megszokott és 
tisztességes neve Magyarországon éppúgy a hagyományos rác megnevezés volt, mint 
pl. a románoknak az oláh vagy a szlovákoknak a tót. A mai népnevek visszavetítése e 
régmúltba egyébként ezen túlmenően ugyanolyan korsértő (anakronisztikus), mintha 
a középkori zetaiakat neveznénk montenegróiaknak vagy crnagoraiaknak, a kunokat 
oguzoknak vagy a jászokat oszétoknak -  esetleg az inkákat kecsuáknak.



május 13-ai határozataik szerint Somogytól Erdélyig el kívánták szakí
tani az ország déli részét egy önálló szerb állam számára61 -  ahol csu
pán a lakosság 23,5 %-át alkották a rác nemzetiségűek.62 A másik oldalon 
pedig a magyar hazafiak álltak: magyarok, bunyevácok, svábok, tótok, 
ruténok és rácok. A szakirodalomban mindmáig rácnak nevezett beván
dorlók63 között 1848-ban azonban, a szakadár érzelműek csak a rácság 
egy kisebb -  jóllehet hangadó -  részét tették ki.64 A rácság másik része 
a magyar hazafiasság talaján állt és közülük sokan harcoltak is a politi
kai hazájukért. Gondoljunk csak Damjanitsra és a 9. honvédzászlóaljra, 
a híres vörössipkásokra. Magyarországi rácok ezrei küzdöttek 1848-ban 
a Sztratimirovics és Rajacsich által vezetett szakadár lázadók ellen, akik 
tulajdonképpen elárulták nemzetük valódi érdekeit az által, hogy az 
országba befogadott népüket egy külföldi megszálló hatalom, Ausztria 
szolgálatába állították. Tették ezt ráadásul, olyan teljesen jogtalan területi 
követelésekkel fűszerezve, amelyek önmagukban is kisiklatták az általuk 
követelt terület történelmét -  oly sok szenvedést és gyászt okozva ezzel 
az itt élőknek, nemzetiségre való tekintet nélkül. Mégpedig, egy mind
össze 23,5 %-os rác kisebbségre hivatkozva! Ezt a nemzetárulást a rác 
nép nagy része is elítélte. így állt be az a máig takargatott valós helyzet, 
hogy e polgárháborúban az egyik oldalon állt a rác népcsoport föllází- 
tott része, a másik oldalon pedig mindenki más, nemzetiségre való tekin
tet nélkül. Ez nem egy magyarok és rácok közti összetűzés volt, hanem 
a Dél-Magyarország szerb uralom alá vetését óhajtók, valamint az ezt 
ellenzők közti háború.

A polgárháború oka a Garasanin-féle titkos „Tervezetben" (Nacser- 
tanije) fölvázolt Nagy-Szerbia lázálma volt, amit a szerző a már beván
dorolt rác lakosságot föllázító „fontosabb rác és kiküldött

61 Az eredeti szöveg 3. pontja: „Szrem sz Granicom, Baranya, Bacska sz Becsejszkim 
Distriktom i Sajkaskim Bataljonom i Banat s Granicom i Distriktom Kikindszkim, za 
szku Vojvodovinu p r o g l a s z i . " Magyarul: „Rác kiáltatik ki a Szerémség a
Végvidékkel, Baranya, Bácska a Becsei Koronakerülettel és a Naszádos Zászlóaljjal, valamint 
a Bánság a Végvidékkel és a Kikindai Koronakerülettel.'' (Lásd Krkljus Ljubomirka-Sarkic 
Srdan: Odabrani izvori iz drzavnopravne istorije Jugoslavije. Beograd, 1982, 234.)

62 Lásd a Fejezetek a rácjárások történetéből c. (Szekszárd, 2009) kötetem 104-109. 
oldalán levezetett számításaimat!

63 Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén. Budapest, 1982, 76.
64 Popovics J. Dusán: Szrbi u Vojvodini. III. [Rácok a Vajdaságban. III.] Növi Szád, 

1990. [cirill] 195.





kök" segítségével gondolt megalapozni.65 A lázadás szellemét ugyanis 
Garasanin kormánya már 1848 előtt is szítani igyekezett. A magyaror
szági rácság módszeres izgatása látványosan föl is erősödött közvetlenül 
a pesti forradalom előtt. Erre nézve elég rámutatnunk még Ignyátovics 
Fölocsúdás (Oszvescsenye)66 című, a rácok nemzeti igényeit 10 pontban 
kinyilatkoztató nevezetes cikkére, mely a pesti rác nemzeti újság hasáb
jain jelent meg 1848 februárjában.67 Garasanin ekkor lázító ügynökeinek 
egész sorát dobta át az ország szétverésére. Minden a hírhedt „Terve
zet" jegyében zajlott tehát az 1848-as Magyarországon. Ez nyilvánvalóan 
kiderül Garasanin titkos ügynökeinek a föltárt levelezéseiből is, akik már 
március 20-án arra izgatták a délvidéki rácokat, hogy „szerezzék vissza az 
elvett önkormányzatukat, élén a vajdával és a pátriárkával" Azonnal biztosí
tották őket Belgrád támogatásáról is. Az egyikük egy jellemzően képmu
tató és alávaló szemfényvesztést is elárul: „Én ... megírtam . . . a  kiáltványt 
az ottani [rác - D. S. A.] népnek, de ... azt nem Belgrádban kellene lebélyegezni,

65 Thim József [szerk.]: A magyarországi 1848/49-iki szerb fölkelés története. II. Iratok:
1848. márc. -  aug. Budapest, 1930, 4. és 13.

66 Helyesírási szabályzatunk világosan kimondja, hogy a cirill írású nyelvekből 
átvett neveket magyar kiejtés szerint kell írnunk. Ezzel szemben egy „szörnyűséges" 
(idézet: Spira Gy.) átírási gyakorlat keletkezett Titó alatt, amikor -  külön „jugoszláviai 
magyar" nemzettudattal kísérletező -  önkényuralmi rendszer délvidéki hívei 1956 után 
semmibe vették a magyar helyesírást* A '60-as évektől kezdve így immár minden szerb 
nevet és szót horvát átírásban közöltek, még a cirill eredetiből is. Ezt, az időközben 
Budapesten is mindinkább követett, elpolitizált gyakorlatot volt kénytelen végül is 
szentesíteni 1978-ban -  egyetemes érvénnyel -  az MTA Nyelvtudományi Intézete. Az 
MTA talán így kívánta annak idején semlegesíteni a titóisták által erőltetett magyar-ma
gyar szakadást azon az alapon, hogy a szerbhorvát olyan nem latin betűs nyelv, amely
nek van saját átírási hagyománya, szabálya. Csakhogy ehhez a magyarnak éppen sem
mi köze (hát hiszen az orosznak is van -  angol -  átírási hagyománya!), másrészt újabb 
két évtizede már, hogy a két (három-négy) nép és nyelv -  százezrek élete árán -  külön
vált. „A latin és cirill ábécét egyaránt használó szerb nyelv neveit azonban átírhatjuk" 
-  fogalmaz tehát 1996-ban már, a 2005-ben újabb kiadásban Grétsy László és Kemény 
Gábor által átszerkesztett Nyelvművelő kéziszótár, az „idegen nevek átírása" címszó 
első bekezdésében: szinte ugyanazon kiindulópontból homlokegyenest ellentétesen! 
Az anyaországban ez a névátírás így ma már általános (Gyingyics, Milosevics stb.). 
Szerbia köztársasági nyelvhasználati törvénye ugyanis időközben cirill betűsnek nyil
vánította 1990-ben a szerb nyelvet, s kimondja, hogy „a Szerb SZK közmegbízatást vég
ző állami szerveiben cirill betűs írás használandó". Lássuk be: a szerbség cirillírásúnak 
tekinti a nyelvét -  mint mindig.

67 Bosnyák István [szerk.]: Délvidék, negyvennyolc -  Az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc a mai Vajdaság területén. Újvidék, 2000,107-108.



hanem Újvidéken, s hadd látsszon úgy, hogy az ottani rácságban 
A „kiáltvány" valójában egy követelésjegyzék volt: e belgrádi hadüzenet 
kikézbesítését pedig a Sztratimirovics György rác földbirtokos és nemes 
körül csoportosuló vérgőzös társaság vállalta magára -  Újvidék váro
sának nevében.

Újvidéken a szervián titkosügynökök március 21-én megkezdték a 
szakadárok fegyveres alakulatainak a megszervezését, ami -  nemzet
őrség orvén -  zavartalanul le is zajlott.69 Két napra rá Zemlénben (ma 
Zimony) már elhangzottak az első följegyzett fenyegetések is az alvidéki 
nem-rác lakosság kiirtására.70 Időközben teljesen szakadár kézre került 
az újvidéki városi önkormányzat. Április 6-án ugyanis, Sztratimirovicsék 
tisztújítást tartottak a csak felerészben ráclakta71 Újvidéken, minek során 
a magyar választási törvényt semmibe véve kierőszakolták, hogy a várost 
irányító tanács (magisztrátus) kizárólag rácokból -  s mint rövidesen 
kiderült, megátalkodott szakadár lázítókból -  álljon.72 Ez már a szakadár 
rác hatalom első helyi kormányszerve volt az Alvidéken. Ennek a Bel- 
grádból mozgatott társaságnak a küldöttei voltak tehát Sztratimirovicsék, 
akik Kossuthoz azért mentek, hogy viszályt robbantsanak ki a rácok és 
magyarok között, a magyarországi rácság számára fölállítandó nem
zeti állam követelésével.73 Ám a tervük nem sikerült, mert az ország- 
gyűlési meghallgatáson Kossuth államférfihoz méltó módon adta tud
tára Sztratimirovicséknak, miszerint a magyar állam mindent megtesz, 
ami az állam „egységének biztossága tekintetéből szükséges", és hogy a Dél- 
Magyarországon befogadott rácság itt nem számíthat önálló nemzetál
lamra.74 Higgadt, és a békülékenység szellemétől áthatott beszédében 
kijelentette, hogy „a kivívott szabadság áldása a haza minden polgárára,

68 Perovics Radoszlav [szerk.]: Gr agy a z aisztoriju szrpszkog pokreta u Vojvodini
1849. Szerija I. Tóm 1.1848 mart-jun. [Okmánytár az 1848/49-es rác mozgalomhoz a Vaj
daságban. I. sorozat, I. kötet: 1848. március-június] Beograd, 1952 [cirill], 10.

69 Lásd Perovics i. m. 72. valamint Thim József: A magyarországi 1848/49-iki szerb föl
kelés története. I. Elbeszélő rész. Budapest, 1940, 72. és 132.

70Gavrilovic Slavko: Srbi urevoluciji 1848-49. Istrazivanja 5. [Rácok az 1848/49-es for
radalomban. Kutatások 5.]. Növi Sad, 1976, 235.

71 Popovics i. m. 103. és 266.
72 Borovszky Samu [szerk.]: Magyarország vármegyéi és városai -  Bács-Bodrog 

Vármegye. II. Budapest, 1909, 201.
73A Magyarországra befogadott rácság államalkotó (politikai) nemzetként való 

elismerésére irányuló követelésről lásd Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyol
cas forradalom Magyarországán. Budapest, 1980, 26.

74 Spira i. m. 26.



lás-, és nyelvkülönbség nélkül egyaránt s75 Kossuth nemhogy a „kar
dot" nem emlegette, de a rácság államalkotó nemzetként való elismeré
sének kérdését is csak igen burkoltan és békítő hangnemben utasította 
el.76 A remélt botrány helyett ezért, tüntető rác-magyar megbékélés és 
összeborulás történt itt, igencsak megrémisztve ezzel Bécs magyarellenes 
köreit.77 Mi azonban ma erről semmit sem hallunk-olvasunk. A történel
met feje tetejére állító Kossuth-legendát viszont, majdnem minden általá
nos iskolai történelemkönyvben megtaláljuk. Szinte közhelynek számít, 
miszerint a szörnyűséges délvidéki szakadár vérengzések kirobbanásá
ban jelentős szerepe volt az állítólag Kossuth Lajostól származó lobba
nékony kijelentésnek, ami egy állítólagos magánkihallgatás során hang
zott volna el.78 Eszerint Kossuth azzal utasította el Sztratimirovicsékat, 
hogy „Akkor döntsön köztünk a kard!" Egy szerb történész értékelése sze
rint például, a „rácokkal való megegyezés durva visszautasítása és az ő kizá
rólagos sovinizmusa és imperializmusa lehetetlenné tette a rác, a horvát és a 
magyar nemzet közös föllépését a Habsburg önkényuralommal szemben."79 A 
fiának, Kossuth Ferencnek a tanúsága szerint azonban, Kossuth erről így 
nyilatkozott: „Ez az egész magánértekezlet mese. Soha életemben nem beszél
tem Stratimiroviccsal 1865-ig."80 A történeti tényként kezelt legenda való
ban minden alapot nélkülöző aljas rágalom: ezt a korabeli sajtótörténeti 
tények hitelesen igazolják. Április 9-e után ugyanis még hosszú hetek 
teltek el, mire a magyarellenes sajtóban megjelentek az első hírek a Kos- 
suth-legendáról. Nem is az újságokban, hanem magánlevelekben talál
juk meg ennek az első nyomát, de ezt is csak április 22-étől kezdve. Kos
suth szavainak hitelét perdöntőén bizonyítja az a sajtó történeti tény, hogy 
Sztratimirovicsék április 14-ei hazatérésének a napján és még utána 
is nyolc napig erről az egész állítólagos összetűzésről sem a némileg 
tárgyilagos, sem a legvadabb szakadár sajtó nem tudott semmit.81 Ez

75 Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története. II. Budapest, 1894, 
276.

76 Híd. LXII. évf., 3. sz. Újvidék, 1998. március, 234.
77 Gavrilovics Szlavko: Szrbi uHabszburskoj Monarhiji 1792-1849. [Rácok a Habsburg 

Monarchiában], Növi Sad, 1994. [cirill], 50.
78 Bona Gábor [szerk.]: Szerbek és magyarok a Duna mentén. Budapest, 1983,111.
79 Mitrovics D. Jeremija: Narodnoszna szvest u Szrba [A rácok nemzetiségi öntudata]. 

Beograd, 1989. [cirill] 169.
80 Lásd Helfy Ignác és Kossuth Ferenc [szerk.]: Kossuth Lajos iratai. Budapest, 1905. 

XI. 170. Eszerint Kossuth a Huszonöt év Magyarország történetéből című könyv (Genf, 
1864) II. kötetének 702. oldalára jegyezte föl e széljegyzetet.

81 Gavrilovics i. m. 53.



pedig már nem holmi feledékenységnek, hanem tökéletes bizonyíték
nak tekintendő.82 A Garasaninék által irányított hazai szakadár és a szer
vián sajtó több hetes hallgatása egyértelmű bizonyítéka annak, hogy itt 
egy utólag költött áltudományos babonával állunk szemben. A történetet 
csak Kossuthnak és a magyaroknak a nyakába akarták varrni, hogy egy 
áldozathibáztató vérvádat csiholjanak belőle. Aki ugyanis kardot ránt, 
az kard által vész el -  szól a bibliai üzenet. A magyarok pedig eszerint 
kardot rántottak volna, tehát meg lehet őket ölni: kezdődhetnek a kuruc 
kori és török kori rácjárásokat idéző borzalmas vérengzések. 1848 ápri
lisától a sajtó már alig tudta követni a viharzó eseményeket. Idézet egy 
Garasanin kormányához közel álló szervián újságból: „Lázadnak a rácok 
az egész Bácskában és Bánságban. így Palánkán a Dunába hajtották a svábo
kat. Magyarkanizsán 5 rác 50 magyart hajtott a Tiszába. A többi nemzet, mint a 
sváb s főleg a magyar, retteg a rácoktól; a teljesen svábok lakta Cservenkán min
den háznál őrség áll."83

A hazafiak által csak „vadrácoknak" nevezett lázadók84 azonban a 
húsvéti nagyhéten már kifejezett tömegmészárlásokra készültek, Adától

82 Az pedig, amit Popovics vagy Thim e tekintetben -  legalábbis óvatlanul -  leír, 
miszerint a Kossuth és Sztratimirovics közti szakításról az alvidéki emberek „a pes
ti sajtóból értesültek" (Popovics i. m. 219.), illetve, hogy ezt „az összetűzést bizonyít
ják ... az egyidejű szerb lapok stb." (Thim i. m. 39.), az sajnos mind egy-egy fölháborító 
hazugság. Ennek éppen az ellenkezője az igaz. Popovics, Thim és mások is, vagy nem 
néztek ennek valójában utána -  pedig ennek a képzetét keltik! -  vagy egy az egyben 
olyasmit állítanak, ami nem igaz. Thim a forrásai közt eleve is mindössze egyetlen 
korabelinek tekinthető „szerb lap"-ot tüntet föl, ez pedig a május közepén alapított 
Hírnök 5. száma (Vjesztnik 1848. br. 5; Nasztavak). Ami semmiképpen sem lehet itt 
„bizonyíték", hiszen ez is már a legenda megszületése után több héttel íródott, és leg
följebb e „mese" terjedésének a tényét bizonyíthatja. Hogy közben hetek és hónapok 
telnek el tökéletes hallgatásban, az Thimnek sem szúr szemet és nem válik gyanússá. 
Nos, nekem igen, és ezzel megcáfoltnak is tekintem Sztratimirovicsék „meséjét", illetve 
lezártnak ezt az egész másfél évszázados vitát.

83 Szrbszke novine [Rác Újság]. Beograd, 1848. [cirill] 211.
84 A kétségtelenül igen erős és nyers „vadrác" kifejezés nem Császár Péter vagy 

Arany János találmánya, hanem a végítéletszerű rácjárások ártatlan magyar áldozatai
nak a szavajárása. így jelenik meg pl. Berzsenyi Dánielnél a Napóleon ellen kivezényelt 
nemesi sereg mellett a „vad rácok erős hada" is (Afelkölt nemességhez 1805). Valójában a 
kuruc kori iszonytató népirtások idejében vagy -  sejthetően -  még korábban, a hódolt
ság idején végbevitt borzalmak nyomán keletkezhetett ez a kifejezés. Manapság pedig 
ők azok a hőzöngők, akik a „ha nem is tudunk mi dolgozni, verekedni mindenkinél job
ban tudunk" szállóigét hangoztatják, ami „a régi »vadrác« vagy »a szerb Európa legna
gyobb mértékben és legtöbb esetben viszályszító eleme« sztereotípiáját látszik igazol
ni" -  világosít föl bennünket a kisebbségkutató Mirnics Károly (Aracs, 2008. március 15. 
48.). Egyszóval, ez a máig élő durva elnevezés nem volt túlzó sem a régmúltban, sem 
1848-ban, sem a rácok, sem más népek (vadtörök stb.) elvetemültjeire nézve.



egészen Újvidékig. „Olyan hírek keltek szárnyra -  írják ekkor a szakadár 
lapokban hogy a [lázadó -  D. S. A.] rácok megtámadják s mind leöldö- 
sik az egyazon városokban élő svábokat és magyarokat, ha este a Föltámadást 
ünnepük; így tehát nagy félelmükben szegény svábok és magyarok szinte titok

ban, úgy-ahogy összecsapták a Föltámadást."85 Az április 22-ére eső nagy- 
szombati föltámadási szertartás kínálkozó alkalmát akarták tehát kihasz
nálni az összegyűlt magyarság legyilkolására. Ezt azonban mindig min
denhol megakadályozták azok a bátor és jóérzésű rác lakosok, akik ezzel 
az életüket kockáztatták magyar polgártársaikért. Egy -  később történet
írónak is fölcsapó -  Császár Péter nevű honvéd állítása szerint a húsvéti 
magyar föltámasztás pokoli tervét Bácsszenttamáson „Petrovics Pál vad
rác plébános izgatásá"-ra akarták végbevinni. Itt ugyanis -  Császár szerint
-  már ekkor „elkezdették a magyarokat a városbóli kiűzéssel és lemészárlással 
fenyegetni, mert, mint ők állítták, ők [a Vadrácok ] itt az urak, a magyarok csak 
zsellérek. "86 A ma Szenttamásnak és Szrbobránnak nevezett kisvárosban

85 Szrbszke novine [Rác Újság]. Beograd, 1848. [cirill] 228.
86 Császár Péter: Magyarország története 435-től 1849 végéig. II. Bácskúla, 1904, 1008. 

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, 1848-as gyűjtemény, Föl. Hung. 
3816. Egyes részeinek fénymásolata megtalálható az egyedülálló kútfőt biztonságba 
helyező, jelen sorok szerzőjének a tulajdonában, valamint a Fejezetek a rácjárások történe
téből 379-380. oldalán.



Georgevits Ábrahám rác főpap figyelmeztette titkon a magyarokat, hogy 
„bennünket amidőn a templomban fogunk lenni " -  írja később
Csáby Ferenc katolikus lelkész Kalocsára. „De ez nem sikerült -  folytatja -  
mert korán értésemre esett, hogy a szerbek [értsd: a lázadók -  D. S. A.] el van
nak készülve az öldöklésre, s azértis már négy órára, délután a feltámadásnak 
vége volt..."87

Aznap éjjel a bosszús és vérszomjas söpredék a népirtást megakadá
lyozó Georgevits-család életére, majd a híveire támadt rá.88 A mezővá
rosban minden hatalmat elbitorló lázadók az elkövetkező napokban leg
alább ezer „magyarbérencnek" kikiáltott szenttamási rác lakost üldöz
tek ki a mezővárosból.89 A magukat „szrbobránacnak" azaz „rácvédő
nek" nevező helyi lázadók fegyveres őrségekkel zárták körül a várost, 
nem engedve ki onnét többé a hazafias magyarokat és zsidókat.90 Nyil
ván úgy gondolták, hogy ha már „nem gyilkolhattuk le őket rajtaütés
szerűen, akkor a válságos helyzetben egy ideig még túsznak is jók lesz
nek" -  és sajnos, jól gondolták. Sztratimirovics pedig májusban már nyíl
tan emlegette, hogy a szerinte egyszer már létezett rác „vajdaságba behú
zódott idegenek makacs gondját csakis a bátor rác karok kardjaival lehet gyöke
restől kiirtani. "91 A térség „idegen" lakosságaként megbélyegzett őshonos 
magyarok és más nem-rácok kiirtására buzdító kiáltványt persze hiába 
keresnénk a tankönyveinkben, de még a szakirodalomban sem! Pedig itt 
is szó van a kardról, de még a népirtásról is -  egyedül az a baj vele, hogy 
ez nem csak szóbeszéd, hanem a szakadár sztratimirovicsi kormány által 
nyíltan fölvállalt kiáltvány. S persze az is, hogy ezt nem Kossuth, hanem 
Sztratimirovics írta alá! Bácsszenttamás hazafias lakosságát ettől kezdve 
Csáby most megtalált jelentése szerint nyíltan verték és alázták a „rácvé
dők", elrabolták mindenüket, napirenden volt a nemi erőszak. Az embe
rek éjjel nem is mertek az otthonukban maradni, hanem a szőlőkben, ker

87 Délvidéki S. Atilla: Fejezetek a rácjárások történetéből. Lángoló temetők -  Az úgyne
vezett Vajdaság kihasításának elhallgatott titkai és borzalmai (1268-1868). Szekszárd, 
2009. Bemutató kötet, 372.

88 Petrovics Milán: Odbrana i pad Szentomasa 1848-4:9. [Szenttamás megvédése
és elbukása 1848/49-ben]. Szrbobran [Szenttamás], 1929. [cirill] 22.

89 Az év végére 915 (16 %-al) fővel kevesebbre fog apadni a helyi görögkeleti rác la
kosság száma, az 1848-as év legelejéhez képest. Lásd Kacsanszki Gojko: B kretanye 
pravoszlavnog sztanovnistva u Szrbobranu od 1836 do 1928. In. Godisnyak Isztorijszkog 
drustva Novog Szada. [cirill], VII. 441.

90 Golubszki Novak: Uszpomene iz narodnog pokreta 1848. i 1849. godine kője se narocsito 
ticsu odbrane i pada Szentomasa [Az 1848-as és 1849-es évek nemzeti mozgalmának fő
leg Szenttamás védelmére és bukására vonatkozó emlékei]. Növi Szád, 1893 [cirill], 12.

91 Perovics i. m. 321.



tekben éjszakáztak. Éheztek és nélkülöztek. A magyarok és zsidók szá
mára Bácsszenttamás néhány hét leforgása alatt valóságos haláltáborrá 
vált. Csáby Ferenc mindeközben kilenc levelet juttatott ki titokban a föl
sőbb hatóságokhoz. Mindhiába.92

A mezővárosban lezajlott hatalomátvételt ugyanis, a város urai egysze
rűen eltitkolták Pest és az ország közvéleménye elől. Ez áll a hátterében 
Vukovics kormánybiztos szavainak is, miszerint „azon hogy
tamás nemcsak fóllázadni; hanem legerősebb hadi ponttá fejlődni képes legyen, 
senki sem gondolt. Pedig a kárlováci népgyűlés óta a sz-tamásiak egész magatar
tásából könnyen ki lehetett ismerni a keblökben rejlő szenvedélyes rokonszenvet a 
lázadás ügye iránt. Csak biztos alkalomra várakoztak, hogy tettleg oda csatlakoz
zanak."93 Nem volt ez olyan nehéz! Bács-Bodrog az egyik legcsászárhűbb 
megye volt a korabeli Magyarországon. Knézy Antal alispán pedig, aki 
maga is délszláv származású volt és titokban rokonszenvezett a „rác
védőkkel", mindenben segítette a bácsszenttamási hatalombitorlókat.94 
Bácsszenttamás első embere is, a szintén szláv származású Kuszly István 
bíró volt, aki ugyancsak mindenben a „rácvédőkkel" tartott. Kéthónap- 
nyi rabság után, június 22-én végül föllázadt az elnyomott lakosság, és 
elüldözte a lázadók bábjaként szerepeltetett áruló bírót.95 Kitörni azon
ban nem tudott. Sztratimirovics ekkor szervián büntetőcsapatot kül
dött Szenttamásra: a hangadó családokat -  köztük sok zsidót -  kegyet
lenül megverték, majd kiűzték a városból.96 A többiek azonban marad
tak rabságban, a húsvéti halálos ítéletük beteljesülésére várva. Az 1848-as 
rácjárások végül éppen Bácsszenttamásról indultak ki, de csak az itteni 
hazafias lakosság háromhónapnyi sínylődése után, 1848. július 14-én. Itt 
azonban, keret hiányában kénytelen vagyok megszakítani az események 
tárgyalását s csak főbb vonalakban vázolnám az ezt követő véres törté
néseket...

Az alvidéki osztrák-magyar kormánycsapatokat irányító Bechtold 
Fülöp titkos segítségével 1848-ban Szenttamás körül szinte minden 
úgy történik, ahogyan azt az ellenforradalmi Bécs szeretné. Bechtold

92 Csáby Ferenc jelentését lásd eredetiben Délvidéki S. Atilla: Fejezetek rácjárások tör
ténetéből, i. m. 372-375.

93 Bessenyei Ferenc [szerk.]: Vukovics Sebő emlékiratai Magyarországon való bujdosása és 
száműzetésének idejéből. Budapest, 1894, 268.

94 Golubszki i. m. 10.
95 Kuszly István szerepéről lásd Császár i. m. 1008.
96 Bessenyei i. m. 268.



ugyanis a bécsi kamarilla meghosszabbított keze.97 A magyar kor
mányt elárulva, a szakadár lázadást szítva, ő irányította a dél-magyaror
szági eseményeket. Bechtold első és legnagyobb gaztette az 1848. július 
14-én Bácsszenttamásnál elkövetett látszatostrom volt, minek célja a 
túsz lakosság kivégeztetése és a rácság összeveszítése a magyarsággal. 
Bácsszenttamáson ekkor mintegy 2000 magyar és zsidó lakost kínoztak 
halálra a „rácvédők". Zákó István magánértesülései szerint ebből 1500 
embernek a feje a város mellett építtetett földvár -  Rácerőd (Szrbobran) 
-  falaira kitűzött póznákra került.98 A fegyvertelen emberek, nők és gyer
mekek lassú halálra kínzásának az idegrázó részleteit itt most nem ecse
telhetjük,9’ ezek a kötetemben olvashatók. Három napra rá, a szinte 
szomszédos Tiszaföldváron ismételték meg a véres mészárlást, rész
ben ugyanezek a „rácvédők". Ezt, a ma már Bácsföldvárként ismert tele
pülést ugyanis azonnal megtámadta a szenttamási látszatostrom után 
Szurdutsky, a lázadók megyei parancsnoka. Bechtold erre egyszerűen 
kiparancsolta a csapatait Földvárról, aminek a magyar nemzetőrök nem 
tettek eleget.100 A győzelemre segített szakadárok velük együtt mészá
rolták le a község magyar, zsidó és sváb lakosságát, miközben minden 
nem-rác házat porig égettek.101 „A szerviánok ... elkezdenek rohanni a falu
ban senkit sem kímélvén -  írja maga Szurdutsky -, kiáltozván a »Rác Dicsősé
get«. Kinek milyen fegyvere volt, azzal osztotta a halált...''102 A bécsi lapok is 
cikkeztek róla, hogy szemtanú osztrák katonák szerint a „szerbek [szervi-

97 Golubszki i. m. 13-14. Petrovics i. m. 21. Magyarország története 1848-1890. I. 
Budapest, 1987. 236. Spira György: Hrabovszky altábornagy tévelygései 
Alamócig. Újvidék, 2001, 267-268. Grosschmid Gábor: Az utolsó báró Kray a szerbek 
között 1848-1849. Bács-Bodrog Vármegye Történeti Társulatának Évkönyve. II. évf. 111. 
Thim József: Délmagyarország önvédelmi harca 1848-1849-ben. I.: Bács-Bodroghmegyei és 
szerém-végvidéki események. Zombor, 1887,105. stb.

98 Lásd Széchenyi István: Napló. Budapest, 1982,1287.
99 Lásd pl. Iványosi-Szabó Tibor [szerk.]: A mai Bács-Kiskun megye az 1848- 

49-es forradalom és szabadságharc idején. Kecskemét, 1988, 243. Közlöny. A magyar kormány 
hivatalos napilapja. Pest, 1848-1849, 284. stb. A szakértő olvasónak igen fontosak 
lehetnek a bácsszenttamási magyarirtásról olvasható, mindmáig napvilágot nem 
látott történeti források is a Fejezetek a rácjárások történetéből c. kötetem Függelékében, 
ahol maguktól a hóhéroktól is olvashatunk dicsekvéseket a Szenttamáson végbevitt 
háborús bűntetteikről.

100 V. Waldapfel i. m. 362.
101 Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harcz 1848-1849-ben a Délvidéken. Szabad

ka, 1902, 39.
102 Vjesztnik [Hírnök], Szremszki Karlovci, 1848. [cirill] 113.



ánok -  D. S. A.], amikor benyomultak ebbe a faluba, több magyar paraszt fejét 
levágták..."103

Bechtold árulássorozatával és Sztratimirovics lázításával Bécs és Bel- 
grád kegyetlen polgárháborút robbantott ki, melynek során Magyaror
szág ellenségei kedvükre irtathatták a szakadárokkal a hazafiakat. 1848. 
július 14-ének Bácsszenttamás alatt vérbeborult napja nem volt más, mint 
a vérbosszú könyörtelen fogaskerekének belendítése a bécsi államtanács 
megnyújtott kezei által -  a régi oszd meg és uralkodj jelszó jegyében. E 
testület felelőssége ebben mindent elsöprő: a döntésén múlt annak a tit
kos és aljas küldetésnek a célja, amelyet Bechtold hajtott végre. Teljesen 
tudatosan, előre megfontoltan, tervszerűen erőszakolta ki a szakadárok 
és a hazafiak közötti háború legrettenetesebb változatát, esélyt sem adva 
többé egy, az április nyolcadikaihoz hasonlatos kiegyezésre, ami által 
Magyarország lakói -  rácok és magyarok egyaránt -  egységesen lépné
nek föl az osztrák császári uralom ellen.

103 Abend-Beilage zur Wiener Zeitung 117. sz. 463.



A nagy szaladás éve Topolyán104

Az 1849-es tömegmészárlás és városégés előzményei 
és utóhatásai -  A mezőváros fejlődése évtizedekre megakadt

A Kray családhoz fűződő kapcsolata folytán Topolya105 fejlődése a 
mezővárosi rang elnyerésétől, 1806. január 7-e óta 1849. január 30-ig töret
len volt. Kray Pál bárót a halála akadályozta meg abban, hogy tekintélyé
vel és pénzével kijárja a mezővárosi titulust. Fia, Ferenc, két évvel apja 
halála után ezt elérte ugyan, de ő sem érte meg a mezővárosi cím hivata
los kihirdetését, mert 1805. április 26-án elhunyt. A birtokot özvegye és 
János fia vette át. A ranggal együtt járt a három többnapos országos (állat 
és kirakó) vásár megtartása, a kereskedelem fellendülése, a kézművesek 
gyarapodása, az árucserével a korszerűbb munkaeszközök elterjedése.

A település lélekszáma 1828-ban 3933 fő, az 1840-es évek végén pedig 
majdnem elérte a 6000-et. 1828-as adatok szerint Topolyán 835 házban 
1008 család élt.106 Ez volt az a korszak, aminek jellemzője jobbára a béke 
és a fejlődés.

104 Irodalom -  Topolya monográfiája 1750-1945 (szerk. dr. Harkai Imre), 2001; 
Kiss Lajos: Kiszakított lapok Topolya történetéből. A szerző kiadása, 1943; Helytörténeti 
Levéltár, Topolya: A háborúban eltűntek és elhalálozottak listája (doboz); Kisimrédi 
Pál: Versek (és életrajzi leírás), 1880. Helytörténeti Levéltár, Topolya; A topolyai Sarlós 
Boldogasszony-templom építésének 90. évfordulójára kiadott füzet, 1996. Helytörténeti Levél
tár, Topolya: BB 1848-1851 doboz.

105 Topolya (szerbül: Backa Topola) város Szerbiában, a Vajdaságban, a Bácskában, 
Szabadkától D-re. Paleolitikus (K-i gravettien kultúra) lelőhely, római pénzek. Első írá
sos említése 1459. A XV. században Kórógyi-, Szilágyi-. Dóri-, 1494-ről Bajnai Bot-birtok 
volt. A török hódoltság idején elnéptelenedett. A pusztát Grassalkovich Antal kamarai 
elnök 1750 körül telepítette be 200 magyar családdal. A kamarai falu 1803-ban a Kray 
családé lett, 1806-tól mezőváros. 1852-től a Zichyek birtokolták. 1894-1904 között hiva
talos neve Bácstopolya. 1918-ig és 1941-1944-ben Magyarországhoz (Bács-Bodrog vár
megye) tartozott.

106 1828 és 1848 között nem volt teljes összeírás, a közbeeső időszakról csak becsült 
adatok vannak.



A társadalmi viszonyok ezen 
a vidéken is olyanok voltak, mint 
Magyarország más vidékein. A 
gazdasági helyzet javítása, a nem
zeti öntudatra való ébredés, a job
bágyfelszabadítás, az egyenlő 
teherviselés, az alkotmányos 
rendszer bevezetése, mint témák 
vetődtek fel az országgyűlésen.
Ezekről azonban keveset hallot
tak a XIX. század negyvenes éve
iben Topolyán. A hír, hogy 1848. 
március 15-én, Pesten és Budán 
valami történt, ami az egész orszá
got érinti, azért ide is eljutott. Jöt
tek a hírek délről is, keletről is, 
hogy a szerbség követeléseket jut
tatott el az ideiglenes forradalmi 
vezetésnek, de ezek nem találtak 
meghallgatásra. A Habsburg-ház 
a bécsi kancellárián keresztül a 
szerbséget, de a többi nemzetisé
get is ígéretekkel a magyar forra
dalom ellen tüzelte.

1848 nyarán megkezdődtek az első fegyveres leszámolások a Délvidé
ken. A fegyveres csapatok egy része, az utánpótlás, a hadtáp Topolyán 
keresztül vonult délre tartva, a menekültek a szerbek elől, és a sebesültek 
ugyancsak a városon keresztül vonultak az ország belseje felé. Nem csak 
ezek az események zavarták meg az itteni lakosság nyugalmát, hanem 
a toborzás, a hadellátási kötelezettség állandó növekedése is. Ettől elte
kintve Topolya és a környéke 1848 nyarán és őszén még nem volt közvet
lenül a hadak útjában.

A helyzet az év fordulóján és telén változott meg gyökeresen.
Kray János,107 a földesúr, miután 1846-ban elveszítette egyetlen fiát, 

a 16 éves Pált, családját a biztonságos Pozsonyba telepítette át, értéke

107 Kray János nemigen értette meg az 1848-as eseményeket, a jobbágyok felszaba
dítását pedig nem tartotta jó megoldásnak. Költséges életmódját zavaró körülményeit 
látta az új és haladó vívmányokban. Fiának, Pálnak, a halála lelkileg megviselte, amit 
haláláig nem tudott kiheverni.



inek jó részét is itt helyezte el. A topolyai bárói kastélyt azonban nem 
hagyta el. Bár rossz lelkiállapotban volt, a birtokról és a városról egy
aránt gondot viselt. A településen átvonuló csapatok, azok vezető tiszt
jeinek a látogatásai jelentettek számára némi felüdülést. O maga is sokat 
vendégeskedett a Verbászon székelő honvédcsapatok vezérkaránál. Itt 
értesült arról, hogy a Közép-Bácskában állomásozó csapatokat a hadi
terv változása értelmében visszavonják Szabadka és környéke megvédé
sére. Vécsei Károly108 Kraynak azt ajánlotta, hogy a topolyai lakosság a 
saját védelmére tegyen bizonyos intézkedéseket, és lehetőleg hagyják el 
ezt a területet. 1849. január 24-én a forradalmi csapatok elhagyták a kör
nyéket. Nyomukban a szerb szerviáns109 csapatok egymás után elfoglal
ták a falvakat és a városokat. Nemigen ütköztek ellenállásba, sőt a feltét
len megadások ellenére raboltak, gyilkoltak, tömeggyilkosságot követ
tek el. Tetteiket azzal indokolták, hogy Szabadkán az ott élő, de a forra
dalom ellen szervezkedő szerbeket kivégezték. A topolyai magyarok a 
kishegyesi és a szeghegyi menekülőktől is értesültek a vérengzésekről.

A zűrzavar még nagyobb lett a városban, amikor Végh ezredes nem
zetőr századával elhagyta Topolyát. A helyzet komolyságáról tanúsko
dik Szárits Mór ezredes január 23-án Csantavérről Szabadkára küldött 
levele Kuluntsits István szabadkai polgármesternek, amelyben arra kéri, 
hogy Czernkovity, Lovas és Vermes kapitányokat irányítsa Csantavérre 
és küldjenek négy századot Topolya megvédésére.110 Kray János még 
ekkor sem tudta eldönteni, hogy mit tegyen. Január 30-án hírnök érkezett

i°8 vécsey Károly gróf (1803-1849) az aradi vértanúk egyike. Az ún. délvidéki kis há
borúban, mint őrnagy, majd alezredes vett részt. Később ezredes, 1848. december 12-től 
vezérőrnagy. Verbászon tartózkodva több alkalommal találkozott Kray Jánossal, akivel 
baráti viszonyban állt.

109 Miután 1848. május végétől a délvidéki szerbek a magyar forradalom ellen fordul
tak, a határőrvidéki szerbek, a többi szerb lakosság fegyveres alakulatait (önkéntesek) 
nevezték szerviánsoknak. A szerb fejedelemség területéről is kaptak fegyveres segítsé
get. Ezek a csapatok terrorizálták a nem szerb lakosságot. Sok helyen tömeggyilkossá
got követtek el a magyarok körében, de nem kímélték a többi nemzetiségieket sem, ha 
lojálisak voltak a forradalomhoz. A véres terrorral területfoglaló szándékaikat valósítot
ták meg. Egyes mai szerb történészek ezeket az eseményeket nem átallják „szerb nem
zeti forradalomnak" nevezni.

110 1848 végére, miután Szabadka felkészült a város megvédésére, már csak ott volt 
számottevő katonai erő, ami ellen tudott állni a délről és keletről előretörő szerb csapa
toknak, amelyek előzőleg elfoglalták a feladott és katonailag kiürített bácskai területe
ket. A helyzet a kaponyai ütközettel (1849. március 5.) és a sikeres tavaszi hadjárattal 
változott meg.



Bajsáról111 (itt már szerviens csapatok állomásoztak), hogy a várost adják 
át. A községháza körül gyülekező topolyaiaknak a véleménye megosz
lott. Sokan a feltétlen megadást, nem kevesen az ellenállás megszervezé
sét, a fegyverkezést követelték. Míg a városháza körül levők hangosan és 
idegesen vitatkoztak, a kastélyban a báró által összehívott városvezetés 
is döntéshozatalra ült össze.

Megadás és mégis harc!

Kiss Lajos112 a Kiszakított lapok Topolya történelméből (1943-ban jelent 
meg) című könyvében a 20. és a 21. oldalon többek között a következőket 
írta a megadás vagy az ellenállás kapcsán: „Elhatározták, a báró és a község 
vezetői (a szerző megjegyzése), hogy mivel semmi védelem nincsen, feladják a 
községet. Ennek hírvivőiként elküldték a jegyzőt, a bírót és a patikust Baj sár a."

A községháza előtt összegyűlt tömeg oszladozni kezdett, csak a dön
téssel elégedetlenkedők egy kisebb csoportja várakozott még, amikor 
Szabadka felől 75 nemzetőr és 24 honvédhuszár (Kiss Lajos szerint 60-70 
katona) érkezett a városba az ellenállás megerősítésére. A nemzetőrök 
és a katonák megfeddték a bárót és a vezetőket, és az időközben ismét 
gyülekező tömegből kiváló fegyveres csapattal elindultak, hogy a Bajsai 
úton feltartóztassák a szerbeket. Az általános zűrzavar közepette még 
arra sem figyeltek, hogy mekkora erők ellen készül ellenállni a marok
nyi csapat. A Nyugati temető Bajsai út felöli árkában meghúzódva rálőt
tek a szerb csapatra, melynek létszáma 6-7-szerese volt a magyarokénak, 
és ágyúkat is húztak maguk után. Ezek között volt a Csicsa nevű híres 
nagyöblű ágyú is. A meglepett szerb csapatok először a két hírvivőt113 (a 
harmadik nem ment velük) megölték, majd puskatűzzel szétkergették a 
védőket, a várost pedig ágyúzni kezdték. A városba betörő szerbek meg
kezdték a gyújtogatást, kíméletlenül gyilkoltak és raboltak.

111 Falu Topolyától öt kilométerre, délnyugatra, a Krivaja (Bács-ér) kiszélesedett völ
gyében. A törökök uralma után a falut 1750-ben telepítették újra.

112 Kiss Lajos földbirtokos és bankár. Mint a topolyai Magyar Párt prominense, 1941 
áprilisától szorosan együttműködött a magyar közigazgatással. 1946-ban a bíróság ha
lálra ítélte, és a több mint 80 éves embert kivégezték.

113 Rudy János patikust (Kiss Lajos szerint, míg a korabeli elmondások és feljegyzé
sek alapján megállapítható, hogy Rudyt nem ölték meg, sőt állást is kínáltak neki. To
polyát véglegesen elhagyta) és egy követtársát lekaszabolták a csatározás kezdetén. Ne
vük nincs feltüntetve az áldozatok között. De azoké sem, akik menekülés közben kapott 
sebesüléseikbe belehaltak. Feltevések szerint 60-nál több az áldozatok száma.



„A szerbek pedig dühükben felgyújtották a várost, s aki csak a kezük ügyébe 
került, megölték. Berontottak a kastélyba s az ott levők közül is lelőttek néhányat, 
többek között Vlajnich János káplánt. Takács János plébánost handzsárral össze
vagdalták, aki káplánjának a vérébe dőlt és halottnak tetette magát. (Kiss Lajos 
könyvéből)

Az ágyúzás következtében és a gyújtogatás miatt több ház és mellék- 
épület kigyulladt és leégett. Egyes adatok 120 leégett és több tucat meg
rongálódott épületről szólnak, más adatok szerint 160 ház égett le és majd 
40 rongálódott meg. A házak nagy részét teljesen kifosztották.

A városban megöltek számát Kiss Lajos 42-ben jelöli meg. Az egyházi 
halotti anyakönyv (D-VI 1841-1852) szerint 43 a vérengzés áldozatainak 
száma. Közülük a legfiatalabb 9 hónapos csecsemő volt, a legidősebb 
egy 79 éves férfi. 1849. január 30 után is gyilkoltak még embereket, feb
ruár 4-én, február 7-én és 9-én, az utolsó gyilkosság február 27-én volt. 
Az áldozatok azok közül kerültek ki, akik január 30-án nem futottak el 
Csantavér és Szabadka irányába.114 A beteg bárót a szerbek ingben-gatyá- 
ban elhurcolták Bajsára, a táborukba,115 a kastélyt kifosztották, válogatott

114 Ezt a napot Topolyán évtizedekig a „nagy szaladás" napjaként emlegették. Ha 
időben pontosítani akartak valamit, azt mondták, a szaladás előtt vagy a szaladás után.

115 További hányattatásáról lásd: Grosschmid Gábor: Az utolsó báró Kray a szerbek kö
zött 1848-1849. Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. Szerkeszti:



lovait (40-et) elhajtották, a drága étkészletet, a festményeket, híres pénz
gyűjteményét és a fegyvereket elkobozták. Bajsán Zákó György116 szerb 
származású földesúr kieszközölte, hogy visszaadják ruháinak egy részét, 
élelmet és takarót adott a fogolynak. Öt hónap után, és óriási összegű 
váltságdíj (900 000 Ft) kifizetése után engedték el. Soha többet nem jött 
Topolyára, mert miután a szerbek elhagyták a várost, az itt maradt lakos
ság egy része is fosztogatott. Megsemmisítették a parkot, kivágták a ritka 
fákat, a kastélyból bútort hordtak el, a községháza dokumentációját meg
semmisítették, a szabadon kószáló jószágot befogták és eltulajdonították. 
Emiatt a forradalom bukása után még 10 év elteltével is folytak a bíró
sági perek.117

A január 30-a délutáni tömegmészárlás áldozatait a Nyugati temető
ben közös sírba temették el már másnap. Mivel Takács János plébános 
súlyosan megsebesült, káplánját megölték, ezért a bajsai Fratrits Lőrincz 
plébános végezte a szertartást -  a későbbiekben is.

A halotti anyakönyvbe bejegyzettek adatai 
(1849. január 30-tól):

Topolyán 1848. július 20-án temették el az első halott szabadsághar
cost, az utolsót 1849. július 14-én.

A legyilkolt polgárok neve mellett a halotti anyakönyvben, ha tud
ták, beírták a férj vagy a feleség nevét is, az akkori névhasználat szerint. 
N-nel jelezték, ha a keresztnév vagy a családnév ismeretlen volt. Feltün
tették az áldozatok életkorát is.

A korábban itt eltemetett, és későbbiekben a honvédek, a nemzetőrök 
esetében pedig az elhunyt (előbb vagy később) katonai rendfokozatát, 
egységének a számát szintén feltüntették.

Iványi István társulati alelnök. II. évfolyam. V. füzet. VII. folytatás, 129-155. Reprint ki
adásban, 2009-ben a szabadkai Grafoprodukt jelentette meg.

116 Stevan Zakó határőrkapitány magyar nemesi rangot és 1751-ben bajsai földbirto
kot kapott. Nevéhez fűződik az újratelepítés. Unokája az a Zákó György volt, aki vala
melyest segíteni tudott az elhurcolt Kray bárón.

117 A topolyai Helytörténeti Levéltárban található az 1848-49. évi események utá
ni néhány bírósági eljárás adatainak a vázlata. Az 1852-ben született (eddig ismeret
len) költő, Kiss Imre Pál -  1877-es névváltoztatás után Kisimrédi Pál -  ezt írja versében 
(részlet): Rabló fészek gyanánt / Említenek mindenütt / Fejed felett a szégyen / Az csak mi 
összegyűlt / De elszánom magam / Téged menteni, /Amennyire erőm / Fog majd vezérelni". 
A verseket Budapesten adta ki Goldstein Mór könyvnyomdája (Károly-körút, Huszár
ház 1880).



A szabadságharc utáni eseményekről dióhéjban

A sikeres tavaszi hadjárat, majd a forradalom leverése után, 1849 végén 
megkezdődött az élet a megváltozott viszonyok közepette. A településen 
történt rombolások elhárítása volt az elsődleges feladat. Ez évekig tartott. 
A harcok végeztével a menekültek nagy része visszatért, meg sokan a 
honvédségtől, a nemzetőrségtől vagy más szolgálattételről (többen nem 
tudtak hazatérni), meg bujkáltak, meghúzták magukat, mert tartottak a 
megtorlástól. A topolyaiak többsége soha nem fogadta el, hogy a forrada
lom és a szabadságharc elbukott. Szentként kezdték tisztelni Kossuthot, 
ereklyeként őrizték az általa kiadott pénzt, a fegyvereket, a zászlókat, 
sok férfi szakállt növesztett, a kormányzó kalapjának hasonmását visel
ték stb. Ilyen ereklyék nagy számban voltak, vannak ma is egyes topo
lyai családoknál.

A tömegsírra báró Kray Jánosné született Wenkheim Mária bárónő 
emeltette a még jelenleg is jó állapotban levő emlékművet. A 25 évesen 
megölt Vlajnits János káplán emlékére az anyja készíttetett síremléket. 
A tömegsírnál az első világháború utáni rendszerváltásig minden évben 
megemlékeztek az elhunytakról118 és a síremlék melletti sírokban nyugvó 
honvédokról.119 1941-1944 között ismét voltak szervezetten megemléke
zéseket, majd csak az 1990-es évek elejétől, amikor az akkori VMDK újí
totta fel a hagyományt. Azóta minden év március 15-én itt emlékeznek 
meg a történelmi eseményekről, ami történelmi és nemzeti önismeret 
szempontjából nagyon fontos. Elhangzott olyan javaslat, hogy minden 
év január 30-án is meg kellene emlékezni a tömegsírban nyugvókról. Sort 
keríteni arra, hogy egy márványtáblán megörökítsék az utókor számára 
az áldozatok, köztük a szabadságharcosok nevét is.

1181835-1851 között Topolyán Takács János volt a plébános (1835. június 1.-1851. feb
ruár 3.), adminisztrátora Csepelei István (1851. február 3.-1853. augusztus 18.), Vlajnits 
János káplánként működött itt. Takács János súlyos sebesülései következtében két évre 
hunyt el. Utódai: Bagó Gergely (1853. augusztus 18.-1869. december 1.), Mészáros Ig
nác (1869. december 1.-1878. november 1.), aki az 1848-os forradalom alatt Nagysándor 
József (1804-1849) tábornok seregében tábori pap volt.

1191918-1941 között az SzHSz, majd a Jugoszláv Királyság idején, tartva a hatóságok
tól és a helyi telepes szerbektől, nem szerveztek megemlékezést. Az 1945 utáni időszak
ban az új hatalmi szervek sem nézték jó szemmel, ha ilyen jellegű eseményekről akartak 
megemlékezni. Az első, hivatalosan megszervezett (VMDK) megemlékezésig virágot a 
tömegsír emlékművére csak egyének vittek, elsősorban mindenszentek (november 1.) 
és halottak (november 2.) napján, valamint március 15-e körül. Nem tudván, vagy meg
feledkezve január 30-áról, az ehhez kapcsolódó eseményekről, ezen a napon sem koráb
ban, sem eddig nem tartottak megemlékezést.



Az 1848/49-es szabadságharc hősi halottai és a Topolyán legyilkolt
polgárok

(D-VI 1841-1852)

1849. január 30. (64.)
1. Wlainits János topolyai segédlelkész, 26 éves polgár. Az ellenséges 

Ráczok által megöletett így a Szentséggel el nem láttathatott. -  Fratrits 
Lőrincz bajsai plébános

2. Dankó György, Czetl Klára topolyai lakos férje, 52 éves, Ráczok 
által agyonlövetett -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános

3. Tomik János, 44 éves, Dabasi Verőn férje -  Fratrits Lőrincz bajsai 
plébános

4. Csizóczky János, 41 éves, Kecskés Anna férje -  Fratrits Lőrincz 
bajsai plébános

5. Prachtl István, 79 éves, neje Keczeli Teréz -  Fratrits Lőrincz bajsai 
plébános

6. Rácz Márton Czopczó, 65 éves, neje Illés Mária (férje) -  Fratrits 
Lőrincz bajsai plébános

7. Závóczky Máté, 50 éves, neje Beluska Örzse -  Fratrits Lőrincz bajsai 
plébános

8. Becskei János, 45 éves, neje Isaszegi Katalin -  Fratrits Lőrincz bajsai 
plébános

9. Bicskei Imre, 47 éves, neje Tót Örzsébet -  Fratrits Lőrincz bajsai plé
bános

10. Bicskei Péter, 19 éves, neje Botka Katalin -  Fratrits Lőrincz bajsai 
plébános

11. Holovits Kata, özvegy, 70 éves -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
12. Sallai Mátyás, 41 éves, neje Horváth Teréz -  Fratrits Lőrincz bajsai 

plébános
13. Pásztor János, 32 éves, neje Pastyik N. -  Fratrits Lőrincz bajsai plé

bános
14. Limbek Ferenc, 40 éves, neje Benkó Örzse -  Fratrits Lőrincz bajsai 

plébános
15. Petrik József, ? , neje N. N. -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
16. Hermecz József, 60 éves, neje Benkó Örzse -  Fratrits Lőrincz bajsai 

plébános
17. Nemoj Mátyás, ? -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
18. Takács János, pusztai, 61 éves -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
19. .. .neje Gyenes N. ? -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános



20. Plásti Pál, 30 éves, neje Mendei Katalin -  Fratrits Lőrincz bajsai plé
bános

21. Kokrehely András, 40 éves, neje Kiss Borbála -  Fratrits Lőrincz 
bajsai plébános

22. Csernai Mátyás, 78 éves, Liszka Rózái özvegye -  Fratrits Lőrincz 
bajsai plébános

23. Egy vak asszony -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
24. Martinkovits János, 56 éves, neje Kováts Anna -  Fratrits Lőrincz 

bajsai plébános
25. Pólyák Katalin, 75 éves, férje megholt Kokrehely János -  Fratrits 

Lőrincz bajsai plébános
26. Kokrehely Anna, 32 éves, férje Flatala Pál -  Fratrits Lőrincz bajsai 

plébános
27. Csábrádi Örzse, 44 éves, férje Tölgyesi Antal -  Fratrits Lőrincz 

bajsai plébános
28. Turucz Örzsébet, 6 éves -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
29. Krakoczki István öreg, 68 éves és -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
30. ...neje Sós Katalin, 57 éves -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
31. Turucz Antal, 36 hetes -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
32. Benkó György, 50 éves, Tölgyesi Ilona férje -  Fratrits Lőrincz bajsai 

plébános
33. Kurin András, neje Gazsi Julis -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
34. Kurin Pál, neje Magyar Borbál -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
35. Flauk Rózái, 38 éves, férje Mák János -  Fratrits Lőrincz bajsai plé

bános
36. Szabó Péter, neje Sós Verőn -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
37. Major Pál, 67 éves, neje Sörfőző Kata -  Fratrits Lőrincz bajsai plé

bános
38. Majoros György, 60 éves, neje Fejér Verőn -  Fratrits Lőrincz bajsai 

plébános
39. Belluska Mihál, 73 éves, neje Decsi Rózsi -  Fratrits Lőrincz bajsai 

plébános
40. 1849. febr. 4-én Antal, Kováts András és Vass Anna topolyai ház. 

Lakos fia 1 éves -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
41.1849. febr. 7-én Hegyi Örzsébet, Turucz Mihálnak hitvese, topolyai, 

37 éves -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános
42.1849. február 9-én Csizócski Veronika, 29 éves, Hajtman Józsefnek 

hitvese, topolyai -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános



43. 1849. február 27-én Leinveber János, 50 éves, Keleri Magdolna 
topolyai lakos férje -  Fratrits Lőrincz bajsai plébános

1. 1848. július 20-án Palotai János 22 éves, r. katholikus, jászberényi 
születésű honvéd nemzetőrségi katona. Társa lőtte le puska tisztítása 
közben -  Temettette Wlainits János segédlelkész.

2.1849. június 15. Kotró János. R. kath. Feleséges mélykúti származású 
26 esztendős a magyar védsereg, 3-ik zászlóalj 2-ik századbeli közvitéz 
Cholerában megholt. Szentségekkel ellátni nem lehetett.

3.1849. június 16. Bajcsi N. R. Kathol. nőtlen állítólag zombori szárma
zású, 5-ik honvéd, 1-ső századb. Közvitéz.

4.1849. július 14. Fazekas János. Debreczeni születésű R. kath. nőtlen, 
35 esztendős, hadnagy a honvéd 30 zászlóalj 3-ik százada, a Szeghegyi 
csatában agyonlövetett. Szentségekkel el nem láttathatott.

5. 1849. július 14. Galner József. Római Katholikus 18 esztend. Szá
zados a 63-ik sorezredben. A verbászi csatában elesett. Szentségekkel el 
nem láttathatott.

A fent nevezett halottakat Fratrits Lőrincz bajsai plébános temette.
Ennyi az, amit biztosan tudunk, de az egykori koleratemetőben (ispita) 

is temettek el honvédokat.

Topolyán eltemetett honvédok 1848/49



Mária napja a bácsfeketehegyi naptárban

A református feketehegyi Máriák névnapjukat mindig télen, január 
23-án tartották. A mai napig is a református naptárba így van beírva. 1849- 
ben is erre a névnapra készülődtek, ám menekülés lett belőle. így lett a 
későbbi szájhagyományban az eset elnevezése: Mária-napi szaladás.

1849. január 23-án gyászosan szomorú esemény történt a feketehegyi 
magyarság életében. A 160 év elteltével sem feledhetik az eseményeket a 
falubeliek.

1849. január elején Kossuth a Délvidékről kivonta a honvédséget, hogy 
biztosítsa utazását Debrecenbe. Szolnoknál meg kellett állítaniuk az oszt
rák sereg további előrehaladását. A védtelen déli vidék így szabad prédá
jává vált a szerb határőröknek, akik addig Szenttamást védték.

Végre 1849 Januárius 23-án bekövetkezett amitől hónapokon át féltek. A szom
széd szent-tamási ráczok már kora reggel megrohanták a községet. A magyarok 
előre értesülvén csaknem mind elmenekültek; huszonegy a ki itt maradt megöle
tett. A németek itt maradtak és -  megmaradtak. A megöltek közt volt Berhidai 
Keresztes József is. Nem menekült, bár hívei az utolsó órában is kocsival álltak 
ajtaja elé s úgy hívták. Beszélik, hogy mikor a szerb csőcselék betódult a pap
iakba, kevés idő múlva látták kijőni a lelkészt felső ruha nélkül s megindulni a 
szomszéd Szeghegy község felé vezető utzán. De alig ment az utza feléig, midőn 
épen az ág. hitvallásnak mostani imaháza előtt a szemben levő udvarból agyon
lőtték. Mondják, hogy németek lőtték agyon, mondják hogy e miatt Szabadkán 
hármat ki is végeztek, a kiknek maradékai most is itt élnek. De ezt csak mond
ják, -  én nem tudom s nyomozni sem akarom. -  Keresztes mintegy naplementig 
ott feküdt a hol összeroskadt, ekkor német asszonyok bevitték a szomszéd ág. hitv. 
iskolába. Harmadnap néhány merészebb magyar a kik visszajöttek szélyelnézni, 
sietve kivitték a temetőbe s ott elásták úgy amint volt. Csak három hónap múlva 
mikor már többen visszajöttek -  tették koporsóba s temették el rendesen. A nép 
pedig, a gyülekezet, bujdosott hetekig, hónapokig, nagy részt Halason élt.gáza
ikat itthon kirabolták, vagyonukat elpusztították. A magyar református egyház
nak itt csak a puszta helye maradt, üres templom, üres épületek, ezek közül is



leégettek egyet, az akkori nagyobb fiuk iskoláját, melynek azután sokáig égett 
udvar volt a n e v e . -  

így lett vége az első virágzásnak. -
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Szilády János: A feketehegyi reform, egyház 100 éves története 1785-1885-ig kéziratából

Kiskunhalas és Soltvadkert lakossága fogadta be tél idején a szeren
csétlen menekülőket a vész elmúltáig. A nyomorúságos „vendégség" 
mintegy 9 hónapig tartott. Még a vendéglátók egyikét-másikát is koldus
botra juttatta.
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Részlet a kiskunhalasi anyakönyvből



Hegyesi csata. Részlet egy ismeretlen osztrák festő litográfiájából 
(Budapesti Hadtörténeti Múzeum)

Ezen időkből igen kevés bejegyzés, dokumentum maradt az utókorra. 
A halasi anyakönyvek a csecsemők, gyermekek nagy elhalálozásáról 
tanúskodnak.

A bácsfeketehegyi anyakönyvek hiányosak ebből az időből. A vissza
tért lakosok utólag íratták be a fontosnak tartott adatokat: születést, elha
lálozást. A nemzetőrök, az itt maradt legyilkolt öreg tehetetlen lakosok, a 
hegyesi csata halottai jeltelen sírokba nyugszanak. Egyedül a mártírhalált 
halt Berhidai Keresztes Józsefnek emeltettek emléket közadakozásból 
hívei a Nagy temetőben.

A visszatért lakosság nagy tragédiák, szörnyű elszegényedés és ínség 
árnyékában tengette életét. Generációknak kellett felnevelkednie, mire 
kiheverték veszteségeiket. Talán ennek is mondható, ahogyan szem elől 
vesztették a hősi halált halt lelkészük özvegyét és árváit. 1865-ben a Vasár
napi Újság 50. számában egy felhívás által tudhatunk meg többet róluk:



/Fölhívás adakozásra/ A „Pesti Napló”-nak Nagy-Körösről írják, hogy ott 
nov. 30-ikán temették el Keresztesy Józsefnét, az egykori feketehegyi ref. lel
kész özvegyét. A szegény özvegy a forradalom alatt veszetette el férjét és minden 
vagyonát, ez utóbbi zsákmány és lángok áldozata lett; a még fiatal tetterős pap 
temploma előtt kinos halállal végeztetett ki. A 3 neveletlen gyermekkel elmaradt 
asszony 18 keserves év után kiszenvedett: fiát még előbb vesztette el, s most sirja 
felett két gyámol nélkül maradt leány kesereg, kik közül az egyik ágyba szegezett 
beteg és nyomorék. A szegény özvegyet, míg élt, a dunamelléki egyházkerület, 
főképp Nagy-Körös város hatósága segélyezte. Az egyház is megadta neki a tisz
tességes és ünnepélyes végtisztességet. De az árvák sorsa elhagyatottságuk miatt 
most nagyon szomorú, a miért is a kegyes emberbarátok ez árvákat lehető ado
mányaikkal segélni fólkéretnek.A könyöradományokat a „Pesti Napló", „Csa
ládi kör" és „Protestáns egyházi és iskolai lapok" szerkesztősége fogadja el és 
jutatja kézhez.

A hegy esi csata emlékére a három falu utólag 
emlékművet állított. Ide minden évben, 

március 15-én a falu népe kivonult. Szónok
latokkal, versekkel, énekekkel emlékeztek
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1849-ben a feketehegyi anyakönyvi bejegyzések szerint 109-en szület
tek és 317-en haltak meg. Ebből fegyver által 30-an vannak bejegyezve. 
Természetes szaporulat ebben a gyászos évben -92,64 %o volt. Mégis a 
feketehegyiek, a nehézségek mellett is konokul kitartottak, nézték boldo
gulásukat és lassan-fokozatosan, de talpraálltak.

Berhidai Keresztes József síremléke



Vajdasági útlevél 1850-ből

Az 1848-49-es szabadságharc bukása után Magyarország szomorú 
sorsra jutott. 1849. november 18-án, a császár nyílt parancsa létrehozza 
a Szerb Vajdaságot és a Temesi Bánságot Bács, Torontál, Temes, Krassó, 
Szerém vármegyék területén. Az idegen közigazgatás hatására az 1850- 
es években a magyarságon belül jellemző volt a „nemzeti magatartást" 
jelentő passzív ellenállás, amelynek elsősorban a nemesség volt a képvi
selője. Az ellenállás leginkább az adófizetés megtagadásában, a német és 
más nyelvek tudatos nem megértésében és az idegenektől való elzárkó
zásban nyilvánult meg.

Ez a létforma komoly 
veszélyekkel járt, főleg 
az olyan helyeken, ahol 
korábban a nemzetisé
gek közötti torzsalkodá
sok és összetűzések sebei 
még túl frissek és gyógy- 
ulatlanok maradtak. Egyik 
ilyen terület volt a mester
ségesen összetákolt Szerb 
Vajdaság is, amely több 
nemzetet és nemzetiséget 
foglalt magában. A nem
zetiségi viszonyok első, hi
vatalos, minden lakosra 
egyenként kiterjedő felmé
rését 1850-ben, az osztrák 
hatóságok által végrehaj
tott népszámlálás végezte 
el. Ez az akció meglehe
tősen elhúzódott, annak 
ellenére, hogy az akkori
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ország lakosságát, így a vajdaságiakat is, a mozgásukban szigorúan kor
látozták és úgyszólván a földhöz kötötték.

Az apróbb ügyeket, mint a népszámlálást és összeírást, vagy az adó 
megfizettetését az osztrák közigazgatás bosszúból olyan nemzetiségű- 
ekre bízta, akiket a magyarok korábban „magukra haragítottak". A nem 
német ajkú császári alkalmazottak minden buzgóságuk ellenére is szá
mos helyesírási és nyelvtani hibát követtek el a közismerten sziszifuszi 
és aprólékos osztrák ügyintézések során, ami jól látható az 1852-es nép
számlálási kimutatáson. „Stephan Vida" csantavéri gazdát, archaikus 
németséggel „Ackermann"-nak nevezi a Bauer helyett, feleségét pedig 
egyszerű pásztornőnek. A béres (Arendator) családját sem kíméli: a fele
ség itt is pásztornő, aki valószínűleg a tehenekkel foglalkozott.

Figyelemre méltó az a különbség, amit az adófizetésnél lehet észlelni, 
a népszámlálást megelőzően, majd azt követően: Vida István 1851-ben 
„még csak" 3 forint 45 krajcár adót fizetett, de a következő évben már 45 
forint 27 krajcárt. 1853-ban a Szerb Vajdaság megkétszerezi ezt az össze-
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hez vidéken vásárol egy tenyész- 
csődört. Ahhoz azonban, hogy 
lakóterületét elhagyhassa, és vidéki 
vásárra menjen, útlevelet kellett 
kérnie a szabadkai hatóságoktól. 
Augusztusban megkapta ezt a ritka 
dokumentumot, amely hat hónapig 
érvényes, és szabad mozgásteret 
nyújt Újszegedtől a „Vojvodinán" 
át Temesvár és Bánát területén, egé
szen a katonai határőrvidékig! A 
kérelmező teljes fiziognómiája (fizi
miskája) fel volt tüntetve a doku
mentumon, valamint a születési 
éve, 1787. A Mariatheresiopolisi 
K.u.K. Polizeikommissariat nevé-

get, ami igencsak hasonlít az egy
kori török kemény adóztatásra, 
a harácsra. A magyar lakosságot 
könyörtelenül megbüntették a 
császár elleni lázadásért.

Vida István korábban is 
jómódú gazda volt, okosan bánt 
a pénzzel, 1839-ben 902 forintért 
Csantavéren megvásárolt két szá
razmalmot, és Verusity határá
ban tekintélyes földterületet szer
zett, később kiköltözött a faluból 
verusityi birtokára. Mivel a sok 
föld megmunkálása több lovat 
is vett igénybe, ezért Vida 1850- 
ben elhatározta, hogy a ménesé-
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ben Sassnik aláírással és biztonsági pecséttel ellátott, kétnyelvű (szerb és 
német) útlevéllel ment Vida a zentai országos vásárra, ahol 1850. augusz
tus 15-én, 145 forintért megvásárolta Simo Ugrinov moholi lakos egyéves 
sárga csődör csikóját. Ugyanott igazolást kért a Szerb Vojvodság Császári 
és Királyi Tiszai koronái kerület vezetőségétől a vásárlás jogosságát bizo
nyítandó. A papírt Dimitrievics polgármester írta alá.

Ezzel vége a rövid helytörténeti beszámolónak egy olyan szomorú 
korszakból, amely ugyan nem tartott tíz évnél tovább, hiszen Ausztria 
senkiben sem bízott, legkevésbé az ingatag, örökké lázongó és követe
lőző „szövetségesében", Szerbiában. A Vajdaságot megszüntetve, vissza
adta a korábbi területeket Magyarországnak, amely némi megtérést és 
közeledést mutatott korábbi „szövetségese" felé.

Ez a szövetség felvirágoztatta az országot a következő fél évszázad
ban, ám Magyarországnak mindezért drága árat kellett fizetnie az 1914- 
ben hozott könnyelmű döntése miatt. A korábbi ellenféllel, Szerbiával 
való lassú megbékélés újra átcsapott egy gyilkos háborúba, és sajnos, nem 
ez volt az utolsó. A gyakran módosított határvonalak miatt az itt lakók
nak többször kellett útleveleket váltaniuk, vagy kérelmezniük, ha ugyan 
megkapták az állampolgárságot az aktuális hatalomtól, vagy az „anyaor
szágtól". A sokak által „Délvidéknek" nevezett tájegységnek, a Vajdaság 
népeinek és nemzetiségeinek, közöttük főként a magyaroknak, 1848-tól 
kezdődően nagyon sok szenvedéssel, könnyel és vérrel kellett fizetniük 
a könnyelmű politikai ballépések és a megtorlások miatt. Akad-e közöt
tünk, aki meg meri kérdezni, vajon vége szakadt e a gyűlölködésnek, 
vagy egyszer csak valamiért újra kirobban?



A bánáti oroszlán jegyében120

A Bohn család története

Bánát újratelepítése fellendült a török 
kiűzése és a pozsareváci béke megkö
tése után. A terület a Szent Római Biro
dalom részévé vált, élén a Habsburgok
kal. A Habsburgok Bánátban új, megmun
kálható földterületeket láttak, ezért azo
kat be kellett népesíteni, majd a katoli
kus vallást a Birodalomnak e végvárain 
terjeszteni. A feladatok megvalósítására 
Claudius Florimund Mercy gróf kapott 
megbízást. Embereit szétküldte az akkori 
német területekre, hogy azok jobb életet 
hirdetve, önkénteseket toborozzanak, akik 
hajlandók lennének az akkori déli ország
részbe kivándorolni. Ingyen földet ígér
tek megművelésre, segélyt a házépítéshez, 
háziállatokat, valamint több évre szóló 
felmentést az adófizetés alól. Az agitálás 
a következő országokban folyt: Baden- 

Württemberg, Elzász, Lotharingia, Rheinland, Wesztfália, Saarland és 
Bajorország. Az ottani szegény lakosság, többségben hűbéres, alkalmat

120 Irodalom -  Hofkammerarchiv Wien, Banater Akten, r. Nr. 146/A, föl. 295; Nr. 152 
A, föl. 572; Bohn M. és Társai Gőztéglagyára, (katalógus), Nagykikinda 1909; Dr. Anton Peter
Petri, Redaktion, Heimatbuch des Heidestädtchens Hatzfeld im Banat (Die Bohnsche 
Ziegelfabrik. Im Zeichen des backsteinemen Löwen, pag. 827-841) Marquartstein Th. Breit 
Druck und Verlag GmbH, 1991; A Békés Megyei Könyvtár Helytörténeti Osztályának gyűj
teményéből, Békéscsaba; Gross Kikindaer Zeitung, Nr. 39,1906.09. 03.; Mihaljcic, Milenko: 
Od pogona do giganta: publikacija povodom obelezavanja 120. postojanja i rada IGM
„Toza Markovié" Kikinda. Kikinda, 1986; Cvrste niti livenja 1908-1978, Kikinda, 1978.

Bohn Mihály
léglagyáros



látott a fizetési, valamint katonai kötelezettség terhének felmentésre, 
ezért, akik eleget tettek a kötelező feltételeknek, hogy német, katolikus, a 
„Birodalomból való", azok jelentkeztek a felhívásra. Ennyi kellett ahhoz, 
hogy valaki engedélyt kapjon a kivándorláshoz az „ígéret földjére", azaz, 
Bánát mocsaras, elvadult, egészségtelen síkvidékére, ahol a családjával 
új életet kezdhetett. Ki gondolt akkor még arra, hogy a pénz, az óhaj
tott gazdagság szinte „mindenkinek a lába alatt fekszik" abban a raga
dós, nehéz bánáti agyagban, ami sok hegyvidékről érkezett reménykedő 
halálával járt. Az első kötelező állomás számukra Bécs volt, ahol nyilván
tartásba vették őket. Köszönve ennek, és a bécsi Királyi Udvari Levél
tár (Hofkammerarchiv) igazgatójának, dr. Christian Sapper kedvessé
gének, ismeretessé vált Bohn Johann, 28 éves, nőtlen, földműves, Trier 
környékéről. Regisztrálva Bécsben, mint kivándorló, 1770. április 12-én 
(Hofkammerarchiv, Banater Aktén, r. Nr. 572...); Bohn Johann Georg, 35 
éves, földműves, katolikus, Immesheimból (Mittelpfalz), mennyasszo
nyával, Gertraud Friz(in) regisztrálva kiutazás közben Magyarországra, 
1785. október 24-én (Magyar Állami Levéltár, Budapest, nyomtatva a For
rásokban... p. 265/93); Bon Simon, 21 éves, nős. Feleségével regisztrálva 
1770. március 19-én. Földműves, származási helye Német-Lotharingia 
(Hofkammerarchiv, Banater Aktén, r. Nr. 152 A, föl. 432. v...). E családok 
egyikében rejlik a gyökere a később világszerte ismertté vált Bohn és Tár
sai gyárosoknak.

Az emberek szívesen adják át magukat a mese világának. Egyesek azt 
terjesztették, hogy hajdanán, míg földjét paripájával szenvedve ekézte, 
mely a Stevanceva bara mocsár mellett húzódott, egy szegény paraszt 
arannyal tömött köcsögre lelt. A szerencsés fickót, állítólag, Bohnnak hív
ták, és a talált kincs alapjául szolgált a későbbi gyár felépítéséhez. A mese
beli történet mögött egészen más valóság rejlik. Voltak telepesek, akik 
meghonosodtak a bánáti mostoha életkörülményekben, kemény munka 
árán birtokosokká váltak. Az ügyesebbek meggazdagodtak, miként 
Nikolaus Bohn is. Az ő fia, István, a cég első vállalkozója. Stephan Bohn
1836-ban született, Nikolaus Bohn nezsényi földbirtokos és Margareth 
Oberding fiaként. Nagykikindai üzemét, amely az első, 1864-ben jegyez
ték be. Stephan Bohn a tégláit kézzel, lakhelyén, Szenthuberten is gyár
totta. Ott ugyanis már 1854-től üzemelt egy ilyenfajta téglaégető, Stephan 
Muschong tulajdonában. Bohn naponta ezrével kézileg verette a tég
lát, amit boglyakemencékben égettek. A maga készítette téglákból épí
tette fel téglagyárát Szenthuberten, 1870-ben. Mivel lakóhelye és a másik 
két testvérközség (Károlyligeten 1894-ben létesített téglagyár) hamaro
san kicsinek bizonyul a termelésre, további földterületeket vásárolt a
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GYÁRAK:

Nagykikinda, Zsombolya, Békés-Csaba, Szent-Hubert és Károlyliget.

közeli Zsombolyán. Ahogyan mondják, akkoriban a pénz (gondolva az 
agyagra, amit felhasznált) valójában az úton feküdt. Ő vállalta a kihívást. 
A tégla gyári előállításáról 1874-től lehet szó, ugyanis a zsombolyai gyá
rában akkor állította fel az első, 50 méter hosszú körkemencét, a szárítót 
(Trucklschopp néven) és a présházat, nyolc revolverpréssel.

Fia, Michael Bohn 1864-ben született Szenthuberten. 1880-ban kezdett 
dolgozni apja üzemében. A feljegyzések szerint munkáját szeretettel és 
nagy odaadással végezte. Sógorainak bevonásával, Jákob Muschonggal és 
Jákob Schaafal, tehát családi alapon, összekötve a nagykikindai és zsom
bolyai téglagyárait, konszernt létesített Bohn M. és Társai néven. Székhe
lyéül Zsombolyát választotta. Sikeréhez hozzájárultak a különféle talál
mányai és ezek alkalmazása. Említésre méltó a saját találmányú agyag
tisztító gép, amellyel a párizsi és a berlini akadémián elismerő oklevél
lel tüntették ki. Az alföldi homogén agyagból sikerült elsőrendű cserepet 
és téglát gyártania. Ezzel megalapozta gyárának hírnevét. A természetes 
vörös cserép tisztított mészből és salétromtól mentes terrakotta agyagból 
készült, amely természetes, vörös színét az égetés után kapja a rendkívül 
magas vasoxid tartalmától. A cserepek súlyban könnyűek voltak, négy
zetméterenként 15 darab kellett, ami 30 kilónak felelt meg. Lapos és széles 
fedélzeteknél alkalmasabbak voltak, mint bármilyen más anyag. Miként 
az 1909-ben megjelent árukatalógusban olvasható, „tekintettel czélszerű



szerkezetére és kiváló jó minőségére a legnagyobb igényeknek megfelel és mely 
száz év múlva is változatlanul és győzedelmesen megállja majd a helyét és min
den versenyt teljesen elfog nyomni." Megemlíthetjük, hogy valamennyi vas
útvonalon az építkezések, az állomások épülete, több uradalom épületei 
ezzel a cseréppel voltak fedve. A katalógusban felsorolják: O császári és 
királyi fenségének uradalma Tarcalon, herceg Lichtenstein, gróf Szapári 
Gyula, gróf Károlyi, gróf Nádasdy, gróf Andrássy, gróf Karácsonyi, gróf 
Csávossy Gyula, számtalan gyár, kórház stb. Vállalata a maga nemében 
Ausztria-Magyarországon az első és a legnagyobb volt. Az újfajta, nagy
méretű dupla hornyolású tetőcserép, melyet akkor 20 évre szabadalmaz
tatott, máig is az ismert 253-as Bohn Patent cserép volt. A megkülönböz
tetés céljából a cserép hátuljára a Bohn felírás volt vésve. Mivel az új cse
rép váratlanul tört be a piacra, kezdetben idegenkedtek tőle, míg az ácsok 
rá nem jöttek előnyeire. A kapitalista is hamar rájött az új cserép nyere
séges voltára, s emiatt a cseréptermelést helyezte előnybe. Több mint 25 
féle cserép és tégla gyártása képezte a termeléskészletet. Számos patent 
tanúskodik az akkori téglaszakértők kreativitásáról, a téglák minőségé
ről az 1907-1909 közötti időszakban. A legismertebb a oroszlánjellel sza
badalmazott vörös cserép és a téglák. Ezen kívül a nyomtatott árukata
lógusból művészies kidolgozású kerámiaornamentumokat, virágvázá
kat, szobrokat, díszes lemezeket és különleges csempéket árusítottak. 
Az akkori magánházak vert falból, 
legjobb esetben vályogból készül
tek, de tetőnek gyakran már cse
repet használtak. A gyors gazda
sági fellendüléshez sokban hoz
zájárult az olcsó munkaerő, nagy
számban a nők és a kiskorú gye
rekek. A legnehezebb munka volt 
a nyersanyag kiszedése az agyag
bányából, amit a kubikusok ásóval 
és lapáttal végeztek, majd talics
kával szállítottak el. A munkások 
főleg magyarok voltak, jövedelmü
ket a kiszedett kubikméter agyag 
szerint kapták -  innen a kubiko
sok elnevezés. Az első markológé
pet 1920-ban vezették be. A század 
elején a napi jutalmazás az ilyen, 
kizárólag idénymunkáért a férfiak Szabadalm . biztonsági préselt dttplaátfedő tetőcserép* 253. 
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nak 80-100, nőknek 60-80 krajcár volt. A kiásott föld helyén óriási göd
rök, „bányák" maradtak, amelyek megtelve vízzel később fürdőhelyül 
szolgáltak. Zsombolyán és Nagykikindán két ilyen rendezett fürdőhely
ről tesznek említést, ahol fürdőkabinok, napozóágyak, strandfelszerelés, 
fából levő pihenő állt rendelkezésére, és vendéglő is üzemelt. A fejlet
len községek és környékük ipari munkásságának kialakulásában a Bohn- 
gyárak fontos szerepet töltöttek be, mert a munkások mezőgazdasági 
jellegükből kivonva ipari munkások lettek. A Bohn-vállalatok rohamos 
fejlődésnek indultak, s 1914-ig, a Muschong konszernnel együtt 12 000 
munkást és megfelelő tisztikart foglalkoztattak. Nagykikindán 1912-ben 
a cég gépgyárat alapított nyersolaj motorok gyártására.

1901-1908 között idősebb Michael Bohn újabb téglagyárat alapított 
Lúgoson és Békéscsabán. Rengeteg nagyméretű kézi téglát vertek, amit a 
szabadban szárítottak, amíg nem épült fel a 120 m hosszú, Hoffmann-féle 
körkemence, a gépház stabil gőzgéppel, a cserépprésház ún. „revolver" 
cserépprésekkel. A budapesti téglagyárat 1910-ben alapította. 1912-ben 
István fiát vonta be segítségül, Zsombolyáról. Meg kell említeni, hogy a 
Bohn-téglagyárnak Nagykikindán több vetélytársa volt. Josef Dippong 
(alapítva 1893-ban), Josef Krumenacker (1895-ben), Michael Bauer (1905- 
ben), Vita és Koszta Radu (1907-ben), Franz Haberland (1911-ben) vál
lalkozásainak nem sikerült nagyobb behatással lenni az egyre csak 
emelkedő Michael Bohn iparosra. Bohn gyára már akkor magába szí
vott több-kisebb téglagyárat, mint például a Buchmann-vállalkozás volt, 
melyet 1912-ben vásárolt meg.

A Bohn-iparosok nem csak az új gyárakat, hanem a társadalmi életet 
is fontosnak tartották. Nagykikindán a turizmus kezdeményezői voltak. 
A városba érkezett vendégeknek, valamint üzlettársaiknak teljes szállo
dai ellátást nyújtottak. A XIX. század végére (mások szerint 1896) vezet
hető vissza a Bohn-szálloda felépítése. Az épület Bohn-téglából készült 
és a nagykikindai nemzedéknek arról maradt nevezetes, hogy éveken át 
ott működött a város egyik legismertebb mozija, a Radnicki. Az egykori 
szálloda első emeletén volt a legnagyobb kivetítő terem, a patinás mozi 
bútorzata. Ebben az épületben terjesztette a tudást évtizedekig a Nép
egyetem. A második emeleten volt a községi Szakszervezeti Tanács. A 
épület a város központjában áll. Innen indult ki egykor a Mokrini utca, 
szemben volt a Kasztóry-ház, amelyben a Torontáli Hírlap szerkesztő
sége volt. Az egykori szálloda épülete ma is impozáns. Neoreneszánsz 
stílusban épült, és köszönve az egykor benne levő kávézóról a földszin
ten, majd a Vojvodina étteremről maradt híres. Stefan Bohn, majd fia, 
Michael, a kávéházat nagykikindai vállalkozóknak adták ki, a bérlőket



Az egykori szálloda - ma

gyakran cserélték. Minden bérelő arra törekedett, hogy a kor követelmé
nyei szerint a „legelegánsabban" rendezze be, és a legújabb világi tar
talmakkal gazdagítsa. Egy hirdetésben, ami a Torontáli Hírlapban jelent 
meg 1902-ben, a kedves olvasókkal azt tudatják, hogy a bérlő amerikai 
billiárdot vezetett be: „teljesen átrendezte a billiárdasztalokat, teljesen új lab
dákkal és botokkal látta el". Pilzeni sört csapoltak, elsőrendű borokat és 
alkoholos italokat szolgáltak fel, Jákob Muschong pincéjéből. Muschong 
Stefan Bohn sógora volt, tulajdonában több téglagyár volt és a Buziás- 
fürdő. A gyógyfürdő négy forrásáról volt híres. Vizét a tulajdonos palac
kozta, és mint keresett cikket forgalmazott.

A szállodaépület, a vendégszobákon kívül ünnepélyekre alkalmas 
teremmel rendelkezett az első emeleten, valamint egy kisebbel is, és 
nyári kerttel. Itt zajlott a többnemzetiségű város kulturális élete: a külön
féle társulatok elmulaszthatatlan báljai, hangversenyek, bankettek, szak
mai tanácskozások, színtársulatok vendégszereplései. Itt tartotta előadá
sait a Szerb Ipari Szövetkezet 1893-ban és 1894-ben. Feljegyezték, hogy 
az öreg Bohn élvezte a színelőadásokat, amiket az akkori „dilettáns" ven
dégtársulatok mutattak be. A szállodában villanyvilágítás volt, ahogyan



akkoriban büszkén kiemelték „csodaszép acetylénos". A hálózatot 1896- 
ban vezették be, kivilágítva a reklámot is a bejárat felett. Stephannak ele
get kellett tennie a városatyák követelményeinek: két villanyégőt elhe
lyeznie a piactéren is.

Feljegyezték, hogy az akkori áramkieséseket valódi katasztrófaként 
élték meg. Ha esténként a mulatság kellős közepén hiba keletkezett és 
áramszünet volt, az igen negatívan tükröződött a munkára. A rendez
vényt félbeszakították és miután a városban híre szállt, ijesztően hatott 
más társulatokra, amelyek ugyancsak ott tervezték megtartani ünnepé
lyüket. A társadalmi normák követelményei szerint a szálloda termeiben 
táncórákat és illemtani tanfolyamokat is rendeztek. A világhírű Sternberg 
cég hangszer- és zeneautomata-eladó kiállítást rendezett. A szálloda ter
mében vetítették az első filmet a városban. Az Uránia Filmszínház vasár
naponként mutatta be a filmeket, melyekhez kötelezően zenekíséret is 
volt.

1909 szeptemberében a Bohn-vállalkozás újabb vasöntő üzemmel 
bővült. A műhely feladata volt, hogy ellássa a téglagyár szükségleteit. 
Michael Bohnnak a városi tanácshoz eljuttatott kérésében az állt, hogy 
az öntöde mellett gépműhelyt szeretne nyitni. Ha megkapja az enge
délyt, akkor húsz munkást foglalkoztat: géplakatost, kovácsot és aszta
lost. A műhely jól dolgozott, s hamarosan más gyáraknak is készítette a 
megrendelt gépeket. Az üzem az első világháború után kisebb gyárrá fej
lődött, 80 munkást foglalkoztatott. Ott állították elő a cserépgyártáshoz 
szükséges „revolver-préseket", sártisztítókat, fémmegmunkáló fúrógé
peket. 1920-ban újabb öntöderészleggel bővítették, ahol a szürkeöntvény 
készült. 1927-ben az öntöde kivált a téglagyár kereteiből és önálló üzem
ként jegyezték be. A második világháború után ebből jött létre az ismert 
„Livnica zeleza i tempera Kikinda" fémipari nagyvállalat.

A Bohn családban fordulópontot jelentett az első világháború befeje
zése és Magyarország szétdarabolása. Idősebb Michael Bohn 1920-ban 
családját az azúrparti Mentoneba hívatta. Itt értesítette őket visszavonu
lási szándékáról. A zsombolyai gyárát fiának, ifj. Michael Bohnnak adta 
át vezetésre, kinevezve vezérigazgatónak. Fia, Stephan, mérnöki végzett
séggel, a nagykikindai gyárat kapta. Josef fia a békéscsabai és károlyligeti 
gyárakat. Katharina (Kaethe, férjezett Fritsch) és anyja a budapesti tégla-, 
lakk- és szalámigyárat. A másik két lányáról, Barbara Brauchról és Maria 
Trautmannról ebben a hagyatékban nem tett említést. Kié lett a vinkovci 
gyár, nem tudni. Ifj. Michael Zsombolyán új gyárrészleget nyitott, ebben 
gépek és hozzávaló részek készültek a téglagyár részére, ezzel függet
lenné válva a nagykikindai vállalkozástól. 1923-1926 között a többi gyá



rak nyereségének eredménye olyan tőkefelhalmozást eredményezett, 
hogy idősebb Michael Szolnokon új téglagyárat és malmot épített. Egyik 
vejének ugyanitt festékgyárat létesített.

Ifj. Bohn Michael 1893-ban született. A gimnáziumot Szegeden, a 
Kereskedelmi Akadémiát Bécsben végezte el. A legnagyobb becsülettel 
törekedett apja művét kiépíteni, tökéletesíteni és befejezni. A krónikás 
úgy ír róla, hogy csak a munkának élt. Egy újságban megjelent megem
lékezésben olvasható, hogy odaadóan törődött munkásaival. Számukra 
szeretett volna Zsombolyán kápolnát és iskolát építtetni. Korai halála 
(1925-ben) vetett véget apja reményének. A zsombolyai templomot apja 
és özvegye, valamint testvérei építtették fel az ő és Jakab öccse (1895- 
1916) lelki üdvösségére. 1927-ben az idősebb Michael betegeskedni kez
dett, ezért fiát, Josefet, aki addig a budapesti téglagyárban tevékenyke
dett, magához hívatta. Josef modernebb felfogású volt apjánál, sokat vál
toztatott a termelésben és a kereskedelmi összeköttetésekben. 1930-ban a 
gyár családi jellegű részvénytársasággá alakult. Id. Michael a gyárat fiára 
hagyta, orvosának tanácsára Mentoneba, a dél-franciaországi tengeri für
dőbe ment gyógyításra, ahol hamarosan meghalt. A budai Otemetőben 
temették el. így távozott el a bánáti, amerikai nagyságú iparos. Életműve 
ismertté vált a világ minden részén. Termékei még ma is számtalan épít
ményt fednek Palesztinában, Törökországban, Görögországban, Európa 
valamennyi államában, valamint kutak, falak, kályhák stb. állnak ellen 
az éveknek, az égetett oroszlán jegyével. A szabadalmazott 253. számú 
cserép, valamint a tökéletesített, 272. számú változat világ jellegzetessé 
tett egy vállalkozót és a bánáti földet. Hosszú lenne az elismerések lis
tája, ezért csak néhány kiragadott példa: kitüntetve először Temesváron, 
1895-ben, Aradon 1897-ben, Budapesten 1898-ban, Párizsban, a világki
állításon, 1900-ban. A Bohn név a legjobb minőséggaranciát jelentette. A 
szakemberek szerint az anyag kellemes volt az építészeti technika szá
mára. Egy adat szerint, 1932-ben Görögországba csupán a zsombolyai 
gyárból 27 millió cserepet szállítottak ki. Abban az évben, az egyik kiál
lításon részt vett a Bohn-cég is „mint a legöregebb téglaipari vállalkozó 
a Bánátban", elfoglalva egy egész kiállítótermet. Csupán a cserépgyártás 
valamennyi Bohn-gyárban akkoriban elérte a 120 millió darabot évente.

Az „amerikai formátumú" bánáti iparos gyárai a második világhá
ború után, az akkori Jugoszláviában, Romániában és Magyarországon 
„a nép kezébe kerültek". Tulajdonosai és vezetői, látva a háború kimene
telét már előbb Nyugatra menekültek. Stephan, az utolsó nagykikindai 
Bohn sorsát egyelőre rejtély fedi. Egyesek szerint menekülés közben 
Magyarországon kifosztották és megölték. Nagykikindai téglagyárát,



A tégla- és cserépgyárban nagy számban foglalkoztattak nőket, sőt gyerekeket is, akik reggeltől 
estig igen rossz körülmények közepette végezték nehéz munkájukat

valamint öntödéjét 1948-ban államosították. Új névvel, az építészeti anya
got gyártó Toza Markovié és a Livnica zeleza i tempera Kikinda gyárak 
a szocialista időszakban gyáróriásokká fejlődtek, mintegy tízezer foglal
koztatottal. A nagykikindai községben az elmúlt 150 év alatt szinte nem 
volt család, amely ne itt kereste volna kenyerét. A termelés a múlt század 
végéig folyt, akkor részvénytársasággá váltak, majd részenként eladásra 
bocsátották.
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IV. rész

M a t u s k a  M á r t o n

Mit kell kutatnunk 1944/45 kapcsán?

Csakugyan elérkezett a várva várt alkalom, s elkezdődik az 1944 végén, 1945 
elején, a Délvidéken lezajlott magyar irtás történetének tudományos feltárása?

Úgy tűnik, igen.

Sólyom László magyar és Boris Tadic szerb államfő 2009. október 19-i 
budapesti találkozójukon bejelentették, hogy felkérik a két ország tudo
mányos akadémiáit, alakítsanak közös bizottságot annak kivizsgálá
sára, mi történt a második világháború utolsó hónapjaiban a Délvidé
ken élő magyarokkal. Azóta bizonyára történt is már a kezdeményezé
sükre valami, jóllehet a nyilvánosság erről vajmi keveset tud. Magánér
tesülésekből némelyek tudni vélik, hogy a Magyar Tudományos Akadé
mia foglalkozott az üggyel, és Szerbiában megalakult egy állami bizott
ság az említett események kutatására.

Negyvenhat évi dermedt csend követte a tömegmészárlást. Azóta, 
jórészt mi magunk, délvidéki magyarok keressük a választ a Mi történt 
velünk? kérdésre. Munkánknak köszönhetően ma már kezd közismertté 
válni, hogy a bevonuló partizán fegyveresek tömegirtást csaptak közöt
tünk, melynek során föltehetőleg több tízezer ártatlan lakost végeztek ki. 
Eddigi ismereteink szerint az összegyűjtött emberek kivégzését, szinte 
kötelezően kegyetlen kínzásuk előzte meg, majd a kivégzettek vagyoná
nak szétzilálásával, a maradéknak pedig az elkobzásával folytatódott. 
Már akkor is, de a későbbiekben is a vérengzést az elkövetők és a hatalom 
képviselői, majd nyomukban a történészek is úgy állították be, mintha 
csupán háborús bűnösöket vontak volna felelősségre. Tömegmészárlás
ról nem lehetett beszélni egészen 1990 áprilisáig. A kérdést a nyilvános
ság előtt, a ma már történelminek mondott VMDK vetette fel nem sok
kal a megalakulása után, amikor egy kurta közleményben szinte ugyan
azt az óhajt fogalmazta meg, mint napjainkban a két államfő. A VMDK a 
nyilvánosság színe előtt, a délvidéki magyarok napilapjában, a Magyar



Szóban fordult április 20-án a Szerb Tudományos és Művészeti Akadé
miához és a Magyar Tudományos Akadémiához, kérve tőlük az esemé
nyek tudományos kivizsgálását. A szerb akadémia nem válaszolt érdem
ben a felvetésre, a helyi magyarok azonban azóta -  nem csekély ered
ménnyel -  kutatják a véres eseményeket, amelyben az MTA is segíti őket.

A két államfő kezdeményezését nekünk, itt, a Délvidéken élő magya
roknak is támogatnunk kell, sőt mindent meg kell tennünk annak érde
kében, hogy a tudományos bizottság csakugyan megalakuljon, és mun
káját a két állam és a két nemzet közös érdekének megfelelően végezze 
el.

Elodázhatatlan feladatunk, hogy alaposan készüljünk fel. Vizsgáljuk 
meg, mivel tudunk hozzájárulni a munka sikeréhez, fogalmazzuk meg 
célunkat, elvárásunkat, dolgozzuk ki a munkamódszerünket. Mérjük fel 
azonban azt is, hogy a kapott eredmény alapján milyen újabb feladata
ink támadnak. A magam részéről megkísérlem felvázolni, hol és mit kell 
kutatni, illetve valójában mivel tudunk hozzájárulni a munka sikeréhez, 
figyelembe véve azt a nem csekély eredményt, amit az eddigi kutatások 
során elértünk. Elsősorban azokra a publikációkra lehet gondolni, ame
lyek hivatásos és amatőr kutatók munkájának eredményeként megjelen
tek.

Mi legyen a kutatás célja?

Mi egyéb, mint az eseménysor teljes feltárása.
Ki kell tehát kutatni, mi történt a vajdasági magyarokkal a háború végi 

hónapokban, illetve még néhány hónappal utána is.
Várható eredményként az alábbi két alkotás létrejötte tűnik a leglogi- 

kusabbnak.
1. Az első, hogy leíró történelmi tanulmány készül az eseményekről. 

A tanulmány is két részre tagolódik.
A) Egy átfogó, amely az egész országra, illetve a történések lezajlásá

nak teljes területére vonatkozik, természetesen az általunk Délvidéknek 
nevezett tájegységre irányítva a legfőbb figyelmet. Nem szabad azonban 
megfeledkezni arról sem, hogy a kutatás tárgyát képező eseményekre 
vonatkozó döntések Belgrádban születtek, illetve a központi hatalom 
hozta meg őket, akár ha nem is Belgrádban, s a likvidálási folyamat szá
lai is a központi irányító szervnél futottak össze. A későbbiek során a köz
ponti hatalom ügyelt arra, hogy a vérengzéssel senki se foglalkozhasson, 
de még csak ne is emlegethesse. Az előzőekből következik, hogy Belg-



rádban éppen úgy keresni kell az adatokat, a dokumentumokat, mint a 
vérengzéssel érintett terepen.

B) Ugyanakkor elképzelhetetlen, hogy az egyes helységekben történ
tek ne képezzék ugyanilyen gondos és alapos vizsgálódás tárgyát. Sőt 
tovább menve, s tekintettel arra, hogy a vérengzés kiterjedt a Drávaszögre, 
Szlavóniára és a Mura vidékére, ezeken a tájakon is folytatni kell a kuta
tást. Mivel ezek a részek ma Horvátországhoz, illetve Szlovéniához tar
toznak, nem lehet teljes feltárásról beszélni, ha a vizsgálódást nem ter
jesztjük ki ezen országokra, elsősorban a levéltáraikra, de az ottani vidé
kekre is.

2. A második rész pedig abból fog állni, hogy elkészül az áldozatok 
összesítő és helységenkénti névsora.

Nem lesz mellékes hozadéka a kutatásnak, ha eredményeként meg 
lehet majd nevezni a bűnösöket. Természetesen itt is figyelembe kell 
venni a központi szervek és a hatalom csúcsán álló személyek szerepét 
éppen úgy, mint a helyiekét és a közbülsőekét.

Nem lehet a kutatás eredményének tekinteni, hanem inkább követ
kezményének, hogy a látókörbe kerülő és a már ismert helyeket emlékje
lekkel kell ellátni. Természetesen azokra gondolunk, ahol a kivégzések, 
illetve azt megelőzően a kínzások folytak, s azokra, ahol a tömegsírok 
vannak vagy voltak. E helyek nagy része ismert, de eléggé nyilvánvaló, 
hogy vannak előttünk még ismeretlenek is. Némely tömegsírról például 
bizonyosan tudjuk, hol terülnek el, de vannak, amelyekről csak sejtjük, 
hogy léteznek. A kezünkbe kerülő dokumentumok, az esedékes sírföl
tárások alapján majd bizonyosságot nyerhetünk az ilyen feltételezések 
felől, de eléggé valószínű, hogy teljesen új ismeretekhez is jutunk. Bizo
nyosan sokan ismernek egyedi sírhelyeket is, ahol egy-egy kivégzett sze
mély nyugszik, a tényfeltárás során ezeket is meg kell említeni, esetleg 
jelölni is. Logikus az is, hogy mindazokról a helyekről, amelyekről meg
bizonyosodunk, hogy ott akár csak egy áldozat is nyugszik, de nyug
helyét bármilyen oknál fogva senki sem ápolja, a maradványokat össze 
kell gyűjteni egy közös temetőbe. Ez ugyan már nem tartozik közvetle
nül a kutatási feladatok közé, mégis tervbe kell venni. Ugyanígy ki kell 
menteni az áldozatok maradványait azokból a tömegsírokból, amelyeket 
a megsemmisülés veszélyeztet. A kivégzettek és az egész magyar nem
zet meggyalázásával egyenértékű tömegsírok tekintetében a kutatóktól 
elvárjuk, hogy tényként rögzítsék: ilyenek is vannak. Gondoljunk csak 
a csúrogi és a mozsori dögtemetőre! Foglalkozniuk kell a kutatóknak 
a már nem fellelhető tömegsírokkal is. Ilyenek vannak például Újvidé
ken, de másutt is. Újvidéken, tudomásunk szerint egyetlen tömegsír sem



maradt meg. Pedig volt az egykori Kátyi-erdőben és környékén -  több 
helyen is a Horgász-szigeten, a Guszek-szállás néven ismert tanyánál s 
másutt is. Hogy hova lettek, mi történt velük, az éppen úgy a kutatás tár
gyát kell képezze, mint maga a mészárlás. Az eredménytől függően majd 
ki lehet jelölni, hol hiányzik még megfelelő, méltó emlékjel. Mint közis
mert, több helyen van már ilyen, de igen sok helyről hiányzik még. Majd 
meg kell jelölni azokat a helyeket is, ahol a tömegsír nem hozzáférhető. 
Mint például Zomborban, mert fölébe épült a buszpályaudvar. Ugyan
csak Zomborban ki kell deríteni, milyen szerepe volt a rosszhírű Krónics- 
palotának, s mint a kínzások egyik színhelyét szintén a megjelöltek közé 
sorolni. Több lerombolt templomról is van tudomásunk, amelyeknek 
gyászos sorsa közvetlen összefüggésben áll a hívek tragédiájával. A vizs
gálódásból nem maradhat ki ez a körülmény sem. Ide tartozik az újvi
déki emlékhelyek feltárása és megjelölése is. A városban az átlagosnál 
nagyobb volt a kivégzettek száma, sok helyen folyt a begyűjtésük és kín
zásuk, s -  mint fentebb jeleztük -  a tetemek elrejtésére is sok lokációt vet
tek igénybe. Mivel igen valószínű, hogy egyetlen tömegsír sem lelhető 
már fel, így tehát mégis az a legkézenfekvőbb, ha felépül a Futaki úti 
temetőben a Makovecz Imre által tervezett emléktorony.

Külön kell majd vizsgálni, mi történt azokban a helységekben, ame
lyeknek nem volt nagyobb számú magyar lakosa, de amelyekből ez a 
kevés is eltűnt. Ilyenre szolgáltat példát a Basahídon lezajlott eset. A fér
fiakat szinte kiirtották, a többieket kiűzték a faluból. Ma már csak akkor 
tudunk ezekről a helyekről valami biztosat megtudni, ha az okmányok 
között találunk adatokat. Helybeli emlékező ugyanis nincs már.

Mit kell kutatni?

El kell dönteni, milyen áldozatok képezik a kutatás tárgyát?
Elsősorban azok, akiket a tömeges kivégzések idején likvidáltak. Köz

tudott, hogy a tömegirtás a Vörös Hadsereg tájunkra érkezésekor kezdő
dött, és a katonai közigazgatás bevezetésével teljesedett ki, és nagyjából 
ennek megszűntéig tartott. Mivel a haláltáborokba zártak helyzete még 
hónapok, sőt némelyekben évek múltán sem enyhült, minek következté
ben a táborokban sokáig pusztultak tömegesen a rabok, nem lehet tehát 
az így esett áldozatokat kihagyni. Az is ismeretes, hogy kisebb mérték
ben ugyan, de a korábbi helyszíneken estenként tovább folyt a likvidálás. 
A titói rendszer stabilizálása után pedig rendőri és bírósági esetek gyak
ran úgy fejeződtek be, mint a felelőtlen vérengzések idején, vagyis, hogy



gyanúba fogottak egyszerűen eltűntek a hatóságok és az igazságügyi 
szervek kezén. Mindezeken felül, az 1945-ben, 1946-ban és még az 1947- 
ben lefolytatott bírósági perek végén meghozott ítéletek megalapozottsá
gát is indokoltan kétségbe vonhatjuk, tehát kimondhatjuk, hogy ártatlan 
embereket is halállal büntettek. Jogos az igény, hogy az ezen perekben 
elítélt némely személy esetében kezdeményezni kell a perújítást annak 
reményében, hogy az ártatlanul elítéltekről kideríthető a bűntelenség, s 
akadhat köztük olyan is, akit nem csupán mi magyarok, hanem a szerbek 
is hősként fognak majd tisztelni.

Hol kell kutatni?

Miután a két állam legfőbb méltósága kezdeményezte a kutatóbizott
ság felállítását, kézenfekvő abból a logikusan következő feltevésből kiin
dulni, hogy a majdani bizottság hozzájut minden releváns dokumen
tumhoz, amellyel nem csupán a két állam, hanem -  mint fentebb emlí
tettük -  az azóta szétesett Jugoszlávia utódállamai közül Szerbián kívül 
Horvátország és Szlovénia rendelkezik. Okkal feltételezhető, hogy a volt 
Szovjetunió levéltáraiban is akad a magyarok elleni vérengzésre vonat
kozó dokumentum. Az eddigi kutatások során igen sok forrás tanúsítja, 
hogy a Vörös Hadsereg tisztjei és katonái akadályozták a tömegmészár
lást, amivel a két hadsereg -  nevezetesen a Vörös és a Jugoszláv Nép
felszabadító Hadsereg -  felsőbb katonai szervei is foglalkoztak itt-ott, 
ennek pedig nyoma maradhatott az iratokban.

Eddigi ismereteink szerint az eseményekkel foglalkozó okmányo
kat az országon belül a Vajdaság területén és a Belgrádban őrzöttek kell 
keresni.

Vannak ide vonatkozó feljegyzések az egyházi okmányokban is. Ide 
sorolhatóak mindenekelőtt az egyházi anyakönyvek, a História domusok, 
sematizmusok, levelezések s a korabeli naplófeljegyzések.

Az állami anyakönyvi hivatalok könyvei szintén a vizsgálódás tárgyát 
képezik.

Néhai dr. Mészáros Sándor átvizsgálta a Jugoszláv Hivatalos Lap 
holttá nyilvánítási hirdetményeit, fel is dolgozta azokat. A könyveiben 
találtak szintén figyelembe veendők. Ezzel kapcsolatban fontos lenne 
megtalálni azt az utasítást, amelynek alapján a holttányilvánítási ügyben 
eljáró bíróságok, a hatalom által is ismert sorsú -  negyvennégy végén 
vagy negyvenöt elején a partizánok által kivégzett -  személy halála nap



ját általában 1945. május kilencediké tájára tették. Ilyen utasítás feltehető
leg valamely belgrádi okmánytárban lelhető fel.

A korabeli napilapok -  vajdaságiak és belgrádiak egyaránt -  naponta 
közöltek híreket letartóztatásokról és kivégzésekről. E hírek gondos vizs
gálata is hozzá tartozik a kutatáshoz.

A tömegirtás kezdetén a győztesek önteltségükben azt hitték, hatal
muk örök, szavuk pedig az örök igazság. Emiatt a tömeges kivégzések
ről tájékoztatták a nyilvánosságot, sőt, hirdetményekben toborozták rá a 
nézőközönséget, s falragaszokon tették közzé a kivégzettek hosszú név
sorát. Nem kizárt, hogy ilyesmiről is akad a levéltárakban dokumentum.

A későbbi időkben, amikor már országszerte sorozatban gyártották a 
titói szemléletű történet-feldolgozásokat -  ilyen volt például a Vojvodina 
u borbi című kiadványok sokasága -  rengeteg hasznos adatot tartalmazó 
kiadvány jelent meg. Csak tudni kell olvasni a partizánok és kommu
nisták dicshimnuszaival foglalkozó sorok között. Sok esetben megne
vezik az ártatlanul kivégzetteket. Leírják ugyanis a kivégzés körülmé
nyeit, amiből ma kétségtelenül megállapítható, hogy a kivégzés áldoza
tai lényegében falusi lincselésben vesztették életüket.

Nem hagyható figyelmen kívül az a mintegy fél tucat magyar könyv, 
amelyek helyi kutatók gyűjtésének eredményét tartalmazzák, benne az 
áldozatok névsorával és a kivégzés történetével.

Közel két évtizedes az értesülés, hogy az ausztriai Klagenfurtban több 
menekült nyilatkozott hatósági szervek előtt a Jugoszláviában lezajlott 
mészárlásokról. Nyilván őrzik még ott ezeket a kihallgatási jegyzőköny
veket. S ha Klagenfurtban volt ilyen, utána kell nézni, volt-e más mene
külttáborokat működtető városban.

Kik végezzék a kutatást?

A két államfő megjelölte, hogy a tudományos akadémiákra tartozik 
majd a munka. Ez természetes. Elképzelésünk szerint azonban sok más 
szervezetet és szervet, kutatót is be kell majd vonni.

Nem szólhatunk bele, kit jelöl ki a Szerb Tudományos és Művészeti 
Akadémia, és kit a Magyar Tudományos Akadémia. Tudomásunk van 
arról, hogy az MTA-nak több olyan tudósa is van, aki foglalkozott a 
témával. Illetékes szervek vagy személyek nyilván felkérik az általuk 
arra érdemesnek ítélt kutatót, hogy vegyen részt a munkában. Szerbiá
ban ismerünk olyan tudósokat, akik tagadják az egész vérengzés történe



tét. Annyi elvárásunk természetesen lehet, hogy ne ilyet nevezzenek ki a 
kutatócsoportba.

A Vajdaságban két magyar tudományos társaságunk működik. Újvi
déken a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Szabadkán pedig a 
Magyarságkutató Tudományos Társaság. Mindkettő hatáskörébe tarto
zik a feladat és mindkettőnek a tagjai között vannak kutatók, akik már 
eddig is foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Vannak köztük hivatásos, 
képzett történészek. Nem hagyhatók ki a munkából.

Ha nem is vonják be a munkába amatőr kutatóinkat, de figyelembe 
kell venni többek munkájának eredményét. Azokét ugyanis, akik a helyi 
történetek valamelyikét dolgozták fel, s akik kivétel nélkül mindannyian 
szolgáltak az áldozatok névsorával.

Csak a 2009. esztendőben vetődött fel a tömegsírok meghatározásá
nak a kérdése. Korábban senki sem foglalkozott külön ezzel, hanem a 
kutatók, többek között ezzel is. Természetesen az eredményeket számba 
kell vennie a majdani tudományos kutatócsoportnak. Lapjaink sok hasz
nos adattal szolgálhatnak. A kutatást nem lehet elképzelni sírfeltárás 
és az ezzel járó egyéb feladat elvégzése nélkül. Erre külön szakértőkre 
lesz szüksége a kutatócsoportnak. A munka akkor lesz teljes, ha min
den ismert tömegsírt föltárunk. Nem lesz azonban fölösleges, ha kidol
gozunk valamilyen sorrendet, meghatározzuk, hol kellene kezdeni a föl
tárást.

Hogyan készüljünk föl?

A fenti gondolatok nem azzal a szándékkal íródtak, hogy kötelező 
irányt szabjunk vele a munka menetéhez, hanem inkább azzal, hogy fel
keltsük az ügy iránt érdeklődők figyelmét az igen időszerűvé vált lehető
ségre. Éppen ezért hamarosan össze kellene dugni a fejünket, hogy kiala
kítsuk közös véleményünket, amivel befolyásolhatjuk a munka menetét, 
és természetesen annak végkimenetelét.



Topolyai hideg napok

Az 1944-1945-ös hideg napok Topolyát sem kerülték el. Bizonyos dol
gokban teljes azonosságot mutatnak az itt történt események a Bácská
ban máshol lezajlott eseményekkel, ami az előre megtervezettségre utal. 
Más dolgokban azonban specifikusságot mutat az itteni tragédiasorozat.

Kutatásaimat 1993-ban kezdtem el. Előtte, bár helybeli vagyok, nem 
igazán hallottam ezekről a késő őszi-téli eseményekről. Az első infor
mációkhoz is kínkeservesen jutottam. Nem volt, aki meséljen, illetve, 
ha volt is, inkább mélyen hallgattak, még mindig félve a megtorlások
tól. Ezt a félelmet csak tovább táplálta az abban az időben zajló balkáni 
háborús eseménysorozat, aminek során a civil lakosság feletti kegyet
lenkedés, csakúgy, mint fél évszázaddal korábban napirenden szerepelt. 
Végül sikerült megtalálnom a kulcsembereket, akik szinte kézről-kézre 
adtak, újabb és újabb informátorokhoz vezettek. A hozzátartozók és a túl
élők beszámolói mellett megpróbáltam írott forrásanyagra is bukkanni. 
Ezen a téren két irányban indultam el. Egyik részről itt volt megboldo
gult Barsy Viktor plébános személye. Ebben a vészterhes időszakban ő 
volt a helybeli katolikus pap. Az ő nevéhez fűződik a november 14-i esti 
mise is, ami évtizedeken keresztül kimondatlanul is az ártatlan áldoza
tok emlékének szólt. Úgy gondoltam, hogy ez a rendkívül agilis egyházi 
személy biztos hagyott maga után olyan feljegyzéseket, amelyek fonto
sak lehetnek ebben a tárgyban. Átnézve a topolyai római katolikus egy
ház levéltárát, nem találtam semmit. Ennek két oka lehetett. A sok átköl
töztetés során a feljegyzések elkallódtak (a templomi irattár egyébként is 
nagyon szegényes, sok dokumentum elveszett, illetve megsemmisült), 
vagy elképzeléseimmel ellentétben, a tisztelendő úr nem is készített sem
miféle feljegyzést. Én inkább az első variációt tartom elképzelhetőnek. A 
másik hely, ahol írott forrásokat reméltem, a topolyai községháza levél
tára volt. Egy, a későbbiekben ott dolgozó személytől megtudtam, hogy 
viszonylag sok írott anyag készült ebben a korban, s köztük voltak fel
jegyzések is, amelyek kapcsolódtak az 1944 végén lezajlott események
hez, de az 50-es évek derekán, Topolyán megjelentek a belügyminisz-



térium emberei, akik több napon keresztül alaposan átnézve a felgyü
lemlett anyagot, begyűjtötték a számukra értékest. Nagy postai zsákokba 
csomagolták őket, lepecsételték, s munkájuk végeztével egy kamionra 
való irattal távoztak. Nagyon alapos munkát végeztek, mert nem csak 
az okmányokat nézték át és gyűjtötték be, hanem alaposan átlapozták az 
iktató könyveket is, és ahol „oda nem illő" dolgokat találtak, ott a köny
veket is eltették. Mivel több napig tartózkodtak városunkban, informáto
romnak egy-egy közös kávézás közben volt alkalma szót váltani velük. 
Elmondták, hogy az anyagot a papírmalomba viszik bezúzásra, de ezt 
megelőzően még egy szelektálást végeznek, és az így átszitált anyag a 
belügyminisztérium levéltárába kerül. Az értéktelen megsemmisítésre. 
Isten tudja, hogy a topolyai papírokból mi maradt meg.

Irt források hiányában kénytelen voltam az általános, az egész térségre 
vonatkozó anyagok begyűjtésével és tanulmányozásával foglalkozni, 
illetve a még élő szemtanúk visszaemlékezéseit begyűjteni. Ez utóbbi
val kapcsolatban elmondhatom, hogy az „utolsó vonatra szálltam fel". 
Informátoraim többsége mára távozott az élők sorából, magukkal vitték 
az átélt borzalmak emlékét. Akik viszont annak idején megnyíltak, sok 
értékes információval szolgáltak. Ellentmondást ezekben ritkán találtam, 
inkább az egymást kiegészítő adatok voltak jellemzők, amik megkönnyí
tették a munkámat. Meglepett, hogy majd 50 évvel az események után 
narrátoraim többsége, bár egyszerű emberek voltak, milyen szuggesz- 
tíven, mennyi apró részletre visszaemlékezve meséltek. Többségük újra 
átélte az 1944 novemberében és decemberében lezajlott eseményeket.

Az első két-három évben viszonylag sok információhoz jutottam, de 
utána hirtelen beszűkültek a forrásaim, s az óta elvétve csurran-cseppen 
egy-egy újabb infó a tarsolyomba. Inkább a korábban már megszerzett 
értesülések ismétlődnek nagyon kevés újdonsággal. Informátoraim több
sége az elmúlt bő egy évtizedben távozott az élők sorából. A velük foly
tatott beszélgetések, s a közben elkészített jegyzetek így még jobban fel
értékelődtek.

Ami az eseményeket illeti, minden az ún. felszabadulással kezdődött 
1944. október 18-án, amikor a szovjet, később a bolgár csapatok bevo
nultak. Míg a szűkebb és tágabb térségben ezekhez az erőkhöz nem egy
szer számtalan erőszakos cselekmény fűződik, addig Topolyán kirívó 
eseményekre nem került sor. A tisztek eléggé nagy fegyelmet tartottak, 
megakadályozva katonáik túlkapásait, nem egyszer szigorúan büntették 
is őket. Informátoraim közül néhányan meg is jegyezték, hogy a véres 
leszámolásra előbb sor került volna, ha nincsenek itt ezek a katonai egy
ségek. Viszont a Dunánál készülődő összecsapások miatt ezek a szovjet



és bolgár erők tovább vonultak, s átadták a helyüket a partizánoknak. Az 
új hatalom a városban kettős munkához fogott. Egyik részről megkez
dődött a topolyai Petőfi-brigád toborzása, ahova főképpen környékbeli 
magyarokat soroztak be. A besorozottak közül néhányan kimondottan 
azért vállalkoztak erre, hogy maguk és hozzátartozóik elkerüljék az atro
citásokat. Azok a családok, akiknek férfitagjai közül valaki a harctérre 
ment, kapott egy papírt, amit az utcai ablakba kellett tenni, hogy e család 
részt vett/vesz a népfelszabadító háborúban. így próbálták megelőzni, 
hogy ezeket a családokat megkíméljék a leszámolástól. Az esetek többsé
gében ez a papír segített. Megkezdődött a begyűjtés is. Behívókkal, vagy 
főleg este, erőszakos úton, fegyveres kíséret mellett.

Hallván ezeket az eseményeket, mondhatom, nem igaz a mondás, 
hogy egy fecske nem csinál nyarat. Csinál. Ahol akadt legalább egy 
ember, aki szembeszállt az elhurcolásokkal, kivégzésekkel, ott ilyen ese
ményekre nem került sor. Legalábbis szűkebb környékünkre ez volt a jel
lemző. Az ómorovicaiak, feketicsiek, bajsaiak egy embert sem veszítettek 
ebben a vészterhes időkben, pedig itt is voltak bekísérések, csattantak el 
pofonok, sőt néhányan a bajsai úti táborba is bekerültek hetekre, de 1944 
karácsonyára mindenki hazatért. Minden esetben egy-egy helybeli, az 
új hatalomban befolyásos személy intézkedett, hogy falubelijeit ne érje 
nagyobb bántódás. Topolyán nem akadt senki, ellenkezőleg, az új hatal
mat kiszolgálni, saját korábbi bűneiket takargatni akaró személy besúgó
ként vagy -  ahogy itt mondták -  mutogatóként működött közre a belbiz
tonsági erőkkel. Esténként fegyveres kísérőkkel járták a várost és gyűj
tötték be az embereket. A másik szégyenfolt, ami akkor Topolyán esett, 
hogy voltak, akik saját korábbi vélt vagy valós sérelmük miatt feladták 
polgártársaikat, akiket tömegesen vittek be az akkori községháza börtö
nébe, a bíróság pincéjébe, s amikor ezek megteltek, a topolyai úti kato
nai táborba. A mutogatok főleg helybeli magyarok voltak, a pribékek és 
a hóhérok pedig pacséri szerbek, bajsai szlovákok soraiból kerültek ki, 
illetve valahonnan délről idevezényelt szerb belbiztonságiakból állt.

Az első kivégzésekre november elején sor került, főleg a községháza 
pincéjében, ahol módszeresen verték és kínozták az embereket. Az ide
kerültek többségét agyonütötték, a holttestek pedig a községháza mögött 
levő park tavacskájába kerültek. A háború után ezt a tavacskát feltöltöt- 
ték, majd teniszpályát építettek rá, de minden alap nélkül, nehogy a meg
bolygatott földből csontvázak kerüljenek elő. Ez akkoriban csendes fel
háborodást váltott ki. A szóbeszéd szerint több mint 40 ember tetemét 
fedi ez a sportlétesítmény. A tavacska mellett a bíróság melletti, mára már



betemetett kútban, illetve a Méhészek völgyében két tömegsírban van
nak ártatlan áldozatok.

Pedig a feketeleves még hátra volt.
A nagy kivégzések éjszakájára 1944. november 14-én került sor, egy 

időben több helyszínen. Az egyik helyszín a jelenlegi szeméttelep és az 
által húzódó homokbánya volt. Itt főleg a szerb belbiztonságiak tevékeny
kedtek, akik golyószóróval lőtték agyon az embereket, három tömeg
sírba. A halálra szánt embereket a városból este parasztkocsikon vitték 
ki. Többségüket az előző napokban iszonyatosan megverték, ezért volt, 
aki nem is tudott mozogni. Az áldozatok kezét összedrótozták. Akik túl
élték a sortüzet, azok fejét lapáttal, ásóval verték szét a pribék munkában 
részvevő helybeli vagy környékbéli szerbek. Évekkel később az új sze
méttelepet szánt szándékkel telepítették a tömegsírokra. Ezen a napon a 
bajsai úti táborban is voltak kivégzések. A tábor mellett, a topolya-bajsai 
út másik oldalán (ma már itt is katonai tábor áll) két tömegsírba lőtték 
bele az embereket. A hóhérok ebben az esetben két bajsai szlovák test
vérpár volt.

A visszaemlékezők szerint, akit ezen a szörnyű napon nem végeztek 
ki, azok túlélték, és karácsony napján délig szabadultak. Ez azt jelenti, 
hogy Topolya-Bajsa közt húzódó út mellett keletkezett többi sír korábbi, 
november 14-e előtti tragédiák színhelye. Hét ilyen sírról tudok. A két 
legnagyobb, amely több tíz ember végső nyughelye, a jelenlegi tangaz
daság mögött, a Bács-ér (Krivaja) völgyében van. Itt, a következő év tava
szán elviselhetetlen bűz terjengett, a földből cipők, emberi ruhadarabok 
látszottak ki. A földeket évekig nem művelték és az állam a területet heré
vel vetette be. De még így is, időről időre kerültek elő személyes hasz
nálati tárgyak (cipő, szemüveg...), sőt évtizedekkel az események után 
még kivehető volt a sírok körvonala. Valami hasonló történt a kishegyesi 
utat átszelő Méhészek völgyében is, ahol a kutyák többször kapartak ki 
emberi csontokat, ruhadarabokat.

Mindig sarkalatos kérdés volt, hány embert hurcoltak el és végeztek 
ki Topolyán 1944 novemberében? Sem az elhurcoltak, sem a meggyilkol
tak számát a mai napig nem tudtuk megállapítani. Az eltűntek száma, 
az eddigi adatok alapján 200-250 főre tehető, akik kevés kivételével vala
mennyien helybeliek, topolyaiak voltak. Ez idáig 64 embert tudtam 
beazonosítani névvel és más személyes adatokkal. Ha a többieket nem 
tudjuk hasonló módon megszemélyesíteni, azt kell mondanunk, nem is 
haltak meg, hiszen nem is léteztek. Ézért fontos minden személyre vonat
kozó adatot begyűjteni: a neveket, születési időpontot és helyet, vagyoni 
és családi állapotot, utcát, házszámot, és amennyire lehetséges, az elhur



colás és a kivégzés időpontját, illetve az elveszejtés színhelyét. Csak a 
beazonosított egyéneket tudjuk felvenni az áldozatok listájára és a későb
biekben követelni rehabilitálásukat.

Az ártatlan magyar áldozatok sorából minden szempontból kilógnak 
a pacsériak. Tudtommal számuk 15 fő. Egyszerre érkeztek a bajsai úti 
kaszárnyába, s külön voltak zárva a többiektől. Többször kivitték őket 
a környező földekre kukoricát törni, górézni. Amikor a tábor 1944 kará
csonyán felszámolásra került, mintegy 300 embert engedtek haza. Őket 
nem. Mivel a kivégzések hulláma elcsitult, mindenki bizakodott, hogy 
idő kérdése, mikor térhetnek ők is haza. Sajnos, erre nem került sor. Fel
tételezhetően 1945. január közepén, egy este, mindannyiukkal végeztek, 
nagy valószínűség szerint a már korában említett tangazdaság mögötti 
patak völgyében. Tragikus sorsuk néhány érdekes dolgot vet fel, minde
nekelőtt azt, hogy miért került erre sor hónapokkal később? Hogy embe
reket Iván Rukavina vezérőrnagy tiltó, írásos parancsa után is végeztek 
ki, arra utal, hogy a belbiztonsági erők irányítása még az ilyen utasításo
kat is felülbírálhatta.

A visszaemlékezőkkel beszélgetve óhatatlanul érintettem a sírok feltá
rásának és az újratemetésnek a kérdését. A többség mindkettőt ellenezte, 
mondván, maradjanak örökre abban a földben, amely eltakarta őket, de 
a helyszínek jelöljék meg és illőképpen gondozzák, hogy a hozzátarto
zók, az utódok bármikor kimehessenek és emlékezhessenek. Egyelőre a 
topolyai Nyugati temetőben áll egy, 1994-ben a hozzátartozók által állí
tott fakereszt, illetve évekkel később a topolyai önkormányzat által emelt 
emlékhely, amely minden elhurcolt és kivégzett topolyai magyar ember
nek állít emléket, nyugodjanak bárhol is a város területén.

Ha valaki arra jár, térjen be, nézze meg, mondjon el egy imát értük. 
Gyújtson meg egy szál gyertyát azok emlékére, akiknek az életmécsesét 
oly váratlanul, durván és embertelenül oltották ki, 1944-1945 hideg nap
jaiban.



Kegyetlen emlékek

Alig, hogy megszülettem, elvették a hazámat, majd megölték az apá
mat, végül kiűztek a szülőfalumból.

Igazi hontalanná, földönfutóvá, árvává tettek.
1943-ban születtem, akkor még Magyarországnak hívták a hazámat. 

1944-ben megváltozott a határ és új neve lett a hazámnak. Az új haza 
azonban csak gyászt hozott a családunknak, a sok magyar családdal 
együtt.

Mennyi keserűséget, mennyi szenvedést bír ki egy ember! Édesanyám 
34 évesen maradt özvegyen. Édesapám 37 éves volt, amikor a partizá
nok, vagy magukat annak valló szerbek kivégezték. Az életük, az együtt 
létük rövid volt. Édesanyám négy árvával maradt egyedül. Mindig cso
dáltam, hogy nem roppant össze a szenvedésbe, a fájdalom, a meghur
coltatásba. Bár volt egy pillanat, amikor bejöttek a házunkba, hogy kiűz
zenek otthonunkból, akkor azt mondta, „nem megyek sehova, öljetek 
meg engem is". Ez azonban csak egy pillanat volt, hiszen ott voltunk, mi, 
gyerekek, akikre ránézett és tudta, nem az ő élete fontos, hanem a miénk.

Édesanyám harmincnégy évesen megtört öregasszony lett. Nekem 
nem mesélt szép meséket lefekvés előtt, csak azt mesélte, hogy mennyi 
szenvedésen mentünk keresztül, hogy apámat, akit én nem ismerhettem, 
elvitték, megkínozták, majd kivégezték.

A legszebb mese, amit mesélt, az volt, amikor elmesélte, hogy édes
apám, amikor hazaért a munkából, azt kérdezte, hol van apa csillaga, 
és a térdére vett. Én voltam a legkisebb, 10 hónapos, a négy testvérem 
közül. Milyen szomorúan gondolok minderre, hiszen nincsenek emlé
keim, nem mondhattam soha, hogy édesapám.

Édesapámat kivégezték sok más magyar emberrel együtt, minket, 
pedig kiűztek az otthonunkból, a szülőfalunkból. Az ártatlanul kivég
zett magyarokat a dögtemetőben földelték el, hátrakötött kézzel, levet
kőztetve. Nekik nem volt koporsójuk, nem szólt értük a harang, és a mai 
napig nincs sírjuk, nincs fejfájuk.



Milyen kegyetlen a sors. Ezekkel a kegyetlen emlékekkel élte le életét 
az édesanyám, abban a reményben, hogy „egyszer még hazamegyünk". 
Sajnos már hazatért a testvéreimmel együtt az Örök hazába.

Soha nem szeretnék visszamenni oda, ahonnan puskával űztek el. 
Csúrognak a hallatán is összeszorul a szívem, hiszen talán nincs egy tal
palatnyi földje, ahol nem folyt a vér. Ott maradt a magyarok minden 
vagyona, de Csúrog még sem lett gazdagabb. A jó Isten nem jutalmaz a 
bűnökért.

Nincsenek emlékeim, mégis, mintha ott lettem volna, mintha látnám 
a kínzásokat, mintha hallanám édesapám hangját, átérzem a sok szenve
dést, a sok kínt. Minél jobban múlnak felettem az évek, annál jobban jön
nek elő édesanyám szavai, de nem csak édesanyámé, hanem a kutatá
som során azok a fájdalmas vallomások, amit a túlélők elmondtak. Min
den vallomás, minden emberi sors egy rémregény.

Lesz-e, és mikor megnyugvásuk azoknak az embereknek, akik még 
élnek, és lesz-e megnyugvás holtukban azoknak az embereknek, akiket 
ártatlanul kivégeztek? Lesz-e rehabilitáció? Lesz-e bocsánatkérés? Lesz-e 
megbocsájtás? Megtudunk-e bocsájtani azoknak a gyilkosoknak, akik 
kivégezték az apáinkat? Azt hiszem, tiszta szívvel igazán soha nem lehet 
megbocsájtani. Azoknak a gyilkosoknak nevük volt, és ezt ki kell mon
dani, be kell ismerni, el kell ítélni. Csak így tudunk megnyugvást találni, 
és békében, gyűlölet nélkül élni.

Nem lehet elfelejteni azokat a szenvedéseket, amit a kiűzött magya
rok átéltek a haláltáborban, ahol úgy bántak velünk, mint az állatokkal.

Nem sok, amit a sok szenvedésért kérünk: csak annyit, hogy rehabili
tálják mindazokat, akiket meghurcoltak és azokat, akiket ártatlanul kivé
geztek.

Elvették a házainkat, a földjeinket, akkor nem nagy kérés, hogy azt a 
darab földet, ahova apáinkat elföldelték, tegyék emlékparkká, hogy mél
tóképpen megemlékezhessünk róluk.

Szétrombolták a templomunkat, felszántották a temetőinket és sze
méttelepet létesítettek rajta. Kinek a lelkén szárad ez?

Az Isten -  keze messzire ér -  soha nem felejt!
Mi sem felejtünk, mindig emlékezni fogunk.
Hogy gyermekeinknek soha ne kelljen megérniük azt, amit mi átél

tünk.



Pista és Jovó121

1941. április 6-án, vasárnap reggel több rajban szálltak a repülők Kisoro
szi felett. A gépek Aradon szálltak fel és Belgrádot bombázták. Erről a nép a 
rádióban bemondott hírekből értesült. A hírt a kisoroszi nép nem egyformán 
fogadta: a németek és a magyarok örültek, a szerbek el voltak keseredve.

A templom előtti platón, a nagymise után, Berta Péter, az itteni DMKSZ 
elnöke beszédet tartott, és a néptől engedélyt kért, és kapott, hogy Hitler
nek és Horthynak táviratot küldjön, melyben megköszöni, az itteni nép 
nevében, hogy felszabadították a települést a szerb iga alól.

Mindenki meg volt győződve, hogy a magyar honvédség bevonul 
Bánátba. Erre az adott okot, hogy előtte magyar felderítő tiszt járt itt, hogy 
előkészítse a honvédek fogadását. A történelmi események nem úgy ala
kultak, miként azt a magyarok várták, Bánát német fennhatóság alá került.

Zűrzavaros idők voltak ezek, a hatalom nem működött. így történt 
meg, hogy három szerb férfit halálra ítéltek, Raicskovics Gyúrót, Gyukics 
Sztevánt és Tojagics Jovót. Valami csoda folytán Jovó életben maradt.

Boltban dolgoztam, oda járt vásárolni. Egy alkalommal megkérdez
tem tőle: Mi az a dió nagyságú csomó a nyakán?

-  Sanyi fiam -  válaszolta -, ez egy különös csomó, melynek sok kisoro
szi magyar ember köszönheti az életét. 1941. április 29-én este 9 óra felé 
négy rendőr: Mac, Fric, Gajári és Henrich jött értem, hogy bekísérjenek 
a rendőrségre kihallgatásra. Az út nem a rendőrségre vezetett, hanem 
Karvák Antal kocsmájába, ahol már több felfegyverkezett személy várt. 
Megparancsolták, hogy igyák bármit az ő számlájukra, mert ez lesz az 
utolsó italom a kivégzésem előtt. Pálinkát rendeltem, de nem fogyasztot
tam el, egy alkalmas pillanatban a keblemre öntöttem. Utána kimentünk 
az utcára és a pravoszláv templom felé indultunk. A templom ajtaja előtt 
megállítottak, levetették velem a sapkám és imádkoznom kellett. Az ima 
után megindultunk a templom melletti tóhoz. Meghallottam a fegyver
zárok csattogását és azonnal futni kezdtem a tó felé, ami körülbelül 20

121 Részlet a Jaj, a legyőzőiteknek! című, eddig nem megjelent könyvből.



méterre volt. Utánam lőttek, egy golyó a nyakamat, ez okozta a csomót, 
egy másik pedig a fülemet súrolta. Belevetettem magam a tóba és a víz fel
színe alatt úsztam. A fejemet csak levegőért emeltem ki a vízből. Egy órán 
át voltam a vízben, és amikor kijöttem, megindultam hazafelé. Útközben 
találkoztam Ördög Pistával, akit őrnek állítottak ki az utca végén. Min
den utca le volt zárva éjszakánként. Pistánál fegyver volt. Könyörögve 
kértem, ne szóljon senkinek, hogy látott. Ezt többször megismételtem. 
„Ereggy, Jovó, békében, erről a találkozásról soha senkinek nem beszé
lek!" Nem mertem haza menni, hanem a komámékhoz mentem, ahol 
száraz ruhát kaptam és még az éj leple alatt parasztkocsival átmentem 
Banatsko Karadordevóra, a rokonsághoz, ahol a háború végéig marad
tam. így menekültem meg, Pistának köszönhetően. Az 1944-es megtor
lás idején kaptam egy írást a vészbíróságtól, melyben az állt, hogy jogom 
van megnevezni 150 személyt, akiket kivégzésre ajánlok. Ezzel a jogom
mal nem éltem, csak egy személyt neveztem meg: Gazsó Jánost, aki ott 
volt azon az éjszakán. A többiek elmenekültek a németek visszavonulá
sakor.

Ez volt Jovó elbeszélése.
A feltételezések szerint, ha Pista feljelenti Jovót, aligha maradt volna 

magyar férfi a faluban.
Kisoroszin nyolc magyar férfi esett áldozatul 1944-ben: Gazsó János, 

Börcsök István, Kis Imre, Bálint János, Detki János, Fazekas István, 
Csúszó János, Klobucserevics Sándor (kisjegyző). Muszáj-önkéntes- 
ként, ezzel a mottóval, hogy „mossátok le apátok bűneit", elvittek a 
szerémségi és a szlavóniai frontra 76 magyar férfit az 1916-1926 közötti 
években születettek közül. Huszonhatan estek el a fronton, 30-an meg
sebesültek.

A faluba, a helybeli partizánok vezetésével 1944. október 3-án nyolc 
másik partizán jött be, akik a Kisorosziról, Tószegről, Szent-Hubertről 
elkobzott és beszolgáltatott fegyverekkel 250 szerb férfit fegyvereztek fel. 
Mert féltek, hogy Zsombolyáról német katonaság jön, Szerbcsernyéről 
a Vörös Hadsereg alakulatait hívták. Szergej Ivánovics Petrov őrnagy 
vezetésével, 25 harckocsival, október 5-én érkeztek meg.

Kisorosziról 1944-1945-ben 76 magyar fiatal vonult be a IV. hadse
regbe. Közülük 26-an estek el (név és elhalálozási hely):

Benyócki Pál 
Berta Mihály 
Berta Sándor 
Berta Ferenc

Zágráb
Zágráb
Banska Jaruga 
Cazma



Bozsó József 
Búkor János 
Fazekas János 
Göbős Mihály 
Király János 
Lenner István 
Lackó Sándor 
Lórik László 
Molnár János 
Mészáros György 
Mészáros András 
Hegyközi Sándor 
Csúszó István 
Fazekas János 
Fazekas János 
Fazekas János 
Radics Antal 
Szilágyi Mihály 
Sánta József 
Radics Ferenc 
Becsei István 
Kis József

Daruvár
Bjelovar
Brcko
Zágráb
Krizevci
Krizevci
Zágráb
Slavonski Brod
Ivanca
Zdenci
Slavonski Brod
Bolmán
Ilok
Újvidék 
Banska Jaruga 
Dugó Selo 
Ivanjica 
Dugó Selo 
Dugó Selo 
Zdenci 
Eszék 
Cazma

Sokan megsebesültek, többen csodával határos módon megmenekül
tek. E /ok között volt Csiszár Illés is. A háború után így mesélt:

-  Felderítésen voltam Ilok környékén, amikor az usztasák elfogtak. Egy 
kamrába zártak és két usztasa vigyázott rám, amíg a rögtönítélő bíróság 
elé nem vittek. Nem volt kétségem, hogy halálos ítéletet hoznak. Meghal
lottam a két őrt egymás közt magyarul beszélni: „Nem szeretnék ennek az 
ürgének a helyében lenni", erre azt mondtam nekik: „Magyar testvéreim, én 
is magyar vagyok, nem önként jöttem ide, hanem erővel hoztak. Legyetek 
irgalmasak, engedjetek el, a jó Istem majd megáld bernieteket." A két katona 
gondolkodott egy kicsit, majd maguk közt beszélgettek. Ez után kinyitották 
az ajtót, és azt mondták: „Fuss!" Néhány lövést leadtak, de úgy hogy golyó 
ne találjon el. Később jelentkeztem az egységemnél.

A másik eset Berta Sándorral történt meg. Sídnél egy erdő mellett 
vonult el az egysége. A parancsnokától elkéredzkedett, hogy dolgát 
végezze, közben egysége tovább ment. Miközben el volt foglalva, egy 
német katona előjött a fák közül. Ránézett és nevetni kezdett, géppiszto
lyából pedig leadott egy sorozatot mellé, és eltűnt.



V. rész

M o j z e s  A n t a l

Államfők, hadvezérek, politikusok 
és egyházi méltóságok a bajmokiakkal

Bajmok122 földrajzi helyzete rendkívül kedvező. Olyan útkereszte
ződésben van, hogy észak-dél (Bécs-Belgrád), valamint kelet-nyugat 
(Temesvár-Zágráb) irányban is útba esik, egykor erre vonul(hat)tak a 
hadak is. Államfők, hadvezérek, politikusok és egyházi méltóságok utaz
tak át, vagy fordultak meg ebben a közép-bácskai településen.

Az egyházi méltóságok közül, ismereteink szerint, elsőnek Ibrassi- 
movics Marius (Marin) belgrádi katolikus püspök járt Bajmokon, 1649- 
ben, amikor bérmált ezen a vidéken. Erről Kókay Károly (1881-1955), egy
kori bajmoki aljegyző írt,123 de említést tesz róla a bácsalmási dr. Sövény 
Mihály helytörténész is.124 Bajmokon kívül megfordult Martonoson, 
Jánoshalmán, Mélykúton, Hercegszántón, Zomborban, Bácson és 
Bökényben. Összesen 2975 hívőt bérmált meg, köztük Bajmokon 1649. 
október 12-én -  feltehetően a környékbeli településekről is ide érkezett -  
43 hívőt is.

Elképzelhetetlen, hogy Savoyai Eugén (1663-1736) egyesített keresz
tény seregének valamely egysége ne vonult volna át Bajmokon. A Dunán 
lefelé úszó hajók ugyanis temérdek élelmet hoztak a katonaságnak, s 
nyilván voltak egységek, amelyek útba ejtették Zombort, Csonoplyát, 
Bajmokot és Szabadkát. Amikor 1697. szeptember 11-én Zentánál győ

122 Eszak-Bácska egyik legnagyobb települése. Első írásos emléke a XV. századból 
való. Egykor a Hunyadiak birtoka volt, tőlük ered az adománylevél. A szerb-magyar 
országhatártól délre mintegy kilenc, Szabadkától 23, Zombortól 33, Topolyától északra, 
28 kilométerre van. A kataszteri község területe 22 597 katasztrális hold, illetve 13 005 
hektár. Egyetlen patakja a Bács-ér (Krivaja).

123 Bajmok története. 1934. Lásd még: Híd, 1935. 5., 6., 7. és 8. száma, valamint Mojzes 
Antal: Bajmok című kötetében. Grafoprodukt, Szabadka, 2002. 26-40.

124 A bácsalmási római katolikus templom. Bácsalmás, 1998.



zelmet aratott a törökök felett, a végleg felszabadult vidék életében új 
korszak kezdődött.125

Iványi István (1845-1917) Szabadka szabad királyi város története126 
című munkájának I. kötetében (84. oldal) tesz említést Lotharingiai 
Károly (1643-1690) herceg törökök elleni harcáról. Lotharingiait XIV. 
Lajos (1638-1715) megfosztotta a hercegségtől, ekkor a Habsburgok szol
gálatába állt. Kitűnt hadvezetésével a törökök elleni háborúban.127 Elkép
zelhetetlen, hogy hadai menet közben Zomborból ne érintették volna 
Csonopolyát és Bajmokot.

II. József (1741-1790), német-római császár (1765-1790), Magyaror
szág és Csehország királya (1705-1790), aki anyját, Mária Teréziát (1717- 
1780) követte a trónon, uralkodása idején sok újítást hozott be a törvény- 
hozásba, az iskolarendszerbe, valamint a betelepítésekre vonatkozóan. 
1788. május 1-jén nagy kísérettel Szabadkára érkezett, s itt-tartózkodá- 
sát a városnak kellett pénzelnie. E terhek alól a környékbeli települések 
sem bújhattak ki, mint Bajmok és Csantavér, amelyeket 1771-ben kezd
tek betelepíteni, s amit 1785-ben fejeztek be. A megye a falvakat a város
hoz tartozónak tekintette, s mert azok mégsem segíthették a várost, ezért 
1787-ben a város arra kérte a megyét, hogy enyhítsen a terhein.

Muhi János (1913-1969) Zombor története című könyvében II. József 
Zomborban való tartózkodásáról ír.128 Azonban nem tesz említést az 
útirányról. A Zombort Szegeddel összekötő út, feltételezhető, hogy 
Zombor, Csonoplya, Bajmok, Szabadka volt. Abban az évben egyébként 
a falu bírója Mate Dulic, a jegyző Josip Nyerssy vagy Miskolczy András 
lehetett.

Az alföldi vasútvonal megépítésével (Temesvár-Arad-Szeged-Sza- 
badka-Bajmok-Zombor-Eszék-Zágráb-Fiume) -  1869-ben adták át ren
deltetésének -  meggyorsult az utasforgalom és a teherszállítás. Néhány 
államférfi Bajmokon való átutazásáról tudunk Zombor felé.

125 A Zentánál lezajlott győztes csata után a sereg a Palicsi-tó mellett táborozott.
126Bittermann József könyvnyomdájából, Szabadka, 1886.
127 „A csász sereg egy része Lotharingiai Károly herceg alatt a következő 1687. év aug. 

15-én Baja alatt átkelt a Dunán s Apatinig vonult le; más része Eszéket, Péterváradot és az egész 
Szerémséget foglalta vissza. Károly herceg ezután a sok őszi esőtől különben is járatlan Alsó-Du- 
na vidékét a töröktől nem igen féltvén, aggodalom nélkül már szept. 16-án Zomboron s Szabad
kán által Szeged felé távozott Erdélybe."

128 Kalangya kiadás, Zombor, 1944. „II. József császár csak egy napot időzött Zomborban. 
Június 8-án bácskai körútja során érkezett meg és a kamara adminisztrátoránál, Grassalkovich 
hercegnél szállt meg. Másnap hajnali misét hallgatott a barátok templomában, majd tovább uta
zott Szegedre." 132.



Tisza Kálmán (1830-1902) magyar politikus, aki haláláig a Szabad
elvű Párt vezére, 1875-től 1890-ig miniszterelnök is volt, 1872-ben Sza
badkáról vonaton utazott Zomborba.

Tisza István gróf (1861-1918), Tisza Kálmán fia, aki két ízben volt 
miniszterelnök, az első világháború alatt minden bizonnyal Szabadká
ról utazott Zomborba.

I. Aleksandar Karadordevic (1888-1934) Jugoszlávia királya (uralko
dott 1921-1934 között), kíséretével 1928-ban utazott át Bajmokon, amikor 
Szabadkáról Zomborba ment. Megérkezve a vasútállomásra, leengedte a 
vasúti kocsi ablaküvegét és integetett a tömegnek. Petar Bacevic jegyző, 
Dano Budanovic bíró, valamint a helyi csendőrparancsnok üdvözölték.

Egyházi méltóságok átutazóban Bajmokon

Mindig egyházi ünnepséget tartottak egy-egy kiemelkedő egyházi 
személyiség látogatásakor Bajmokon. Ezekről főleg a korabeli sajtóból 
értesülhetünk.

1887-ben dr. Haynald Lajos (1816-1891) kalocsai érsek, bíboros látoga
tott el többek között Bajmokra is. A vasútállomáson fogadták. Diadalívet 
állítottak a következő szöveggel: „Isten éltesse legkegyelmesebb atyánkat dr. 
Haynald Lajos bíboros-érseketl" Rákóczi indulóval és éljenzéssel fogadták. 
A váróterembe ment, s egy kislány virágcsokrot adott át neki. Szabadká
ról jelen volt Majorossy János felszentelt püspök, Deák Zsigmond bács
almási járási főszolgabíró és Matkovich Bertalan bajmoki plébános, akik 
együtt köszöntötték a vendéget.

1888-ban Kalocsáról -  Pacséron keresztül -  érkezett Bajmokra Majo
rossy Jánospüspök.Abajmok-pacsérihatárútnál, ajelenlegi Probojcsevics- 
féle tanyánál várták. Jelen volt a helybeli elöljáróság, a szabadkai espe
res kerület, valamint a közigazgatás képviselői. A püspököt elsőként a 
még egyetlen Bajmokon élő nemes, Xavér Vujevic, Vojnits Máté szolga
bíró, Budánovics Árpád aljegyző és a szabadkai Probojcsevics esperes 
fogadták. Az üdvözlés után a bajmoki templomba mentek, ahol más
nap bérmálás volt. Ezen a reggelen mozsárágyú-lövéssel ébresztették a 
püspököt. 125-en bérmálkoztak. A papiakban 60 személy részére főz
tek ebédet. Ezen ott volt Scheidler János, aki iskolaigazgató és tanító volt 
1855 óta, Antunovics Máté városi képviselő, Deák Zsigmond bácsalmási 
járási főszolgabíró és mások. A vendégeket elsőként Matkovich Berta
lan bajmoki plébános köszöntötte, majd Antunovics, Deák és a szabad
kai Probojcsevics esperes, végül Scheidler János iskolaigazgató beszélt.



A püspöktől másnap háromszoros éljenzés közepette vettek búcsút és 
a harangokat is megszólaltatták. A bajmokiak következő találkozása 
1894-ben volt a főpásztorral, aki Szabadkáról vonattal utazott Zomborba. 
Hatalmas tömeg várta a vasútállomáson, ahol Matkovich Bertalan hely
beli plébános köszöntötte. A főpásztor a szegény sorsú gyerekek részére 
100 forintot adományozott. Trombiták harsogása, harangok kongása és a 
mozsárágyúk dörgése közepette búcsúztak el tőle.129

Közjogi méltóságok Bajmokon

Josip Broz Tito (1892-1980), a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz
társaság elnöke 1969. április 19-én utazott át Bajmokon. A községháza 
előtt várták, délután 3 órakor. Szabadka felől gépkocsin érkezett kísére
tével. A település szabadkai bejáratától a zombori kijáratig az út mindkét 
oldalán emberek sorfala között haladtak el a gépkocsik. Titót és kísére
tét az iskolánál (volt községházánál) Hegyi Béla köztársasági képviselő 
üdvözölte. Pár percnyi itt-tartózkodás után az elnök és kísérete folytatta 
útját Zomborba.

1974 nyarán is átutazott Tito Bajmokon -  éjjel. Erről csak a helyi rendőr- 
állomás és a JKSZ helyi szervezetének elnöke, Mojzes József tudott. Titónak 
Temesváron találkozója volt a román államfővel, Ceau^escuval (1919-1989).

Amikor Boris Tadic szerb és Stjepan Mesic horvát államelnök 2005. 
július 6-án találkoztak Szabadkán -  ahol Kucsera Géza polgármes
ter és Sasa Vucinic, a községi képviselő-testület elnöke fogadta őket -, 
Bajmokra is ellátogattak és felkeresték a Közművesítési Vállalatban létre
hozott menekültek táborát. A település ugyanis az 1990-es háborús évek 
idején menekülteket befogadó központtá vált, s több helyen ideiglenes 
szállást alakítottak ki.130 Stjepan Mesic azt mondta, mindenki, aki nem 
vétett a nép ellen, sértetlenül visszatérhet Horvátországba, ingó és ingat
lan vagyonát pedig visszakapja.131

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke a VMSZ vendégeként 
2010. március 12-én, Horgoson leleplezte Szent István király szobrát. Ezt

129 Mojzes Antal: A bajmoki Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom története. 
Grafoprodukt, Szabadka, 2001, 39-40.

130 A menekülteknek Ráta településen megkezdték egy lakótelep építését tizenkét la
kással, s bár a házak tető alá kerültek, nem fejezték be őket. Idővel a menekültek közül 
többen visszamentek Horvátországba, mások másutt telepedtek le. Vannak, akik az ál
lampolgárság megszerzése után házat vásároltak Bajmokon és maradtak.

131 Államelnökök Szabadkán. Magyar Szó, 2005. július 7.



követően Szabadka érintésével Bácskertesre utazván, 12.15 órakor uta
zott át Bajmokon, ahol a helybeliek közül sokan az utcán vagy az abla
kokból nézték az áthaladó autókaravánt.

Ivó Sanader, a Horvát Köztársaság minisztertanácsának elnöke 2006. 
július 21-én utazott át Bajmokon. Ezen a napon Szerbia kormányfővel 
határátkelőt nyitottak meg Batrovci és Bajakovo között, majd belgrádi 
megbeszélései után Szabadkára látogatott, s itt a Horvát Nemzeti Tanács 
és a Horvát Demokratikus Közösség képviselőivel találkozott, majd 
Zombor felé vette útját. A gépkocsikaraván 2006. július 21-én, 20.15 óra
kor haladt át Bajmokon.132

II. Aleksandar Karadordevic trónörökös és neje, Katarina hercegnő, 
2003. augusztus 2-án kereste fel Bajmokot, azt követően, hogy előzőleg 
Palicson jártak, ahol elhelyezték az épülő pravoszláv templom alapkö
vét. Bajmokon megtekintették a horvátországi szerb menekültek táborát 
a Közművesítési Vállalat épületében. A házaspárt hatalmas tömeg várta. 
A menekülteknek ajándékot adtak át. Később visszatértek Szabadkára.

Predrag Markovié, a Szerb Köztársaság parlamentjének elnöke 2005. 
június 28-án, Vidovdán (Vid) napján járt Misicevón.133 Ezen a napon tole
ranciasírt avattak a településen. A magyar közigazgatás (1941-1944) ide
jén ugyanis Misicevo azon lakosait, akik 1918 után telepedtek le, gyűj
tőtáborba vitték Barcsra és Sárvárra. Helyükbe Bukovinából székely 
magyarokat telepítettek. A három és fél év alatt a bukovinai magyarok 
közül 17-en haltak meg természetes halállal. Az elhunytakat a pravosz
láv temetőben temették el. Idővel ezek a sírok gondozatlanokká váltak. 
Később a misicevói szerbek szorgalmazták, hogy közös síremléket állít
sanak az elhunyt székely magyarok emlékének, s legyen ez a tolerancia
sír. 2005. június 28-án volt a síravató, amelyre eljött Predrag Markovié. 
Jelen volt Kucsera Géza, Szabadka polgármestere, a VMSZ képvisele
tében Siflis Zoltán, a Magyar Köztársaságot Potárpi Árpád képviselte, 
továbbá Bonyhád polgármestere, a Bukovinai Székely Magyarok kép
viselői és mások. A sírt Bende Zsolt bajmoki római katolikus káplán és 
Velimir Vrucinic pravoszláv pap szentelte meg. A magyarországi kül
döttség a Felső temetőben felkereste Jakab Anna bukovinai lány sírját, 
akit 1941. július 16-án temettek el.134

132 A szerző visszaemlékezései és jegyzetei alapján.
133 Bajmok kataszteri községhez tartozik. Bajmoktól hét kilométerre van, Szabadka 

felé. Nevét Zivojin Misic (1855-1921) vajdáról, az első világháború legendás hírű szerb 
hadvezérről kapta, aki a szaloniki front szerb egységeinek a főparancsnoka volt.

134 A szerző visszaemlékezése és feljegyzései alapján.



Az egypártrendszer..

Géza Tikvicki, a JKP Tartományi Bizottságának tagja, később a 
JSZSZK budapesti nagykövete, közvetlenül az 1944-es rendszerváltás 
után járt Bajmokon.

Lajco Jaramazovic, skenderevói nagy gazda, akiknek kastélya mel
lett létesítették 1944 augusztusában az Alkazar partizánbázist, Szabadka 
egyik első városelnöke volt. 1944. december 3-án járt Bajmokon „ügyek" 
tisztázása és a helyi Népfelszabadító Bizottság megválasztása miatt. 
Később mezőgazdasági miniszter lett.

Kosta Despotovic, Szabadka második világháború utáni városi első 
párttitkára 1944-ben, az új Népfelszabadító Bizottság megválasztása kap
csán járt Bajmokon. Később Goli otokra száműzték.

Veljko Vlahovic, szövetségi pártbeosztott és államelnökségi tag akkor 
járt Bajmokon, amikor a bajmokiak önkéntes adományából és az akkori 
szabadkai járás anyagi támogatásával felépítették a Solid Cipőgyár 
bajmoki részlegét, valamint ugyanilyen anyagi eszközökből új munka- 
csarnokot építettek a szabadkai Sever Villanymotorgyár bajmoki részle
gének (1960).

Kelemen Mátyás, a szabadkai járási népbizottság elnöke Bajmokon 
járt a Solid és a Sever szabadkai üzemrészlegének átadásakor.

Bagi Károly Szabadka kép viselő-testületének az elnöke volt, amikor 
Bajmokon építették a Sportközpontot, fektették le a település vízvezeték
hálózatát, állították fel a vízglóbuszt az Epres térten és adták át rendelte
tésének a Jedinstvo-Egység Művelődési Egyesület színháztermét.

A községi és járási párttitkárok közül gyakran megfordultak Bajmokon 
Milan Martinovic-Metalac, Antun Milodanovic-Dela, aki egy ideig a 
szabadkai Fidelinka Malomipari Vállalat igazgatója is volt, később a VAT 
Végrehajtó Tanácsának „utazó" minisztere, Stipan Kopilovic, a vasöklű 
párttitkár és Olajos Nagy Miklós pártfunkcionárius, valamint Duro 
Dulic és Bozidar Jovanovic, Bajmokról származó néphősök.

... a többpártrendszer...

A többpártrendszer bevezetését követően Bajmokon is egymás után 
alakultak meg a pártok bajmoki helyi szervezetei. Ezeket felkeresték a 
pártok országos vezetői. Amikor a Szerb Demokrata Párt alakult meg 
-  a Jedinstvo-Egység Művelődési Egyesület színháztermében tartották 
-, Bajmokon járt Boris Tadic. Zomborból Szabadkára utazása közben



tért be, hogy köszöntse az alakuló ülés részvevőit, majd folytatta útját. A 
jelenlevők felállva és tapssal köszöntötték.

Vojislav Seselj, a Szerb Radikális Párt vezetője választási kampány 
során kereste fel Bajmokot. A nagygyűlést a bajmoki Sportközpontban 
tartották, szép számban megjelent érdeklődő részvételével.

Tomislav Nikolic, a Szerb Radikális Párt tisztségviselője egy alkalommal 
járt a településen, éspedig a radikálisok helyi szervezetének választási kam
pányülésén, amit a Jedinstvo-Egység Művelődési Egyesületben tartottak.

Vojislav Kostunica, a Szerb Demokrata Párt elnöke 2002-ben párt
vezetőként járt Bajmokon. Akkoriban folytak az előkészületek a köztár
sasági elnök megválasztására. A központban, a Szent Háromság-szo
bor téren emelvényt állítottak fel. Mintegy 300-an voltak jelen a válasz
tási rendezvényen, melyet a SzDP bajmoki helyi szervezete szervezett, 
elnökének, Milos Skendzictynek a vezetésével. A választási kampánybe
széd rövid volt, ezt követően a vendég és kísérete, valamint a meghívott 
bajmokiak a helyi hivatal esketési termében állófogadáson vettek részt.

Ivica Dacic, a Szerbiai Szocialista Párt főtitkára is járt Bajmokon. A párt 
helyi szervezete hívta meg választási nagygyűlésre, amit a Jedinstvo- 
Egység Művelődési Egyesületben tartottak meg. A terem dugig meg
telt a párttagokkal, szimpatizánsokkal és érdeklődőkkel. Megjelentek az 
SZSZP körzeti és tartományi vezetői is. Üdvözölte a jelenlevőket, majd 
tovább utazott Ivica Dacic, jelenleg belügyminiszter.

2009. szeptember 18-án Bajmokra látogatott Zarko Obradovic okta
tásügyi miniszter. Jelen volt Jeges Zoltán tartományi oktatási miniszter, 
Sasa Vucinic Szabadka polgármestere, Maglai Jenő, Szabadka községi 
képviselő-testületének elnöke és a vendéglátó, Duro Zrnic iskolaigaz
gató. A miniszter az iskola udvarában épült kétemeletes, 16 tantermes 
épületet -  hasznos területe 2480 négyzetméter -  adta át rendeltetésének, 
s amely a legmodernebb Vajdaságban. A Vük Karadzic Általános Iskolá
nak 30 tagozaton 610 tanulója van, közülük 479 szerb és 131 magyar anya
nyelvű. A szakosított tantermek lehetőséget nyújtanak a jobb és minősé- 
gesebb oktatásra: 157 iskolapadja, 25 számítógépe, hét lézeres nyomta
tója, hat televíziókészüléke és egy nyelvi szaktanterme stb. van. Á mun
kálatok értéke 1,6 millió euró volt.

... és a magyar pártok képviselői Bajmokon

A Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség Doroszlón alakult 
meg. Ezt követően, különösen Eszak-Bácskában egymás után jöttek



létre alapszervezetei. Elsőként Szabadkán, majd csakhamar Bajmokon 
kezdeményező bizottságot hoztak létre a VMDK hely szervezetének 
megalakítására. Erre a Jedinstvo-Egység Művelődési Egyesületben 
került sor. Megjelentek: Ágoston András elnök, Kasza József, dr. Sepsey 
Csaba, Kudlik Gábor, dr. Uzon Miklós, Dudás Károly, id. Szabó Lajos 
és mások.

Ágoston András elnök azóta többször megfordult Bajmokon. Egy alka
lommal a helyi szervezet elnökségi ülésén, amelyet Milkovits Mariska, 
Maxim Gorkij utcai házában tartottak, és egyszer, amikor felkereste a 
Dózsa György Magyar Művelődési Központot.

Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is többször járt 
Bajmokon. Első látogatása elnökként akkor volt, amikor bemutatták neki 
a bajmoki magyarság részére újonnan vásárolt épületet. Városelnökként 
is gyakran megfordult a településen, a többi között a község új alapszabá
lyának ismertetésekor. Amikor munkatársával 1996 tavaszán Bajmokon, 
a Dózsa MMK-ben járt, megígérte, hogy a kertben színháztermet épí
tenek. ígéretét beváltotta. Több vajdasági és szabadkai vezető, köztük 
Kasza József is részt vett a bajmok-bácsalmási határátkelő megnyitásán, 
1992. szeptember 1-jén.

Ispánovics István község elnök is többször volt Bajmokon. Támogatta 
a határátkelő építését, viszont a Horvátországból menekültek részére 
elkezdett lakásépítést a Ráta településen már kevésbé. Nem is fejeződtek 
be a munkálatok.

Kucsera Géza Szabadka polgármestere is többször járt Bajmokon, 
főképpen kommunális, iskolai oktatás és az egészségügyi kérdések meg
oldása miatt. A település ünnepségein szintén részt vett.

Maglai Jenő, aki 2008 óta elnöke Szabadka képviselő-testületének, 
ugyanakkor a bajmoki helyi közösség közgyűlésének elnöke is, minden 
jeles napon Bajmokra látogat. A település sokat köszönhet neki az egész
ségház rekonstrukciója, az iskola épületének és a kommunális kérdések 
megoldásáért, az Akácfa Emléktemető további rendezéséért, nem utol
sósorban a helybeli ünnepségek megtartásáért nyújtott anyagi és erköl
csi támogatásáért.

Pásztor István, a VMSZ elnöke gyakran felkereste Bajmokot. Itt volt 
a falunapon, megjelent a választási kampány keretében tartott gyűlésen, 
járt a településen folyó építkezések színhelyén, jelen volt a jelentősebb 
ünnepségeken, mint amilyen a fennállásának 115. évfordulóját ünneplő 
tűzoltó-egyesületé volt. (Á szervezőbizottság tiszteletbeli elnöke Egeresi 
Sándor, VAT Képviselőházának elnöke volt.)



Bajmok szülöttei, de nem politikusok...

Stipan Kopilovic (1872-1924) akadémiai festőművész Bajmok és Sza
badka ösztöndíjasa volt. Hálából négy freskót festett a bajmoki római 
katolikus templom kupoláiba. Első önálló tárlata is Bajmokon volt, jóval 
a halála után, 1972-ben.

Ana Beslic szobrásznő az Emlékezések fáklyája alkotását 1971. október
18-án emlékműként leplezték le a település központjában. Többször volt 
önálló kiállítása Bajmokon, ahol gyakran megfordult.

Benes József akadémiai festőművész jelenleg Kecskeméten él. Több 
alkalommal önálló kiállítása volt Bajmokon, egyszer Ana Beslic szob
rásznővel közösen.

... és akik a településen kívül voltak beosztásban 
Egyházi méltóságok...

Hegedűs Lénárd (1871-1944) esperes-plébános, pápai kamarai espe
res. Nevéhez fűződik a bajmoki Szent Péter és Pál plébániatemplom meg
fordítása és a kálvária végleges rendezése.

Lajco Budanovic (1873-1958), Szabadka első megyés püspöke. Lel- 
készi teendőket végzett Ludason, Baján, Szabadkán. 1927-ben püspökké 
szentelték. Nevéhez fűződik a bajmoki kálvária újbóli rendezése.

Dr. Anisich Jenő, pápai kanonok, fő esperes, bécsi kisprépost és apos
toli protonotárius. Bajmokon született, 1915-ben. Kalocsán él. Megfor
dult Ausztriában és Svájcban. 1968-ban lapot indított Életünk címmel.

Dr. Pénzes János megyés püspök, pappá 1968-ban szentelték. Volt 
püspökségi jegyző, Szabadkán Újváros esperese, a Püspökségi Katétikai 
Bizottság tagja, a Püspökségi Papi Szenátus tagja, 1978-tól püspökségi 
kötelékvédő. 1989-ben püspökké szentelték. 1998-ban a teológiai tudo
mányok doktora lett. Szabadkán él.

... politikusok és közéleti személyek

Iván Vukovic, jogász. Előbb Szabadka Járási Bíróságának elnöke volt, 
majd Szabadka városelnöke. Ő fogadta Titót Szabadkán, 1969. április
19-én. Később VAT Legfelsőbb Bíróságának elnöke lett. Hivatalosan 1972- 
ben járt Bajmokon, a Testvériség-Egység Népi Táncszemlén.

Hegyi Béla, előbb Bajmok község titkára, majd bankigazgató. A Szerb 
Parlament képviselője 1969-től, majd egészségügyi miniszter. Később 
tartományi képviselő, majd munkaügyi titkár. Végül a szabadkai börtön 
igazgatója volt. Kanadában él.

Deno Kecenovic-Coban köztársasági képviselő volt.



Tartományi képviselők voltak: Pénzes Mihály tanító, Ilija Radulovic 
pincér, Nikola Fejsov, a Ravnica igazgatója és Gojko Vuksanovic tanár.

Vukan Dukic, a második világháború idején a JKP bajmoki szerveze
tének első titkára. Később Újvidékre került, a Vajdasági Szakszervezeti 
Szövetség Társadalomtudományi Osztályának volt a vezetője.

Pénzes István előbb a szabadkai Severben mérnök, később a JKSZ sza
badkai pártbizottságának gazdasággal megbízott titkára, majd Szabadka 
körzeti rendőrparancsnoka. Amikor ismét a Severben helyezkedett el, a 
gyár bajmoki mikromotorgyártó részlegének igazgatója. Nyugdíjas.

Stipe Zoric, a Népfelszabadító Háborúba 1942-ben kapcsolódott be. 
Amikor a kommunális rendszer bevezetésével a községekben három 
tanácsot hoztak létre, a Társadalmi-politikai Szervezetek Tanácsának volt 
az elnöke Szabadkán. Nyugalmazott alezredes.

Mile Zmic, az 1941-es Partizán Emlékérem tulajdonosa. Szabadka 
Község Harcos Szövetségének volt az elnöke.

Mojzes József, Bajmok község titkára, majd a helyi hivatal főnöke. 
Később Szabadka önkormányzatában a pénzügyi osztály vezetője volt.

Ábrahám Béla, a bajmoki helyi hivatalban volt adótisztviselő, majd 
Szabadka község adóügyosztályán volt osztályvezető.

Akik felkeresték emlékhelyeinket

Az Akácfa Emléktemetőt, a kaponyai emlékművet, Töröky Pál 1848/49- 
es szabadságharcos sírját, az 1956-osok emlékére felállított emléktáb
lát, Mátyás király trónra lépésének 580. évfordulójára készült emlék
táblát sokan felkeresték az elmúlt időszakban, a többi között dr. Deák 
Ernő és Szonya (Bécs), dr. Nagy János belgrádi magyar nagykövet (több
ször), Bagi Ferenc, a nagykövetség titkára, dr. Huszár János belgrádi 
főkonzul, dr. Nagy Ferenc szabadkai főkonzul, Tápi Lajos vezetőkon
zul, Félegyházi Péter konzul, Nagy Végh Mária konzul, Sipos Ilona kon
zul, dr. Csobánci Horváth Iván konzul, Brigitta konzul, Törzsök Erika 
(Budapest), Kóka Rozália (Érd), Tóth Árpád volt, Zalántai Endre Bács
almás jelenlegi polgármestere, Varga Sándor Lakitelek polgármestere, 
Csányi László Mórahalom alpolgármestere, Nagy István Kunbaja pol
gármestere, Gallai István tűzoltó alezredes (Bácsalmás), Kucsera Géza 
Szabadka volt polgármestere, Pásztor Bálint, Fremond Árpád, Kovács 
Elvira, a VMSZ köztársasági képviselői, Józsa László, a MNT elnöke, 
Dudás Károly, a VMMSZ elnöke; községi tisztségviselők: Lovas Ildikó, 
dr. Papp Árpád, Sólya Mária, Molnár Pintér Edit, Siflis Zoltán és mások.



Egy elfeledett főiskoláról és ritka folyóiratáról135

Könyvtárban dolgozó emberként mindig érdekelt a ritkaságszámba 
menő periodikák sorsa. Mi van meg ezekből a könyvtárunknak, és mi 
van meg esetleg mikrofilmen, mi az, amit be kell szereznünk, hogy 
legyen a könyvtárban is? Kutatásaim során, amikor a délvidéki folyó
iratok 1941-1944 közötti bibliográfiáját készítettem, előkerült egy szemle, 
amely csak mikrofilmen volt olvasható az Országos Széchényi Könyvtár
ban (Budapest), mégpedig az Újvidéken megjelenő Délkelet című folyó
irat 1944. július-októberi száma. A dolog érdekessége, hogy mindössze 
egy számot ért meg. A háborús zajok elülése után a folyóirat, a kiadója is 
eltűnt a történelem viharában. E dolgozattal, remélem, a történelem s ü l 
lyesztőjében mégsem.136

A folyóirat több figyelmet érdemel a különlegessége miatt. Elsősorban 
azért, mert kiadója a Magyar Királyi Keleti Kereskedelmi Főiskola Bará
tainak Egyesülete, amely Újvidéken működött 1942 óta, a magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 93800/1942 rendelete alapján. Ez volt 
az első olyan felsőoktatási intézmény, amely magyar nyelvű volt szűkebb 
vidékünkön, a Délvidéken.

A főiskola létrehozását valószínűleg az indokolta, hogy Magyarország 
a világháborús területi gyarapodásokkal közelebb került a Balkánhoz, 
így a balkáni problémák is foglalkoztatták az országot. A főiskola tuda-

135 Irodalom  -  Nagy Iván: Az Újvidéki Keleti Kereskedelmi Főiskola és hivatása. Bu
dapest, 1943. Balkán Füzetek, 7. füzet. A Magyar Külügyi Társaság Balkán-Bizottsága 
kiadása; Az Újvidéki M. Kir. Kereskedelmi Főiskola szervezeti szabályzata. Budapest, 1942; A 
Magyar Királyi Kereskedelmi Főiskola Évkönyve. Újvidék, 1944; Az intézményes Balkán-kuta
tás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 1948-ig, különös tekintettel a föld
rajzi kutatásokra. Balkán Füzetek, No. 1, Pécs, 2003; Az Újvidéki Kir. Kereskedelmi Fő
iskola Körösi Csorna Sándor Diákotthonának sze szabályzata. Budapest 1943; Pastyik 
Endre: A délvidéki magyar lapok bibliográfiája 1941-1944. Szakdolgozat; Délkelet. 1944. jú
lius-október, 1-2. sz.; Kalangya. 1943. október 15. 10. sz.; 1942. 
október 28. 245. sz.; Magyar Nemzet. 1942. november 11. 256. sz.

136 Külön szerencse, hogy egy könyvárverésen pillantottam meg a folyóiratot, 
amit kisebb árverési „csata" után sikerült leüttetnem a kikiáltóval.



tosan vállalta, hogy a korábbi Keleti Kereskedelmi Akadémia örököse 
legyen a képzést, a szélesebb terveket illetően.137

Dr. Pálos Károly a Kalangya 1943. októberi számában így ír jelentősé
géről:

,,A Keleti Kereskedelmi Főiskola hazánk egyetlen ilyen intézete s egyben utóda 
a megszűnt Keleti Akadémiának. A keresztény ifjúság kereskedelmi pályára való 
nevelésének rendkívül fontos intézménye. Nem véletlen, hogy Újvidéken állította 
fel a Főiskolát a m. kir. Kormány, hanem annak a megfontolásnak a következmé
nye, hogy a Keleti Kereskedelmi Főiskolát alkalmasabb helyen, mint a Kelet és 
Nyugat találkozópontján, a legélénkebb vidéki ipari és kereskedelmi városban fel
állítani nem lehetett. A Főiskola megszervezése jogos büszkeséggel tölti el a város 
polgárságát s egyben biztató reménnyel a további fejlődést illetőleg."

A földrajzi szempontok mellett, a főiskolát azért hoz(hat)ták létre Újvi
déken, hogy a visszatért délvidéki magyarságnak legyen felsőfokú kép
zést biztosító intézménye és a város magyar jellegét minél jobban kidom
borítsák. A Magyar Nemzet újvidéki tudósítója október 28-án a követke
zőket írja:

„A tanári kinevezésekkel az újvidéki magyar intelligencia száma ismét jelen
tősen gyarapszik, és kétségtelen, hogy a kinevezett tanárok magasabb intellektu
sukkal hozzájárulnak az újvidéki magyar kulturális és társadalmi élet felélénkü
léséhez és az itteni magyar kultúra színvonalának emeléséhez."138

A geopolitikai szempontok figyelembevétele mellett azért is esett a 
választás Újvidékre, mert valamennyi délvidéki város közül a legváro
siasabb jellegű. Nagy Iván miniszteri tanácsos szerint: „A városnak szá
zadok óta fejlett kereskedelme és ipara, polgári élete van, ami megfelelő környe
zetet biztosít egy kultúrintézmény részére. Ezeket a tulajdonságokat az úgyne
vezett alföldi jellegű városokban nem találjuk meg. Újvidék nagyszámú iskolája 
pedig biztosítja, hogy egy főiskolának a helyi keretekből is kellő utánpótlása lesz. 
Ezenfelül a város életritmusa, forgalma lüktető és magas színvonalú. Lakói ven
dégszeretők és kitárt szívűek. Az idegen szívesen van itt és szívesen tér vissza. 
Aki pedig Kelet felé indul, itt búcsúzik el a Nyugattól. Kultúra és nyugati

137 Az intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyar- 
országon 1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra. Balkán Füzetek, No. 1, Pécs, 
2003.

138 Magyar Nemzet, 245. sz. 1942. okt. 28.10.



záció itt váltják egymást azzal a kultúrával, amit különösnek, exotikusnak, kele
tinek szoktunk mondani. Talán ez a kultúra nem is alacsonyabb, mint a miénk, 
de biztos, hogy más. "139

A főiskola ünnepélyes megnyitója 1942. november 8-án volt. A félév 
november 9-én kezdődött a beiratkozott hallgatók számára. Dr. vitéz 
Nagy Miklós, Újvidék polgármestere, a főiskola ünnepélyes megnyitó
ján ekképpen üdvözölte a főiskolát, annak tanárait és hallgatóit:

„A mai Újvidék a romokon épült fel, és ott, ahol a magyar hősök csontjai por
ladnak, fakadt az új magyar élet, amely a békés munka és megértés szellemében 
kívánja megalapozni a Délvidék ipari, kereskedelmi és kulturális középpontjá
nak fejlődését. Az újvidéki keleti kereskedelmi főiskola őrtorony lesz a nemzet
közi Duna-parton, összekötő kapocs a kelet és nyugat között, és a békés együtt
működés útjain igyekszik az egymás mellett élő nemzetek közös javán munkál
kodni. "u0

Dr. Urbányi Károly, a főiskola igazgatója beszédében a következőket 
hangsúlyozta:

„Az újvidéki kereskedelmi főiskola a szó nemes értelmében gazdasági szak
embereket kíván nevelni. A kereskedelmi pályára lépők részére itt, Újvidéken a 
becsületesek iskoláját alapították meg, hogy a magyar kereskedőket szellemi és 
erkölcsi értékekkel felvértezzék. ”U1

A keleti kereskedelmi főiskola Újvidék egyik legszebb helyén, a báni 
palotában142 nyílt meg. Az épületnek a város felé eső részében, a földszin
ten és az első emeleten voltak az előadótermek és a hivatali helyiségek. 
A pénzügyminisztérium 400 000 pengőt adott az épület célnak megfelelő 
átalakítására.

A főiskolára azok a diákok jelentkezhettek, akik valamilyen közép
iskolában -  gimnáziumban, líceumban vagy gazdasági középiskolában 
-  érettségi bizonyítványt vagy a középiskolai érettségi bizonyítvánnyal 
egyenértékű más iskolai végbizonyítványt szereztek. Az első tanévre 120 
diákot vettek fel.

139 ua. 10.
140 Magyar Nemzet, 256. sz. 1942. november 11. 7.
141 uo.
142 Közigazgatási Palota volt a neve a Délvidék visszacsatolása után.



A főiskola két évfolyamú állami tanintézet volt, s feladata, hogy mind
két nembeli ifjúság részére széleskörű kereskedelmi szakképzést nyújt
son, ezzel hallgatóit a gazdasági életpályákra eredményesen előkészítse. 
Felügyeletét a vallás- és közoktatásügyi miniszter közvetlenül gyako
rolta. A hazafias, erkölcsös nevelés mellett a főiskola szervezeti szabály
zata fontosnak tartotta a balkáni és a közép-keleti államok gazdasági 
viszonyainak az ismertetését, az ezekben az államokban élő népek nyel
vének a tanítását. Nem titkolt cél volt, hogy a nyelveket beszélő szak
emberek lesznek a kelet felé irányuló kereskedelmi kapcsolatok fő fenn
tartói. A tantárgyak közül kötelező volt tanulni közgazdaságtant, gaz
daságföldrajzot, gazdaságtörténetet, pénzügytant, valamint egy nyugati 
(német, olasz, francia, angol) és egy keleti (bolgár, horvát, török, orosz, 
szerb, román, arab, perzsa, finn) nyelvet, kereskedelmi levelezési szin
ten. Lehetett tanulni nem kötelező jelleggel filozófiát, matematikát. A 
szemináriumok közül, szintén nem kötelező érvénnyel látogatható volt a 
balkán szeminárium, a bolgár szeminárium, és lehetett tanulni a modern 
Törökországról is.143

Az elméleti oktatás mellett kiemelten kezelték a gyakorlati oktatást. A 
nyári szünidei időszakban üzemi gyakorlatokra küldték a hallgatókat. 
Bankok, gyárak, szövetkezetek, biztosítók ajánlottak fel lehetőséget a 
gyakorlati képzésre. Ezek székhelye jórészt a Délvidéken volt, de lehetett 
a fővárosban (Budapesten) vagy Nyíregyházán is gyakornokoskodni.

A főiskola mellett működött a Körösi Csorna Sándor Diákotthon és a 
menza. Itt havi 100-120 pengőt kellett fizetni az ellátásért, attól függően, 
hogy a lakók hány ágyas szobában kaptak elhelyezést. Akik ösztöndíjjal 
rendelkeztek, azok számára a kollégiumi elhelyezés térítésmentes volt. 
Az internátus szintén a báni palotában volt, a második emeleten.

A tanári kar hét főiskolai tanárból, öt tanársegédből és négy tisztségvi
selőből állt, akiknek a munkáját kilenc altiszt segítette.

A főiskolán belül az 1942. év végén Kádár László vezetésével létrejött 
az önálló Balkán Intézet, melynek jelentősége abban állt, hogy a magyar 
tudománytörténet első ilyen jellegű szervezeti egysége volt. Kádár László 
személye egyrészt azért is érdekes, mert a tanárok közül ő volt az egyet
len délvidéki születésű,144 másrészt a híres geográfus, Teleki Pál mellett 
dolgozott a közgazdaságtudományi egyetemen.

Az intézetben négy szemeszteren keresztül foglalkoztak a Balkán-fél
szigettel, erős volt a bolgár nyelvi képzés, egy bolgár lektort is alkalma

143 A Magyar Királyi Kereskedelmi Főiskola Évkönyve. Újvidék, 1944.
144 Osóvén (szerbül: Ravnoselo) született.



zott az intézet, foglalkoztak a balkáni országok külkereskedelmével és 
közlekedésével is.145 Az intézetnek külön könyvtára volt, amit a főisko
lai hallgatók használhattak. Felolvasó üléseket rendeztek havonta egy
szer. A magyar kultuszminiszter két bolgár, egy török, egy albán és egy 
görög főiskolai hallgató részére ösztöndíjat szerzett, és felhívta az illeté
kes országok kormányait, hogy küldjenek külön is tanulókat erre a főis
kolára.

A főiskola hitvallásáról Nagy Iván a következőket írja:

„... a Kelet felé irányuló gazdasági forgalmunk számára kell kiképeznünk itt 
egy új, életstílusában áldozatos lelkű és szakképzettségében kitűnő magyar keres
kedő nemzedéket, amelyik azon az úton haladva, amelyen valamikor 
tuk Havasalföldet, Észak-Bulgáriát, a Macsói és Ozorai bánságokat, Szerbiát és 
a Ráma-királyságot és leereszkedtünk a dalmát tengerpartokra is, most már nem 
a fegyverek erejével, hanem a magyar ipar és mezőgazdaság verhetetlen terméke
ivel és a magyar kereskedők szakképzettségével hódoltassa a Balkánt és a Közel- 
Keletet a magyar gazdasági expanzió szolgálatában."1116

A Délkelet közgazdasági és kulturális szemle 1944-es kettős száma 
Mészáros Gyula főszerkesztő vezércikkével kezdődik. A következőket 
írja beköszöntőjének a végén:

„A Délkelet népei azonban, az ő maguk földrajzi helyzetéből nézve bennünk 
egyszersmind a maguk lakóföldjének védőbástyáját is látják. Amíg ez a magyar 
gát ellenáll, mindaddig, biztonságban élhet mindenki egész a Boszporuszig s 
a Dardanellákig. Féltve, megbecsüléssel, lelke mélyén velünk érezve tekint felé 
ezért a Délkelet minden népe. S amidőn tekintetünk kulturális és gazdasági 
vonatkozásban is e tájak felé fordul, úgy érezzük, hogy ezeresztendős »magyar« 
nevünk mellé nem kell ajánlólevél. E közelszomszédos országhatárokon való belé
pésnél nem kell kopogtatnunk. Úgy érezzük, hogy a Délkelet kapuja nyitva áll 
előttünk. "

A szemle 118 oldalas, kék színű címlapján az újvidéki báni palota épü
lete, valamint a Balkán-félsziget látható, ezzel is kifejezvén, hogy mi áll 
a folyóirat érdeklődésének a középpontjában. Tartalma pedig azt bizo-

mAz intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 
1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra. Balkán Füzetek, No. 1, Pécs, 2003.

146 Nagy Iván: Az Újvidéki Keleti Kereskedelmi Főiskola és hivatása. Budapest, 1943. Bal
kán Füzetek, 7. füzet. A Magyar Külügyi Társaság Balkán-Bizottsága kiadása, 10.



nyitja, hogy mind gazdasági, mind kulturális téren a Balkánra és annak 
népeire kíván összpontosítani. Két cikk is foglalkozik a Balkánon élő 
népekkel. Az egyik Bérezik Árpád (a szemle felelős szerkesztője) tanul
mánya, aki Széchényi Istvánnak az Obrenovics Mihály udvarában tett 
látogatásáról ír, a másikban pedig Nagy Iván Bulgáriáról és kultúrájá
ról értekezik. A történeti munkák mellett gazdasággal, vállalatvezetés
sel, hirdetésekkel foglalkoznak az írások. A kulturális cikkek közül érde
mes Kristóf György tanulmányára felhívni a figyelmet, aki az erdélyi iro
dalmi életről és kritikáról ír 1919-1940 között. Talán nem véletlen, hogy 
egy kisebbségben élő magyar közösség sorsát elemzik egy kisebbségi 
sorsot megélt másik magyar közösség számára.

Meglepő, hogy 1944-ben már foglalkoznak a basic english nyelvvel is 
egy tanulmányban.

Az Újvidéken megjelenő lapban Újvidék múltjáról és jövőjéről is írnak. 
Dr. Pálos Károly Újvidék iparosodását veszi górcső alá időrendben, Tahy 
István közgazdasági szemszögből úgy ír a városról, mint a balkáni és a 
közép-európai közlekedés pilléréről. A szemle szerzői jórészt a főiskola 
tanárai vagy tanársegédei voltak.

Az utolsó lapokat könyvajánlóknak és folyóiratcikkek bemutatásának 
szentelték. A történeti munkák mellett közgazdasági tematikájú írások 
dominálnak. Az első könyv, amit ajánlanak, László Gyula régészprofesz- 
szor könyve a honfoglaló magyarok művészetéről. Á szemlét német és 
bolgár nyelvű rezümé zárja.

Á kor hirdetéseit is érdemes vizsgálni a Délkelet hasábjain. A folyó
irat utolsó oldalán egész oldalas hirdetés népszerűsíti a Németh és Társa 
Nemzetközi Szállítmányozási Vállalatot. Á kereskedelmi kapcsolatok 
fontosságát hangsúlyozván kaphatott ilyen fontos helyet ez a hirdetés. 
Ezen kívül a délvidéki termékek közül megjelenik a becsei sörgyár Mer
kúr különleges sörének a hirdetése is a sok bank és takarékpénztár hirde
tése mellett, továbbá az Újvidéken megjelenő Reggeli Újság napilap, mint 
a Délvidék legrégebbi napilapja.

* öAJMON *
bamoí



A Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon 
helytörténeti vonatkozásai147

A Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon Budapesten jelent meg a 2007. 
évi Ünnepi Könyvhétre. Négyszázkét részletes szócikkben, a Délvidék -  a 
történelmi Magyarország első világháború után leválasztott déli részein, az 
1918. december 1-jétől Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd 1929 janu
árjától Jugoszlávia, az 1991-ben kirobbant délszláv háború után Kis-jugo- 
szlávia, jelenleg Szerbia, ezen belül a Vajdaság, valamint Horvátország és 
Szlovénia területén élt vagy élő, illetve onnan származó, hosszabb ideig 
ott dolgozó magyar képzőművészeit (festőművészek, grafikusok, szobrá
szok, iparművészek, keramikusok, grafikai formatervezők, díszletterve
zők, illusztrátorok, fotográfusok), művészettörténészeit, művészeti íróit 
- , illetve a magyar képzőművészettel valamilyen kapcsolatban álló más 
nemzetiségűeket, mintegy száz év képzőművészetét (1900-2005. dec. 31.) 
mutatja be személyeken keresztül. A lexikon írása közben elhunyt szemé
lyeknél kivételesen még 2006-os adatok is találhatók.

E lexikont megelőző, majdnem két évtizedes lexikonírói és -szerkesztői 
munkám során ( Révai Új Lexikona 1-18., Kortárs Magyar Művészeti Lexikon 
1-3., Új Magyar Életrajzi Lexikon I—VII.) sokszor felmerült a helytörténeti 
kutatás, illetve a helytörténeti munkák felhasználhatóságának kérdése. A 
válasz szinte magától értetődő volt: fel kellett használni minden helytör
téneti anyagot, ugyanis az 1990-es évek elején még nagyon kevés össze
foglaló munka létezett a délvidéki magyarságról. A szócikkekhez csak a 
megfelelő színvonalú helytörténeti munkák használhatók forrásként, de 
ilyenek hiányában az is megoldás lehetett, hogy akár egy kevésbé jó meg
levő helytörténeti munka alapján folytattam a kutatást a szócikk megírá
sához szükséges szempontok szerint. A Délvidéki Magyar Képzőművészeti 
Lexikonnál is sok helytörténeti munkát használtam fel, ami a részletes és 
terjedelmes bibliográfiákból nyomon követhető.

147 Irodalom -  Lévay Endre: Alföld címmel új lap indult meg a Vajdaságban. Híd, 1935/3; 
Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1919-1945). Újvidék, 1979; Kalapis Zoltán: Százötven éves 
sajtótörténetünk dátumai és fejezetei (1848-1998). Kézirat. 1998.





A lexikon nemcsak a helytörténet felhasználhatóságára szolgáltat példát: 
egyúttal útmutató lehet a további helytörténeti kutatásokhoz is. A lexikon
ban szereplő személyek életútjának állomásai adalékul szolgálhatnak egy- 
egy település történetéhez, művészeti életének megrajzolásához is. Renge
teg adatról van szó. Ennek szemléltetésére egy kis statisztika a lexikonból.

Helységek jegyzéke előfordulásuk gyakorisága szerint:
Szabadka kb. 4500
Újvidék kb .4000
Budapest kb. 1946
Zenta kb. 1000
Belgrád 870
Topolya 540
Szeged 470
Palics 410
Nagybecskerek 410
Zombor 350
Zágráb 340
Óbecse 270
Bácskossuthfalva/Ómoravica/Moravica 270
Magyarkanizsa 165
Temerin 155
Kishegyes 100
Ada 70
Horgos 50

A 402 szócikk közül több mint 300 személy a Vajdasághoz kötődik. 
Elhunyt művész (a megjelenés időpontjáig) 166, kortárs művész 236 sze
repel benne, ezek közül több mint 60 külföldön él vagy otthon és kül
földön is dolgozik, kiállít. Nem egyértelműen délvidéki, de valahogyan 
(ott született, hosszabb időt ott töltött, rokonsága ott élt, ott halt meg stb.) 
kötődik a Délvidékhez mintegy 40 művész.

A szócikkekben szereplő személyek egyes helységekhez való kötődése:

Szabadka község kb. 140 személy
Újvidék község kb. 100 személy
Tisza mente kb. 40 személy
Zenta község kb. 40 személy
Topolya község kb. 30 személy
Nagybecskerek község kb. 20 személy



Zombor község 
Temerin község 
Óbecse község

10 személy 
10 személy 

7 személy

A Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon eredeti koncepció szerint 
még tartalmazta volna a képzőművészeti intézményeket -  múzeumo
kat, galériákat, művésztelepeket, képzőművészeti egyesületeket, szer
vezeteket, csoportosulásokat (pl. Szabadkai Expresszionisták Független 
Csoportja) -  képzőművészeti díjakat vagy olyan díjakat, amelyeket kép
zőművészek is megkaptak (pl. Bodrogvári Ferenc-díj), továbbá könyv
kiadók képzőművészeti kiadványait (pl. Eletjel Kiadó képzőművészeti 
tevékenysége, kiadványai), mindazokat a lapokat, amelyekben valami
lyen rendszerességgel képzőművészetről írtak (mivel képzőművészeti 
lap soha sem jelent meg ezen a területen), és minden egyéb olyan anya
got (pl. figurális rajztanfolyam Szabadkán), amelynek bármilyen képző- 
művészeti vonatkozása van, illetve volt. Ez még több mint száz címszó 
lett volna, amely el is készült; hogy mégsem jelent meg, annak az volt 
a magyarázata, hogy mivel képzőművészeti összefoglaló munkánk sem 
jelent még meg, úgy gondoltam, a személyi szócikkek legyenek minél 
teljesebbek (egy lexikon szócikkhez viszonyítva és nem egy monográfi
ához), így a majdnem 700 oldalnyi terjedelmet már semmiképpen sem 
lehetett növelni, ezért a lexikon második része nem jelent meg.

Példaként részlet a Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon második 
részének címszójegyzékéből: Adai Faliszőnyeg-készítők Telepe (1960- 
1961), Alföld (Szabadka, 1935-1941) hetilap, Aracs (Szabadka, 2001-) folyó
irat, Art 90 Festőcsoport (1990-), Atelje' 61 (Újvidék, 1961-), Bácskai Hír
lap (1897. okt. 3.-1919. febr. vége; 1920. ápr. 1.-1921. febr. 12.) napilap, 
Bácsmegyei Napló (1903. jún. 16.-1919. jan. 17.; 1920. febr. 23.-1920. márc.; 
1920. aug. 24.-1930. márc. 26.-1941. ápr. 12.) napilap, Bácsország (Sza
badka, 1995-1997; 1998-), a Szabad Hét Nap melléklete, Bíró Miklós-díj 
(1978-), Bosch + Bosch Csoport (1969-1976), Bucka Gányó Művésztelep 
(Szabadka, 1991-), Családi Kör (Újvidék, 1990—) hetilap, Csurgói Művész
telep, Csurgói Ifjúsági Művésztelep (1967-2003), Délbácska (1920. dec.
12.-1929) napilap, Délvidéki Szépmíves Céh (1941. okt.-1944. szept.), 
Dévics Imre Kerámiai Művésztelep (Kishegyes, 1959-), Dolgozók (Újvi
dék, 1947. nov. 13.-1990. dec.) hetilap, Écskai Művésztelep (1956), Eletjel 
Kiadó (Szabadka, 1968-) képzőművészeti kiadványai, Ex Symposion (Vesz
prém, 1992-) folyóirat, Fórum Képzőművészet Díj (Újvidék, 1960-), Fórum 
Kiadó (Újvidék, 1957-) képzőművészeti kiadványai, Franzer Galéria (Sza
badka, 1980-2008), Gondolat (Misao-Myslenka-Gindul-Dumka) (Újvidék,





1975-1993) hetilap, Grafoprodukt Kiadó (Szabadka, 1992-) képzőművé
szeti kiadványai, 7 Nap (Újvidék, 1946. ápr. 5-től, Szabadka, 1953. márc. 
1.-1993. aug. 6.; 1994. szept. 21-től 2000. okt.) hetilap, kéthetenként meg
jelenő családi lap, Hét Nap (Szabadka, 2001. jan. 17.-) hetilap, Hétről-Hétre 
(Szabadka, 1934-1935) hetilap, Híd (Szabadka, 1934-1940, 1945; Újvidék, 
1947-) folyóirat, 9+1 Képzőművészeti Csoport (Ómoravica, 1978-), Létünk 
(1971—) folyóirat, Logos Kiadó (Tóthfalu, 1995-) képzőművészeti kiadvá
nyai, Ludasi Művésztelep (1999-), Kalangya (Szabadka, 1928-1932, Újvi
dék, 1932-1944) folyóirat, Képes Ifjúság (Újvidék, 1967—) hetilap, a Magyar 
Szó napilap melléklete, Képes Vasárnap (Szabadka, Újvidék, 1928-1930) 
hetilap, Képzőművészeti Levelező Iskola (KLI), a Magyar Szó napilap 
rovata, 9+1 Művésztelep (Ómoravica, 1978-), Magyar Szó (Újvidék, 1945. 
szept. 27.-) napilap, Muzslai Művésztelep (1973-1976), Nagyapáti Kukac 
Péter-díj (Topolya, 1973-), Óbecsei Művésztelep (1954-), Palicsi Ünnepi 
Játékok (1952), PEART festőcsoport (a Petőfi Sándor Magyar Művelő
dési Egyesület képzőművészeti szakosztálya) Újvidék, Percic-gyűjtemény 
(Szabadka), Q-csoport (1983-), Symposion (1993-) folyóirat, Szabad Hét 
Nap (Szabadka, 1994. aug. 4.-2000. okt.) hetilap, Szabadkai Képzőművé
szeti Találkozó (1962-), Szabadkai Képzőművészeti Találkozó Grafikai 
Műhelye (1982-), Szabadkai Városi Könyvtár Galériája és képzőművészeti 
gyűjteménye (1890—), Szabadkai Városi Múzeum (1892-), Temerini Alko
tóműhely és Képzőművészeti Tábor (Takt, 1976-), Topolyai Művésztelep 
(1953-), Új Hét Nap (Szabadka, 1993. nov. 5.-1994. júl.) hetilap, Új Kép (Sza
badka, 1997-) folyóirat, Új Symposion (Újvidék, 1965-1992) folyóirat, Újvi
déki Városi Múzeum (1954—), Üzenet (Szabadka, 1970-) folyóirat, Vajda
sági Múzeum (Újvidék, 1947-), Verseci Városi Múzeum (1882-), Zentai 
Művésztelep (1952-), Zentai Városi Múzeum (1946—), Zombori Városi 
Múzeum (1883-).

Az intézmények, művésztelepek leírása már több helyen is megjelent (a 
Kortárs Magyar Művészeti Lexikonban, de ebben csak az 1945 utáni anyag) 
és a Révai Új Lexikonban (amelybe eleve kevesebb hely jutott a képzőmű
vészetnek, mint egy szaklexikonban), de mindenhol kevesebb a címszó, 
mint amennyi ténylegesen van (mert minden ilyen lexikon csak egy bizo
nyos terjedelmet biztosíthatott egy-egy határon túli területnek), és a szó
cikkek csak a legalapvetőbb információkat tartalmazzák, holott előfordul
hat, hogy először jelenik meg szócikként, vagy egyáltalán kevés a hozzá
férhető információ egy-egy címszóról (csak lapokban, kis katalógusokban, 
szórólapokon található), ezért kellene részletesebben is írni róla.

Az alábbiakban a szócikkek egy olyan nagyobb csoportjából, a lapok
ból közlök mintacikket, ami talán azért érdekes, mert képzőművészettel



foglalkozó lapunk, folyóiratunk sohasem volt itt, a Délvidéken, képző- 
művészettel foglalkozó cikkekből, írásokból (amint azt a Délvidéki Magyar 
Képzőművészeti Lexikon bibliográfiái is igazolják) nagyon sok jelent meg. 
A sajtótörténetben kevésbé jártas kutatók, olvasók, érdeklődők eligazí
tására szolgálnak ezek a lapokról szóló szócikkek, amelyek az általános 
tudnivalók mellett elsősorban a képzőművészet szempontjából tekintik 
át a délvidéki napi és hetilapokat, valamint a folyóiratokat.

Mintacikk ebből az anyagból:
ALFÖLD (1935-1941): képes hetilap. Szabadkán jelent meg. Indult 

1935. febr. végén dátum nélkül, a 2. sz. dátuma 1935. márc. 2-9. Szerk. 
Hegedűs Béla, fel. szerk. Hirsch Dezső. A 43. számtól fel. szerk. és kiadó 
Víg Lajos, szerk. Farkas Frigyes. 1936-ban szerk. Hegedűs Béla, 1937 ele
jén fel. szerk. Fischer Imre, 1938-tól fel. szerk. Vad Lajos. A Fischer test
vérek nyomdájában készült. -  A lap képben és szövegben is elég sokat 
foglalkozott kül- és belpolitikai hírekkel, ismeretterjesztéssel, hírességek 
-  filmsztárok (pl. Greta Garbó, Chaplin) -  életével, közölt szépirodalmi 
szövegeket -  elbeszéléseket, verseket, időnként folytatásos regényt -, volt 
benne divat- és kozmetikai rovat, sportrovat, rádiósrovat, konyhaművé
szet, humor, keresztrejtvény és az indulástól részletes rádióműsor. A 28. 
sz.-tól Magiszter írta folytatásokban a XX. sz. világtörténelmét. Időn
ként bevonták az olvasókat is: képeket, történeteket kértek az olvasóktól. 
Szórakoztató pályázatokat, önismereti teszteket, ismerkedési, levelezési 
és házassági hirdetéseket is közölt a lap. 1936-tól új rovatok is indultak: 
többet foglalkozott a vajdasági kulturális eseményekkel, pl. Garay Béla 
rovata Műkedvelők -  a mi színészeink. A mi értékeink c. rovatban vajdasági 
írókról, művészekről írt. Több képzőművész szerepelt a rovatban: Oláh 
Sándor festőművész, Baranyi Károly és Baranyiné Markov Zlata szobrá
szok, Földi Ferenc szobrász, Farkas Béla festőművész és mások. A cím
lapon is gyakran képzőművészeti alkotás látható, pl. Balázs G. Árpád, 
Hangya András festőművészektől.

Képzőművészeti cikkek az Alföldből (válogatás): Oláh Sándor festő
művész (1936/1), Baranyi Károly és Baranyiné Markov Zlata (1936/3), A 
művész nem lesz, hanem születik. Földi Ferenc szobrász (1936/6), Balázs G. 
Árpád (1936/24), Szilágyi László és Csapó László bemutatkozása (1936/26), 
Almási Gábor egy munkásművész szobrai a kiállítás szenzációja (1936/26), 
Színek Hangya Bandi művészetében (1936/40), Márk Lajos Jugoszláviában tar
tózkodó festő (1936/41), Polgár Baba az újonnan felfedezett szuboticai festőte
hetség (1936/41), Kuluncsics Andor festőművész kiállítása (1936/51), Csapó 
Sándor: A szuboticai Magyar Olvasókör képzőművészeti kiállítása (1938. okt. 
28.).
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Képes levelezőlapok148

Magyarországon a képes levelezőlapok kiadása 1896-ban kezdődött. 
Addig főleg német és osztrák kiadók látták el Magyarországot képes 
levelezőlapokkal. A nyomdatechnika fejlődése, a sokszorosító eljárások 
térhódítása elősegítették a fényképek képeslapokká való elterjedést is.

1896-ban a Magyar Posta egy 32 lapból álló, ezredévi sorozattal indí
totta el a képes levelezőlapok kiadását, budapesti és történelmi (tájjel
legű) témákkal.

A képes levelezőlapok kiadásával és forgalmazásával többnyire 
könyvkiadók, könyv- és papírüzletek tulajdonosai, nyomdák és fotómű
helyek foglalkoztak, később kereskedők és trafikosok is csatlakoztak.

Egyes helyi kereskedők kereskedői megfontolásból rendeltek lapokat: 
általában a saját üzletük cégtáblájának, az üzlet bejáratának, a kirakat
nak, nemegyszer magának a tulajdonosnak vagy csak cégének a monog
ramjával jelzett lapokat bocsátottak forgalomba. Az ilyen lapok ma a 
„képeslappiacon” igen keresettek a gyűjtők és helytörténészek körében.

Régi és újabb kiadású képes levelezőlapok összehasonlításával lemér
hetjük a rohanó és változásokat hozó időt, hiszen régi lapokon a csene- 
vész fák (például a szabadkai gimnáziumnál), a macskaköves és sáros 
utcák (Zombori út, Szent Teréz Székesegyház előtt), ahol szemmel lát
ható és felmérhető a bekövetkezett változás.

Érdemes megfigyelni régi lapokon az öltözködést, vagy egy-egy tele
pülés központjában működő „emberpiacot" (szabadkai példa: egykor a 
központban levő Szentháromság-szobornál volt. A városháza délkeleti 
sarkánál is, a mai gyógyszertár előtt várták az emberek, hogy a gazdák 
felfogadják őket idénymunkára). A járművek fejlődése, az épületek vál
tozásai stb. nyomon követhetők, és az egykor volt valóságot adják vissza.

148 Irodalom -  Miskolc. Hermán Ottó Múzeum, 1994; Becherer Károly-Kovács And
rás: Üdvözlet Bajáról régi képes levelezőlapokon. Pulzus Kiadó, Baja, 1999; Dr. Raffai Judit: 
A szabadkai fényképészek története. Kézirat, 2002.
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Hirdetések.

Akik a képes levelezőlapok fénykorában kezdték el gyűjteni ezeket a 
lapokat, begyűjtött lapjaiknak albumokat rendeltek. Ezekből még akad 
itt-ott néhány.

A régi lapok fénykorát az első világháború végéig tartjuk számon. 
Időközben a gyűjtőszenvedély fellángolt a tehetősebb polgári családok 
körében, főleg a városokban. A képes levelezőlapok akkori gyűjtői köré
ben voltak, akik többezres gyűjteménnyel rendelkeztek. Sportkedvelők, 
sportolók Európa minden tájáról hódoltak ennek a szenvedélynek, mint
egy sportnak tekintették ezt a szórakozást. Bemutatkozó lapokat küld
tek egymásnak, polgármestereknek, neves embereknek, ismeretlenül is, 
hangsúlyozva, hogy válaszlapot kérnek. De csak kevés válaszkártyáról 
van tudomásunk (a lapok szövegét olvasva rájöhetünk). Sokan nem vet
ték komolyan ezeket a felkéréseket. (Emlékezzünk csak az 50-es és 60-as 
évekre, amikor ismert színészek címéhez hozzájutva, fényképet, aláírást 
kértünk tőlük, s vagy kaptunk, vagy nem).

Gyűjtői szemmel nézve, nagyobb értéket a kisebb helységek, az épüle
tek, utcák képei jelentik, mert ezekből kevesebb került forgalomba.



Amikor kitört a két világháború, a katonák és hozzátartozóik levelező
lapokat, tábori lapokat és levelezőlap nagyságban fényképeket küldtek 
egymásnak. Ezekből az időkből vannak a propaganda, irredenta képes 
levelezőlapok, mégpedig színesben, főleg a háborúk kezdetén, művé
szi rajzokkal. Harci jeleneteket ábrázoló, helyszínen készült fotók alap
ján készült lapok is forgalomba kerültek (sebesültek, lebombázott, fel
robbantott épületek, hidak, harci felszerelések, hadifogolytáborok stb.). 
Kevés maradt meg belőlük a rendszerváltások következtében.

Nemcsak ilyen jellegű lapok a gyűjtemények témái, sok minden más 
is, művészi alkotások, festmények reprodukciói, rajzolt képek neves és 
kevésbé ismert rajzolóktól (például Bozó aláírással), karácsonyi, húsvéti, 
születés- és névnapi jókívánságok virágokkal, állatok, szentképek, neves 
személyek képei stb. Utazásokról, kirándulásokról, vendégeskedések
ről, nyaralásokról, különféle ünnepekről és megemlékezésekről készült 
lapok is megtalálhatók a gyűjtőknél.

Gyűjtemények

Vannak gyűjtők, akik azt vallják, „az én házam az én váram”, azaz, 
csak a maga kedvére gyűjti a lapokat, nem szívesen enged betekintést 
másoknak a gyűjteményébe. Vannak, akik gyűjteményük egy-egy darab
jait szívesen nyilvánosság elé viszik, újságok, könyvek illusztrálására, 
rendelkezésre bocsátják, feltüntetve annak eredetét. Más gyűjtők gyűj
teményüket egy-egy tematikus kiállítás összeállítására fordítják. Ezek 
bemutatása Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában elterjedt. A 
nagyközönség számára is érdekesek az ilyen kiállítások.

Ne csak a képeket nézzük

A levelezőlapokon olvasható szöveg és a kézírás már első pillantásra 
sok mindent elárul a feladó (küldő) jelleméről.

A kézírás külön értéket képviselhet. Kiérezhető egyfajta intimitás (sze
relmes vallomások, fájdalom stb.). A kép hátlapja megannyi tájékoztató
val szolgál (kézírás, szövegtartalom, címzés, bélyeg és bélyegző, gyártók, 
fényképész, kiadó, forgalmazó stb.).

Említést érdemelnek a képes levelezőlapok változatai. Azokon a lapo
kon, amelyeket a múlt században, az 1900-as években adtak ki, megfi
gyelhetünk egy mozzanatot: ugyanaz a képes levelezőlap később vál



toztatásokkal került forgalomba, egyebek között azért, mert változott a 
kiadó tulajdonosa, az első megjelenéstől számítva a nyomdatechnika stb.

Fényképészek, mint képes levelezőlap-kiadók

A fényképészek voltak azok, akik megteremtették a lehetőségeket a 
képes levelezőlapok megjelentetésére. A fényképészek, akik közül sokan a 
korábbi arcképfestők közül kerültek ki, a festészetben alkalmazott beállításokat, 
zsánerképeket alkalmazták a fényképészetben is. -  olvasható dr. Raffai Judit 
Szabadkai fényképészek a 19. században és a 20. század elején című könyvé
ben.

A szabadkai fényképészszakma kialakulásának idejéből, az 1860-as 
évektől kezdve az 1880-as évek végéig kevés adatunk van. Szabadkán a 
hatvanas évektől kezdve készítettek fényképeket. Működő fényképész
üzletre utaló első adatunk 1862-ből származik, mely szerint Scheffer N. J. 
nevű fényképész dolgozott a Josef (Damjanich) utca 117. sz. alatti műter
mében. Erre az időszakra tehető Bottlik Márton „fényképíró" működése 
is a városban. Dr. Raffai Judit szerint a szabadkai fényképészet történe-



tének második korszaka az 1880-as évek végétől a XX. század elejéig eső 
korszakára esik. Az 1891 elején végzett népszámlálás adatai szerint az ipa
rosok és kereskedők címjegyzékében négy fényképész szerepelt. Nem kisebbek 
a nyomdászok, grafikusok érdemei sem. Valamennyien együttesen kor
dokumentumokat hagytak ránk. Sok esetben nem is tudjuk, kik voltak, 
mert a fényképészek neve nem, vagy ritkán van feltüntetve a képes leve
lezőlapokon, azonosításra szolgáló számozás is elvétve akad.

Divatba jött a régi levelezőlapok reprodukálása (új kiadása), ami dicsé
retes ugyan, de az eredetit semmiképpen nem pótolja, csupán helyette
sítheti.

Ma már kevesen gyűjtik a változatokat, ugyanis költséges.

Könyvek, kiadványok a képes levelezőlapokról

Tematikus gyűjtemények megjelentetése könyvben Magyarországon 
gyakorlat és nagy népszerűségnek örvend. Sok olyan helytörténeti kiad
vány van, amelyek egy-egy települést egykori képeslapokkal illusztrálva 
mutatnak be. A mai nyomdatechnikának köszönve olyan minőségben, 
hogy szinte vetekszenek az eredetivel, sőt majdnem azonosak vele. Az 
eredetit azonban nem helyettesíthetik.

Gyűj temény-kiállítások

A gyűjtők számára a nyilvánosság előtti megmutatkozás a kiállításo
kon való részvétel. Nálunk kevésbé elterjed, viszont Magyarországon, 
Horvátországban, Ausztriában stb. igen gyakoriak a különféle szintem 
megrendezett képes levelezőlap-kiállítások. Való igaz, hogy nem minden 
gyűjtő hajlandó közszemlére tenni gyűjteményét, különféle meggondo
lásból.

Aki vállalkozik rá, annak mindenek előtt meg kell határoznia, milyen 
témával kapcsolatosan végez válogatást, például barokk, reneszánsz, 
1956, Nándorfehérvár 1456-2006, tűzoltóság, világháború a képes levele
zőlapokon, karácsony, húsvét, állatok, települések stb. nem mellékes az 
esztétikai megoldás, a „tablók" kivitelezése.



VI. rész

M ák F e r e n c  

A történeti gondolkodás megújulása149 

Körültekintés és számvetés a mohácsi csata évfordulóján

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság éves tanácskozása meg
tartására a mai napnál, augusztus 29-nél alkalmasabb időpontot keresve 
sem találhatott volna. 1526-ban a Mohács környéki mezőn a hatalmi ere
jének csúcspontján lévő török birodalom seregével vívott végzetes ütkö
zetben szinte megsemmisült a középkori Magyarország királyi, nemesi 
és egyházi elitje, elpusztult a teljes hadereje, s ezzel együtt összeomlott a 
középkorban még virágzó, de a főúri pártharcok során végzetesen meg
gyengült és kivérzett, ám még mindig szuverén Magyar Királyság. Mo
hács mezején azonban ezen a napon végérvényesen eltűnt egy biroda
lom, amelynek emléke ugyan mindmáig elevenen él, nemzetünk legne
mesebb alakjainak gondolataiban az elkövetkező fél évezred során min
denkor a nagyság, a nemzeti dicsőség és a méltóság ragyogó korszaka
ként jelenik meg, a katasztrófa a magyar nemzet szempontjából mégis 
végzetesnek bizonyult. A Mohácsnál elveszett nemzeti szuverenitást a 
magyarságnak azóta sem sikerült visszaszereznie, a csodálatos fellángo
lások -  a Rákóczi szabadságharc, a reformkor, és az azt követő 1848-1849- 
es forradalom és szabadságharc, az 1956-os forradalom -  mind egy-egy 
kísérlet volt nemzeti önrendelkezésünk helyreállítására. Valamennyi 
reményteljesen induló, ugyanakkor gyászos kiteljesedést hozó próbál
kozás; bizonyság a nem-feladás heroizmusára, a Szent István-i ország 
önerejéből fakadó rangjának újrateremtésére tett szakadatlan kísérlete
ink kiapadhatatlan erejére.

És mégis, 1526. augusztus 29-én Mohácsnál, majd ezt követően 1541 
augusztusának utolsó napjaiban, Buda török kézre kerülésének pillana-

149 Zentán, 2009. augusztus 29-én, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezé
sében megrendezték a Vajdasági Magyar Helytörténészek IV. szemináriumát. A szerző, 
felkért előadóként megtartott előadásának szerkesztett változata.



taban -  valami végérvényesen elveszett a Kárpát-medencében. Nem csak 
a másfél évszázados nemzeti tetszhalál, nem csak az ezt követő bécsi 
udvar irányította újratelepítés száz esztendejének nemzetellenes lényege, 
de a nemzeti önrendelkezésért vívott fölkelések, lázadások és forradal
mak újabb évszázada is jelezte: kevés az egyéni jó szándék ahhoz, hogy 
a magyar nép újrateremtse a maga hazáját. Kevés volt Magyarország 
újrateremtéséhez a nemesi-főúri eltökéltség, kevés volt a polgári poli
tikai átgondoltság, és kevés a nemzeti tartalommal megtelt humánus 
elkötelezettség: az ország és a nemzet máig nem lelt elegendő erőt az 
újjászületésre. Majdnem egy évszázada, hogy a trianoni döntéssel Magyar- 
országot újra feldarabolták, s immár annak is két évtizede, hogy nem
zeti létezésünk kárpitja tovább foszlott, olyannyira, hogy a Kamcsatká- 
tól Ausztráliáig fellelhető szórványoktól eltekintve a magyar nemzet 
ma hét állam kisebbségeként kiszolgáltatottságban éli az életét. A nem
zetre mért török csapás következtében a Magyar Királyság peremvidé
két a szomszédos népek és etnikai közösségek kétségtelenül vitális cso
portjai fokozatosan megszállták, lassan meghódították és akaratuk alá 
kényszerítették, olyannyira, hogy mire a magyarság a saját nemzeti érde
keit megfogalmazhatta volna, a birodalom kétharmada elveszett. Az, 
hogy mi, a magyar történetírás elkötelezettjei ma Zentán a közösségünk 
sorsáról történő gondolkodás járható útjait keressük, az, hogy múltunk 
homályba veszett értékeit kutatjuk, s hogy a nemzeti önszerveződésnek 
a lehetőségeit és a közösségépítő törekvések értelmes formáit próbáljuk 
meglelni, az mind-mind a mohácsi vereség és a nyomában bekövetkezett 
országos méretű pusztulás következménye. Van tehát történelmi súlya 
és jelentősége annak, ha ma, a Csele-patak menti csata évfordulóján nem
zeti sorskérdéseinkről elmélkedünk.

Akik ma itt vagyunk, kivétel nélkül valamennyien mélyen átérezzük 
nemzeti közösségünk évszázados megvertségének tragédiáját. A törté
neti múltunk titkait faggató, fürkésző és a jelenségek értelmezési lehe
tőségeit kereső írástudók a túlélés reményének szikráit szeretnék kipat
tintani újkori kőkorszakaink egymásra záruló szikláinak nyomasztó 
súlyából. Hogy a Délvidéken nemzedékről-nemzedékre újra és újra kell 
otthont, templomot, iskolát, falut és várost építeni, az ugyancsak kiszol
gáltatottságunk mélységéről árulkodik. Szerencsésebb sorsú népek pol
gárai az ősök telkein felépítik a házat, amelyet az elkövetkező nemze
dékek tagjai a maguk örökségének tekintenek és társadalmat, kultúrát, 
gazdaságot építenek köré, dalokban éneklik meg a békéjét és a nyugal
mát, festményekben örökítik meg a kertjeik pazarló színeit. A Délvidé
ken évszázadok óta vályogvetéssel kezdődik a felnőtté válás, az otthon



teremtés korszaka. S mire az új otthonaink köré életet is teremtettünk 
volna, jöttek az idegen katonák, s ránk gyújtották a födelet -  fiaink, uno
káink kezdhettek mindent elölről. Legfeljebb egy-egy többnyire tisztá
zatlan eredetű népdal, vagy áhítatot parancsoló oltárkép patinája sejtet 
valamit az elsuhant századok folyamatáról és elfedett titkairól.

Minduntalan századok titkairól és homályba veszett tartalmáról 
beszélek, annak jeleként, hogy magam is úgy érzem: értelmezhetetlen 
világ vesz bennünket körül. Titkolt szépségek, eltakart csodák, elhallga
tott szenvedések sejtései térnek vissza hozzánk szakadatlanul. A Délvi
déken ma nagyon kevés magyar ember képes pontosan meghatározni, 
mi is köti őt voltaképpen a szülőföldjéhez? A megfogalmazások több
nyire homályosak és általánosságukban főleg emotív jellegűek: az, hogy 
itt születtem, hogy itt voltam gyerek, hogy itt élnek a hozzátartozóim, 
hogy itt jártam iskolába. De hogy mi a titka annak, hogy itt születtem, 
s hogy itt élnek a családom tagjai, annak felderítésére és értelmezésére 
kevés embernek van bátorsága. Mert a múltismeret -  meggyőződésem 
szerint -  elsősorban bátorság kérdése. A bennünket fegyelmező, tőlünk 
idegen ideológiákkal történő szembeszállás bátorságának az ügye.

Kilenc évtizede már annak, hogy kisebbségi sorsával a délvidéki 
magyarság a nemzeti kultúrája peremére szorult. Vagyonvesztés, egzisz
tenciális fenyegetettség, az anyanyelv használatának bürokratikus korlá
tozása, a hagyományaink ápolásának hatalmi úton történő visszaszorí
tása, a szervilizmus, a szolgaság és a lojalitás túldimenzionálásának meg
követelése állt szemben a szülőföld elhagyásának kényszerét is magával 
hozó nemzeti emlékezet makacs ápolásának szándékával. Messzemenően 
aránytalan erőviszonyok alakították a délvidéki magyarság mindennap
jait a királyi Jugoszlávia ország építő szándékának monarcho-fasiszta, 
a kommunista hatalom erőszakra épített sovinizmusa és az újjászülető 
állam sötét faji eredet-mítoszainak zűrzavaros valóságában. A délszláv 
állam megannyi politikai alakváltozata során voltak korszakok, ami
kor a településeink ősi magyar nevét sem használhattuk, s idegen népek 
politikai hősei és a köréjük rögtönzött mítoszok túldimenzionált ikon
jai adtak keretet az életünknek. Ahun mondák, a honfoglalás-kori regék, 
a Hunyadi-legendák és a szabadságharcaink nagy alakjainak történetei 
helyett részesei lehettünk apáink gyilkosai dicsőítésére rendezett folya
matos ünneplésnek. A délszláv állam kultúrsovinizmusa a népirtás rette
netes emlékével együtt egészen a közelmúltig keretet szabott a délvidéki 
magyarság létezésének.

Történelmünkről, magyarságunk megannyi szép és tragikus esemé
nyéről szabadon szólni csak a közelmúlt változásainak az eredménye



képpen lehet; csak a XX. század végén bekövetkezett kommunista hata
lomvesztés következtében fordulhattak a térség társadalmai a polgári 
demokrácia hagyományos értékei felé. Esetenként megmosolyogtató, 
máskor félelemmel tölti el az embert az a bizonytalanság, vagy elbiza
kodottság, ahogyan Kelet-Közép-Európa diktatúra alól felszabaduló 
nemzetei a maguk történelmét meglelni igyekeznek: faji mítoszoktól 
és továbbélő osztályelfogultságoktól fenyegetetten keresi a tisztességes 
szellem a maga támaszát és a túlélés stratégiáját.

A tisztességes szellem túlélési stratégiájának talán legfontosabb kel
léke a történelmi tisztánlátás, az, ami ellen egyébként minden diktatúra 
az évszázadok során oly elszántan küzdött, amelyben kiteljesedésének 
a legfőbb akadályát vélte látni. Az egyházszakadás történelmi realitása 
ellen megszületett az inkvizíció intézménye, a demokratikus jogállam 
polgári igényével szemben pedig létrejöttek a pártelitek hadseregeinek 
legkülönfélébb változatai: a bolsevizmustól a nácizmuson át az aparthei
dig és a fundamentalizmusokig, azon túl pedig a finánctőke megannyi 
rögösödési képződménye igyekszik megtenni mindent a terror fönntar
tása érdekében. Kant még az örök békéről álmodott, a modern kor társa
dalmai pedig vele szemben a bölcseleti idealizmus kritikájaként megte
remtették az örök háború állapotát.

S számunkra mégis ebben a helyzetben vált lehetővé a történelmi 
körültekintés, most adatott meg a históriai leltárkészítés nagy munká
jának a kiteljesítése. A helyzetünk kísértetiesen emlékeztet az elbukott 
szabadságharcot követő évtizedes Bach-korszak utáni nemzeti kon
szolidáció korára. 1860 után a forradalmi eszmékből kiábrándultán, a 
társadalom és az ország sorsának forradalmi úton történő megváltoz
tatásának hitét elveszítve a magyar arisztokraták legkiválóbbjainak egy 
csoportja -  Deák Ferenccel az élen -  a társadalmi építkezésnek egy hatá
rozottan békésebb, kiegyezéses módja mellett döntött: a nemzeti szuve
renitás és függetlenség megteremtésének intézményes-parlamentáris 
formáját választotta, abban bízva, hogy a fokozatosan megteremtett nem
zetgazdaság erejénél fogva biztos támasza lehet a politikai önrendelke
zésnek is. Mélyen hittek abban, hogy a hagyományosan erős magyar
ságtudat érdekérvényesítő nemzeti erővé transzponálható. Deák Ferenc, 
Kemény Zsigmond és Eötvös József felismerték: a magyar embernek 
akkor lesz köze a hazájához, akkor fogja Magyarországot a magáénak 
érezni, ha része lesz annak felépítésében, ha részvényese lesz a polgári 
demokráciának. S bár látták azt a kockázatot, amit a megálmodott polgári 
demokráciának a nemesi középosztály vezetésével (vagy csak aktív rész
vételével) történő megvalósítás bizonytalansága és esendősége teremt-



hét, mégis az önállóan birtokolható nemzeti erőforrásokra épített nem
zettudat bizonyult a számukra egyetlen olyan biztos pontnak, amelyre a 
jövendő modern Magyarországa felépíthető.

Ez volt Magyarországon bölcseleti (és nemzetfilozófiai) szempont
ból a pozitivizmus kora. Ez volt az a fél évszázad, amikor a történelmi 
tények újraértelmezésével, azok rendszerezésével, tapasztalati alapon 
történő minősítésével a kor legkiválóbb elméi megkíséreltek megalkotni 
a nemzet számára egy új értékrendet: megkíséreltek olyan nemzetstra
tégiát adni az országnak, amely a lakosság nagy részét az aktív történe
lem- és valóságformálás felszabadító élményével ajándékozta volna meg. 
A magyar birodalom jövőjéről volt szó, s az elbukott forradalom pusz
tító erőinek az emlékezetével -  amit az ország ellen forduló nemzetiségi 
közösségek ellenérdekeltsége jelentett -  az egyensúlykeresés nagy igye
kezetében a nemzete sorsáért személyében is felelős (állam)polgár alak
ját igyekeztek a középpontba állítani. Akkoriban nemzeti küldetése volt 
az írónak, a politikusnak, a birtokosnak, a tanítónak, a családapának, a 
vízépítő mérnöknek és a csizmadiának egyaránt, mert munkájukkal egy 
országot, a saját Magyarországukat építették. (Persze, ma már tudjuk, a 
pozitivista állambölcselet szándéka mögül éppen annak társadalmi elfo
gadottsága, legfőképpen pedig az őszinte hite hiányzott; a polgári jólét
ből kirekesztett milliók nehezen hitték el a „tiéd az ország, magadnak 
építed" disszonáns szólamot. Ez azonban a történelmi ténytisztelet-igé- 
nyének lényegén és jelentőségén mit sem változtat. Mert az ország igenis 
azé, aki a sajátjának érzi azt, és érte tenni mindenkor hajlandó.)

A felszabadultságának egy bizonyos fokán a délvidéki magyarság 
ma a ténytisztelet hasonló igényével fordul a történelmi múltja felé. His- 
torikumának hatalmas freskóján múltja minden színfoltjának a maga 
helyére kell kerülnie. A délvidéki magyar embernek történelmi kötődé
sei ismeretében éreznie kell, hogy hozzátartozik a szülőföldjéhez, alanyi 
jogon illeti meg őt az otthoniét érzése. Ezt a tájat apái is építették, min
den egyes felmenője megfizette annak az árát, hogy leendő ivadékai dél
vidéki otthonukat a sajátjuknak érezzék. A délvidéki magyar ember ma 
ugyan még a saját portáján is zsellér, de jussa többre jogosítja őt föl. A 
történészek feladata, hogy a teljes tényszerűségében mutassák meg neki 
a tájhoz való kötődésének tartalmi elemeit, s hogy egyszersmind újraé
pítsék azt a kultúrát, amelynek felszámolásával az elmúlt évszázadban a 
nemzeti létezés legkézenfekvőbb adottságaitól fosztották meg őt. A pozi
tivista gondolkodás nagy híve és egyben bírálója, Németh G. Béla muta
tott rá: „A történész feladata, hogy megértse és megértesse a történelmet, s ezál
tal biztosítsa a történeti eszmények kiválasztását, főleg pedig, hogy biztosítsa a



helyes tett, helyes erkölcs és gondolat megalkotását és vállalását." A történés/ 
feladatának a nemzeti sorskérdések megfogalmazása pillanatában van 
igazi súlya. A közösség sorsa iránt elkötelezett történész nem teheti meg, 
hogy ne a kor legmagasabb gondolati szintjén szemlélje és értse meg a 
történelmet, s hogy munkája során ne a megértett történelem jegyében 
cselekedjen. Egy-egy kor egy-egy nemzedékének a történelemmel kap
csolatban szégyenérzetet egyedül akkor kell éreznie, ha nem a tény tisz
telet legmagasabb elvárásainak megfelelően jár el.

A helytörténetírás jelentőségéről

Nemzeti történetírásunk XIX. század végi és XX. század eleji nagy tel
jesítményét követően 1920 után nyoma sem maradt a Délvidéken a tudo
mány művelőinek, Szentkláray Jenő, Iványi István és a Dudás testvérek 
ténykedésének -  az ismert okokból eredően -  nem akadt követője. Hiva
talosan elismert történeti kutatás ma sem működik e tájon, távol vagyunk 
még attól, hogy a hungarológia a mi vidékünkön is a tudományos tartal
mának megfelelő intézményes formát kapjon. Pedig nélküle elképzelhe
tetlen a közösségteremtés sikere. Azt, hogy a magyar ember nem ideig
lenes lakója, átutazó vendége a Bácska, a Bánság és a Drávaszög vidé
kének, csak a történelmi tények ismerete bizonyíthatja a megfelelő súly- 
lyal. Koncsol László, a Csallóköz történelmi örökségének jeles kutatója 
az 1990-es évek közepén azzal a szándékkal indította útjára a Csalló
közi Kiskönyvtár című történelmi könyvsorozatát, hogy a tények meg
ismertetésével öntudatában erősítse meg a Csallóköz elbizonytalano
dott magyarságát. Az elmúlt másfél évtized során három tucatnál is több 
elfeledett, elkallódott, eltitkolt és eltagadott munka megjelentetésével 
mutatta meg a táj magyar értékeit, s keltette újra életre a történetkutatás 
iránti közösségi igényt.

A délvidéki magyar történetírás mindezzel még adósa a közösségének. 
Vagy talán mégsem egészen; hiszen az elmúlt két évtized a mi tájainkon 
is gazdagon ontotta a helytörténeti munkákat, a szülőföldünk értékeit 
újra fölfedező tanulmányokat és monográfiákat. Nekünk azonban még 
a szakma becsületéért, megbecsüléséért is meg kell küzdenünk. A kom
munista hatalom ugyanis, amit képtelen volt felszámolni és eltüntetni, 
azt megpróbálta lebecsülni és eljelentékteleníteni. Akik a nem létező tör
ténetírás helyett a helytörténet szintjén igyekeztek felépíteni a magyar
ságunk történeti emlékezetét, azok a hatalom szemében azonmód meg
mosolyogni való, hiteltelen embereknek bizonyultak. Ezért indult az



1980-as évek közepén sajtókampány az újratelepítésük 200. évforduló
járól megemlékezni készülő magyar falvak művelődési egyesületei, jeles 
tanítói és kimagasló egyházi személyiségei ellen. Történelmi súlyú igaz
ságok kimondására hét évtizeden át nem volt mód a Délvidéken. Nem
zettársainknak hét évtizeden át nem volt alkalmuk megkeresni, feltárni 
és visszaszerezni népünk történelmi emlékezetének maradandó értékeit.

Nemzeti történetírásunk is hasonló jelenségekkel küzdött: az akadé- 
miailag hitelesített marxista dialektikus-materialista történelemszemlé
let osztályjellege nem adott helyet a szektás polgári elhajlásnak minősí
tett -  de egy Mályusz Elemér nevével korábban már hitelesített - , a honis
mereti mozgalom jegyében újjászülető helytörténetírásnak. Ezzel a hiva
talos történetírás azt tagadta meg, amiből voltaképpen ő maga is élt; elvi
tatta a helyi értékek feltárásának jelentőségét, azoknak a múltbeli helyi 
társadalmi, kulturális és gazdasági tényeknek (a közösségek legjellem
zőbb életmegnyilvánulásainak) hasznos voltát kérdőjelezve meg, ame
lyekből maga is építkezni volt hivatott.

Szakály Ferenc, a hódoltságkori magyar történelem legismertebb és 
legtekintélyesebb kutatóinak egyike, a korai magyar polgárosodás körül
ményeit elemző Mezőváros és reformáció című tanulmánykötete bevezető
jében kiemelte: megítélése szerint a megfelelő színvonalon művelt hely
történetírás semmivel sem pótolható forráskutatást végezhet a szinteti
záló történetírás számára. A közösség társadalmi alapszerveződéseinek 
szintjén a település, a falu, a város életében még együtt vannak azok a 
gazdasági, művelődési, egyházi -  egyszóval a népéleti -  történések és 
jelenségek, amelyek az élet egészét alkotják, ám amelyek a történetírás 
„szakosodásának" következtében a tudományos „szemlélődésen belül" 
elszakadnak és beláthatatlan távolságra kerülnek egymástól. A hitelt 
érdemlő, ténytiszteletre épülő „helytörténetírás olyan kontrollbázisként szol
gálhat, amelyen a nemzetközi divatoknak erősen kitett -  némelykor egyenest azok 
csapdájában vergődő -  nemzeti diszciplínák időről időre ellenőrizhetik, nem sza
kadtak-e el a minden általánosítás és összevetés alapját adó lokális "
-  írta a jeles történész. Majd hozzátette: „Keservesen tapasztaltuk ugyanis, 
hogy ezeket az életmegnyilvánulásként egykor oly szépen illeszkedő szférákat, 
kutatási területté válván, ma falak választják el egymástól, amelyeken nemcsak 
átjárás, de szinte már átlátás sincs, sőt mintha ennek igénye is szűnőben volna. 
A helyi szintű kutatások eredményeinek elfogadásával Szakály Ferenc 
a protestáns prédikátorok alakja mögé a „helytörténetírásra jellemző rész
letezéssel és akribával" igyekezett felrajzolni a XVI. század magyar városi 
társadalmának legjellemzőbb életmegnyilvánulásait. Az eredmény szá
mos, a feledés homályába eltemetett, de a XVI. században még nagyon



is nagyreményű város és mezőváros újra fölfedezése, s az összkép és a 
várostipológia határozott „színesedése" lett.

Az 1990-es évek elején döntő mértékben úttörő vállalkozásnak tekin
tető történelmi igényű, településszinten jelentkező társadalomrajz mél
tán lelhet követőkre a délvidéki magyar helytörténetírásban is. Annál 
is inkább, mert a helyi tény- és okszerűség invokálta következetesség a 
pozitivizmusnak azt az igazi mivoltát idézi meg, amely a XIX. század 
második felében a társadalom szintjén újította meg múlt és jelen kölcsö
nös determinizmusának lényegét. A társadalom alapsejtjeit képező mik
roközösségek életét meghatározó, öröklött értékek a jelen társadalmi 
értékeit is döntően befolyásolják. A közösség önmagával szembeni igé
nyessége egyszerre jelenik meg múlt értékeinek megbecsülése és a jelen 
valóságának megnemesítése tekintetében. Ezért lesz a helytörténetírás 
legnemesebb változata egyszerre tényfeltáró és értékteremtő gesztus.

Ha körültekintek a Kárpát-medence magyar közösségeinek műhelye
iben, örömmel tapasztalom, hogy a történeti érdeklődésről tanúskodó 
helytörténetírás az erdélyi gyakorlat mellett nálunk bomlott ki a legválto
zatosabb, legsokrétűbb formában. Mi több, nálunk a helytörténeti érdek
lődés megtalálta eredeti -  a népélet egészét megmutató (vagy feltárni 
igyekvő) -  formáját, azt, ahogyan az a klasszikus eredetijében, a reform
kor ország fölfedező törekvéseiben, majd az 1930-as években Mályusz 
Elemér műveiben megmutatkozott. Ennek magyarázatát az 1990-es 
évek tragikus eseményeiben látom. Az egykori Jugoszlávia véres hábo
rúk közepette történt összeomlásának rémülete a létezés nagy kérdése
ivel történő szembesülés korát hozta el a délvidéki magyarság számára 
is. A szabadcsapatok és a félkatonai alakulatok korlátlan tobzódása, a 
kényszermozgósítás, az egzisztenciális fenyegetettség, az erőszakkal 
szembeni kiszolgáltatottság érzése számvetésre késztette a mi népünket 
is. írástudóink kiválóságai ekkor tekintettek szét először féltő gonddal 
a maguk háza táján és a szülőföldön, ekkor készültek az első számve
tések arról, hogy mit is kell félteni, mi az a kincs, amit történeti öröksé
günk részeként kötetekbe, művekbe kell menteni. Amikor a menekültek 
százezres áradata zúdult a vidékünkre, fenyegetővé vált a veszély, hogy 
a magyar Délvidék végérvényesen eltűnik -  emléket kellett hát állítani a 
magyar életnek ezen a táján. így született újjá az idők sodrában, az önma
gunkról, sorsunkról történő gondolkodás nyomán a népélet megnyilat
kozásait számba vevő helyi történeti irodalom, a helytörténetírás.

Az újjászülető történeti kutatásnak azonban szükségesnek véltem 
medret és irányt adni, ne váljon a múltunk feltárásának folyamata part
talanná és szabályozatlanná. Ezért véltem úgy, hogy hasznos lenne átte



kinteni azt a hatalmas örökséget, amelyet az előttünk járó nemzedékek 
reánk hagytak. így született meg A délvidéki magyarság válogatott történeti 
és honismereti bibliográfiája című munkám ötlete, amely azután két évti
zed kutatásait foglalta magába. A közel nyolcezer címszó a számomra 
kellő súllyal bizonyította, hogy a magyar Délvidék szellemi és kulturális 
értékek tekintetében méltán sorakozhat föl az egykorvolt magyar biro
dalom sokszínű régióinak sorában. Papok, tanítók, állami hivatalnokok, 
írók és vízépítő mérnökök, nyomdászok és lapalapítók, hitszónokok és 
tájképfestők, történetírók és vasútépítők rakták egymás mellé az életmű
veket, hogy Szent István államának történelmi alvidékén is megalkossák 
az emberi élhez méltó kultúrtájat.

Munkám ugyanakkor azt is megmutatta, történetírásunk feladatainak 
meghatározásához nélkülözhetetlen az alapozást jelentő forráskutatások 
elvégzése. Bibliográfiák, repertóriumok, kronológiák és életrajzi katasz
terek létrehozása és megalkotása nélkül elképzelhetetlen annak a törté
nelmi ismeretanyagnak a felépítése, amelyet egyébként is többszörösen 
eltakar a múlt homálya. A délvidéki magyar nemzeti kataszternek egy 
remélt intézményes formája nélkül továbbra is gazdátlan marad -  s mint 
olyan, magánemberek ügyévé válik -  a történetírói szándék. A levéltári 
anyag mellett múltismeretünk legfontosabb forrását a ma még teljes mér
tékben áttekinthetetlen sajtóhíradások jelentik. Ennek feltárása, regiszt
rálása és rendszerbe foglalása nélkül már regionális szinten is elképzel
hetetlen a historikum szintézisének megalkotása. Hogy példával is éljek: 
a máig eleven tévhit szerint a Délvidék magyarságának a XIX. század
ban nem volt irodalma, „gyanús" irodalmi kisérletek is csak a XX. század 
első éveiben jelentkeztek. (A délvidéki irodalmat is Budapesten írták -  
szólt a tetszetős megállapítás.) Ezzel szemben az igazság az, hogy az iro
dalom a sajtó megjelenésével egy időben, az 1870-es években egyszerre 
jelentkezett Szabadkán, Zomborban, Zentán és Nagybecskereken -  leg
feljebb csak több évtizedes késéssel szerveződött köréje az irodalmi élet 
is. S ahogyan ezzel a kérdéssel a korabeli lapok foglalkoztak -  nos, az 
már maga is irodalom, és persze mindez együtt a közösségünk önmagá
ról való gondolkodásának igazi, szép története.

A bibliográfiával elsődleges szándékom volt a történeti forráskuta
tások ismételt megalapítása. Munkám az első körültekintés során tapasz
talt állapotokat mutatja, azt, ami a történetírónak ma a rendelkezésére 
áll. Van azonban a történeti irodalomnak egy mélyebb rétege is, a vonat
kozó irodalom, amely a történeti munkák jegyzetanyagában rejlik -  erre 
jó példa a hódoltság koráról szóló örvendetesen gazdag és egyre gyara
podó történeti irodalmának szinte kimeríthetetlen hivatkozásanyagában



található adatmennyiség, melynek rendszerbe foglalása ugyancsak a bib
liográfus feladata kell, hogy legyen.

A történeti kutatások megalapozásához szintén nélkülözhetetlen
nek vélem az életrajzi kataszter létrehozását. Erezte ennek szükségessé
gét Kalapis Zoltán is, amikor megalkotta nagy művét, a háromkötetes 
Életrajzi kalauzát, ami kétségtelenül kiváló alapozásnak tekinthető. Ebbe 
azonban nem, vagy csak alkalomszerűen -  a források megjelölése nélkül 
-  épült bele a délvidéki sajtó óriási adategyüttese. A hiány pótlása ugyan
csak égető feladataink sorába tartozik.

Magam is azok közé tartozom, akik minden adódó alkalommal hang
súlyozzák a múltunk szerves részének tekintett, irodalmon kívüli forrá
sok, az „illusztratív anyag" -  a metszetek, a fényképek és a képes levele
zőlapok -  helytörténeti jelentőségét. Múltunk kellő módon nem megbe
csült dokumentumai ezek, érdemes őket a legféltettebb forrásaink sorá
ban számon tartani. Az elkészülő regiszterek nyilvántartása is egy leendő 
hungarológiai intézet központi gyűjteményében képzelhető el.

Mai találkozónk a közös gondolkodás első nagy fóruma, s én óriási 
eredménynek vélem, hogy az önszerveződés tekintetében eddig eljutot
tunk. Mostantól kezdve közös céljaink és szándékaink már összehangol
hatok, megtervezhető a közös munka. Az a tény, hogy a történeti gon
dolkodásnak végre fórumot teremtettünk, engem határtalan optimiz
mussal tölt el. Ha meglesz bennünk a kellő igényesség és a megingatha
tatlan kitartás, a megszülető műveinkkel visszaadhatjuk közösségünk
nek azt a magabiztosságot, amit csak a történelmi tudat elmélyüléséből 
fakadó önismeret és önbizalom teremthet meg. Mert a szülőföldünk elvi- 
tathatatlanul a miénk, joggal követelünk magunknak -  ötszáz, meg újabb 
ötszáz év emlékezetével a birtokunkban -  a gazdához méltó életet.

*  *
S/UMO'ó



A Bácsország 
Vajdasági Honismereti Szemle újraszületése

A második korszak150
(Részlet)

1995.

Egy olyan lap megjelentetésének a gondolata, mint a Bácsország, baráti 
társaságban többünkben felvetődött és megfogalmazódott, konkrét for
mát azonban, szinte spontánul, csak 1995. március közepén öltött.

Majdnem 90 év után ekkor támadt fel, vette kezdetét a második kor
szaka.

A szabadkai Városi Múzeumban szinte naponta megfordultunk Sze
keres László (1931-1997)151 munkahelyén, amit Kuckónak neveztünk el. 
Sok más téma mellett, szinte mindig visszatértünk egy olyan lap meg
jelentetésének a szükségességére, amiben a régmúltat „hoznánk elő", 
idéznénk fel, elsősorban a történelem, a régészet, a néprajz vonatkozásá
ban, de a levéltárban levő fontosabb dokumentumok közzétételétől sem 
tekintenénk el, értékes anyaggal rendelkezik ugyanis a szabadkai Törté
nelmi Levéltár -  meg más vajdasági levéltárak is sok szempontból fon
tos lenne, hogy ezek napvilágra kerüljenek, könnyebben hozzáférhetők 
legyenek, igénybe vehessék az érdeklődők.

1995. május 16-án szintén a „Kuckóban" jöttünk össze. Szekeres Lász
lón kívül ott volt Ricz Péter régész, Magyar László (1937-1998)152 levél-

150 Jegyzőkönyvi összefoglalóval 1995-től 1997-el bezárólag.
151 Régész, az elemi iskolát és a gimnáziumot Szabadkán, egyetemi tanulmányait 

Ljubljanában (Szlovénia) végezte. 1957 óta haláláig a szabadkai Városi Múzeumban 
dolgozott, egy ideig igazgató is volt. Jelentős régészeti ásatásokat vezetett Eszak-Bács- 
kában, külföldi kutatómunkában is részt vett. Sokat publikált lapokban, folyóiratokban, 
könyvei jelentek meg.

152 Az elemit Hajdújáráson, a gimnáziumot Szabadkán végezte el, Belgrádban 
szerzett némettanári oklevelet. Egy ideig tanított, majd 1975-ben, a levéltárba került 
Várostörténeti kutatásai során jelentős eredményeket mutatott fel, folyamatosan pub
likált.



táros, Lalia Gábor (1951-2008)153 levéltáros és Szabó József. Ekkor kristá
lyosodott ki, és fogalmazódott meg végérvényesen a lap megjelentetésé
nek szükségessége, körvonalazódott arculata. Magyar László volt, aki a 
Bácsország címet javasolta, amivel valamennyien egyetértettünk, ezért őt 
bíztuk meg, hogy a május első csütörtökére tervezett lap próbaszámába 
megírja a vezércikket, ebben fejtse ki, miért tartjuk és vállaljuk lapelő
dünknek, a század elején Csillag (Stern) Károly154 (1862-1938) szerkeszté
sében ugyanilyen címmel megjelent lapot. Szekeres Lászlót (1931-1997), 
mint rangidőst, Magyar László javasolta felelős szerkesztőnek, amit egy 
emberként támogattunk. Megbíztuk, hogy a Szabad Hét Nap szerkesztő
ségénél „tapogatódzon", vállalná-e a lap minden hónap első számában 
mellékletként megjelentetni a Bácsországot. Dudás Károly főszerkesztő 
és Biacsi Antal, a Pannon Press igazgatója, felismerve a kezdeményezés 
jelentőségét és egy ilyen lap fontosságát, támogatták az elképzelést, vál
lalták a szerkesztés technikai részével járó munkát. Hozzáfoghattunk a 
próbaszám155 összeállításához. A szerkesztéssel és az olvasószerkesztői 
munkával Szabó Józsefet bízták meg.

Fontosnak és szükségesnek tartottuk, hogy az „alapítókon" kívül a 
szerkesztőbizottság tagja legyen még Dévaváriné Beszédes Valéria nép
rajzkutató, dr. Czékus Géza biológus-antropológus és Tolnai Ottó író. 
Sikerült megnyerni őket az ügynek, s hét tagja lett a szerkesztőbizottság
nak, amely 1995 folyamán szinte minden hónapban legalább egyszer -  
összesen hét alkalommal -  összeült és a legidőszerűbb kérdéseket vitatta 
meg. Például a Bácsország égisze alatt a honismereti táborozás megszer-

153 A szabadkai tanítóképző befejezése után földrajztanári oklevelet szerzett 1985- 
ben, majd egy ideig tanított, később a szabadkai Történelmi Levéltár munkatársa lett, 
s elsősorban gazdaságtörténelmi kutatásokat végzett, ilyen jellegű írásokkal jelent meg 
kötete is az Életjel kiadásában (Gazdaságtörténeti pillanatképek Eszak-Bácskából, 2001).

154 Költő, színműíró, ügyvéd. A Szabadkai Hírlap, a Bácskai Napló, a Bácsmegyei Napló 
felelős szerkesztője, a Bácsország alapítója, felelős (1904-1905), majd megszűnéséig fő- 
szerkesztője (1905-1906). A Zombor és Vidékét és a szegedi Közvéleményt is szerkesztet
te, 1910-ig,. Húsz éven át munkatársa volt a Bolond Istók élclapnak. A Sátán útja c. szín
művét Madách: Az ember tragédiája ihlette, amit Szabadkán 1899-ben bemutattak. A 
darab egy jelenetét (Szocializmus) rendőri beavatkozásra kihagyták, de a második elő
adásban színre került. A búrok Szabadkán c. egyfelvonásos vígjátéka is bemutatásra ke
rült Szabadkán, 1900 elején. A vörös május színművét a budapesti Park Színház mutatta 
be, 1906-ban. Versei, humoros tárcái, jogi vonatkozású szakcikkei jelentek meg, lapok
ban és kötetben.

1551995 május 4-én jelent meg. A lap első száma 1995. június 8-án került ki a nyom
dából. Attól kezdve minden hónap első csütörtökén kézhez kaphatta az olvasó. Pél
dányszáma meghaladta a tízezret.



A Bácsország szerkesztőségének tagjai és a lap barátainak találkozója Szekeres László hétvégi
házának kertjében (1996. május 4.)

vezését a Ludasi-tó partján; a dr. Vajda Gábor (1945-2008)156 irodalomtör
ténész vezette Szabad Líceumon való bemutatkozásra való előkészülete
ket stb. Ebben az évben, a próbaszámmal együtt nyolc alkalommal jelent 
meg a Bácsország. (Lásd a lap I. évfolyamának számait és az Összefoglalót 
az 1/96 számban.)

Feljegyzések a szerkesztőbizottság üléseiről

1995. december 7.

(•••)
A szerkesztőbizottság ülésén három fontos döntést hoztunk:
a) a jövőben rendszeresen vezetni kell a kapcsolatos

dokumentációt, amit tartós megőrzésre el kell helyezni a szabadkai Tör
ténelmi Levéltárban;

156 Az általános iskolát Bácsfeketehegyen, a vegyészeti technikumot Szabadkán vé
gezte el, majd Újvidéken szerzett magyartanári oklevelet, ugyanitt doktorált 1981-ben. 
Miután Szabadkára került, a Városi Könyvtár tudományos munkatársa lett, s főszer
kesztője az Aracs c. folyóiratnak. Igen jelentős az irodalmi munkássága. Számos elisme
résben részesült.



b) a Bácsország 1995. évi számaiból három komplettet be kell köttetni. 
(A munkát Schock Gábor könyvkötészete végezte el.) Egyet Göncz Árpád, 
a Magyar Köztársaság elnöke kap, aki Szabadkára látogat és részt vesz 
a felújított Népkör megnyitóján, egyet pedig átadunk Kasza Józsefnek, 
Szabadka polgármesterének, aki december 22-én fogadja a Bácsország 
szerkesztőbizottságának tagjait (erről tudomást szerezve Biacsi Antal, a 
Pannon Press igazgatója megjegyezte, hogy a szabadkai szerkesztőségek 
közül csak a Bácsország tagjait fogadta a polgármester, aki egyébként elé
gedetten szólt a lapról), egy példány pedig megmarad a szerkesztőség
nek;

c) Ricz Péter kifejtette, hogy a Bácsország tartós pénzelésére megoldást 
kell találni. Indítványozta: Szekeres László járjon utána, van-e lehetőség 
szegedi székhellyel Bácsország-alapítványt létrehozni.

1.
1996. január 17.
A szerkesztőbizottság 12 órakor kezdődött ülésén, a decemberben 

megjelent lap elemzése során szóba került, hogy egyes írások színvonala 
nem kielégítő, sok a folytatásos cikk (Ricz Péter); kevés a kép, az illuszt
ráció (Beszédes Valéria). Szabó József szerint egyes kérdéseket szinte 
lehetetlen 3-3,5 gépelt oldalon kifejteniük a szerzőknek, ezért van szük
ség a folytatásos közlésre. Döntés: legfeljebb három folytatásban közlünk 
írásokat, s csak kivételes esetben tekintünk el ettől.

A pénzügyi kérdések is napirendre kerültek. A vállalkozókat kellene 
megkeresni, hogy nyújtsanak anyagi segítséget a Bácsországnak (Beszé
des Valéria); a Soros Alapítványhoz157 és az Illyés Közalapítványhoz158 
kell fordulni pénzügyi támogatásért (Ricz Péter).

A készülő februári számmal kapcsolatban hozott döntés: a
millecentenárium évében vagyunk, ezért minden számban legalább egy 
ilyen jellegű írást közöljünk. Az Árpád-házi királyokról szóló sorozatot 
Ricz Péter írja.

157 Soros György magyar származású amerikai üzletember közcélú magánalapítvá
nya, amely több mint ötven országra terjed ki, 1979-ben jött létre, azzal a céllal, hogy a 
kultúra mellett elsősorban oktatási és szociális programokat támogasson, segítve a civil 
szféra erősödését és a hátrányos helyzetű csoportokat.

158 Illyés Gyula (1902-1983) költőről, íróról elnevezett alapítvány, amelyet a Magyar 
Köztársaság kormánya hozott létre (1990) az országhatáron túl élő magyar közösségek 
és a szórványmagyarság támogatására. 2007-ben megszűnt, a feladatot az újonnan ala
kult Szülőföld Alap vette át.



1996. február 1.
A szerkesztőbizottság 12 órakor kezdődött ülésén 
jelen van: Szekeres László, dr. Czékus Géza, Lalia Gábor, Magyar 

László, Ricz Péter, Szabó József és Tolnai Ottó.
Az éppen aznap megjelent lappal kapcsolatban nem volt megjegyzés. 
Ismét szóba került, hogy pályázni kell a Soros Alapítványnál.

3.
1996. február 16.
A szerkesztőbizottság 12 órakor kezdődött ülésén 
jelen van: Szekeres László, Beszédes Valéria, dr. Czékus Géza, Lalia 

Gábor, Ricz Péter és Szabó József.
A márciusi szám kéziratairól (Szabó József) és a tiszteletdíjakról (Sze

keres László) volt szó. Ez utóbbival kapcsolatban elhangzott: a Bácsország 
megjelenését követően két-három napon belül a Szabad Nap admi
nisztrációjának eljuttatjuk a tiszteletdíj-listát. Sajnos, késnek a kifizeté
sekkel. Emiatt kellemetlen egyes szerzőtől kéziratot kérni (Szabó József). 
A tiszteletdíj-tarifát módosítani kell (Szekeres László).

4.
1996. április 12.

A 12 órakor kezdődött szerkesztőbizottsági ülésen 
jelen van: Szekeres László, Beszédes Valéria, Lalia Gábor, Magyar 

László, Ricz Péter és Szabó József.
Napirend:
-  az áprilisi lap elemzése (különösebb észrevétel nélkül);
-  beadvány az Illyés Közalapítványhoz (nyomdai költségekre 12 x 

9000 dinár kellene);
-  tiszteletdíjak (odahatni, hogy a kifizetésekkel ne késsen a Szabad Hét 

Nap. Ha nem fizetünk rendszeresen, elveszítjük munkatársainkat, amire 
már van példa).

5.
1996. április 29.
A szerkesztőbizottság 12 órakor megtartott ülésén 
jelen volt: Szekeres László, Beszédes Valéria, Magyar László, Ricz 

Péter és Szabó József.



Szekeres László beszámolt a Bácsország-alapítvány ügyében folytatott 
tárgyalásairól. Dr. Ványa Éva Szeged alpolgármestere egyetértett a kez
deményezéssel és az erkölcsi támogatáson túl anyagi segítséget is ígért. 
Az ezzel kapcsolatos adminisztratív munkát Tóth László jegyző, a sze
gedi önkormányzat képviselője vállalta. A kuratóriumban hajlandók tag
ságot vállalni dr. Blazovich László történész, a Csongrád Megyei Levéltár 
igazgatója, egyetemi magántanár, Horváth Ferenc régész, dr. Ilia Mihály, 
a szegedi József Attila Tudományegyetem Magyar Tanszékének tanára. 
A kuratórium tagja lenne még Szekeres László régész és Ricz Péter régész 
Szabadkáról.

Szó volt a Bácsország megjelenésének egyéves évfordulójáról. Siker
ként könyvelhető el, hogy az állandó pénzügyi gondok ellenére rendsze
resen megjelent a lap a megszabott terjedelemben, és az olvasók körében 
kedvező visszhangra talált -  itthon és külföldön egyaránt. Ezúttal is bebi
zonyosodott: senki sem próféta a saját hazájában. Külföldön nagyobb saj
tóvisszhangja volt, és van a lapnak, mint itthon. Az Ausztráliában meg
jelenő Magyar Elet c. hetilap egyik számában majdnem teljes oldalt szen
telt a Bácsországnak, itthon eddig egy szó nem sok, még annyit sem
említettek róla. Az Újvidéken megjelenő Magyar Szó napilapban is csak 
a szombatonként megjelenő Kilátó mellékletben közzétett Bácsország- 
beharangozó (tartalomismertető) látott napvilágot. A szerkesztőbizott
ság elfogadta Szekeres László ajánlatát, hogy ünnepeljük meg a lap meg
jelenésének egyéves évfordulóját, éspedig kelebiai hétvégi házának kert
jében, s erre hívjunk vendégeket is.

6.
1996. május 4.
Reggel 8 órától egész napos piknik Kelebián, Szekeres László hétvégi 

házának kertjében. A szerkesztőbizottságból
jelen van: Szekeres László, Beszédes Valéria, Lalia Gábor, Magyar 

László, Ricz Péter és Szabó József.
A meghívott vendégek közül többek között: Siflis Zoltán, Szabadka 

önkormányzatának művelődési tanácsosa, Kanizsáról: Bacskulin Ist
ván polgármester és Dobos János (1935-1998)159, a végrehajtó bizottság

159 Történész, levéltáros, pedagógus. Az általános iskolát Kanizsán, a gimnáziumot 
Zentán végezte, történészoklevelet Zágrábban szerzett. A pedagógusi pályáról került 
1979-ben a levéltári munkakörbe, Zentán volt az intézmény igazgatója is, majd a sza
badkai Történelmi Levéltár tanácsosa lett. Főszerkesztője volt Kanizsa monográfiájá
nak.



elnöke (levéltáros), továbbá Dudás Károly, a Szabad Nap főszerkesz
tője és a szerkesztőség több tagja, Biacsi Antal, a Pannon Press igazgatója, 
Dévavári Zoltán (1928-2007)160, az Üzenet folyóirat szerkesztője és mások 
(lásd M. Megyeri Pál fotóját). A Lalia Gábor főzte paprikás és a Szekeres 
László által biztosított ital, a bor, csak fokozta az egyébként jó hangula
tot. Jó idő lévén, a társaság este nyolc óra körül széledt szét.

A Szabad Hét Nap következő heti számának címoldalán M. Megyei Pál 
felvétele jelent meg a szerkesztőbizottság pikniken részt vett tagjairól.

7.
1996. július 10.
A szerkesztőbizottság 12 órakor kezdődött ülésén
jelen volt: Szekeres László, Beszédes Valéria, Magyar László, Ricz 

Péter, Szabó József és Tolnai Ottó.
Megállapítást nyert, hogy régen nem ült össze a szerkesztőbizott

ság, s egyes tagjai többször nem vettek részt a korábbi üléseken. A júli
usi lapelemzést követően leginkább az augusztusi szám előkészületeiről 
esett szó, tekintettel arra, hogy a millecentenáriumi ünnepség is ebben 
a hónapban lesz. A korábbi megállapodás, hogy minden számban ezzel 
kapcsolatban írást közlünk, csak részben valósult meg. Az Árpád-házi 
királyokról szóló sorozat rendre megjelent.

A Bácsország-táborozáson való részvétel előfeltétele az volt, hogy a 
középiskolások dolgozatot írjanak és azt juttassák el a szervezőknek. 
A pályázat sikeres volt. Legalább egy dolgozat-részletet közölni kell az 
augusztusi Bácsországban.161 A Ludasi-tó partján, a Róka-tanyán foly
nak az előkészületek a gyerekek fogadására, és ismertek az előadók is, 
egyebek között Beszédes Valéria, Lalia Gábor, dr. Horváth Mátyás (1931- 
2009)162, Hovány Lajos, Ricz Péter, Szekeres László és mások. A szabad

160 írói nevén Dér Zoltán, költő, kritikus, szerkesztő. Az elemit és a gimnáziumot Sza
badkán végezte, Belgrádban jogot, Újvidéken magyartanárnak tanult. Egy időben a sza
badkai Városi Múzeumban volt munkatárs, majd a 7 Nap szerkesztőségének tagja lett. 
Az Életjel irodalmi élőújság szervezőjeként, az Életjel Könyvek és az Üzenet folyóirat szer
kesztőjeként, majd fő- és felelős szerkesztőjeként nagy szolgálatot tett általában az iro
dalom népszerűsítésében, különösen a szabadkai Csáth Géza (1887-1919) és Kosztolá
nyi Dezső (1885-1936) munkásságának kiteljesítésében. Gazdag és sokrétű munkássá
gát számtalan kötet őrzi.

161 A pályázatra beküldött Megvetették lábukat a Kárpát-medencében című hosszabb 
írásból megjelent részlet szerzője Kemencei Attila VII. o. szabadkai tanuló munkája. 
Bácsország, II. évf. 8. sz. 1996. augusztus 1.6.

162 Pedagógus, szakíró, egyetemi tanár. Zomborban tanítóképzőt végzett, Újvi
déken magyartanári oklevelet szerzett, Szegeden doktorált. A Pedagógiai Intézet



kai önkormányzat vállalja a költségeket. Meg kell jelentetni a felhívást 
a vetélkedőre163, aminek lebonyolítására a Népkörben kerül sor az ősz 
folyamán.

Már a Bácsország indulásakor, és azóta többször szóba került, hogy 
jó lenne Bácsország-füzeteket vagy -könyveket megjelentetni, termé
szetesen csak akkor, ha a feltételek adottak, az anyagi háttér biztosí
tott. Szabó József ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy befeje
zés előtt áll a Bácsország-könyvek első kötete: Szabadka igazgatástör
ténetéből 1428-1918164 címmel. Előreláthatólag már az ősz folyamán 
megjelenik a Pannon Press gondozásában. Magyar László és Szabó 
József ugyanis még 1995 decemberében átirattal fordult a szabadkai 
polgármesteri hivatalhoz és kezdeményezte egy várostörténeti kötet 
megjelentetését a millecentenárium, valamint a polgármesteri tisztség 
bevezetésének 200 éves évfordulója alkalmából. Az önkormányzat
ban felkarolták a vállalkozást, a tavasz folyamán pedig pozitív választ 
adtak a kiadással járó költségek fedezésére. A kötetben helyet kap dr. 
Blazovich László történész (Szeged), dr. Engel Pál (1938-2001)165 törté
nész-akadémikus (Budapest) és Magyar László levéltáros (Szabadka) 
tanulmánya.

tanácsosa volt Szabadkán, majd az Újvidéki Egyetem tanára lett. Tudományos kutatá
sokat végzett az oktatás terén.

163 Csodaszarvas címmel hirdette meg a Vajdasági Magyar Pedagógus Szövetség és 
a Bácsország szerkesztősége, a honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére, éspedig az ál
talános és középiskolás tanulók részére. Csapatok mérték össze tudásukat. Egy csapa
tot 3-4 tanuló képezett. Védnöke Kasza József, Szabadka polgármestere volt. A verseny 
nagy érdeklődés mellett és tömeges részvétellel 1996. szeptember 28-án zajlott le. Lásd: 
Bácsország, II. évf. 9. sz. 1996. szeptember 5.16.

164 Szerkesztette: Magyar László, Szabó József. Pannon Press, Szabadka, 1996. Az er
ről szóló első hirdetés még a könyv megjelenése előtt napvilágot látott. Lásd: Bácsország, 
II. évf. 11. sz. 1996. november 7.16., majd megjelenése után is két alkalommal: Bácsország, 
II. évf. 12. sz. 1996. december 5. 12. Bácsország, III. évf. 1. sz. 1997. január 9.16. A később 
megjelent további kötetek: 2. Gymnasium 1747-1997. Szerkesztette: dr. Hegedűs Antal, 
Szabó József. Pannon Press, Szabadka, 1997; 3. Szekeres László-Ricz Péter: Szabadka és 
környéke a régmúltban. Grafoprodukt, Szabadka, 1998; 4. Szabadka és vidéke 1848/49-ben. 
Levéltári dokumentumok. Gyűjtötte: Iványi István (1845-1917) és Magyar László (1937- 
1998). Szerkesztette: Magyar László és Szabó József. Grafoprodukt, Szabadka, 1998; 5. 
A kaponyai ütközet 1849. március 5. Szerkesztette: Szabó József. Grafoprodukt, Szabadka, 
2000; Imenik zrtava drugog svetskog rata na podrucju suboticke opstine / Szabadka község II. 
világháborús áldozatainak névsora. Szerkesztette: Mirko Grlica. Subotica / Szabadka, 2000

165 Történelem szakos tanári és könyvtárosi oklevelet szerzett a budapesti ELTE-n, 
majd különféle intézményekben volt tudományos szakmunkatárs, igazgató. 1994-ben 
doktorált, 1995-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Nagy horderejű
ek középkori kutatásainak eredményei és munkái.



A Bácsország-bemutató részvevői Szabadkán, a Városi Könyvtár olvasótermében.
Balról jobbra (állnak): Vajda Gábor, Magyar László, Ricz Péter, Szabó József,

(ülnek): Biacsi Antal, Lalia Gábor, Dévavári Beszédes Valéria, Szekeres László, Tolnai Ottó

8.
1996. november 13.

A szerkesztőbizottság 12 órakor kezdődött ülésén 
jelen volt: Szekeres László, dr. Czékus Géza, Lalia Gábor, Magyar 

László, Ricz Péter, Szabó József és vendégként dr. Vékony László 
csantavéri orvos, a lap munkatársa.

Újólag megállapítást nyert, hogy hosszú szünet után került sor a szer
kesztőbizottság ülésére, holott a lap körüli gondok, mindenekelőtt a 
pénztelenség, napról napra súlyosbítja a helyzetet. Miután a Szabad Hét 
Nap szerkesztőségének anyagi gondjai vannak -  a Pannónia nyomda szo
rongatja a tartozásért - , ezzel a Bácsország megjelenése is veszélybe kerül
het. Ezt elkerülendő, „tapogatózni" kell más szerkesztőségek felé, vál
lalnák-e a Bácsország megjelentetését. A korábbi ilyen irányú beszélgeté
sekből kitűnt, hogy az Újvidéken megjelenő Családi Kör független heti
lap átvenné a Bácsországot, s mellékletként megjelentetné. Egy alkalom
mal beszélgetésre eljött Habram Mária igazgató-főszerkesztő és Németh 
Ferenc, aki a Bácsországban is megjelentette néhány írását. A Szekeres 
Lászlóval és Szabó Józseffel folytatott beszélgetés során kitűnt, hogy a 
Családi Kör csak a költségek teljes fedezésével vállalná a lap nyomtatását, 
és terjesztőhálózatának igénybevételével a terjesztést. A kérdésben sem
milyen megállapodásra nem került sor, hiszen a nincse
nek saját bevételi forrásai, csupán az a támogatás, amit elsősorban a Sza



bad Hét Nap szerkesztőségétől, időnként az önkormányzattól és az Illyés 
Közalapítványtól kap.

A nyári táborozás és a lezajlott vetélkedő heves vita tárgyát képezte.166 
A Ludasi-tó partján a Róka-tanya feltételei nem felelnek meg a követel
ményeknek. Ha e téren nem lesz változás, akkor a jövőben itt nem szabad 
táborozást tartani (Szekeres László). Jobb megoldás lenne, ha Szabadkán 
szállásolnák el a gyerekeket, akárcsak más táborozás esetében, így bizto
sítva lennének a legalapvetőbb higiéniai és egyéb feltételek. Ennek érde
kében tárgyalni kell az önkormányzat képviselőivel is (Ricz Péter). Aján
latos lenne, ha a táborozás és a Népkörben megtartott vetélkedő tapasz
talatait összegeznék és megvitatnák a szervezők, és már most megkezde
nék a szükséges előkészületeket a következő év honismereti táborozásá
nak megszervezésére. Szükség van erre azért is, hogy az eddigi hiányos
ságokat kiküszöböljék, hogy azok ne ismétlődjenek meg (Szabó József).

A lapelemzés során Lalia Gábor kifejtette: a szeptemberi és az októ
beri szám megtartotta azt a színvonalat, amit a Bácsországtól megszok
tunk és elvárunk. Ricz Péter kifogásolta, hogy a szerkesztőség mindin
kább bezárkózik, többnyire csak a szerkesztőbizottság tagjainak az írá
sait közli, hónapról hónapra ugyanazokkal a nevekkel találkozni, sza
badkai, legjobb esetben észak-bácskai központúvá válik. Szekeres László 
és Szabó József ennek okait fejtegette.

Tájékoztatásul elhangzott, hogy megjelent a Bácsország-könyvek első 
kötete. A kiadó a Pannon Press, nyomta a szabadkai Birografika, 700 pél
dányban. Ebből 200 példányt átvesz a szabadkai önkormányzat, mint
egy 200-at gratis kapnak a szerzők és az intézmények (levéltárak, múze
umok, egyetemek stb.). Az első példányt Kasza Józsefnek, Szabadka pol
gármesterének, Kern Imrének, a végrehajtó bizottság elnökének és Sif
lis Zoltán művelődési főtanácsosnak adjuk át. A szerkesztőbizottság 
tagjai is kapnak a könyvből, melynek összköltsége nem haladta meg a

166 Az első honismereti táborozásra már 1995 júliusában sor került. Ezen összesen 
15 általános (10) és középiskolai (5) tanuló vett részt, és töltött tíz napot a Ludasi-tó 
partján, legtöbben Szabadkáról, sőt Baranyából! Történelemből, régészetből, néprajz
ból és más, honismereti „tantárgyból" hallgattak előadásokat az ismert szakemberek
től. (Lásd: Honismereti tábor a Ludasi-tó mellett. Bácsország, I. évf. 4. sz. 1995. szeptem
ber 7. 16.) A következő évben, 1996-ban, olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg a tá
borozás iránt, hogy két csoportban kellett megtartani, ugyancsak a Róka-tanyán. Az 
első csoportban közép-, a másodikban általános iskolások voltak. Ezúttal az előadói 
karnak is több tagja volt. (Lásd: Felkészülés után, vetélkedő előtt / Gyorsfénykép a 
táborozásról. Bácsország, II. évf. 9. sz. 1996. szeptember 5.10.) A cikkben említett észrevé
telek ez utóbbi táborozásra vonatkoznak.



30 000 dinárt. Csak kevés kerül belőle bolti eladásra, mégpedig a kiadó 
által megszabott áron (100 dinár).

Kelemen Iván, magyar származású, az amerikai Phoenix-ben élő mér
nök és író, a Mikes Kelemen Kör örökös tiszteletbeli elnöke október végén 
Szabadkán járt azzal a céllal, hogy pályázatot szeretne meghirdetni a vaj
dasági magyar középiskolások részére. A legjobbakat jutalmazná a díj
alapból, összesen 50 000 forint értékben. A pénzjutalom mellett oklevél 
is jár. Szekeres Lászlóval és Szabó Józseffel tárgyalt ennek lebonyolításá
ról. Kelemen Iván 1995-ben Magyarországon és Erdélyben eredményes 
pályázatot szervezett néhány gimnáziumban. Ugyanezt tenné a szabad
kai, topolyai és a zentai gimnáziumban. A szabadkai gimnáziumba elkí
sérte Szabó József. Nem nagy lelkesedéssel fogadta a javaslatot az igaz
gató, Futó Béla. A pályázóknak arra a kérdésre kellett volna ugyanis fele
letet adniuk 3-6 gépelt oldalon, hogy miként látják a magyarság jövőjét 
a soknemzetiségű Vajdaságban. A topolyai és a zentai gimnázium igaz
gatója még csak fogadni sem volt hajlandó Kelemen Iván urat. Később, a 
Szekeres Lászlónál megtartott fogadáson merült fel az ötlet, hogy a Vaj
daságban általános pályázatot hirdessünk a magyar középiskolásoknak, 
így bármely iskola tanulója részt vehet rajta. A pályázat lebonyolításába 
a Szabad Hét Nap szerkesztősége is bekapcsolódott.167

Szóba került a Bácsország-alapítvány kérdése. Még semmi sem történt 
ez ügyben. Több kifogás és szemrehányás érte ezért Szekeres Lászlót, 
aki -  mint mondta -  zsúfolt teendői miatt még nem utazhatott Szegedre.

9.
1996. december 16.

A szerkesztőbizottság ez évi utolsó ülését 12 órakor tartotta,
jelen volt: Szekeres László, Beszédes Valéria, dr. Czékus Géza, Magyar 

László, Lalia Gábor, Ricz Péter és Szabó József.
Az ülést megelőzően délelőtt 11 órakor a fentieket fogadta Kasza 

József polgármester, akinek átadtuk a Bácsország-könyvek első kötetét. 
A beszélgetés során szó volt a Bácsország megjelenése körüli nehézségek
ről és a tervezett újabb könyvek kiadásáról. A polgármester elismerően 
szólt a lapról és a szerkesztőbizottság tagjainak összetartásáról. Öröm
mel nyugtázom, mondta, hogy továbbra is ugyanazok munkálkodnak a 
lap körül, akik ott voltak a születésénél, és e súlyos időkben eredménye
ket mutatnak fel. Az önkormányzat és személyes támogatását ígérte.

167 Itt jelent meg a pályázat, s ami technikai tennivaló volt vele kapcsolatban, azt a 
szakszolgálat látta el.



Az ünnepi hangulat a szerkesztőbizottság ülésén is érezhető volt, 
hiszen Szekeres László felelős szerkesztő ekkor adta át az említett köny
vet a szerkesztőbizottság tagjainak. M. Megyeri Pál fényképész erről cso
portképet készített. Megállapítottuk, hogy ez volt az első teljes év, ami
kor a Bácsország 12 száma jelent meg. Hogy milyen nehézségek és feltéte
lek közepette, arról ezúttal nem tettünk említést.

Szabó József ismertette a Bácsország-könyvek sorozat kiadói tervét, 
2000-el bezárólag. A korábbi beszélgetések alapján kristályosodott ki, 
hogy mit kellene megjelentetni a már rendelkezésre álló kéziratok közül, 
illetve, további anyaggyűjtéssel, írással előkészíteni. A terv a következő:

1997:
-  Szekeres László -  Ricz Péter: Szabadka története a régészet tükrében168
-  Magyar László: Szabadka középkori okmánytára
-  Borús Rózsa: Pacséri vőfélykönyv (Topolya pénzelésével)

1998:
-  Dr. Vékony László: Bácsország várai

-  Palics, I. kötet (irodalom, festészet, kultúra)
-  Magyar László: Szabadkai helynevek (szövegkörnyezetben)
-  Szekeres László: Iványi történelmi helynévtárának bővített és átdolgozott 

kiadása

1999:
-  Palics, II. kötet (történelem, néprajz, építészet, növény- és állatvilág, 

turizmus, sport stb.)
-  Szabadka eseménytára

2000:
-  Ludas 666 (történelem, néprajz, építészet, irodalom, képzőművészet, 

növény- és állatvilág stb.)
-  Térképtár
-  Válogatás a Bácsország öt évfolyamának írásaiból.

168 A Bácsország-könyvek sorozat 3. kötetenként jelent meg a Szabadka története a rég
múltban (Régészeti olvasókönyv) címmel. Grafoprodukt, Szabadka, 1998. Bemutatására 
1998. szeptember 30-án került sor a szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében. Akik 
méltatták: dr. Vajda Gábor irodalomtörténész, Kunkin Zsuzsa könyvtáros, dr. Hegedűs 
Antal történész és Ricz Péter régész. „Ez a könyvbemutató jó alkalom arra, hogy megbecsü
léssel emlékezzünk Szekeres Lászlóra" -  mondta dr. Vajda Gábor a Szabad Líceum-tribü
nön, utalva arra, hogy Szekeres László, az egyik szerző nem érhette meg a kötet megje
lenését. Lásd: Magyar Szó, 1998. október 2.)



Beszédes Valéria javasolta, hogy a szabadkai Történelmi Levéltár 
kiadásában megjelent Ex Panonija című kötet előszavában szerb nyelven 
megjelent pontatlanságokra reagálni kellene. Az intézmény igazgatója, 
aki a kötet szerkesztője is, az előszóban többek között olyan megállapí
tásokat tesz, hogy Szabadka múltjának kiásával eddig senki sem foglal
kozott; ez a kötet az, amely tudományos alapossággal, mélyrehatóan és 
reálisan tárgyalja a város múltját stb. A megbízatás: Szekeres László a 
Magyar Szó napilap szombati Kilátó mellékletében, Beszédes Valéria az 
Üzenet irodalmi folyóiratban, Ricz Péter az újvidéki Családi Kör hetilap
ban és Szabó József a Szabad Hét Nap hetilapban reagál.

1.
1997. január 17.

A 12 órakor kezdődött szerkesztőbizottsági ülésen jelen volt: Szekeres 
László, Lalia Gábor, Magyar László, Ricz Péter és Szabó József.

Az egyetlen és legfontosabb napirendi pont a lap súlyos anyagi hely
zete. A Szabad Hét Nap pénzügyi gondjai tovább rosszabbodtak, ezzel 
együtt a Bácsország megjelenésének lehetőségei is csökkentek. A Családi 
Körrel folytatott ismételt megbeszélésen a korábbi feltételek kerültek terí
tékre. Számunkra ezek elfogadhatatlanok. A Magyar Szó nem is vállalná, 
mert nem akarna önmagának konkurenciát (Kilátó). Az Illyés Közalapít
vány Vajdasági Alkuratóriumának ülése március 22-én esedékes Szabad
kán. Szabó Józsefet a Szabad Hét Nap szerkesztőségének ajánlásával bevá
lasztották a folyóirat-albizottságba, itt kell próbálkozni a pénzeléssel. 
Elkészült a Bácsország-alapítvány alapszabálya, a szegedi önkormány
zat mellett Baja is segítséget ígért (Szekeres László). Végső ideje, hogy 
a Bácsország-alapítvány életre keljen és a honismereti szemle a maga 
lábára álljon. Az lenne a jó, ha önálló pénzgazdálkodást folytatna, s nem 
lenne függőségben (Ricz Péter). Az önkormányzatoknak Eszak-Bácská- 
ban a szívükön kellene viselniük a Bá és pénzt juttatni a zavar
talan és biztos megjelentetésére (Magyar László).

Megállapítottuk, hogy a Városi Könyvtárban megtartott Bácsország- 
könyvek első kötetének a bemutatója sikeres volt, nagy létszámban vet
tek részt rajta az érdeklődők, köztük Szabadka egykori elnökei (polgár- 
mesterei), akiknek a könyv egy példányát adtuk át. Dr. Blazovich László 
(Szeged), a tanulmányok egyik szerzője figyelmet keltő előadást tar
tott. A Szabadka igazgatástörténetéből című könyv megjelentetéséről elis
merően szóltak a közönség közül felszólalók is, ugyanakkor dicsérték 
a Bácsország honismereti szemlét. Számomra ünnep az a nap, mondta



a jelenlevők egyetértésével Palencsár József, korábbi városelnök, amikor 
megjelenik a Bácsország. A lapról nyilvánosan itt hangzottak el először a 
legnagyobb elismerések.

2.
1997. január 28.

A szerkesztőbizottsági ülés 12 órakor kezdődött, Szekeres László, Lalia 
Gábor, Magyar László, Ricz Péter és Szabó József részvételével.

Szekeres László tájékoztatója az anyagi helyzetről. A februári szám 
költségeit a szabadkai önkormányzat fedezi. A Szabad Hét Nap jelezte: 
csak nyolc oldal megjelentetéséről lehet szó, minthogy ennyire biztosí
tott a pénz. Elkeseredéssel kellett ezt tudomásul venni. Ricz Péter azon a 
véleményen volt, hogy akkor inkább ne jelenjen meg. A többség azonban 
úgy vélte, a folytonosságot meg kell tartani. Szekeres László azt a gon
dolat t fejtette ki, hogy Bácsország-főiskolát (szabadegyetemet) kellene 
létre hozni ősztől kezdve. Ennek keretében minden szombaton délelőtt 
előadások lennének (régészet, történelem, néprajz, irodalom, képzőmű
vészet, biológia stb.) megfelelő szakemberek bevonásával. A hallgatók 
oklevelet kapnának. Nem fogadta nagy lelkesedés az ajánlatot, hiszen a 
lapot is csak a legnagyobb erőfeszítések árán tudjuk fenntartani.

3.
1997. február 14.

A 12 órakor kezdődött szerkesztőbizottsági ülésen
jelen volt: Szekeres László, Beszédes Valéria, dr. Czékus Géza, Lalia 

Gábor, Magyar László, Ricz Péter és Szabó József.
A Bácsországot érintő anyagi kérdések álltak az érdeklődés homlok

terében. A távlat legjobb esetben az, hogy nyolc oldalon jelenhet meg a 
lap. Ismételten szóba került a Bácsország-alapítvány létrehozásának kér
dése, mert ténylegesen még mindig nem történt előrelépés. Elmarasztaló 
vélemény hangzott el a januári és a februári szám színvonaláról B. Foky 
István regényrészletének a közlése miatt. Szabó József kifejtette: a zentai 
csata 300 éves megemlékezése jegyében készült a lap, ezért úgy vélte, 
kivételesen irodalmi jellegű írás is helyet kaphat benne. A nyolc oldalra 
való csökkenés ellenére igyekeznek megtartani a lap korábban elfoga
dott, és hónapról hónapra betartott lapstruktúrát. A térkép, a Visszate
kintő és a Dokumentum rovatok kimaradtak ugyan, hogy helye legyen 
azoknak az írásoknak, amelyek közlése folytatásban korábban megkez
dődött. Kevés a kézirat, egyes szerkesztőbizottsági tagok nem írnak oly



gyakran, mint korábban, kéziratért pedig nem könyöröghetünk a szer
zőknek, mert becsületes tiszteletdíjat nem biztosíthatunk nekik.

Az idei terv szerint a Bácsország-könyvek sorozat második köteteként 
Szekeres László és Ricz Péter írásait kellene megjelentetni, Szabadka törté
nete a régészet tükrében címmel. A kézirat kész, pályázni kell vele a könyv
kiadói alapítványnál. Jó lenne minél előbb elvégezni a szükséges elő
munkálatokat (gépelés, tördelés stb.).

Szabó József bejelentette: szóban közölte Szekeres László felelős szer
kesztővel, hogy lemond a Bácsország szerkesztéséről. Az indoklás: az 
utóbbi időben mind több megjegyzés hangzott el a szerkesztőbizottság 
egyes tagjainak részéről (Beszédes Valéria, Ricz Péter) a lap színvonalá
val kapcsolatban; hogy a szerkesztő nem tart kapcsolatot az egyes szer
kesztőbizottsági tagokkal (Beszédes Valéria); egyes kérdések minden 
szerkesztőbizottsági ülésen felmerülnek, döntések születnek, de nem 
valósulnak meg. A szerkesztőbizottság némely tagjának a munkája csu
pán a bírálatban merül ki. Szekeres László a lemondás tényét tudomásul 
véve, átvette a Bácsország rendelkezésére álló kéziratait, köztük a márci
usi szám előkészített anyagát.

4.
1997. március 21.

A szerkesztőbizottság 12 órakor kezdődött kibővített ülése Siflis Zol
tánnak, az önkormányzat művelődési tanácsosának hivatalában.

Jelen van: Siflis Zoltán, Kolarik Zoltán, a Pannon Press igazgatója és a 
Bácsország szerkesztőbizottságának tagjai: Szekeres László, Lalia Gábor, 
Magyar László, Ricz Péter, Szabó József és Tolnai Ottó.

Szekeres László áttekintést ad a a kezdetektől az elő
állt helyzetig. A többi között rámutatott arra, hogy állandó anyagi gon
dokkal kellett szembenézni, s odajutottunk, hogy nyolc oldalon jelenik 
meg a lap, s ezzel kérdésessé válik a jövője. A szabadkai önkormányzat 
idei költségvetésébe nem került be a Bácsország támogatásra vonatkozó 
tétel, holott erre korábban határozott ígéretek hangzottak el az illetékesek 
részéről. A Szabad Hét Nap szerkesztősége helyzete sem rózsás, csak úgy 
vállalhatja tovább a lap megjelentetését, ha kezességet kap, hogy fedezik 
a kiadásokat, ami havonta mintegy 10 000 dinár. Ezt a terhet a nem képes 
vállalni. Az alapítvány létrehozása Szegeden folyamatban van, az önkor
mányzat a kezdő tőkét erre a célra még 1996 tavaszán biztosította. Sif
lis Zoltán felvetette a kérdést: ha előteremtik a nyolc oldal megjelenésé
hez szükséges pénzt, a Pannon Press kiadó, illetve a Szabad Hét Nap szer



kesztősége vállalja-e a Bácsország megjelentetését? Kolarik Zoltán igaz
gató kifejtette: a Bácsország 11 500 példányban jelenik meg, egy példány 
ára kezdetben nem haladta meg a 60 párát. A Pannónia nyomda azon
ban többször növelte szolgáltatásainak árát, ezzel, az egyébként pénz
ügyileg rosszul álló szerkesztőséget még nehezebb helyzetbe hozta, ami 
a Bácsországot is érinti. A 8 oldalas melléklet most 55 dinár, 16 oldalon 
ennek az összegnek a kétszerese. Siflis Zoltán szerint lehetőség van maxi
mum 60 000 dinárt biztosítani a Bácsország 8 oldalon való megjelenteté
sére, ami az egész évi kiadásnak csak egy részét fedné. Feltehetően az 
Illyés Közalapítvány folyóiratokra előirányzott költségvetéséből is jut 
valamennyi pénz, hiszen a Vajdasági Alkuratórium folyóirat-bizottságá
nak ülésén jó véleménnyel voltak a lapról és fontosnak tartották további 
rendszeres megjelentetését. Az áprilisi ülésen dől majd el, hogy a kérel
mezett 48 000 dinárból mennyit hagynak jóvá.169 Ricz Péter nem értett 
egyet azzal, hogy a Bácsország ezután nyolc oldalon jelenjen meg, akkor 
inkább szűnjék meg, mondta, hiszen a színvonala az utóbbi időben visz- 
szaesett. Magyar László kifogásolta, hogy a szabadkait kivéve, a többi 
észak-bácskai önkormányzat közömbös a Bácsország pénzelését illetően. 
Az illetékeseket idejében kellett volna, és kell a jövőben tájékoztatni a fel
merülő anyagi nehézségekről. Ma már nem elegendő a munkatársak lel
kesedésére alapozni, építeni és fenntartani egy lapot, megfelelő tisztelet
díjak idejében való kifizetésével kell őket megnyerni és megtartani.

Szóba került Szabó József szerkesztésről való lemondása is. Szabó 
József előadta indokait, amit a jelenlevők méltányoltak és tudomásul vet
tek ugyan, de a lemondással nem értettek egyet. Tolnai Ottó katasztró

169 A Vajdasági Alkuratórium folyóirat-bizottságának ülésén a Bácsország beadvá
nyában 14 000 DEM-nek megfelelő támogatást kért 1997-re. A rangsoroláskor a Híd, 
Létünk és Üzenet előzte meg a Bácsországot, amelynek végül csak 2000 DEM dinár 
értékét szavazták meg, illetve terjesztették elő az Alkuratóriumnak. A bizottság össze
tételében Újvidék van túlsúlyban (öt tagból három: Toldi Éva, a könyvkiadó igazgatója, 
dr. Láncz Irén, az Újvidéki Égyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékéről, valamint 
az Agapé egyházi lap képviselője. Szabadkát Dévavári Zoltán és Szabó József képvisel
te). Ezt többször kifejezésre is juttatta a két szabadkai tag. Tény ugyan, hogy mindössze 
2 260 000 forintnak megfelelő összeggel rendelkezett a folyóirat-bizottság, a kérelmek
ben feltüntetett összeg pedig ennek több mint a tízszerese volt. Már az is eredményként 
könyvelhető el, hogy mindössze kétéves fennállása ellenére befogadták az évtizedes 
múlttal rendelkező folyóiratok közé a Bácsországot, fontosságát és jelentőségét hang
súlyozva. A javasolt összeg csupán egy 16 oldalas szám megjelentetése költségeinek a 
fedezésére lett volna elegendő. Minthogy a Bácsország 8 oldalon jelenik meg, két szám
ra futotta volna csak a javasolt összeg. Az önkormányzati támogatást is figyelembe 
véve, az 1997-es évi megjelenés tehát mindenképpen biztosított lett volna, amennyiben 
a Szabad Hét Nap, a nyomda drasztikusan nem növeli az árakat stb.).



fának tartaná, ha a szerkesztést nem végezné a jövőben is. A több mint 
kétórás ülés azzal fejeződött be, hogy Szabó Józsefet meggyőzték, vonja 
vissza lemondását. A kéziratokat Szekeres László azonnal visszajuttatta.

5.
1997. április 16.

A szerkesztőbizottság ülése 12 órakor,
jelen van: Szekeres László, Beszédes Valéria, Lalia Gábor, Magyar 

László, Ricz Péter, Szabó József. A terv szerint jelen kellett volna len
nie Siflis Zoltánnak, az önkormányzat művelődési tanácsosának is, de 
a községi végrehajtó bizottság ülésén való részvétele miatt nem jöhetett 
el. Szabó József beszámolt a Kelemen Iván révén meghirdetett pályázat 
eredményéről. A vajdasági középiskolákból 17 pályázat érkezett, közü
lük a bírálóbizottság (dr. Gábrity Molnár Irén, a szabadkai Közgazdasági 
Kar tanára, a Magyarságkutató Tudományos Társaság elnöke, dr. Hor
váth Mátyás nyugdíjas egyetemi tanár és dr. Hegedűs Antal nyugdíjas 
történész-levéltáros) kilencet díjazott. A díjátadáson valamennyi pályázó 
megjelent, az okleveleket, valamint a pénzjutalmakat Mikes Kelemen úr 
adta át.

Szekeres László olyan, Siflis Zoltánnal megbeszélt javaslatot terjesz
tette be, hogy a Bácsország önálló folyóiratként jelenjen meg 64 oldalon, 
jobb minőségű papíron, de kisebb példányszámban. A számítások szerint 
500 példány 2500, ezer példány 3500 dinárba kerülne. Elsőként Beszé
des Valéria reagált erre. Szerinte legfeljebb 500 példányt lehetne eladni. 
Egyértelmű volt a megállapítás: a Bácsország egyik alapvető feladata, 
hogy minél több olvasóhoz eljusson, s benne megtalálja az őt érdeklő 
írásokat a tanuló, sőt a szakember is. Az olvasóktól érkezett visszajelzé
sek bizonyítják, hogy a lapnak nagy az olvasótábora. Ricz Péter ismétel
ten, miként korábban, most is utalt rá, hogy a lap színvonala visszaesett, 
nincs értelme nyolc oldalon megjelentetni, inkább szűnjön meg. A szer
kesztőbizottság többi tagja nem értett egyet vele, mondván, csökkentett 
oldalszámmal is fenn kell tartani a folyamatosságot, mert ha egyszer szü
net áll be megjelenésben, egyhamar aligha lesz lehetőség újra megjelen
tetni. Szabó József szavazást kért e kérdésben, hiszen a májusi szám meg
jelenése előtt tudni kell, hányadán is állunk. Ricz Péter indítványával 4:1 
arányban alul maradt.

A pénzelés kapcsán szóba került, hogy egyelőre 60 000, később pedig 
még mintegy 20 000 dinárra számíthat a Bácsország ebben az évben, hogy 
nyolc oldalon megjelenhessen. A továbbiakban olyan döntés született,



hogy a zentai csata 300. évfordulója megünnepléséhez a azzal
járul hozzá, hogy szeptemberben tematikai számot jelentet meg. Szer
kesztésére Beszédes Valéria önként ajánlkozott.170 Lesz benne történelem 
és néprajz, olyan szerzőktől is, akik eddig még nem írtak a Bácsországnak, 
mondta.

6.
1997. május 15.
Szekeres László munkahelyén, a Városi Múzeum részünkről Kuckó

nak nevezett részében -  ahol két évvel ezelőtt „született" a Bácsország -, a 
13 órakor kezdődött ülésen

jelen volt: Beszédes Valéria, dr. Czékus Géza, Lalia Gábor, Magyar 
László és Szabó József.

Néhány nappal korábban Szekeres László jelezte, hogy Ricz Péter 
javaslattal kereste fel: mivel a lap 8 oldalon való megjelenése nem 
megoldás, akkor vagy szűnjék meg a Bácsország, vagy minden máso
dik hónapban 16, esetleg 24 oldalon jelenjen meg. A javaslatot támo
gatta Beszédes Valéria is, hogy már júliusban kettős szám jelenjen 
meg, majd szeptemberben és novemberben szintén. Magyar László 
szerint Ricz mostani és korábban elhangzott javaslatai a Bácsországgal 
kapcsolatban egyértelműen arra utalnak, hogy szeretné, ha a honis
mereti szemle megszűnne. Furcsállta ezt a szerkesztőbizottság egyik 
tagjának a részéről, akinek inkább ki kellene állnia a lap megmara
dása mellett. Ricz-commerce a Napló hetilapnak anyagi támogatást is 
juttatott, hogy megjelenhessen, a Bácsországot pedig be akarja fullasz- 
tani. Többek véleménye szerint (Beszédes, Szekeres) Magyar László 
tévesen ítéli meg a helyzetet. Szabó József előadta, hogy a Szabad Hét 
Nap szerkesztősége ismét foglalkozott a hetilap súlyos helyzetével, s 
újfent szóba került a Bácsország is, mint a veszteségek egyik forrása. A 
két hónaponkénti megjelenéssel nem ért egyet a Szabad Hét Nap, mert 
azzal nem csökkennének a költségei. Kolarik Zoltán, a Pannon Press 
igazgatója és Dudás Károly, a hetilap fő- és felelős szerkesztője sze
rint a Bácsország eddigi tartozása mintegy 120 000 dinár. Ha az önkor
mányzat a korábban ígért 60 000 dinárt át is utalja -  eddig erre nem 
került sor, mint például a Körkép esetében - , az csak az adósságot 
a felére csökkenti, a további megjelenéssel viszont az adósság ismét

170 A lapot végül a zentaiak szerkesztették négy címszóval, mert időközben Beszé
des Valéria lemondott a szerkesztőbizottsági tagságáról (Lásd: Bácsország, III. évf. 9. sz. 
1997. szeptember 4.1-8.



növekszik. Tény, hogy a lap eladatlan példányszáma, amikor megje
lenik a Bácsország, minimális, ezért a súlyos pénzügyi helyzetük elle
nére érdekük, hogy a Bácsország a szokott időben eljusson az olvasó
hoz.

Döntés nem született, illetve maradt minden a régiben: miként már
ciustól fogva, úgy június 5-én is nyolc oldalon jelenik meg a Bácsország..

Szabó József szerint jó lenne, ha a megjelent írásoknak
legalább a címe és szerzőjének a neve bekerülne a Miskolczi József által 
fenntartott és működtetett számítógéprendszerbe, ha az internet egyelőre 
elérhetetlen. Szekeres László vállalta, hogy erről tárgyal Miskolczival.

7.

1997. június 24.

A Szekeres László munkahelyén (Kuckó) 13 órakor megtartott szer
kesztőbizottsági ülésen

jelen volt: Szekeres László, Beszédes Valéria, dr. Czékus Géza, Lalia 
Gábor, Magyar László, Ricz Péter és Szabó József.

Napirend: a Bácsország oldalszámának kérdése.
Szekeres László közli, hogy Ricz Péternek van bejelenteni valója.
Ricz Péter: a 16 oldalról 8 oldalra való áttérés nem felel meg a cél

kitűzéseknek. Megbeszélést folytatott Özvegy Károly magánnyomda- 
tulajdonossal, aki vállalja a nyomtatást, ha önálló lapként jelenik meg a 
Bácsország. A 24 oldalas lap 2000 példányban jelenhetne meg, a nyomda
költség laponként 2 dinár lenne. Mivel a községi önkormányzat korábban 
jóváhagyott összeget utalt át a Szabad Hét Nap szerkesztőségének, amely 
a Bácsországot mellékletként megjelenteti, ezzel az összeggel indulhatna 
a lap az önállósulás útján.

A vitában mindenki egyet értett azzal, hogy a 8 oldal valóban nem 
elegendő, de a lehetőségek az oldalszám növelését nem teszik lehetővé. 
Lalia Gábornak fenntartásai vannak az új elképzelés megvalósításával 
kapcsolatban, Szabó Józsefnek is, aki a terjesztés gondjait ecsetelte. Az 
újvidéki Fórum lapterjesztő osztálya 25 százalékkal számol és a kinyom
tatott példányszámot veszi alapul. A vita végén Ricz Péter közölte, mivel 
a javaslata nem talált megértésre, azonnali hatállyal lemond szerkesz
tőbizottsági tagságáról. Csatlakozott hozzá Beszédes Valéria is. Szabó 
József közölte, hogy továbbra is sok bírálat érte a lapszerkesztést, ezért 
július 1-től nem vállalja a feladatot. Szekeres László válasza: akkor július 
elsejével őt se tekintsük tovább felelős szerkesztőnek.



1997. július 1.
A csökkent létszámú szerkesztőbizottsági ülés Szekeres Lászlónál, 13 

órakor.
Jelen vannak: Szekeres László, Lalia Gábor, Magyar László és Szabó 

József,
Távolmaradt: dr. Czékus Géza és Tolnai Ottó.
Szekeres László beszámolt arról, hogy az egyes szerkesztőbizottsági 

tagokkal folytatott beszélgetés során arra a meggyőződésre jutott, hogy 
nem szabad visszakozni, az olvasóra való tekintettel a Bácsországot -  ha 
még nyolc oldalon is -  tovább kell éltetni. Ebből a meggondolásból visz- 
szavonja lemondását. Figyelembe kell venni a realitást, hogy nincs lehe
tőség az oldalszámot 16-ra növelni és önállósítani a lapot. Szabó József 
szerint a megüresedett szerkesztőbizottsági helyeket új tagokkal kell 
betölteni, sőt, akár bővíteni, hogy a lap fenntartásának és megjelentetésé
nek gondjai ne csak egy-két emberre háruljanak. Ha Szekeres László vál
lalja a további együttműködést, akkor ő is visszavonja lemondását.

A szerkesztőbizottság új tagjának Magyar László és Szekeres László 
Németh Ferencet (Újvidék), Szekeres László Papp Árpádot (Szabadka) 
és Dobos Jánost (Kanizsa), Magyar László pedig dr. Vékony Lászlót 
(Csantavér) javasolta.

Szabó József bejelentette: a szeptemberi számot -  a korábbi megálla
podás értelmében -  teljes egészében a zentai ütközettel kapcsolatos írá
sok töltik ki, csak -  mert lemondott -  nem Beszédes Valéria szerkeszti.

9.
1997. november 27.

A déli 12 órakor Szekeres Lászlónál megtartott szerkesztőbizottsági 
ülésen

jelen volt: Szekeres László, Lalia Gábor, Magyar László és Szabó József,
távol maradt: dr. Czékus Géza és Tolnai Ottó.
Szekeres László közölte: az idei év utolsó munkajellegű szerkesztő- 

bizottsági ülését tartjuk. Egyben a Bácsország szerkesztőbizottságának 
utolsó ülése is, mert a lap további megjelentetése bizonytalan, 1998-ra 
nem biztosított. A Bácsország 1995 májusától kezdve felfelé ívelő, szép 
pályát futott be, megnyerte az olvasók és a szakemberek tetszését, s jól
lehet folyamatosan pénzügyi problémákkal küszködött, mégis rendsze
resen megjelent, bár az utóbbi néhány hónapban csak csökkentett oldal
számmal. Az idei decemberi számot nyolc oldalon sem tudjuk megjelen-



A Bácsország kiadásában megjelent Gymnasium 1747-1997 című kötet bemutatója a szabad
kai városháza dísztermében zajlott le. A képen (balról jobbra): Szekeres László, Josip 

és Bosko Krstic. Ez az utolsó felvétel Szekeres Lászlóról

tetni, négy oldalas lesz. Ez a Bácsország valamivel volt hosszabb életű, 
mint elődje, a század elején (1904-1906). Köszönetét mondott a szerkesz
tőbizottság tagjainak az együttműködésért, kitartásukért a lap mellett a 
legnehezebb helyzetekben. Utalt rá, hogy Ricz Péter vezetésével alaku
lóban van egy új Bácsország-koncepció, ami azonban jóval több anyagi 
eszközt vesz igénybe. Bejelentette: december 19-én nem szerkesztőbizott
sági ülést tartunk, és nem a lapról lesz szó.

10.
1997. december 19.

Szekeres László munkahelyén a 13 órára összehívott, nem szerkesztő- 
bizottsági ülésen

jelen volt: Szekeres László, dr. Czékus Géza, Magyar László és Szabó 
József,

távol maradt: Lalia Gábor és Tolnai Ottó.
Szekeres László örömét fejezte ki, hogy a Bácsország-könyvek soro

zat 2. köteteként megjelent a Gymnasium 1747-1997 című könyv, s egy- 
egy példányát átadhatja a szerkesztőbizottság tagjainak. Ha a Bácsország



hamarosan nem is jelenik meg, évente legalább egy könyv megjelenése 
legyen biztosított -  mondta.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánva vettünk 
búcsút egymástól, azzal, hogy este 7 órakor ott leszünk a városháza dísz
termében a könyvbemutatón...

(...)

Epilógus171

1997. december 19.

Rosszul kezdődött a nap...
Reggel 7-kor futva érkeztem a buszra, de nem vett fel, mert sokan 

voltak. Néhány perc múlva jött a kisegítő busz, amely azonban meghi
básodott. Topolyától Zobnaticáig a két-három kilométeres utat lépés
ben fél óra alatt tettük meg, közben két-háromszor megálltunk az úton. 
Zobnaticán a kocsi javításához fogott a sofőr és csak nyolc után sikerült 
elindulni. Özvegy Károly nyomdájába mentem, hogy elhozzak 10 darab 
Gymnasium 1747-1997 c. könyvet, amit a Bácsország szerkesztősége idei, 
és minden tekintetben utolsó összejövetelén a szerkesztőbizottság tagjai
nak karácsonyi ajándékként átadunk.

Az ülést megelőzően, déli 12 órakor a Városi Múzeum kiállítási termé
ben Béla Duránci művészettörténész megnyitotta azt a képzőművészeti 
kiállítást, amelyet ő rendezett a gimnázium fennállásának 250. évfordu
lója alkalmából, mégpedig azoknak a képzőművészeknek az alkotásai
ból, akik egykor ennek a patinás tanintézménynek a diákjai voltak. Hosz- 
szú idő után itt találkoztam Ivanyos Sándorral, egykori rajztanárommal. 
Közölték, hogy a főpostán este 8 óráig alkalmi bélyegzőt használnak. 
Bada István iskolatársam, a Jugoszláviai Gyűjtők Egyesületének elnöke 
volt, aki kijárta a lehetőséget. A szerkesztőségi ülés után azonnal a pos
tára menetem és lebélyegeztettem két könyvet, a kiállítás katalógusát, és 
egy lebélyegzett borítékot kaptam.

A nap fő eseménye volt az este 7 órakor, a Városháza dísztermében 
megtartott könyvbemutató is, ami azonban...

Ezt megelőzően a díszterem előcsarnokában találkoztam Szekeres 
Lacival. Feldúlt állapotban volt. Ilyennek még soha nem láttam. Meg 
akartam kérdezni tőle, mi a baj, de egyszerre annyian megrohanták, 
hogy erre nem került sor. Röviden csak annyit közölt, egy papírlapot

171 Részlet a Napló 1997 idevágó részéből.



tartva a kezében, hogy a díszteremben a jobb oldali széksor első sorában 
a jobb első székre üljek.

Kasza József polgármester mondott köszöntőt. Megelégedettségének 
adott hangot, hogy egy ilyen könyv napvilágot látott, és kemény sza
vakkal bírálta a gimnázium tanári karát, amely nem tartja a magáénak 
ezt az ünnepet. Az Oktatásügyi Minisztérium sem ismeri el a tanintéz
mény 250 éves fennállását, pedig ezt hiteles dokumentumok bizonyítják. 
Az alkalmi műsorban magyar és szerb nyelven szavalatok hangzottak 
el és zeneszámokkal léptek fel a zeneiskola diákjai. A rendezvényt szer
bül Josip Buljovcic, magyarul Szekeres László, a könyv két recenzense 
vezette. (Lásd: Magyar Szó, Suboticke noviné). Műsor közben megrázó tra
gikus esemény történt. Szekeres Laci, amikor fel akart állni, összeesett. 
A közönség soraiban jelen levő orvosok közül dr. Kinka Ferenc, dr. Kern 
Katalin (1950-2005) és mások azonnal hozzárohantak, megpróbáltak 
segíteni, közben mentőt is hívtak. Később, még az előadás folyamán dr. 
Kern Katalin jelezte, hogy agyvérzésről van szó. A bekövetkezett kény
szerszünet után szomorú légkörben folytatódott a műsor, melynek során 
felszólaltak a kötetben levő tanulmányok egyes szerzői. A zűrzavarban 
az előre összeállított listáról azonban lemaradt dr. Tóth Lajos nyugalma
zott egyetemi tanár és Magyar László neve, így nem jutottak szóhoz. Dr. 
Hegedűs Antal kísérelte megmenteni a kínos helyzetet, de akkor már a 
közönség távozni készült.

Szekeres Laci gyakran említette, hogy magas vérnyomással küszkö
dik. Az utóbbi időben ugyancsak megfeszített idegállapotban, állandó 
stresszben volt. Ez nyilván ez este csúcsosodott ki. A történtek előtt pár 
perccel korábban, még előadás közben, odajött hozzám, hogy egy köny
vet kérjen, amit az asztalon levő virágcsokor mellett helyezett el, hogy 
lássák: ennek a könyvnek a bemutatóján veszünk részt.

Egy hónapot kellett erre az estére várni. November elsejére ígértük, 
hogy a kötet elkészül, Özvegy Károly nyomdatulajdonos a megbeszélt 
időre le is szállította a 700 példányt. Közbejött okokból kifolyólag azon
ban Szabadka önkormányzata -  amely az ünnepség szervezését vállalta, 
mert a szerbiai oktatási minisztérium ezt elutasította, a szabadkai gim
názium pedig az önkormányzat átiratára még csak nem is válaszolt -  
korábbra nem tudta összehozni. Szekeres László és Kucsera Géza köz
ségi oktatásügyi titkár közösen fogtak hozzá a könyvbemutató megszer
vezéséhez. Szekeres Lacit megviselhették ezek az események.

Este 3/4 kilenckor ért véget a könyvbemutató, amelyen mintegy 200- 
an vettek részt. Sokan, ahhoz képest, hogy csak a Magyar Szó, a Suboticke 
novine, valamint a Szabadkai Rádió adott hírt róla.



Nemcsak rosszul kezdődött, rosszul is végződött a nap.
Szekeres László hirtelen bekövetkezett halálával lezárult a 95 évvel 

korábban megjelent lap másodszori újraindulásának első korszaka. Tar
tott két és fél évig. Három hónapi szünet állt be. 1998 márciusában jelent 
csak meg ismét a Bácsország.

Ez már egy másik történet.
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A Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ
(Részlet)

A kúlai Népkör alakuló közgyűlését, miként a meglévő dokumentu
mokból kitűnik, 1868. február 2-án tartották meg, Szakácsy Sándor plébá
nos kezdeményezésére. O szólt a Népkör megalakulásának fontosságá
ról, és felolvasta a javasolt alapszabályt, melyet később elfogadtak. Meg
választották a választmány tagjait, az elnök Móricz László szolgabíró, 
alelnök Szakácsy Sándor plébános, jegyző Bocskai József tanító, pénz
táros Dudás János. A választmánynak 28 tagja volt. A névsorból kitűnik, 
hogy Kúla minden jeles polgára a választmány tagja lett. Ebből is látni, 
hogy megalakításának idejében milyen jelentőséget tulajdonítottak az 
eseménynek, illetve az intézménynek.

A Népkör rangos helyet foglalt el a legrégebben megalakult egyesüle
tek sorában. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség adatai szerint a 
kúlai Népkör a legrégebbi a betagosodott egyesületek közül.

1968. február 11-én, a Népkör 100 éves évfordulójának alkalmából a 
Magyar Szóban Szávics György a többi között ezt írta: „... a szobait forgó 
hiteles okmány pedig nem más, mint egy 100 esztendős évkönyv, a Népkör jegy
zőkönyvének vaskos, több kilós kötete.172 Akinek alkalma adódik, hogy belelapoz
zon ebbe az elenyészett könyvbe, csakhamar kihámozza, hogy milyen jellegű volt 
a kúlai Népkör. Ezt talán röviden így lehetne megfogalmazni, hogy nem voltak 
politikai célkitűzéseik. De az alapítók névsora -  magyarok, szerbek, németek, zsi
dók -  elárulja, hogy az egymásra utaltság felismeréséből született meg a Népkör, 
egyszerűen zengzetes beszédek nélkül. Ezt a toleráns légkört példázza a megren
delt lapok összetétele.173... sebből meríti a felfogásbeli és érzelmi hovatartozásá
hoz az alapokat a Népkör mai tagja is."

172 A sokáig őrzött könyv sajnos elveszett, valaki elvitte „megőrzésre" vagy eltüntet
te szándékosan. Szerencsére sok adat van, melyek révén teljes képet nyerhetünk a le
tűnt időszakról.

173 A művelődést számos újság megrendelése és olvasása biztosította. A könyvtárnak 
már a kezdetben külön termet béreltek. Itt folyt nyugodt körülmények között az újság- 
olvasás. A szórakozást a dominó, a kártya és a biliárd biztosította.



A Dolgozók című hetilapban Vlaovics József írja: „ a megszámlálhatatlan 
évek sokasága az, ami a kulturális jubileumunk alkalmával tiszteletet ébreszt az 
emberben...., hisz kétségtelen, hogy egy 100 éves művelődési intézmény folyto
nosságának hagyományokra érett besugárzása van egy környezetre, a falu kultú- 
réletére, amit jelen pillanatban regisztrálhatunk, és ami, mint minden élő, folya
matos jelenség.... Elgondolkodtat... "

A Népkör könyvtára folyamatosan működik. Az első világháború 
után a bizottság megállapítja, hogy a 37. és 38. számú könyv hiányzik. 
Egy világháború és ennyi év után így megőrizni egy könyvtárat, amikor 
az emberek harctereken voltak, háborúk dúltak és ország váltás is tör
tént, minden dicséretet megérdemel.

1956-ban 1200 könyve volt a könyvtárnak, széleskörű az olvasóközön
sége. A Népkör mindig a saját költségvetésből vásárolta a könyveket és 
tartotta fenn a könyvtárat, a könyvtáros pedig ingyenes végezte munká
ját-

A második világháború azonban megtette hatását. Nemzedékek éle
tét befolyásolta. Ráhatással volt nem csak az életünkre, hanem a kultú
ránkra, a gondolkodásunkra, a létünkre.

A következő évek tevékenysége is azt bizonyította, hogy az emberek 
képesek voltak kultúrával foglalkozni, alkotni, visszatérni a normális 
életre. A nyári színpad felépítése is ezt igazolja. Hosszú előkészület után 
ugyan, de végül megkezdődött a munka, ami nagy emberi összefogás
ról tesz tanúbizonyságot. Aminek híján nem lehetett volna elérni a kitű
zött célt.

Példaként szolgálhat az utókornak.
A nyári színpad önkéntes adományokból és önkéntes munkával épült. 

1946-tól 1957-ig 56 színdarabot mutattak be az amatőrök, a látogatottság 
átlag 400 fő körül volt. Ehhez hozzá kell adni a vidéki amatőr színházak 
és a hivatásos színházak előadásait is. 1951-ben készült el a téli színpad, a 
volt Endlein vendéglő épületében. Később a Népkör a mellette lévő posz
tógyár épületét tervezte kultúrházzá alakítani. A lakók már kiköltöztek, 
csak egy lakó távozására vártak. Ekkor értesítették a Népkör vezetőségét, 
hogy a lakóházakat nem lehet ilyen célra átalakítani. Mivel a munka elő
rehaladt, a téli termet a városvezetés más célra használta fel.

A sokévi sikeres munka után változás állt be a kultúrpolitikában. Poli
tikai kampány indult az önálló magyar kultúráiét egyesítésére a szerb 
kultúrélettel. Sokáig nagy politikai nyomás nehezedik a Népkörre. Az 
1950-es évek kezdetétől fogva minden hibát a Népkör számlájára írtak. 
Politikai nyomásra -  a nagy ellenállás ellenére -  a Népkört átalakítják a 
Szocialista Szövetség klubjának, azzal, hogy nem lehet művelődési ren



dezvényeket tartani. A bíróságon a tulajdonjogot átruházzák a Szocia
lista Szövetségre.

Minden értesítés nélkül kiküldték a fuvarosokat, akik felpakolták a 
kellékeket, a könyvtárat, a színfalakat -  minden mozdíthatót elvittek. Az 
évi közgyűlésen bejelentették a névváltoztatást, a Népkör a Szocialista 
Szövetség nevére került a nyilvántartásban és a telekkönyvben. Kilakol
tatták a művelődési tevékenységet abból az épületből, amelyet a magyar 
polgárok építettek, szépítettek, gondoztak évtizedeken keresztül. A tag
ság abban reménykedik, hogy ez a helyzet nem tart sokáig. Követelik, 
hogy kultúrmunkával foglalkozhassanak, ami évekig nem járt sikerrel, 
közben az emberek azzal foglalkoztak, hogy lebontsák-e a Népkör régi 
épületét és újat építsenek-e helyette. S megszületik az elhatározás: új 
épületet építünk. 1959-ben megkezdődik az építkezés és 1960-ban befe
jezik az új épületet.

A színjátszók az Amatőrszínházban folytatták a munkát, a könyvtár 
könyvei pedig a Városi Könyvtárba kerültek.

A Szocialista Szövetség megszűnésével új helyzet állt elő. Új alapsza
bályt dolgozott ki a Népkör. Miután a kúlai belügyi osztálynak beadták a 
kérvényt és a szükséges iratokat, valamint 20 tag névsorát, a belügyi osz
tály végzést hozott, mely szerint a Népkört 1992. július 17-én beiktatta 
a Polgárok Egyesületeinek jegyzékébe. Ettől kezdve ismét jogi személy
ként szerepel.

Sokáig tartott a Népkör épületének visszaszármaztatása. A Szerb Szo
cialista Párt, a Szocialista Szövetség jogutódja ugyanis magának köve
telte az épületet. Mindent meg is tett ennek érdekében.

A Népkörben megindul a munka. 1996-ban ismét elkezdődik a bon
tás, s ezzel az építkezésre az előkészület. Nem volt hozzá építési enge
dély, mert a Népkör épülete nem volt a tulajdonában. A média 35 cikk
ben foglalkozott a Népkör esetével. A kultúregyesületek és a civil szerve
zetek pedig kiálltak a Népkör mellett, hogy nem lehet eltulajdonítani. A 
vajdasági magyar politikusok is.

A Népkör vagyonjogi és igazgatási ügye a bíróság előtt

A SZSZP bizottságot nevezett ki saját vagyoni helyzetének rendezé
sére. Több helyiségre és épületre is igényt tartanak -  tudósított a Kúlai 
Kommuna 1998. augusztus 20-án. A Népkör a helyzettel kapcsolatban 
közleményt adott ki.



A kúlai községi bíróság ítélete alapján az SZSZP örökli a Népkör tulaj
donát. A Népkör fellebbez a kerületi bíróságnál. Ebben ismerteti, hogy az 
első fokú bíróság a törvény többrendbeli megsértése mellett hozta meg 
ítéletét, a szóban forgó ingatlan kizárólag a Népkör tulajdona, és igazga
tási joggal is bírja.

A kúlai községi bíróság újabb döntése: a Népkör a jogtulajdonos.
Az SZSZP fellebbez, mert arról győződött meg, hogy a periratokban 

nincs egyetlen jogilag érvényes dokumentum, melynek alapján a társ
tulajdonosi rész és használati jog illetné meg a Népkört. A kerületi bíró
ság másik tanácsa elfogadja a fellebbezést. A zombori bíróság nem vette 
figyelembe a kúlai községi bíróság előző végzését, és a Népkör által 
átadott dokumentációt. Utasítja mindkét felet, miként lehet visszasze
rezni a tulajdonjogot és hogyan kell a feleknek eljárniuk. A két ellentétes 
végzést ugyanannak a bíróságnak két tanácsa hozta meg, hasonlóképpen 
a kúlai községi bíróság is. A Népkör pert indított a kúlai községi bírósá
gon a teljes igazság megállapítására. A bírónő a tárgyaláson összefog
lalta a tanúk által elhangzott tényállást, s az ítéletet elnapolta mindaddig, 
amíg nem jelenik meg a vagyon-visszaszármaztatási törvény. A Népkör 
a törvény meghozatalára vár, mert a tárgyalás folyamán kialakult véle
mény, hogy a Népkör a tulajdonos. Azóta minden akadály nélkül foly
tatja munkáját -  sikerrel.

Itt folytatja tevékenységét a Bartók Béla énekkar, a dalárda jogutódja, 
az Árvácska asszonykórus, a gyermeknéptánc-csoportok, az irodalmi 
szakkör és a szavalok, a gyermekszínjátszó csoport, a gyermekkórus, 
a felnőtt és gyermekkézimunka-csoport, a kézműves- és kézimunka-, 
illetve főzőcske szakcsoport. A visszaszármaztatott könyvtár 2000 óta 
ismét rendelkezésre áll.

A csoportok fellépnek helyben, Vajdaságban, egyes csoportok kül
földön is, évente többször. A 140 éves jubileumi ünnepség 2008-ban volt. 
Erre a Népkör teljesen felújított, kibővített épületben került sor.

öajmÔ * *  
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Az én falum174

Aki Nagybecskerekről (Zrenjanin) elindul a szerb-román országha
tár felé, s az O-Béga folyó hídjához ér -  ma már nem is folyóra, inkább 
patakra emlékeztet, pedig egykor, amikor olvadni kezdett a Kárpátok
ban a hó, igencsak magas volt a vízállása, őrködni kellett, nehogy kilép
jen a medréből -, elébe tárul Banatski Dvor (korábban Ittvarnok, Törzs- 
udvarnok), a szülőfalum, amelyet egy 1700-ban készült térképen mocsa
ras vidékként tüntettek fel. Magyarok, később németek és bolgárok is 
lakták, az 1920-as évek elejétől pedig szerb telepesek is, akik Bosznia és 
Hercegovina térségéből jöttek. Ma már nagykiterjedésű bánáti falu, ame
lyen műút halad át, s köti össze Zsombolyán keresztül a világgal. Zsom
bolya irányában haladva, baloldalt van az a falu, melyet gróf Petrovich 
Josif (Petrovity József) földbirtokos alapított a mocsaras területen, s amit 
előbb a bécsi udvartól bérelt, később pedig árverésen megvett. Udvar- 
nokként ismerik. Jobboldalon Rogendorf. Ennek is megvan a maga tör
ténete: amikor a falu földbirtokosának, gróf Petrovich Józsefnek a lányát, 
Petrovich Juliannát (született 1703. január 21-én) feleségül vette gróf 
Rogendorf József, a gróf a lányának és a vejének ajándékozta birtoká
nak azt a részét -  a jelenlegi Banatski Dvor és Csősztelek közötti területet 
foglalta magában -, amely a falu központjától mintegy három kilométer
nyire szőlőskert volt. Itt épült fel Szőlősudvarnok néven az új település, 
melynek gazdája gróf Rogendorf József földbirtokos lett. O is, akárcsak 
apósa, gróf Petrovich, többnyire bolgárkertészeket telepített be.

Mindkét faluban magyar, német és bolgár, római katolikus vallású 
telepesek éltek. A bolgár lakosok, akik többnyire kertészkedéssel fog
lalkoztak, Északnyugat-Bulgáriából jöttek az 1826-1827-es években. Ok 
alapították a jelenleg a Román Köztársaságban levő Óbesenyőt. Noha

174 Irodalom -  Toront ál,napilap, a Nagybecskereki Levéltár gyűjteményéből; Dr. 
Szentklárai Jenő: A Csanád egyházmegyei plébániák. Temesvár, 1899; Penka Csongova -  
Menyhért: Bolgárok Magyarországon.

Adatközlők: Jelen Janez plébános (Muzsla); Jenovay Zoltán (Muzsla); Mezei Antal 
(Écska); Lukrécia Ursulesku (Ecska).



Sétakocsikázás

magyar nevük volt és római katolikusoknak vallották magukat, megőriz
ték anyanyelvűket és kultúrájukat.

Gróf Petrovich József nem sok gondot fordított a falu fejlődésére. Az 
újtelepesek építették fel a házukat, az imaházat, az iskolát és a kocs
mát. S mivel csak imaház lévén, a törvény szerint Ittvarnokot a szomszé
dos katalinfalvai (mai nevén Ravni Topolovac) római katolikus egyház
hoz csatolták, itt vezették a születési, esketési és elhalálozási anyaköny
veket. Az 1827. évi anyakönyvben olvashatjuk, hogy házasságot kötött 
Angyel Pirkov (Andjelov Pirkov) és Katarina (Chatalina) kercsovi bol
gár, ittvarnoki lakos. A Szeged és Tiszaalpár környéki magyarok idete
lepítését is nevek bizonyítják, s hogy sűrűn előfordul a Rischard, Urso, 
Putz, Pretz, Ritter név, az a Rajna vidékéről származó német lakosság 
betelepítését igazolja.

Gróf Petrovich József halála után az egész „birodalom" gróf Rogendorf 
József tulajdonába került, aki ekkora már felépíttette a gyönyörű, s ezen 
a vidéken egyedülálló kastélyt. Ebből csak a nagy melléképület marad 
meg, amit akkoriban a cselédek vettek igénybe. A park értékes és sokféle 
ritka növényzete közül manapság csak a Ginkgo-biloba fa látható, mely
nek magassága eléri a 30, vastagsága a két métert. Kevés ilyen fa van a 
Vajdaságban, Nagybecskereken, a Várady család korábbi gyümölcsösé
ben és Versecen.

Kezdetben gróf Rogendorf József sem viselt gondot a falu lakossá
gáról, a falunak nem volt iskolája, temploma, iskolába és templomba a 
lakosság a szomszédos faluba, Csősztelekre járt, amely korában létesült, 
fejlődött, a német ajkú katolikus lakosok templomot építettek. Szőlős-



udvarnok születési, esketési és elhalálozási adatait itt anyakönyvezték. 
A halotti anyakönyvben olvasni, hogy Tóth Anna meghalt 1885. április 
22-én, édesapja József, anyja Anna, született Kéri. Magyarcsernyéről jöt
tek Szőlősudvarnokra lakni. A születési anyakönyv adatai bizonyítják a 
bolgár telepesek jelenlétét. 1871. március 6-i bejegyezés szerint Szőlős- 
udvarnokon született Penjov Petronela, apja Pál, anyja Teodóra, született 
Kalapis, akik Óbesenyőről jöttek Szőlősudvarnokra. Ilyen bolgár nevek 
olvashatók: Toskov, Momirov, Karakov, magyar nevek: Kocsis, Kószó, 
Farkas, Kerekes, német nevek: Kasza, Hoffman, Wagner...

Idővel a falu lakossága kezdte elhagyni a falut, ezért gróf Rogendorf 
Róbert, aki ekkor már a birtok tulajdonosa volt, elhatározta, hogy 
Ittvarnok és Szőlősudvarnok között levő kerteket kiosztja a szőlősud- 
varnoki lakosok között, és új falut létesít nagyobb telkekkel, korsze
rűbb családi házakkal. Hogy tervei megvalósuljanak, azoknak, akik át 
akartak költözni az új faluba, mint Toskov Iván, Bobojcsov Miklósné, 
Trankulov Mita, Ugonity Antal, Labán Rafael, Kalapis Iván, Monyov Ist
ván, Damjanov András, Patriskov József, a nagybecskereki járási bírósá
gon bejegyeztetett 800 négyszögöl földterületet. A falu főutcájának köz-

Csoportkép betelepített bolgárokkal
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Az écskai kastély egykor

pontjában felépítették a katolikus templomot, vele szemben az iskolát. A 
lakosok hálájuk és tiszteletük megnyilvánulásaként Rogendorfról nevez
ték el a falut.

Halála után grófot a saját költségén felépített kastélyának a szomszéd
ságában temették el. Néhány évre rá a fia, Róbert vette át a birtokot és 
édesapja sírhalma fölé kápolnát emeltetett.

Gróf Rogendorf Róbert megbetegedését követően Budapestre került, 
ott is halt meg, és temették el. A birtokot eladták, gróf Csekonics József 
vette meg, s tulajdonában volt az 1920-as évekig, amikor államosították. 
Gróf Csekonics idejében építették, és ezzel kötötték össze a zsombolya- 
nagybecskereki keskenyvágányú vasútvonalat, Ittvarnokon pedig fel
épült az iskola. Ennek átadásáról szóló jegyzőkönyvből tudjuk, hogy 
készült 1912. április 19-én, átadásán jelen volt Szabó Bertalan tanfel
ügyelő, Taninger András iskolagondnok, Boleszky József községi jegyző 
és Mellár Imre, a község elnöke. Az iskolát a nagybecskereki járási bíró
ság telekkönyvében a 66 és 66/1-2-c helyrajzi szám alatt községi ingat
lanként tüntetik fel. Két tanterme, egy szertára és folyosója van. A mel
léképülete a tanító és a tanítónő lakása, két-két szoba, egy-egy előszoba, 
egy-egy konyha, egy-egy éléskamra, egy-egy pince, egy közös kenyér



sütő kemence, egy-egy fáskamra, egy-egy árnyékszék (W. C.), valamint a 
diákok számára külön hatajtós árnyékszék, továbbá 330 ölnyi kert kony
hakerti veteményeknek. Ebben az épületben folyt a négy-, majd a hat-, 
végül a nyolcosztályos oktatás magyar nyelven.

Honéi Béla állami tanító feljegyezte a falu tanítóinak névsorát: Laba 
Gáspár tanított 1881. január 1-től 1891. március 4-éig, őt követi Lidek, 
Gedai, Kiss Antal, aki 1895-től 1899. szeptember 13-áig volt tanító a falu
ban. Honéi Béla váltja fel 1899. október 22-én és itt tanítóskodott 1910. 
szeptember 13-áig. A későbbi években tanítók voltak Luxender András, 
Schmit Éva, Balassa Berta; a második világháború éveiben Kovács Pál 
(később Szabadkára ment), Papdi Mária (Nagybecskerekre költözött), 
Gutt Ottó, Gutt Boriska, Szűcs Judit (Újvidékre került), testvére, Szűcs 
Imre (a költő), Csiszár István, Csiszár Irma, Kuti Ilona, Borsos Ilona, 
Nehrer Lajos, Koszi Ferenc, Pisli Ella. Mivel a magyar tanulók száma 
megcsappant, a begaszentgyörgyi községi képviselő-testület 1971. szep
tember 20-án hozott határozatával a felső tagozaton megszűnt magyar 
nyelven az oktatás és a tanulók Tordára utaztak, az alsós tagozatokat 
pedig összevonták, Nehrer Lajos volt a tanító. 1993-ban az iskolaépüle
tet lebontották, azzal az indoklással, hogy helyébe új és korszerű isko
lát építenek. Ha nem is ezen a helyen, hanem a falu központjában csak 
megkezdték a munkálatokat, de az ország szétesése, valamint pénzhiány 
miatt nem fejezték be határidőre, erre csak 2000-ben került sor, Mirko 
Vucurevic adományából. A magyar és a szerb nyelvű tanulók járnak ide, 
a felsős tagozatú magyar diákok továbbra is Tordára utaznak iskolába.

Honéi Béla tanító feljegyzéseiből tudjuk, hogy szülőfalum 1910. január 
1-jén nevet cserélt -  Törzsudvarnok lett.

Műemlékek -  a bánáti róna gyöngyszemei

Nem csak szülőfalum múltja érdekel. A bánáti rónaságot járva elju
tottam Szerbittabére is, ahol Kerekes Juliannától és Jenovay Zoltántól, az 
ittabéi földbirtokos unokájától tudtam meg sok mindent a falu történe
téről. Jenovay Imre királyi tanácsos Szegeden született 1836. május 10-én 
s asztalosként telepedett le Ittabén. Később, mint földbirtokos családi 
kápolnát emeltetett, majd a település központjában, a maga költségén, 
1898-ban felépül a katolikus templom. Felszentelése szeptember 24-én 
volt. Az oltárkép a templom védszentjét ábrázolja. Itt van még Jézus 
szenvedését ábrázoló 14 festmény, melynek ismeretlen a festője, Szent 
Mária és Szent Antal szobra, amelyek Budapesten készültek, 1900-ban.



A katolikus magyar telepeseket idetoborzó földbirtokost, Jenovay Imrét 
halála után itt temették el, 1906. május 11-én.

Amikor a bécsi udvar 1781. augusztus 1-jén eladásra bocsátotta Écska 
területét, gróf Lázár Lukács vásárolta meg, és a család tulajdonában 
volt a második világháborúig. Lázár János, Lukács fia katolikus plébá
niát létesített, később Lukács fia, Ágoston a templomot bővíttette, tor
nyot építtetett hozzá. A templom 1836. április 30-án leégett. Ágoston fia, 
Zsigmond, Lansky mérnök tervrajza alapján új templomot építtetett, 
alapkövét 1862-ben helyezték le. 1864. szeptember 18-án Bonanz Sándor 
Csanádi püspök szentelte fel, Keresztelő Szent János születésének tiszte
letére. A felszenteléskor a püspök az építtető kegyúrnak, gróf Lázár Zsig
mond tábornoknak átadta a IX. Piusz pápa által adományozott érdem
rendet. Ekkor szentelték fel a XVII. századból származó, ismeretlen fla- 
mand festő 12 műalkotását, amelyekből ma már csak a Szent család, a 
Páduai Szent Antal, Assisi Szent Ferenc és a Hegyi beszéd van meg. A máso
dik világháború utáni években eltűntek az Üdvözítő, Szent Teréz,
Szent János, Szentháromság, Krisztus a kereszten című festmények.

A templom magassága 30, hosszúsága 60, szélessége 19, a torony 50 
méter magas. Orgonáját 1874-ben Budapestről hozták.

Ecskát, és a kastély mindenkori tulajdonosait sokan felkeresték annak 
idején. Többek között járt itt Adolf van dér Venna holland festő is, aki 
három festményt festett, a Krisztus keresztelését, az Ószövetségi Juditot 
(Lázár Viktorianna, Zsigmond feleségének az arcvonásaival) és az Árpád
házi Szent Erzsébetet (Zsigmond édesanyjának, Etelpacht Erzsébetnek az 
arcmásával).

Az egyházi és a helybeli anyakönyvekben bolgár vezetékneveket 
(Toskov, Penjov, Bobojcsov, Dugonity, Babuskov stb.) találni, azokét, 
akik Rogendorfból költöztek a gróf Lázár Lukács-birtokra, majd onnan 
később Lukácsfalvára (Lukino Selo), az akkor újonnan telepített faluba, 
innen pedig Erzsébetlakra (Belő Blato).
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Jól égett a pipájuk...

Az ómorovici/bácskossuthfalvai fúvószenekarok története
(Részletek)

Bevezető

A rézfúvósok muzsikájának évtizedeket átölelő hagyománya van 
falunkban.175 Elődeink erre a muzsikára táncoltak, mulattak, vagy búsul
tak, ahogy a helyzet hozta. A falu mindig kinevelte saját zenészeit. Nem 
lehet a történelem sodrásából talán egyetlen évet sem mutatni, amikor 
ebben a faluban nem lett volna jó zenész, és csak elvétve akad olyan idő
szak, amikor a rézfúvósok hangja elnémult egy időre.

Ha megszólalt a tűzoltózenekar muzsikája, az a lélekig hatolt. Keser- 
ves-szívszorító a temetéseken, felemelő és magasztos az ünnepeken, 
vidám és harsány a mulatáshoz. Ezek a hangszerek a falu mindennapi 
életének hozzátartozói. Néha kisebb számban, máskor nagyobb cso
portban voltak jelen a jeles eseményeken. Sok mindentől függött, hogy 
mikor hány zenész muzsikált. Attól is, hogy milyen alkalomra kellett a 
muzsika, attól is, hogy hány zenészt lehetett megfogadni, de igen gyak
ran attól, hogy az adott időpontban hányán voltak a zenekarban.

175 Bácskossuthfalva/Ómoravica Szerbiában, Észak-Vajdaságban, Szabadkától délre, Topolyá
tól nyugatra, Zombortól keletre fekszik, a Telecskai dombok festői szépségű lankáin. Ezen a te
rületen a régészek X-XI. századi temetőt tártak fel. Az eddig előkerült legrégebbi írásos emléke 
1192-ből származik: az Ocor nevű települést Pacsér és Bajsa között jelölték. A későbbi évszá
zadok során hol benépesült, hol pedig elnéptelenedett ez a terület. Legutóbb 1786-ban a Nagy
kunságból 334 család települt ide, és az akkor még Omorovicza pusztán alakítottak ki lakóhelyet 
maguknak. Papp László kutatása szerint a település neve 76 változatban szerepel a régi iratok
ban. 1580-ig az Ókor név a jellemző, onnantól kezdve pedig leggyakrabban az Omorovica vala
melyik változata. 1907-től Kossuthfalva, 1912-től Bácskossnthfalva, 1922-től Stara Moravica, 
1941-1944 között ismét Bácskossuthfalva, az impériumváltás után szerbül Stara Moravica, ma
gyarul Moravica, Ómoravica néven említik. A köznyelvben Morovica. A Magyar Nemzeti Ta
nács határozata szerint 2003-tól a település hivatalos magyar neve Bácskossuthfalva. A döntés 
éles vitát váltott ki.



Az évtizedek múlásával a rezesbanda annyira összenőtt a tűzoltó- 
testület fogalmával, hogy másképpen nem is emlegetik a rézfúvósokat, 
csak tűzoltózenekarként. Ennek egyszerű a magyarázata: a testület léte
zése óta igényelte a fúvószenekart. Felvonulásaikon indulókat játszottak, 
ünnepeiken a himnuszt, a báljaikban pedig a tánchoz fújták, ahogyan 
a mulatság hangulata megkövetelte. Ettől lett a tűzoltóbál egyedi. Más 
bálok hangulatától éppen az igazi talpalávaló különböztette meg legin
kább. És ott volt a zenekar a falu valamennyi jelentős eseményén, egy 
sem múlhatott el nélküle. (...)

A testület megbecsülte a zenészeit. Szigorú elvárásaik voltak velük 
szemben, de a kölcsönösségről sosem feledkeztek meg. A zenészek
nek egyenruhát adtak, sőt gyakran még tűzoltótiszti rangot is. Amikor 
úgy alakult a megegyezés, a zenészek díját is tisztességesen kifizették. 
Viszont volt rá példa, hogy a testület pénzszűkében volt, és a zenészcim
borák azzal segítették, hogy ingyen muzsikáltak. Hol kerék, hol talp -  
tartja szólásunk, az évszázadok során csiszolódott népi bölcsesség. És ez 
a zenekarokra is érvényes. Voltak ínséges idők és voltak magasztos fel- 
emelkedések.

Valahányszor a tűzoltótestület kivonult, akár saját ünnepségén, akár a 
közösség eseményein, vagy vidéki versenyeken, a zenekarnak is ott volt 
a helye. Elöl ment a zenekar, a tűzoltók pedig rang és beosztás szerint 
követték őket a menetben. Felemelő élmény volt látni és hallani a 10-20, 
vagy alkalmanként még több zenészből álló zenekart. Megadták a mód
ját az ünneplésnek, az örömnek és a bánatnak.

Amikor pedig megszűnőben volt a zenekar, vagy éppenséggel már 
nem is volt aki megfújja a hangszereket -  volt ilyen időszak is az évek 
során -, akkor közösségi ügy lett az új zenekar összehozása. Ezért marad
hatott fenn az évtizedek sorjázása alatt a tűzoltózenekar gazdag hagyo
mánya, ezért nem vált idejét múlttá, mint annyi minden az emberöltők 
során...

Ez a közösség méltán büszke fúvószenekaraira. A mostanira éppúgy, 
mint az előzőekre.

A kezdetekről

Levéltári kutatásaink során előkerült egy irat176 mely szerint Tomsanyi 
alszolgabíró rendeletbe adta ki a bajsai és topolyai bírónak, hogy fog
ják le Bika Jóska bandabeli trombitás cigányzenészt, aki Omorovicán a

176 Vajdasági Levéltár, sz: Bírósági sz. n. d: 1201, másolatban: Monográfia levéltára 384/188



Nagy vendéglő vendégfogadósnétól ellopott egy arany zsebórát. Vonják 
kérdőre azt a topolyai zsidót is, akinél elzálogosította azt. íme, a doku
mentum:

„Bika Jóska Bajsai bandabéli trombitás Czigány a minap Omoroviczán való 
muzsikállása végett az Omoroviczai Nagy Vendégfogadósnétól el lopott egy 
arany zseb órát, melyet Bajsán öreg Mendel s végtére
egy Topolyai Sakter Zsidónak 4 fr  tért Zálogba adott.

A Bajsai Birákfogassák meg a trombitást és meg halgatván a meg halgatandokat 
vegyék szoros kézelőre. S azután juttassák által Topolyára a hol az ott való Elöljá
rók Sakter Zsidót is vegyék kérdőre, mivel Czigánytól arany órát Zálogba venni 
-  annyit tesz mint a tolvajságnak menedéket adni egyszóval orgazdává lenni. S 
azután órástól együtt egy jelentéssel őrzés alatt indítsák meg Ómorovicára. Költi 
Ugyan ott

Aug 16-án 806
Tomsanyi AlszBiro"v?

A Nagyvendéglő a falu szórakozási és -  túlzás nélkül állíthatjuk -  kul
turális életének is színtere volt. Az 1800-as évek második felében előkelő 
hely volt, táncteremmel, vendégszobákkal, tágas udvarral... A rango
sabb bálokat mind ott tartották. Ott kapott helyet az 1867-ben, tehát már 
a kiegyezés évében, október elsején megalakult Olvasókör „tekintélyes 
könyvtárral és számos taggal."178

A Tűzoltótestület179 jelentős szerepet játszott a falu művelődési és zenei 
életében is. Fennállása óta a testület köré csoportosultak a színjátszók és 
a tűzoltózenekar. A testülethez köthető a rézfúvósokból alakult zeneka
rokra vonatkozó első adat is.

Az eddig előkerült legrégebbi dokumentumnak számít az 1800-as 
évek végén készült fénykép, amelyen a testület tagjai pózolnak egyenru
hában, köztük a tíztagú „rezesbanda" is. A képről tudjuk, hogy a zene
karnak tűzoltó-egyenruhája volt, tehát nem csak alkalmanként, hanem 
állandó jelleggel muzsikáltak a testületben, sőt, ha más alkalmakkor 
szolgáltattak zenét, akkor is „a tűzoltózenekar" volt.

177 Lehetséges, hogy az évszám 1836 és nem 1806! Az iratból nem lehet egyértelműen meg
állapítani.

178 Máté László: Emléklapok Ómorovicza község 100 éves múltjából. 16.
179 Az Önkéntes Tűzoltótestület 1878-ban alakult. Az alakulás dátuma azonban nem egyér

telmű. Más esetekben 1911 -et vették a megalakulás évének. -  A moravicai tűzoltótestület 100 
éve. 5.



Az eddig előkerült legrégibb fénykép a helybeli tűzoltózenekarról. A felvétel az 1800-as évek
vége felé készült

A ránk maradt iratok is említenek zenekart.
A Kossuth-szobor leleplezésének 1896. augusztus 20-ai látványos 

ünnepségéről szóló tudósításban ezt olvashatjuk: „A fellobogózott utcákat az 
önkéntes tűzoltó zenekar járta be, és egymásután csoportosultak a díszmagyarba 
öltözött hölgyek és urak, díszes koszorúkkal, melyeket a szobor elé helyeztek."180

(•••)
A Népjólét című újság 1896. november 6-i számában a tudósító arról 

számolt be, hogy 1896. október 27-én a szocialista nagygyűlésre 
Omoravicára érkező pártvezetőt „hosszú kocsisorral, zászlókkal, bandé
riummal várták a falu végén. A fogadás után zenével megindult a menet a 
városháza181 udvarára, hol a programbeszéd megtartatott."182 Ebben az írás
ban nem nevezik meg a zenekart. Könnyen megeshet, hogy nem a tűz
oltózenekarról van szó, de az esemény jelentőségéből ítélve akár az is 
lehetett.

180 Bácskai Ellenőr, 1896. augusztus 27. 4.
181 A községháza helyett városházát írt az újságíró, ebből sejthető, hogy nem volt a helyszí

nen, csupán elmondás alapján írta a cikket.
182 Brindza Károly: Forradalmi munkásmozgalom a topolyai 1895-1902. 56.



A két háború közötti évek

A zenekaroknak mindig is fontos szerep jutott, hiszen a kiemelkedő 
jelentőségű események nem múlhattak el zene nélkül. így volt ez 1923- 
ban is, amikor a református templomtoronyba az első világháborúban 
beolvasztott harangok helyére újakat tettek. A harangszentelés ünnepsé
gét 1923. október 14-én tartották. „ A harangok felhúzása idejében a gyüleke
zet buzgón énekelt, a helybeli fúvós zenekar pedig Kocsis Lajos, egyházunk hű 
tagja vezetésével zsoltárénekeket játszott.”183

Noha a faluban létezett fúvószenekar, a háború utáni években tűzoltó
testületnek nem volt állandó zenekara. Alkalmanként fogadtak fel zené
szeket, néha szerződést is kötöttek. Általában ugyanabban az összetétel
ben játszottak, de egyik-másik zenész cserélődött is.

A tűzoltózenekar státuszát elérni valószínűleg előnyt jelentett, ha 
másért nem, hát az egyenruha, a biztos zenélési alkalmak és a növekvő 
népszerűség -  közismertség -  miatt mindenképpen. Erre utal az is, hogy 
1928. február 25-én Kocsis István és fúvószenekara ajánlkozott a tűzoltó
ság soraiba, de a testület vezetősége teljesíthetetlennek ítélte a feltételei
ket. íme, a vitatott feltételek:184

„1. A zenekar kér 13 téli pantallót és sapkát.
2. Ha a tűzoltótestületnek készül nyári ruha, a zenekar is igényt tart rá.
3. Ennek ellenében a zenekar tartozik minden kivonulást ingyen kiszolgálni.
4. A zenekar tartozik évente 4 bálát kiszolgálni egyenként 650 Din szolgá

lati díjért.
a) Mikor tűzoltóbálak vannak, a zenekarból 8 ember tartozik bent szolgálni 

táncra.
b) Kinyilvánítja a zenekar, hogy ezen bálák az ünnepek és vásárokon kívül álló 

vasárnapokon legyenek.
c) Ezen bálák csakis abban a vendéglőben tartassanak meg, ahol a zenekar 

állandóan alkalmazva van.
d) Ha a tűzoltótestületnek valamilyen mulatsága vagy kivonulása akar lenni, 

a tűzoltó tisztikar 14 nap előtt tudassa a zenekarral, nehogy a zenekar esetleg 
máshol vállaljon szolgálatot ugyanarra a napra.

Az első pontból látjuk, hogy a zenekarnak 13 tagja volt. Továbbá az is 
kiderül, hogy élénk társasági élet folyt a testületben, hiszen évente akár

183 Dévay Lajos-Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában. 30.
184 A moravicai tűzoltótestület 100 éve. 34.



A fúvószenekar

4 bált is rendeztek. A b) pont egyértelműsíti, hogy a zenekar tagjai más
hol is muzsikálni szoktak, és erre ünnepnapokon és vásárok alkalmával 
került sor, amiért is ezeken a napokon nem vállalnak más elfoglaltságot, 
mert elveszítenék a keresetüket, de jóllehet még a zenélési lehetőséget is.

Ezzel az ajánlkozással a felvétel körüli hosszú huzavona kezdődött, 
amely csak két évvel később, 1930-ban ért véget, amikor Kocsis István 
helyett Kocsis Lajos lett a zenekar vezetője, aki a zenekar belépését nem 
kötötte semmiféle feltételhez.

A tűzöl tó testület elfogadta az ajánlkozást és tiszti gyűlése május 4-én 
szerződést kötött a zenekarral. A szerződés részletesen taglalja a zené
szek és a testület egymás iránti kötelezettségét. A szerződésből az is kide
rül, hogy a zenekar tagjai nem voltak aktív tűzoltók. Kizárólag, mint 
zenészek vettek részt a szervezet munkájában, és évente mindössze két 
alkalommal kellett, hogy a tűzoltók által rendezett bálon vagy felvonu
láson ingyen muzsikáljanak. A többi rendezvényen rendes anyagi térítés 
ellenében szerepeltek. Az „ingyen" zenélésért egy rend téli és egy rend 
nyári egyenruhát kaptak. A szerződés hatodik pontja kimondja, hogy a 
zenészek kötelesek hetenként próbákat tartani és új zeneszámokat beta
nulni. A szerződést az Önkéntes Tűzoltótestület részéről Gál Mihály és



Soós Sándor írta alá, a zenészek részéről pedig a zenekar minden egyes 
tagja, név szerint: Kocsis Lajos -  zenekarvezető, Kocsis István, Teplicki 
István, Dudás István, Tóth József, Hubai Pál, Deák János, Győri Lajos, 
Rostás Mihály és Dudás Péter.

Ezekkel a nevekkel később még többször találkozunk.
A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a „rezesbanda" mindig meg

állta a helyét. Az évek során összenőtt a tűzoltóság fogalmával. A falu
beliek szívesen hallgatták a térzenét és szívesen táncoltak, amikor a tűz
oltók zenekara fújta a talpalávalót. Nyilván a testület is meg volt velük 
elégedve, mert az 1930. május 7-én megtartott tiszti ülés rangot adott a 
zenekar néhány tagjának. Kocsis Lajos, zenekarvezető, őrparancsnoki, 
Teplicki István szakaszparancsnoki, Dudás Péter és Tóth József pedig 
őrvezetői rangot kapott.

1932-ben, Kocsis Lajos és Kocsis István kiválása után, Teplicki István 
lett a zenekarvezető. Ekkor új hangszereket is vásároltak, mégpedig: 1 B 
klarinétot, 1 bendzsót, 2 pisztont, 1 hegedűt, 1 P pozaunt (harsona), 1 T 
pozaunt, 1 kottaállványt, 1 cintányér-állványt, 1 dobpedált és 1 hangvil
lát. Arról nem találtam feljegyzést, hogy a zenekar tagjai közül valakik 
használták-e a saját hangszerüket.

A szalonzenekar



A tömegesítésről sem feledkeztek meg. 1934-hen már Horkai Sán
dor, Fekete József, Morvái János, Szabó Sándor, Farkas István, ifj. Hor
kai Sándor, Szabó Lajos, Bak Lajos, Nagy Gergely és Tóth Dániel is tagja 
volt a tűzoltózenekarnak. Utánpótlásban sem volt hiány. A már említet
teken kívül tűzoltózenészek lettek: Janik András, Kádár István, Farkas 
Sándor, Dudás Péter, Dudás István, Deák István, Deák Pál, Deák János, 
Roncsák János, Vinnai Sándor, Vinnai József, Barna József, Klézer János, 
Kéri Lajos, Dévity Miklós, Halasi István, Halasi János, Kisa János, Kisa 
József és sokan mások.

A tűzoltótestület fennállásának egyik fontos eseménye volt 1936. május 
31-én és június 1-jén megtartott zászlószentelési ünnepély és tűzoltóver
seny. Többezres tömeget megmozgató, látványos rendezvény volt. Ért
hető, hogy a zenekarnak is sok dolga akadt. Az eseménysorozat megnyi
tásaként május 31-én, vasárnap este hét órától a tűzoltózenekar hangver
senyt adott. Másnap, június elsején viszont már korán ébredtek:

„ 1.4órakor zenés ébresztő.
2.4 és 5 Vi órakor a vendégek fogadása a vasútállomáson.
3. 10 Viórakor a zászló átvétele.
4. 10 3áórakor sorakozó.
5.11 Ví órakor a zászló felavatása és diszfelvonulás a zászló előtt.
6. 13 órakor bankett és közös ebéd.
7 .15 órakor verseny kezdete.
8. A verseny végeztével eredményhirdetés és a dijak kiosztása.
9. 20 Vi műkedvelő előadás tánccal egybekötve.
Bankett személyenként 20,- din.
Közös ebéd 10,- „

Beléptidij a versenyen: önkéntes adomány.
Beléptidij az előadásra: 10, 8, 6 és 4 din.
Egyenruhás tűzoltók beléptidíjat nem fizetnek."185

A harmincas évek derekától az egész faluban felvirágzott a társadalmi, 
fellendült a szórakozási és kulturális élet. Ezekben az években rendezték 
a legtöbb bált és színházi előadást. Ekkor készült el a polgári kaszinó új 
mozi épülete.186

185 A Tűzoltó-egyesület irattára, 173/936
186 A mintegy 300 férőhelyes mozi, nagyjából a mai ifjúsági otthon táncterme helyén, tetsze

tős épület volt. Filmvetítéseken kívül az 1950-es évekig itt tartották a színházi előadásokat is. 
Nemes Sándor üzemeltette egészen a második világháború végéig. 1945-ben a katonai közigaz
gatás vette át a mozit... Az utolsó filmvetítés a 1980-as évek elején volt.



Az ünnepélyes megnyitóra 1938. december 26-án került sor. Nem 
maradt fenn az ünnepi műsor, csupán foszlányairól tudunk. A Varga 
János-féle vonósnégyes népszerű dallamokat játszott, fellépett a reformá
tus egyházi dalárda dalegyveleggel, magyaros táncokkal szerepelt a bok
réta és a kis bokrétások... Varga János zenekarának tagja volt még Zádory 
János is. A többi tag neve feledésbe merült, ám a visszaemlékezésekből 
tudjuk, hogy nem kocsmai szinten használták a hangszert. Elsősorban 
saját örömükre játszottak, és csak kivételes alkalmakkor léptek közön
ség elé.

A fellendülés időszaka a második világháborúig tartott. A háború alatt 
másfelé irányult a moravicaiak figyelme, de a gazdasági helyzet sem 
engedte meg, hogy gyakran bálba és szórakozni járjanak.

A tűzoltózenekarok hagyományain 1984-ben létrehozott pionír fúvószenekar, 1984. október 
19-én, második fellépésén készült felvételen. Középen Gracza Antal, Fábián Mihály és Sebők

Sándor



Art Neuveau versus high-tech187

A XX. huszadik század folyamán Szabadka képe jellegzetesen sze
cessziós jelleget öltött, amit még a világháborúk rombolása, az azokat 
követő időszak eseményei sem tudtak megváltoztatni. Bár a város köz
ponti részén az autentikus környezet megőrzésére törekedtek, néhány 
városrész áldozatul esett a szocialista és kommunista ideáknak. Szem
betűnő a különbség a klasszicista stílusban épült polgári lakok és tömb
házak között, melyek még a szovjet mintára épültek, megtestesítve a kis 
helyen is elfér sok elvet. Az egyszerű alapszerkezet és silány építőanyag 
nem többgenerációs épületeket sejtet. Azt hihetnénk, hogy egy város a 
történelmében él, az teszi naggyá, de tudnunk kell, hogy mindez nem 
elég, hiába található itt Európa egyetlen szecessziós stílusban épült zsi
nagógája, ha vele szemben szürke egyenépületek vannak, s rekonstruk
ciója sok éve késik. Szabadka város területén az utóbbi tíz évben kezdőd
tek meg azok a nagyszabású munkálatok, amik átalakították, s még min
dig alakítják a város képét. Ennek köszönhetően a város több funkció
val bővül (színvonalasabb lakások, hotel, sportcsarnok), de mindezek a 
változások, bővítések a régi épületek eltüntetésével jöhettek csak létre. 
A közvetlen városközpont, a sétálóutca, a Korzó és a vonzáskörébe tar
tozó utcák épületei védelem alatt állnak, mégis, állapotuk nem kielégítő, 
hiszen speciális módon rekonstruálhatók, de mindez nem elég. A város 
magjának ambientjével teljesen ellentétes az újonnan épített épületek stí
lusa. Az üveg és a fém dominál ebben a high-tech világban. Hidegsé
gével teljesen elkülönül a meleg anyagok világától, a természetes agyag, 
kő, a meleg földszínek nem férnek meg a fémes csillogással. Bár néhány 
esetben jól megfér a két kor és stílus, de ezek csak különleges megoldá
sok, amelyek erősítik az ellentéteket. A szecesszió a századelőn még a 
modern irányzatot hirdette, de nem állt ennyire szemben a hagyományos 
eklektikával, inkább egy kisjátékosságot vitt a klasszicista komolyságba. 
Jellegében nem változtatta meg a városokat, építészetileg erősítette őket.

187 A szerző eredetileg angol nyelven írt tanulmányát rövidített változatban közöl
jük magyarul.



Az egyik legaktuálisabb probléma a történelmiség és a modern ellentéte. 
Gyakorlatilag egy apokalliptikus állapot felé megyünk, ahol nincs értéke 
a réginek, csak az őrült high-tech dominál. A harmónia még az építészet
ben is csak humán mivoltunkat mutatja.



T á b o r o s i  L á s z l ó

A bácskai Tisza vidék sporttörténetének kezdetei188
(1872-1939)

Bevezető

A Tisza folyó a Máramarosi-havasokból a Fehér- és a Fekete-Tisza- 
ágból ered. Mindkét ágát azonban számos olyan kis ér és forrás is táp
lálja, amelyek vizének egy része 2000 m-nél magasabb hegyekből indul 
ki. A két Tisza Rahó fölött egyesül, majd többnyire nyugati irányba foly
tatja útját. Tekeházánál ér ki a Nagy-Alföldre és veszíti el hegyi jellegét.

188 Irodalom ~ Palias lexikon. Budapest, 1896;Pluhár István: Magyarországi sportegye
sületek története. Budapest, 1943; Mertl József: Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monog
ráfiája. Zombor 1896; Dr. Siklóssy László: A magyar sport ezer éve III. (A modern sport
élet előkészítése. Budapest, 1929; Zuber Ferenc: Testnevelés. Budapest, 1934; Stevan Tangl: 
Vajdasági sportalmanach. Nagy-Becskerek, 1925; Povijest sporta. Zagreb, 1970-től; Kato
na Pál: Társadalmi sportegyesületek 1867-1896. Zenta, 1970; Tolmácsy Géza: Testnevelés I. 
1875-1918. Zenta, 1971; Táborosi László: 100 éves a zentai tenisz, 1903-2003. Zenta, 2004; 
Táborosi László: 100 éves a zentai labdarúgás, 1905-2005. Zenta, 2005; Táborosi László: 
75 éves a zentai vízilabdázás, 1930-2005. Zenta, 2005; Táborosi László: Zenta sporttörté
nete, 1875-2002. Zenta, 2005; Táborosi László: 75 éves a zentai asztalitenisz, 1930-2005. 
Zenta, 2006; Táborosi László: 125 éves a zentai atlétika 1882-2007. Zenta, 2007; Táborosi 
László: 120 éves a zentai tekézés, 1889-2009. Zenta, 2009; Tóth István: Ada labdarúgásának 
60 éve, 1912-1972. Ada, 1972; Veselin Korovljev: Péterréve sporttörténete. Péterréve, 2005; 
Radomir Maric: 70 éves a moholi labdarúgás, 1914-1984. Mohol, 1984; Prof. dr Veselin 
Lazic: Lovstvo u Vojvodini. Növi Sad, 2007; Vajdasági Történeti Földrajzi Helységnévszótár. 
Zenta, 1995; Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográ
fiája. Újvidék, 2008.

Újságok -  Magyar Szó napilap 1946-tól; Bácskai Ellenőr napilap 1896-tól; Bácskai Sport 
hetilap, Zombor, 1914-től; Zentai Hirdető, 1919; Szabadkai Sport Újság, Szabadka, 1911, 
1912.
A városok, községek és települések rövid ismertetőjét az 1896-ban Budapesten megje

lent Pallas lexikonból idézem. Részben felhasználtam az útikönyvek sorozat Jugoszláviá
ról szóló, 1977-es kiadását is, nem utolsósorban Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válo
gatott történeti és honismereti bibliográfiáját, ami nemrégiben jelent meg.



Középső folyása a Szamos beömlésétől a Maros beömléséig terjed. Alsó 
folyása a Maros torkolatától a Dunába omlóséig, Szegedtől Zalánkeménig 
(Slankamen) húzódik.

A Fekete-Tisza a forrásától a Dunába betorkolásig a kanyargós folyása 
során közel 1000 kilométeres utat tesz meg. Bácskai hossza kb. 170 km.

A Kárpát-medencében letelepülő honfoglaló magyarok közül Botond 
és Csanád törzse szállta meg a Duna-Tisza közének déli részét, aminek 
bácsi északnyugati része a bodrogi, a Tisza menti része pedig a csanádi 
ispánsághoz tartozott. A kis falvak és települések közül csakhamar 
kiemelkedik a Mosztonga-patak mocsaraival védett fontos királyi vár: 
az oklevelekben először 1094-ben említett Bács vára, több király látogatás 
és országgyűlés színhelye, az 1011-ben a Szent István által a Veszprém- 
völgyi apácáknak ajándékozott Apáti (a mai Apatin), a Czobor család 
birtoka: Czoborszentmihály (ma Zombor), Pétervárad, majd a későbbi 
Vásárosvárad (ma Újvidék) és az 1216-ban már zárdával rendelkező 
Zintharév (ma Zenta).

A honfoglalás utáni századokban a jelenlegi Bácska északi részén ala
kult meg Bodrog vármegye Bodrog székhellyel, a Bácska déli részén 
pedig Bács vármegye Bács székhellyel. A jelenlegi Bánság Tisza menti 
részén feküdt Torontál vármegye, keleti részén Temes, a déli részén pedig 
Krassó és Szörény vármegye. Szerémség Vajdasághoz eső részéhez Valkó 
és Szerém vármegye egy-egy része tartozott.

A történelem szélviharában, a tatárjárás után, majd a török vészt is 
átvészelve a Tisza vidék újra benépesült, majd következett a Habsburg- 
uralom.

Az 1697-ben lezajlott zentai csatának köszönhetően a Tisza folyó a 
XVII. század elején, ha nem is sokáig határfolyó volt. A karlócai békét 
(1699) követően a jelenlegi települések majd mindegyike a tiszai kerü
let palánkkal megerősített őrhely volt, míg a Titel-környéki falvak Saj
kás-kerület néven a tiszai és dunai naszádosok kiváltságaikat élvezték. 
E határvidéki időkre emlékeztetnek egyes helységek korábbi elnevezései 
is: a bácskai parton Magyarkanizsával szemben, a bánáti oldalon fekvő 
Törökkanizsa, vagy Óbecsével szemben Törökbecse.

A Duna és a Tisza között elterülő Bácska közepén a Szabadkától délre 
húzódó, magasabb, szemmel alig érzékelhető hátságként (kiemelkedő 
dombvidék) a Telecskai-dombok húzódik, amely Zentánál jól észlelhető 
töréssel megy át a Tisza menti nagyalföldi rónaságba. A jellegzetes, asz
tallap simaságú síkság csupán Titelnél, ahol a Tisza a Dunába ömlik, 
megy át egy kisebb, alig tagolt dombvidékbe.



A Tisza mentén alföldi jellegű kisvárosok és települések vannak. Ami
kor vonattal Kelebiánál vagy gépkocsival Röszkénél átlépjük a magyar
szerb országhatárt, szerb területre érve még mindig ismerős tájak fogad
nak bennünket: akácfákkal körülvett tanyák, itt-ott egy gémeskút, búza
táblák, kukoricaföldek...

A többnemzetiségű Tisza vidéken a „modem sport" kibontakozásá
nak idején a sportegyletek és klubok megalakulására nagy befolyással 
volt a világban végbement sportfejlődési irányvonal, döntő hatásúnak 
bizonyultak az egyes sportágak, mint az atlétika, torna, úszás, vívás, cél
lövészet, kerékpározás, korcsolyázás és evezés. A versenyeket általában a 
tavaszi és őszi idényben rendezték meg, ennek megfelelően idényjellegű 
volt a felkészülés is. A pihenés időszakában a klubokban többnyire csak 
társasági élet folyt (teadélutánok, tánciskolák, felolvasóestek, bankettek 
stb.). Télen azonban korcsolyáztak vagy vadásztak, nyáron úsztak, csó
nakáztak, kirándultak. A 3-5 alkalomhoz kötött egyleti zárt versenyeken 
„vándor-díjat vagy bajnoki címet" lehetett szerezni, de tartottak „nyílt" 
versenyeket is, amelyeken bárki részt vehetett. A XIX. század végén ala
kult sportegyesületek tevékenysége nem csak a sportolásban, edzésben 
és versenyzésben merült ki, társadalmi tevékenységet is folytattak, ezen 
belül került sor az azonos körű polgári és vallási rétegek igényeinek a 
kielégítésére. A klubtagság társadalmi hovatartozást és kiváltságot jelen
tett. Az ifjúsági és a női sport ilyen formán a háttérbe szorult. A sport
egyesületek és klubok csak jóval később jutottak el arra a szintre, hogy 
tevékenységük kizárólag a sport legyen. Városonként és helységenként 
döntő jelentőséggel bírt a lakosok által megvalósított gazdasági helyzet, 
minek függvényenként a létrehozott társadalmi egyesületekben egy-egy 
sportág meghonosodott, bemutató jellegű volt vagy végleg eltűnt.

Bács-Bodrog vármegyében az 1893-as kimutatás szerint 12 járás: 
Apatin, Bácsalmás, Baja, Hódság, Kúla, Németpalánka, Óbecse, Titel 
Topolya, Újvidék, Zenta és Zombor, valamint öt város volt: Szabadka, 
Újvidék, Zombor, Baja és Zenta.

A Tisza vidéki községek sportegyesületei megalakulásának időrendje 
(az eddig fellelt adatok alapján)

Ada (Ada) nagy község Bács-Bodrog m. zentai j.-ban, a vármegye 
keleti szélén a Tisza mellett, (1891) 1858 házzal s 11074 lakossal, közte 
9017 magyar és 1915 szerb (túlnyomóan kát.), s hajóállomással, távíróval 
és postával, állattenyésztéssel és kertészettel. Van benne állami földmíves



iskola, takarékpénztár, ada- 
moholi hitelintézet, gőzmal
mok. Határa 26 759 hold.

*1890-bensportegyesületala- 
kult Adai Atlétikaklub néven,

* 1912-ben sportegyesület ala
kult Adai SC néven,

* 1920-ban Radnicki SC né
ven munkás-sportegyesület ala
kult.

Adorján (Adorján) északke
let-bácskai Tisza mente egyik 
sajátságos települése. Nevét a 
XII. század óta őrzi, lakossága 
többször teljesen kicserélődött.
Az 1991-es népszámlálás sze
rint 1158 lakosa volt.

* 1918-ban labdarúgóklub 
alakult.

Bácsföldvár (Backo Gra- 
diste) nevét a Fekete-mocsár 
(Crna Bara) melletti nagy föld
sáncoktól kapta. A földvár 
nagy részét elhordták a Tisza- 
töltés építésekor. A Garaiak és az Oláhok után Corvin Jánosé, s az 1522-es 
dézsmalajsíromban Feldwar néven szerepelt. A törökök idejében sánc.

* 1913-ban tekeklub alakult,
* 1913-ban vadásztársaság alakult,
* 1913. április 6-án labdarúgóklub alakult Bácsfóldvári Atlétikai Klub 

(BAK) néven,
* 1928. április 12-én új labdarúgóklub alakult Sloga néven, amely négy 

év múlva FK Jugoslavijára változtatta nevét.

Boldogasszonyfalva (Gospodinci) Egy boldogasszony-falvai Lőrinc 
lánya, Suska 1341-ben a bácsi káptalan előtt Maróti Jánosnak eladja Bara
nya vármegyei birtokait. 1513-ban Boldog-Asszony-Falva, másképpen 
Szent-Mária, mint Bács vármegye birtok van besorolva.

* 1928-ban labdarúgóklub alakult Jugoslavija néven.



Csóka (Coka) az 1581-es leírás szerint mezőváros Torontál vármegyé
ben, Szegedhez délre négy mérföldnyire. Szép katolikus templommal, 
óhitű szentegyházzal, élénk vásárokkal és révvel a Tiszán.

A két világháború között Csókán két labdarúgóklub alakult Csóka és 
Kemeljak néven. Hivatalosan nem voltak bejegyezve.

Csúrog (Curug) Sajkás kerületi falu egykor Csurug Henrik comes bir
toka volt. 1441-ben Brankovics György rokonának, Birinyi Pálnak aján
dékozza Becse várával együtt. Határában álltak az 1526-ban elpusztult 
Boron, Csót, Szentmárton és Szentmiklós falvak. 1699-ben határőrsánc, 
1769-ben a titeli Sajkás vidékhez kerül.

* 1904-ben megalakult a Sokol sportegylet,
* 1912-ben vadásztársaság alakult,
* 1925-ben labdarúgóklub alakult néven,
* 1937-ben sakk-klub alakult Hajdúk néven.

Gyála (Dala)
* 1934. március 28-án Granicar néven labdarúgóklub alakult.

Horgos (Horgos) magyar falu Csongrád vármegyében. Szegedtől nyu
gatra, délre, 2.50 órányira. 2495 katolikus és 8 zsidó lakosa volt. Határai 
részben gazdag termékenységű porhanyó föld, nagyobb részben homo
kos. A Tisza rétségeiben sok nádat vághat.

* 1923-ban labdarúgóklub alakult.

Kából (Kovilj) 1536-ban Remete Szent Pál zárdája állt a mai Kovilj 
helyén, amely a török idő alatt elpusztult. 1690-ben Marsigli térképén 
ezen a helyen Kibila falu szerepel, mellette Szerb Monostor. 1651-ből 
származnak a ma is meglevő kolostor első freskói. A kolostor a török 
időben többször elpusztult. A XVIII. század elején teljesen újjáépítették, 
és bár ragaszkodtak eredeti stílusához, mégis sok barokk elem vegyült 
bele. Az 1848. évi tűzvészben a kolostor ismét elpusztult, de 1870-ben 
újraépítették.

* 1908-ban labdarúgóklub alakult Sajkas néven.

Bácskeresztúr (Srpski Krstur) Az 1851-es leírás szerint Bács megyei 
orosz falu Kúlához délre, másfél órányira. Lakosai tehetős gazdák. Lako
sait tekintve 92 katolikus, 2818 egyesült göröghitű, 9 evangélikus, 2 zsidó 
és 1 görög.

* Az 1930-as évek végén labdarúgóklub alakult.



Magyarkanizsa (Kanjiza) nagyközség Bács-Bodrog vmegye zentai 
j.-ban a Tisza mellett, (1891) 2682 házzal és 15 494 magyar lakossal (csak 
371 szerb); jelentékeny gabona- és dohánytermeléssel, gabonakereske
déssel és marhatenyésztéssel, takarékpénztárral; van gőzhajóállomása, 
vasúti állomása, posta- és távíróhivatala, postatakarékpénztára. Termé
keny határa 20 596 ha.

* 1895. március 10. megalakult az Ókanizsai Tekéző Egylet.
*1913. augusztus 10-én az Erzsébet-ligetben megnyílt a Magyar kanizsai 

csodakút artézi fürdő részvénytársaság.
* 1919. labdarúgóklub alakult KAC (Kanizsai Atlétika Club) néven.

Mohol (Mól) Első említése 1323-ban, Moharéve néven, a Becsiek bir
tokaként. A török időben a Moholka bara volt a neve.

* 1914-ben megalakult a M. A. K. (Moholi Atlétikai Klub),
* 1919-ben megalakult a Soko Sportegyesület,
* 1924-ben a Sokol Sportegyesület keretében megalakult a röplabda 

szakág.

Óbecse (Becej) (Rác-, vagy Magyar-B.), nagyközség Bács-Bodrog vm. 
ó-becsei j.-ben, a Tisza egyik kanyarulata mellett, Törökbecsével szem
ben, (1891) 2841 házzal és 16 965 lakossal (10 637 magyar, 415 német, 
5827 szerb; hitfelekezet szerint 10 328 róm. kát., 5815 gör. kel., 618 izr.); 
hajdan a tiszai koronakerület főhelye volt, az óbecsei járás székhelye, az 
osztr. m. bank mellékhelyiségével; van közjegyzősége, telekkönyvi ható
sággal felruházott járásbirósága, adóhivatala, takarékpénztára, kemé- 
nyítőgyár-részvénytársulata, több gőzmalma, számos egyesülete; halá
szata és gabonakereskedése jelentékeny; itt székel a bács-óbecsei gör. kel. 
esperesség, van zárdája, szerb iskolája; vasúti és gőzhajóállomása, posta- 
és táviróhivatala, postai takarékpénztára, állami középületei Határa 
24 032 hektár. 1526-ban és 1551-ben a törökök elfoglalták; a szabadság- 
harc alatt sokat szenvedett, különösen 1848. április 26-án; 1849. ápri
lis 19-én Perczel Mór honvédtábornok másodszor elfoglalta és a szer- 
beket sáncaikból kiverte, itt verték meg a magyarok 1849. június 22-én 
Jellachich horvát bánt és császári vezért.

* 1872-ben kerékpár egyesület alakult,
* 1878. május 27-én megalakult az Óbecsei Polgári Lövészegylet,
* 1880-ban céllövő egyesület alakult,
* 1887. augusztus 28-án megalakult az Óbecsei Kerékpár Egyesület 

(velociped),



* 1894-ben megalakult az Iskolai Sport Egyesület a polgári iskola kere
tében,

* 1895-ben céllövész klub alakult,
* 1914-ban vadásztársaság alakult,
* 1918-ban labdarúgóklub alakult OSC (Óbecsei Sport Club) néven,
* 1920-ban új labdarúgóklub alakult SAK (Starobecejski atletski klub) 

néven, amely 1922-ben Sokova változtatta a nevét,
* 1930-ban munkás sportegyesület alakult Radnicki néven,
* 1931-ben jégkorong szakág alakult,
* 1933-ban tekeklub alakult.

Pádé (Padej) a hódoltság idején szerb pásztorok telepe volt. A török 
kiűzése után katolikus lakossággal gyarapodott.

Péterréve (Backo Petrovo 
Selo) múltja 1093-ig nyúlik 
vissza, amikor I. László király 
a tihanyi apátság birtokait fel
sorolva Péterrévét is említi. 
1441-ben Brankovics György, 
Péterréve nevű birtokát elzá
logosít, a török időkben Staro 
Petrovo selo néven említik a 
dézsmajegyzékek, 1740 körül 
katonai hely.

* 1913-ban labdarúgóklub 
alakult Törekvés SK néven, 
amely 1914-ben Sportra, 1923- 
ban pedig Soko Sportra változ
tatta a nevét,

* 1927-ben vadásztársaság 
alakult,

* 1930. július 6-án sakk-kör 
alakult.

Sajkásgyöngye (Durdevo)
Csajkás kerülethez tartozott. 
Bács vármegye délkeleti sar

* 1907-ben vadásztársaság alakult.



kában a Tisza-Duna és a római sáncok által bekerített háromszögben 
helyezkedett el. A határőrrendszer megszűntével a magyar alkotmány 
védelmébe került.

* 1923-ban labdarúgóklub alakult Bácska néven.

Tiszaszentmiklós (Ostojicevo) rác-magyar falu Torontál vármegyé
ben, Csóka és Pádé közt. 934 katolikus, 1912 óhitű és 14 zsidó lakosa volt. 
Óhitű anyatemplommal, kövér szántóföldekkel, sok legelővel és réttel.

* 1883-ban vadásztársaság alakult,
* 1925. április 14-én labdarúgóklub alakult PÁK (Potiski atletski klub) 

néven,
* 1939. március 23-án labdarúgóklub alakult Ratar néven.

Tiszatarrós (Taras) Titel (Titel) nagyközség Bács-Bodrog vármegye 
titeli j.-bán, (1891) 4314 szerb, német és magyar lakos; a járási szolgabirói 
hivatal széke, járásbírósággal, kir. közjegyzőséggel, gőzhajóállomással, 
posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral; itt székel a tiszai és 
dunai töltésfenntartási társulat. T. azelőtt a csajkások kerületének szék
helye; igen régi hely, már az Árpádok korában szerepelt. Volt hires világi 
apátsága, melyet a Hunyadiak idejében megerősítettek; romjai ma is lát
hatók a T.-i fennsíkon, a kálvária mellett. T. a Béga torkolatával szemben, 
a Tisza jobb partján fekszik; kevéssel lejjebb a Tisza a Dunába ömlik... 
Már a történelem előtti időben is települések álltak a titeli fennsíkon, 
és a rómaiak is megerősített hídfőállást, burgust tartottak fenn a Tisza 
Dunába ömlésének közelében levő e stratégiai ponton. A honfoglalás 
idejében Tétöl és Sóvár (Slankamen) néven szerepel. 1056-ban Ágoston- 
rendi káptalan volt Titelen. A tatárjárás után fallal veszik körül a temp
lomokat és a káptalan épületeket a török közeledésének hírére. 1526-ban 
került török kézre. A török adólajstromban, 1590-ben 20 adózó házzal 
szerepel, amelyekben szerb család él. 1701-ben katonai sánccá lesz, 1750- 
ben a Sajkás-kerület központja. 1873-ban a határőrvidékek teljes felszá
molásakor szűnik meg katonai jellege.

* 1886-ban tornaegylet alakult,
* 1888-ban megalakult a Hajós Egylet,
* 1897-ben vadásztársaság alakult,
* 1933-ban labdarúgóklub alakult.

Törökbecse (Növi Becej) (Új-B.) nagyközség Torontál vm. törökbe
csei j.-ban, a Tisza partján, Ó-B.-vel szemben, (1891) 1005 házzal és 7276 
lak. (5004 magyar, 1971 szerb, 4818 róm. kát., 2051 gör. kel.); a róla neve



zett járás székhelye, van járásbírósága, közjegyzősége, takarékpénztára 
és néptakarékpénztára az osztr.-magy bank mellékhelyiségével; van 2 
ecetgyára, fűrészmalma; vasúti és gőzhajó-állomása, posta- és távíróhi
vatala s postatakarékpénztára. Az ötvenes években egyike volt a legfon
tosabb gabonapiacoknak, azóta a Tisza áradásai következtében kereske
delme csökkent; dohánytermelése jelentékeny; a Tisza egyik szigetén 
láthatók B. régi várának romjai, melyet a törökök 1551-ben elfoglaltak; itt 
verte meg Perczel Mór honvédtábornok (1849. április 24.) a Teodorovics 
alatt küzdő osztrák-szerb sereget. Határa 11 321 hektár.

* 1880-ban lövészegylet alakult,
* 1885-ben vadásztársulat alakult,
* 1891-ben Csolnakázó és Korcsolyázó Egylet alakult.

Törökkanizsa (Növi Knezevac) nagyközség Torontál vármegye török
kanizsai j.-ban, (1891) 3429 magyar és szerb lakossal; az előbbivel szem
ben fekszik, réve ősidők óta fontos volt hadászati szempontból s mint a 
királyi naszádosok, később a sajkások egyik tiszai állomása szerepelt. A 
török-kanizsai járás szolgabírói hivatalának széke, van járásbírósága és 
adóhivatala, takarékpénztára, gőzhajóállomása, posta- és távíróhivatala, 
postatakarékpénztára. Jelentékeny gabonarakodóhely.

* 1903-ban megalakult az Ifjúsági Labdarúgó ,
* 1913. június 1-jén sportegyesület alakult Török-Kanizsai Sport Egylet 

(TKSE) néven,
* 1920-ban labdarúgóklub alakult Törökkanizsai Sport Klub néven, 

amely két év után AC Kanizsa, 1927-ben pedig AC Tiszára változtatta 
nevét,

* 1930. december 30-án sportklub alakult SK Obilic néven.

Zenta (Senta) egyes történészek feltételezései szerint a név hun ere
detű, mert hun nyelven a Zenta pusztaságot jelent. Rendezett tanácsú 
város Bács-Bodrog vármegyében, a Tisza jobb partján, igen termékeny 
vidéken; falusias külsejű város, melynek szebb épületei csak a városház
téren vannak. Z. a járási szolgabírói hivatal, járásbíróság, közjegyzőség 
és adóhivatal széke; van községi algimnáziuma, városi kórháza, többféle 
egyesülete és társulata, 2 takarékpénztára (az osztrák-magyar bank mel
lékhelye), vasúti és gőzhajóállomása, posta- és távíróhivatala és postata
karékpénztára. Itt jelenik meg a Zentai Közlöny (IX. évf.) és a Zentai Hír
lap (V. évf.). Lakóinak száma 1850-ben 14 797, 1870-ben 19 938, 1891-ben 
25 725; ezek közt van (1891) 23 013 magyar, 362 német és 2221 szerb, hit- 
felekezet szerint 22 142 r. kát., 2168 gör. keleti, 54 ág. evang., 112 helv.



és 1225 izrael. Fő foglalkozá
suk a földművelés és gabona
szállítás; ezenkívül igen jelen
tékeny a malomipar. Forgalma 
igen élénk, a Tisza túlsó part
jával fahíd köti össze. A há
zak száma 4392. Óriási határa 
(37 279 ha.) igen termékeny.
Z.-tól délre történt 1697. szep
tember 11-én az a nevezetes 
csata, melyben Savoyai Jenő 
herceg a török sereget fénye
sen legyőzte. 1895-ben Ferenc 
József király jelenlé-tében nagy 
hadgyakorlatot tartottak Z. kör
nyékén. Savoyai Jenőnek emlék
szobrot állítottak.

* 1875-ben Csónakázó Egylet 
alakult,

* 1882. június 4-én megala
kult a Zentai Athleticai Club 1 8 8 2
(ZAC 1882),

* 1882-ben megalakult a Gazdakör,
* 1884-ben megjelentek a fürdőházak a Tiszán,
* 1884-ben megalakult az I.Zentai Vadásztársaság,
* 1888-ban megalakult az Ipartestület,
* 1889. május 19-én Tekéző Társaság alakult,
* 1893. március 5-én Korcsolyázó Egylet alakult,
* 1898. február 6-án megalakult a Katholikus Legényegylet Sportköre,
* 1898-ban megalakult a Zentai Kereskedők Ifjak Egyesülete,
* 1899. április 1-jén kerékpárklub alakult,
* 1903. február 9-én teniszklub alakult,
* 1903. július 1-jén tornakör alakult,
* 1905. június 23-án a Zentai Athleticai Club 1882 (ZAC 1882) tisztújító 

közgyűlésén ZAC-ra változtatta nevét. Szakágai: atlétika, torna, úszás, 
teke, labdarúgás,

* 1908. június 28-án műlovarda nyílt bemutató, szórakoztató jelleggel,
* 1912. október 31-én a zentai Korcsolyázó Egylet Zentai Sport Egyletre 

változtatta nevét,
* 1913-ban labdarúgóklub alakult Törekvés néven,



* 1913-ban Csillag néven ifjúsági labdarúgócsapat alakult,
* 1914. április 5-én labdarúgóklub alakult Egyetértés néven,
* 1920. november 20-án megalakult a Sokol Sportegyesület,
* 1921 májusában Vojvoda Misic néven labdarúgócsapat alakult,
* 1921 júniusában Fehér Csapat és Egyetértés néven labdarúgócsapatok 

alakultak,
* 1921-ben megalakult a zsidó sportegyesület Ezra néven,
* 1921-ben labdarúgóklub alakult ZICS (Zentai Ifjúsági Csapat) néven,
* 1922-ben Munkás TK (MTK), Famunkás TC (FTC), Zentai Újfalusi 

Footballcsapat (ZUFCS), Szentai Labdarúgó Ifjúság (SZLI) és Amateur néven 
ifjúsági labdarúgócsapatok alakultak,

* 1922-ben megalakult a Zentai Ifjúsági Labdarúgó Szövetség, amely a 
község ifjúsági csapatait foglalta magába,

* 1923. augusztus 1-jén megalakult a helybeli Olimpiai Bizottság,
* 1923. szeptember 9-én megalakult a Zsidó Ifjúsági Sport Egyesület 

(Sencansko jevrejsko omladinsko drustvo),
* 1923-ban Viktória néven labdarúgócsapat alakult,
* 1924. február 3-án a Zentai Athleticai Club (SZAK) keretén belül meg

alakult a birkózó szakág.
* 1924. február 24-én a Zsidó Ifjúsági Sport Egyesület Omladinac néven 

birkózó szakágat alakított,
* 1924-ben Slavija néven labdarúgócsapat alakult,
* 1924-ben sportegyesület alakult Vasutas (Zeljeznicar) néven,
* 1924-ben Törekvés néven labdarúgócsapat alakult,
* 1925-ben ifjúsági sportegyesületek alakultak: Gradanski és Tiszapart 

néven,
* 1925. január 11-én a zentai Zsidó Ifjúsági Egyesület a Hagibor SE 

Zenta nevet vette fel,
* 1925. augusztus 1-jén a Hagibor SE keretén belül megalakult a női 

hazena (nagypályás kézilabda), atlétika és birkózó szakosztály,
* 1925. augusztus 16-án a SZAK keretén belül megalakult a hazena 

szakosztály,
* 1926-ban Gradanski és Tiszapart néven ifjúsági labdarúgócsapatok 

alakultak,
* 1926. augusztus 6-án a nagybecskereki könnyűatlétikai szövetség a 

zentai SAK-ot nevezte ki a körzet atlétikai alszövetségévé,
* 1926. október 13-án Radnicki néven munkássport-egyesület alakult,
* 1927. március 30-án a Radnicki SK keretén belül megalakult a hazena- 

szakosztály,
* 1927. május 3-án regattaklub alakult,



* 1928. július 6-án Sparta néven sportklub alakult,
* 1928-ban labdarúgócsapatok alakultak Cigányzenészek, Cipészek, Bor

bélyok, Asztalosok, Sofőrök néven,
* 1930. február 9-én a SZAK keretén belül megalakult az asztalitenisz

szakosztály,
* 1930. július 13-án a SZAK keretén belül megalakult a vízilabda-szak

osztály,
* 1930. augusztus 6-án labdarúgóklub alakult Jugoslavija néven,
* 1930. szeptember 5-én a SZAK keretén belül megalakult az úszószak

osztály,
* 1931. augusztus 28-án céllövő egyesület alakult,
* 1932. január 24-én megalakult a sakk-klub,
* 1933. szeptember 17-én megalakult a kereskedők sportegyesülete 

Merkúr néven,
* 1933. november 12-én Jugosloven néven sportegyesület alakult,
* 1939. február 1-jén jégkorongozószakág alakult.

Zsablya (Zabalj) legrégebbi írásos emléke 1514-ből származik, amikor 
Dózsa György és hada elfoglalta a szerémségi püspök titeli és zseblei bir
tokát. Az 1700-as évek elején lesz határőrsánc és 1769-ben kerül a Titeli 
Sajkásvidékhez.

* 1914-ben vadásztársaság alakult.
* 1927-ben labdarúgóklub alakult Borac néven.

Zentai teniszezőnők a múlt században



íjászok189

A bácsföldvári sport történetéből

A második világháború befejezése után Bácsföld- 
váron két sportegyesület létezett: a Vojvodina Sport
egyesület, melynek öt szakosztálya volt: labdarúgó, 
asztalitenisz, teke, úszó és vízilabda, valamint sakk- 
szakosztály. A MarkoCéllövő Társulat négy szak
osztállyal működött: íjászat, légpuska, kiskaliberű 
puska és agyaggalamb-lövészet. Az előbbi 1945-ben, 
az utóbbi 1960-ban alakult.

írásunkban az íjászokkal foglalkozunk. Üstökös
ként tűntek fel, hogy másfél évtized után már se 

hírük, se hamvuk ne legyen.
Az íj az emberiség egyik legősibb fegyvere volt. Már az asszírok, indu

sok, perzsák is használták, de a hunok és a mongolok is. A középkorban 
a magyar harcosok ugyancsak íjjal és kopjával jelentek meg a csatatéren. 
Több mint 40 ezer éven keresztül sikeresen vadászott az ember nagyvadra íjjal. 
Az emberiség nagymértékben az íjnak köszönheti, hogy elszaporodott és megél 
a világ különböző helyein -  állapítja meg más oldalról szemlélve a dolgot
Holmgren190.

Ezen a vidéken ez a sportág új keletű volt akkor, és a népszerűsítő 
versenyek ellenére is nehezen tört magának utat a céllövők mellett. A 
Képes Sport Újság 1960. novemberi számában191 arról ad hírt, hogy az íjá-

189 Irodalom -  Chuck: Vadászatíjászati ABC. VadVilág (Válogatás), 1993/3. 41-43; 
Christian Holmgren: Cserkelés íjjal és nyíllal. VadVilág (Válogatás), 1993/9.44-45; Milenko 
Kacanski: Strelicari. Becejskin dani, IX. évf., 2003. augusztus 23. 10.; Jól sikerült íjászver
seny. Magyar Szó, 1964. június; Vladimir Obradovic: íjászverseny Becsén. Becsei Újság, 
1963. október 26.; Révai Nagy Lexikona. Budapest, 1914. X. kötet. 494-495.

190 Christian Holmgren: Cserkelés íjjal és nyíllal. VadVilág (válogatás), 1993. 9. sz. 44.
191 Képes Sport Újság, XI. évf. 45. sz. 1960. nov. 7. 2. Világhíradó-képriport



szat mind nagyobb teret hódít a spor
tolók körében. Nemrégen Jugoszláviá
ban is megalakult az íjászok szövetsége.
Az íjászversenyeket beiktatták a tokiói 
olimpiai játékok műsorába.'192 Jogosan, 
hiszen a diszkosz és a gerely mel
lett az íj is Mars hadisten fegyvertá
rát ékesítette, és a harci vetélkedőn 
az ügyesség, az erő próbatétele volt.
A földvári íjász szakosztály megala
kítását kezdeményező dr. Vladimír 
Obradovic lelkes szervező munká
jának köszönve lassan gyarapodott 
a szakosztály tagsága és a pártoló 
tagok száma is.

1960-ban alakult meg az íjá
szok szakosztálya. Galambos József 
mesélt az indulás viszontagságairól 
1994 telén.

-  Akkor, a hatvanas évek elején a 
Liget melletti labdarúgópályán gyakoroltunk Obradovic doktorral, Suta 
Margit tanárnővel, Mikula Feri bácsival. A nyílvesszőket magunk készí
tettük hat milliméteres átmérőjű alumínium csőből, vas heggyel. A liba- 
tollat bosopol ragasztóval erősítettük az íjhoz. A húr, illetve marhabélből 
készült. Gyakorlás közben óvatosan bántunk az íjjal és a nyílvesszővel. 
Bohóczkiné Németh Katalin tyúkjai azonban néha így is hősi halált hal
tak, ha átbújtak a léckerítés alatt a pályára legelni, pedig az íjászfelsze
relést leginkább Bohóczkiéknál hagytuk a gyakorlások, versenyek után.

192 Abban az időben az egyesületeket, szervezeteket, iskolákat un. népfelszabadí
tó harcosok élő vagy halott tagjairól nevezték el, még akkor is, ha puska se volt a ke
zükben. Marko Garic, Iván Garic-Lala fia az 1938-1940-es években tagja volt a földvári 
Srpska omladina Vojvodanin Ifjúsági Művelődési Egyesületnek, majd apja nyomdoka
in később a partizánmozgalom résztvevője is. 1940 októberétől tagja az ifjúkommu
nista szervezetnek. Családi házunkban tartották a Jugoszláv Kommunista Ifjúság Szer
vezetének összejöveteleit. 1941-ben, a magyar időszak alatt három tagja volt a KISZ- 
nek, Garic is, de csakhamar 16 új taggal bővült. 1941 őszén jelszavakat mázoltak a fa
lu lakóházaira: Éljen a Szovjetunió!, Éljen Sztálin!, Éljen a Jugoszláy Kommunista Párt! 
stb., melynek egyik résztvevője volt ő is. Október elején felgyújtotta Stevan Brankov 
kenderkazlait, s még e hónap elején a KISZ titkára lett, majd a Jugoszláv Kommu
nista Párt tagja is. November 7-én tartóztatták le. Halálra ítélték, s 1942. január 20-án 
13.15 órakor Obecsén kivégezték. Bácsföldváron utcát neveztek el róla és az apjáról is.

Suta Margit



Országos íjászverseny Bácsfóldváron, 1964-ben

A megalakulást követő években legtevékenyebbek voltak: dr. Vladimir 
Obradovic orvos, Bogdán Obradovic állatorvos, Suta Margit tanárnő, id. 
Mikula Ferenc géplakatos és Galambos József gépésztechnikus. A verse
nyeken is leginkább ők vettek részt. A későbbi évekből megemlíthetjük 
még Marko Becejacot és Feiszthammel Lászlót, akik gyakran részt vettek 
az edzéseken.

Ez a sportág Florvátországban volt a legnépszerűbb, főként Zágráb
ban, Fiúméban és Eszéken, ahová a földváriak és az újvidékiek is ellá
togattak a versenyekre. Ezeken a helyeken tartották az országos verse
nyeket is, amelyeken a földváriak az újvidékiekkel együtt részt vettek
1961-ben és 1962-ben, ugyanis ebben az időben csak e két helyen működ
tek az íjászok.

1963. október 27-én a Magyar Szó arról értesíti olvasóit, hogy a föld
vári íjászok az újvidékieket látták vendégül, és a Suta Margit, Vladimír 
és Bogdán Obradovic felállítású csapat 951:948 arányú győzelmet ara
tott. Az év októberében az óbecsei lóversenytéren is felléptek a földvá
riak az újvidéki csapattal, amikoris bemutatót tartottak. Nagyszámban 
gyűlt össze a közönség, a szurkolók. A legjobb eredményt ezúttal Mirko 
Vider, a Növi Sad tagja érte el, aki a Zágrábban megtartott országos ver
senyen negyedik lett. Óbecsén 479 pontot szerzett. A földváriak közül 
Bogdán Obradovic bizonyult a legjobbnak, 371 ponttal.

1964-ben a Magyar Szó és  a Becsei Újság is arról adnak hírt, hogy jól sike
rült íjászversenyt tartottak Bácsföldváron, a vasútállomás melletti labda



rúgópályán, melyen a helybeli versenyzőkön kívül még Zágráb és Újvi
dék szerepelt egy-egy csapattal, valamint egy gombosi íjász. Felléptek a 
földvári ifjak és a pionírok is. A versenyzők öt céltáblára lőttek. Az újvi
dékieknek sikerült beállítaniuk az országos rekordot. A csapatbajnoksá
got a Növi Sad (M. Vider, R. Topolac és A. Vider felállításban) nyerte 2077 
ponttal. Második lett a Zágráb együttese (N. Skoric országos bajnok, S. 
Kolobov és I. Pandakovic), 1993 ponttal. A harmadik helyen a földvári 
íjászok végeztek (Galambos József, Bogdán Obradovic és dr. Vladimír 
Obradovic). 1534 pontot gyűjtöttek össze. Az egyéni eredmények ezen a 
tornán: 1. M. Vider 886, 2. R. Topolac 842, 3. N. Skoric 688 ponttal. A nők 
közül legjobb volt Zlata Posaric (Zágráb), aki 628 pontot gyűjtött össze.

A következő esztendőben a földváriak Zágrábban versenyeztek az 
országos bajnokságon, és a magyarországi Visegrádon, az íjászklubok 
közötti versenyen is jól szerepeltek. Ebben az évben dr. Obradovic részt 
vett az olaszországi Milanóban megrendezett nemzetközi bajnoksá-

g o n  i s >  ,  ,1966-tól 1970-ig eredményesen szerepeltek a földvári íjászok Obecsén,
Újvidéken, Zágrábban, Fiumében, Mariborban, Sisakon, Eszéken. 1969-

A bácsfóldvári Marko Garic Céllövő Egyesület íjászszakosztálya a zágrábi, újvidéki 
és gombosi versenyzőkkel. Balról az első dr. Vladimír Obradovic, a szakosztály elnöke,

mellette Suta Margit titkárnő



ben Fiumében léptek fel, ahol Mikula Ferenc az ötödik helyet szerezte 
meg, ugyanebben az évben Óbecsén mozgó célpontra lőve az első lett.

Mindent megtettek, hogy a klub fenntartsa magát. 1966. január 22-én 
például íjásztombolát szerveztek, amit az óbecsei községi kép viselő-tes
tület 03-10266. számú határozatával 1965. november 25-én engedélye
zett. A tombolán sorsolásra került tombolák között volt televízió, villany- 
tűzhely, porszívó, takaréktűzhely, rádió, kerékpár, zsebrádió, lemezját
szó stb., összesen 200 nyereménytárgy 700 000 dinár értékben. A tom
bolából származó jövedelmet felszerelés vásárlására fordították. A többi 
között hat felnőtt és hét ifjúsági felszerelést szereztek be: íjat, nyílvesszőt, 
tegezt stb.

Ritka sportjáték címmel 1973 tavaszán jelent meg a belgrádi Politika 
ekspres napilapban egy illusztrált írás, hogy Bácsföldváron, a Becse mel
letti festői faluban mély gyökeret eresztett egy különleges és ritka sport
játék. Az íjászatról van szó, amely itt kifejlődött dr. Vladimir Obradovic, e 
falu egykori orvosa által. Neki köszönve több íjászversenyt tartottak más 
köztársaságok, sőt külföldi résztvevőkkel is. A bácsföldváriak is részt 
vesznek azokon a versenyeken, amelyeket hasonló klubok szerveznek az 
országban és külföldön is.193

Aztán pont került a történet végére. A tagok egy része az újvidéki csa
patban folytatta az edzéseket, mert az óbecsei község nem volt hajlandó 
pénzelni ezt a sportágat. Egy ideig még önállóan igyekeztek előterem
teni a pénzt, de nem tudták fenntartani szakosztályukat a Marko Garic 
Céllövő Társulat keretében. Lassan elmaradtak az edzések, Újvidékre a 
költséges utazások.

Az íjászat ma már nemcsak a sporthoz, hanem szinte kötelezően a 
hagyományőrzéshez tartozik. Világszerte népszerű vadászati tevékeny
ség. Magyarországon lovas íjásztoborzókat tartanak.194

Bácsfölváron pedig...
A múlt ápolásával szegényebbek lettünk.

1,3 A. Zahar: Redak sport. Politika ekspres, belgrádi esti hírlap. XI. évf. 2967. sz. 1973. 
május 30.

194 Buzogány Kardos Julianna: Az ifjú íjászok. Családi Kör, XX. évf. 2. sz. 2009. janu
ár 8. 23.



SZENVEDÉLYÜNK A VADÁSZAT
(Részlet)

A vadásztársaság története 1792-1872

1792-ben, hat évvel a letelepülés után a kamarális uradalom és 
Omorovica község közt köttetett egy szerződés, amely inkább kötelez
vény volt. Ez az első írásos okmány a vadászatról a falura vonatkozóan, 
amennyiben a dúvad irtását vadászatnak nevezhetjük. Mai értelem
ben az.

Urbarialis Cotractus
Mely Királyi Cameralis Bátsi Administratio részéről Tekintetes Nemes Bács 

Vármegyében helyeztetett zomboriCameralis Urasághoz tartozandó Ómorovicza
nevezetű helységbeli Jobbágyokkal a robotoknak és egyébb Urbális adózásoknak 
megváltása iránt az 1792. esztendőnek November havának első napjától fogva 
következendő három esztendőkre tudniillik: az 1795 esztendőnek Október havá
nak utolsó napjáig következendő okok alatt tétetödőtt, úgymint... (A szerző
dés négy pontban felsorolja a jobbágyok, zsellérek kötelességeit, adózási 
módját stb. A záró része a vadászatot érintő rendelkezés.) Meg említem 
még ezen úrbéri szerződés után azt is, hogy a helység a járási főszolgabíró ren
deletére, minden portiobeli forint után tartozott beszállítani Nemes Militicsre 
bizonyos számú veszedelmes állat, u. m. róka és farkas bőrt s kártékony szárnyas
u. m. veréb, varjú, csóka, és szarka fejét: még pedig minden forintra 1 veréb fej: 
-  minden lOfrtra egy varjú, csóka, vagy szarka fej: -  minden 500frtra egy róka 
bőr: minden lOOOfrtra egy farkas bőr számíttatott.

Bizony nem valami kellemes állapot lehetett a szegény lakosokra nézve rókát, 
farkast vadászni akkor, amikor az élelem beszerzése és a sok robot minden idejü
ket kitöltötte.195

1793/94-ben községünk nem tett eleget a kártékony vad pusztítási 
kötelezettségének, így Bács-Bodrogh vármegye 4 forint 30 krajcár pénz-

195 Emléklapok Ómorovicza község 100 éves múltjából, 4-5.



összeggel büntette, amit a község köteles volt a vármegye pénztárába 
befizetni.196

1794. november 27-én a nemesi Vojnits család tiltakozó levelet küldött 
a Kamarai Uradalomhoz Kólára, amiben sérelmezi, hogy a falusi parasz
toknak megengedett a vadászkutyatartás és a vadászat Szivac, Pacsér, 
Ómorovica határában. Kéri a vadászkutyatartás és a vadászat azonnali 
betiltását.197

Ez az első írásos okmány arról, hogy falunkban vadászkutyákat tar
tottak.

1794/95-ben Ómorovica községnek nem volt tartozása a kártékony vad 
irtásából kifolyólag, vagyis kellő veréb-, varjú-, csóka- vagy szarkafejet, 
valamint róka- és farkasbőrt tudott felmutatni a vármegye adóbiztosának 
Nemes Militicsen.198

1795/96-ben a tartozás 3 forint 15 krajcár.
1796/97-ben a tartozás 33 forint 45 krajcár.
1797/98-ben a tartozás 8 forint 20 krajcár.
1798/99-ben a tartozás 6 forint 30 krajcár.
1799/1800-ben Ómorovica község nem tartozott.
Az elszámolási jegyzőkönyvek Nemes Militicsen készültek 1803. feb

ruár 7-én, készítette a vármegye megbízottja.199
Vidékünkön az 1700-as évek végétől folyt szervezett vadászat, amit a 

következők igazolnak:
1787-ből fennmaradt egy Kólán kiállított német nyelvű bérbeadási 

szerződés, egyik részről a bácskai Királyi Kamara, a másik részről Vargay 
József és Újvári János között, 1787. szeptember 27-étől 1790. szeptember 
26-áig. A két bérlő az egész feketicsi, hegyesi, szeghegyi és topolyai határ 
feletti vadászati jogot birtokolta. Néhány feltételnek eleget kellett ten
niük, mint például:

... bérlet fejében minden évben 33 forint 30 krajcárt kellett fizetniük.

... nem akadályozhatták meg az előre bejelentett farkas- és rókavadá
szatokat.

... vadászat közben nem tehettek kárt a vetésben és a szőlőkben, külön
ben kártérítést kellett fizetniük.

A bérlőt 25 forinttal, a kárt okozó vadászt háromnapi elzárással bün
tethették. Ezt egy 1767-es helytartótanácsi körlevél tette kötelezővé,

196 Vajdasági Levéltár, Bács-Bodrogh vármegye, sz. 168/1793 (továbbiakban VL)
197 VL, B. B. V. F-2 276. doboz 145. sz.
198 VL, B. B. V. sz. 355/1803
199 VL, B. B. V. sz. 473/1802, sz. 355/1803



amely arra kényszerítette a földesurat, hogy minden kárt megtérítsen, 
amit a túlszaporodott vad vagy a vadász okoz. Minden vadra vadászhat
tak egész évben, mivel a tilalmi időt nem ismerték és alkalmazták. Csak 
a vadász lelkiismeretén múlt, hagy-e kíméleti időt a vadnak. Az orvva
dászaton ért személyektől behajtott pénzbeli büntetés őket illette. Hogy 
Vargay József és Újvári János milyen sikerrel vadászott ezeken a terüle
teken, nem tudni.200

1801-ben Vojnits Fábián, Vojnits József, Vojnits Illés, Vojnits Lőrinc, 
Vojnits Antal, Vojnits János, Piukovits Simon, Szalmássy Ferenc, Weres 
István és Tomcsányi András földesurak megvették Omorovica községet 
a kincsártól. Az akkor még tiszta református falunak így római katolikus 
földesurai lettek.

Az ómorovicai vadászat erősen kötődik e nemes urak megjelenéséhez, 
hiszen az első vadászok a földesurak, földbirtokosok, nemesek, magas 
rangú katonatisztek, magas beosztású tisztségviselők, községi vezetők 
közül kerültek ki. Az elejtett vad főként társasvacsorák, nagy ünneplé
sek, ajándékok és csak ritkábban eladásra szolgált. A tervszerű vadgaz

200 Túl a centenáriumon, 14-15.



dálkodás sokáig ismeretlen volt, amit az is bizonyít, hogy a vadat télen 
nem etették.

A vadászati mód több változatát gyakorolták:
... leginkább körvadászat formájában,
... ebekkel (kópékkal és agarakkal, lóháton, hintón, szekéren, szán

kón),
... kereső vadászat (pusirozás).
1802-ben kiadott törvény tilalmi időszakot vezetett be. Nyúlra tilos 

volt vadászni február 1-jétől március 31-éig. Tilos volt a vadászat (lovas 
és gyalogos, egyéni és hajtó) a vetésben aratásig, a szőlősben szüretig és 
a réteken április 24-éig.201

1808/09-ben készült pénztári elszámolásból tudjuk, hogy útiköltség 
címén a jegyzőnek és a pénztárosnak 3 forint 18 krajcárt fizettek ki, ami
ért a kártékony madárfejeket Nemes Militicsre elvitték.202

1809-ben Vlaskalics Nikola ómorovicai boltjában készült árjegyzék 
szerint:

... két lapát 1 forint 12 krajcár,

... 1 font lőpor 4 forint,

... 1 vödör meszet 11 forint,

... 1 öl szalma 12 forint,

... 1 öl kemény tűzifa 24 forint.
A lőszer és lőpor beszerzését és árusítását már akkor is szigorúan sza

bályozták. A lőport a budapesti, a temesvári vagy a péterváradi lőporrak
tárakból szerezhették be azok, akiknek erre engedélyük volt. Úgy látszik 
Vlaskalics Nikola boltosnak ez megvolt.203

1826-ban Bauer mérnök feltérképezte Omorovica községet. Ezek sze
rint az egész határ területe 19.476 urb. holdat tett ki, amiből 19.450 hold egye
nes róna és 26 hold mocsáros rész. A község szántóföldje 1-ső osztályú, műve
lési négy osztályzatban fekszik, melynek 1/4 része évenként ugar marad, össze
sen 11.795 holdat tesz ki nyugati felső, nyugati alsó, külső és keleti elnevezések 
alatt. Uradalmi rész Plága nevezeten 3.480 hold, közös legelő 3.235 hold, szőlő
hegy 408 hold, belső telek 408 hold és út 150 hold van.

201 Túl a centenáriumon, 15.
202 VL, I. AS, VdB, 50. k. 11. 60.
203 VL, I. AS, VdB, 50.11. 67-68.





1833-ban a Tekintetes Nemes Vármegye a Telecskai Járásbéli adózóktól elvé
tetett több fegyvert. Ómorovica községből 6 puskát és 5 pisztolyt. Nem 
sikerült megtudni kiktől és miért.204

1837-ben Gaal Mihály ómorovicai lakos fegyvertartási engedélyért 
folyamodott a vármegyéhez. Kérvénye mellé a község elöljárói által írt 
támogatói levelet is csatolta. A fegyver önvédelmi célra kellett.205

A szabadkai főkapitány 1847. április 9-ei keltezésű jelentése:
Tekintetes Tanács
Szőke Károly takács és Kaszás István csizmadia mesterek e napokban, mint 

törvény tiltott időben agarakkal nyulászván azok birsági jegyzőkönyv 4-ik 
számra hozott ítélet szerént, tekintés szegénységüket mind ketten egyetemben 
fizetendő öt pengő forintokban elmarasztaltak.206

1847-ben nagyon szűk termés volt, a rákövetkező két év háborúsko
dása (1848-as magyar szabadságharc az osztrák önkényuralom ellen) 
nagy vér és vagyonveszteséget okozott. A kimerült lakosságra csapás
ként zúdultak a különböző rendelkezések. 1848-ban eltörölték a jobbágy
ság intézményét, a jobbágyok szabad tulajdonosai lettek annak a föld
nek, amit addig úrbéri birtokként műveltek.

1849. november 18-i császári pátenssel törvényesítették a Szerb Vajda
ság és Temesi Bánság létrehozását. A különálló tartomány közigazgatási 
és politikai központjává Temesvárt nevezték ki s a tartományt öt kerü
letre (Kreis), a kerületeket járásokra (Bezirk) osztották. A zombori kerü
letet a zombori, kúlai, apatini, bajai, zentai, és szabadkai járások alkot
ták. A szabadkai járási (főszolgabírói) hivatalhoz a következő települé
sek tartoznak: Almás, Bajmok, Csantavér, Kunbaja, Ómorovica, Pacsér 
és Sándor. Új adórendszert vezettek be, állami monopóliummá tették a 
dohányt, bevezették az okmány bélyeget. Ez a tartomány csak névleg volt 
szerb, mert annak igazgatása, irányítása teljesen osztrák (monarchia) 
kézben maradt továbbra is. A hivatalos nyelv a német volt.207

1855-ben a vasút létrehozására való előkészület során Szabadka jelen
tést adott többek között Ómorovicáról is. A falu lakosságának létszáma 
meghaladta az ötezret, házainak száma csaknem ezerre tehető. A hely
ség szántóföldje 11163 katasztrális hold, ebből 1860 hold ugar, 3722 hold 
búza, 930 hold árpa, 2791 hold zab és 1860 hold kukorica.

204 VL, B. B. V. 1883
205 VL, B. B. V. sz. n. jd: 1239
206 Szabadkai Történelmi Levéltár, 3096/polg. 1862 (továbbiakban SzTL)
207 Tovatűnő évszázadok, 28.



A vadászat teljesen háttérbe szorult, a harcokból visszamaradt nagy
számú fegyver az orvvadászatot serkentette, de orvvadászni nem csak 
fegyverrel lehetett, gyakran vadásztak csapdákkal is. A kiterjedt tanyavi
lágból állandóan elkóborló kutyafalkák óriási károkat okoztak a vadállo
mányban. Túlszaporodtak a kártevők.

E korszakra vonatkozóan szegényes adatokkal rendelkezünk Ómoro- 
vica vadászatáról, de némi adat fennmaradt növény- és állatvilágáról.

1859 és 1860-ban készült Bács-Bodrogh vármegye községeinek etno
gráfiai és topográfiai hivatalos leírása német nyelven, az úgynevezett 
Ormos-féle helységnévtár. Omorovicáról a következőket tudhatjuk meg:

Növények: Huszonegy különböző növényt nevez meg. Vadon a követ
kező növények nőnek: földi bodza, réti perje, hamvas szeder, párló fű, 
bagolyborsó (elvadulva, tarlón, takarmány), sárkerep lucerna, lóhere, 
gyepű bükköny, közepes útifű, mezei zsálya, hasznos tisztesfű, sarlófű, 
fodros bogáncs, szamárbogáncs, mezei gyöngyköles, szulák keserűfű, 
tarlóvirág, pelyhes zab, komlós lucerna, hasznos földi tömjén, mezei 
muhar.

Gerinctelen állatok: Ezek közül errefelé a vincellér bogár, a szúnyog, a 
légy, a szarvasbogár, a svábbogár valamint a lepke található.

Madarak: Több fajta énekesmadár van erre. A ragadozók közül csak a 
keselyű, valamint néhol bagoly és kakukkmadár. A házi madarak közül: 
a fecske, veréb, galamb, gólya, liba, csirke, indianer (?) és a kacsa.

A vadon élő madarak: vadkacsa, harkály, mocsári tyúk (guvat idomú), 
kócsag, bölömbika, tavi (tengeri) fecske, mocsári (sár)szalonka, túzok és 
fürj.

Vadon élő állatok: A nyúl állandó irtása ellenére nagy mennyiségben van 
jelen a határban. Különösen ősszel találhatóak nagy számban és annak 
ellenére, hogy évente néhány százat is elkapnak, nem tapasztalható lét
számuk csökkenése. (Az elkapnak szómagyarázatra szorulna, mert így, 
sajnos, nem tudjuk, milyen módszert alkalmaztak a nyulak vadászatára.) 
Sok a róka is. Szántóföldeken vagy szőlőkben, télen pedig a mocsarak
ban tartózkodnak. Igencsak szaporodnak, és nagy kárt tesznek a szál
lásokon és a helységben. A farkasok felette elszaporodtak és óriási kárt 
okoznak évről évre.

Háziállatok: Az itt élő állatok közül első helyen van a ló. A lótenyésztés 
a ménlovak hiánya miatt korlátozott. Magyar telivér faj, kitartó és jobb 
eltartás és etetés mellett gyorsan fejlődik, alkalmas minden mezőgazda- 
sági munka elvégzésére. A lovak száma az 1850-es évek végén 2000-re 
tehető. Bár a legelők nagyon szárazak, a rajta növő növények mégis igen 
táplálóak lehetnek, mert körülbelül 3000 szarvasmarha talál itt elegendő



A bácskosúthfalvai vadászegyesület koronglövői (balról jobbra): Imre József, Zajáz Mihály,
Papp László és Szabó Szabolcs



táplálékot. A sertések száma ekkortájt 2500 db. 1859-ben Ómorovica 6000 
juhát tizenkilenc tulajdonos birtokolja, akik évente 18 000 font jó minő
ségű egynyírású gyapjúhoz jutnak. A juhhús viszont még mindig egyik 
fő fogyasztási cikk, amiből más vidékek piacára is jut.208

A Bach-korszak idején nagy figyelmet fordítottak a lakosság közbiz
tonságára, ám a különböző kihágásokat nem tudták meggátolni. Egyút
tal folyton nőtt a lakosság ellenállása az önkényuralommal szemben, s a 
biztonsági intézkedéseket ilyen irányba is kiterjesztették. A falu bizton
ságának fontos személyei voltak az éjjeliőrök, akiket lőfegyverrel láttak 
el. A lakosság is -  főként a birtokos osztály -  fegyverhasználati engedély
hez juthatott.

Ómorovica valamennyi utcáját fegyveres járőrök vigyázták. 1859-ben 
mégis sok lopást, betörést, aláásást stb. követtek el a gonosztevők. Cibere 
Péter, Nagy Bocskoros Mihály és Deutsch Móric rettegésben tartották a 
környéket. A községi elöljáróság igyekezett büntetésekkel helyreállítani 
a megingott közbiztonságot. A kutya szabadon tartásáért is büntettek. 
Nem csak a közbiztonságban, de a vadászat terén is nagyon sok volt a 
szabálytalanság, törvénytelenség.209 Mivel ez az állapot általánossá vált, 
rendelkezések születtek az orvvadászat meggátlására és a fegyvertartás 
szigorúbbá tételére.

1862. március 10-én a királyi biztos levelet küldött Bács-Bodrogh vár
megye kormányzatának a következő tartalommal:

Királyi Helytartó úr Őnagyméltóságának tudomására jutván, miként az orv
vadászatok száma s az orvvadászatok esetei napról napra szaporodnak úgy, hogy 
ezek csoportokként járva, nem csak tulajdont, hanem a közbátorságot és annak 
fenntartására kötelezett személyzetet is veszélyeztetik. A magánbirtok s jog e 
részbeni biztosításának eszközöltetése tekintetéből Ő Exellenciájának f  évi feb
ruár 12-től 3681 sz. a. kelt magas rendelvénye folytán utasítatik polgármester úr, 
miszerint oly egyéneknél, kik jogtalan fegyver birtoklással vádoltatnak, úgy az 
orvvadászat gyanújával terhelt egyéneknél is házkutatásokat tartson és akiknél 
fegyverek találtatnak elszedesse, magától értetődvén, hogy azok, kik ellen valami 
vétkes tett bizonyulna be, törvényszabta eljárás alá veendők. Csak is ily erélyes 
intézkedések nyújtatván kilátást arra, hogy az orvvadászok, és ennek folytáni 
rablások visszariasztatván, az ebbeli magán birtok és személy bátorság biztosí
tása eszközöltethessék. A tapasztaltak, s azok alapján tett intézkedések eredmé
nyéről szóló jelentését annak idejében legkésőbb pedig folyó hó végéig elvárom.210

208 SZTL 1084/polg. 1862
209 Tovatűnő évszázadok, 37.
210 SZTL 1084/polg. 1862



1862. április 12-én érkezett még egy rendelet Szabadka város polgár- 
mesterének:

Gyakrabban merülvén fel, oly esetek, hogy fegyverek és lőszerek oly egyének 
birtokában találtatnak, kiknél a birtoklási szükségesség ép úgy mint a közbizton
ság érdekében minden visszaélés iránti megbízhatóság hiányzik, miáltal a sze
mély és vagyon bátorság napról napra inkább terjedő háborgatása idéztetett elő 
(•••)•

Az elnöki rendelet kéri a hatóság teljes szigorral való fellépését és az 
ide vonatkozó szabályrendeletek betartását.

Pontosság, szigor s egyszersmint óvatosság a fegyverbirtoklás s lőszeráru- 
lási engedélyek kiadásánál. Akinél pedig visszaélés tapasztalható ott kötelező az 
engedélyek azonnali visszavétele a fegyver és lőszer elkobzása, valamint az ille
tők ellen eljárás indítása.211

Az 1862-ben kiadott rendelet (kivonatosan):
Azon visszaélések közt, melyek a mezőrendőrségi törvények sérelmével nem 

csak a tulajdonjogot támadják meg, de a birtokosnak a mezők és erdők terménye
iben is gyakran nem csekély károkat okoznak, nem ritkán fordulnak elő olyanok 
is, melyek tilos vadászatok s agarászatok által megtorlás nél
kül maradnak (...), mert az étkezésre használni szokott vadaknak a tenyésztési 
időszakokra való minden figyelem nélküli pusztítása közgazdászati szempont
ból sem engedhető, kivált midőn az, tüzetes törvények áthágásával űzetik. (...) 
A tilos vadászatok s azokkal egyenlőnek tekintendő agarászatok szorosan megtil- 
tassanak, s a jogosultak pedig a törvényszabta tenyésztési időszakok pontos meg
tartására szoros felelősség terhe alatt köteleztessenek.212

1863. május 23-án olyan fagy volt, hogy abban az évben alig termett, 
és országos aszály követte. Nem esett az eső kora tavasztól késő őszig, a 
marhaállomány kipusztult, az ipar és kereskedelem megbénult.

1864. október 18-án Latinovits Mór, első alispán kérte a főispánt, 
hogy vadászati tilalmakat jelző táblákat helyezzenek el „Borsod, Patsér, 
Omorovicza" határaiban. E munkát Ast Nándor főjegyzőre bízták, és 
ezért alispáni hatáskörrel ruházták fel.213

1868-ban Pilaszanovits Lajos, felső-roglaticai nagybirtokos két túzo
kot adományozott a budapesti állatkertnek.214 (Felső-roglatica -  ma 
Felsőroglatica, Omoravica községhez tartozott.)

211 SZTL 1085/polg. 1862
212 SzTL 4212-4238 polg. 1862
213 VL, sz: 12683, d :ll
2,4 Közlöny 2.117.



Előkészületek Oromhegyes jeles évfordulóira

2011-ben és 2012-ben Oromhegyes jeles évfordulókat ünnepel. 
Ezzel kapcsolatban Oromhegyes Helyi Közösség Tanácsa elfogadott 
egy programvázlatot, amelyben jelentős helyet kap a különféle hely- 
történeti munkák megírása és megjelentetése. Nem vártunk az utolsó 
pillanatra, már 2010-ben több pályázaton vettünk részt vettünk (kon
krétan: az Oromhegyesi Faluház Alap), amelyeken e projektumok 
elkészítésére kíséreltünk meg eszközöket szerezni. Egyik nyertes 
pályázatunk a Corvinus ZRT-től kapott támogatást. Az eszközöket 
dokumentumkötet megjelentetésére költjük (remélem, a támogatás 
idejében megérkezik, hogy szeptember végén, Szent Mihály napján 
az érdeklődők már kézbe vehessék a könyvet, amely a legújabb tele
pülés kialakulását kíséri végig,1852-től 1902-ig, éspedig az O-Kani- 
zsa mezőváros képviselő-testületének jegyzőkönyveiben található 
bejegyzések alapján. A kiadvány a Zentai Levéltárban végzett több 
mint három hónapos kutatómunka eredményeként jelenik meg Jubi
leumi kiadványok: 1.kötet, Adalékok Oromhegyes meg nem írt monográ
fiájához, A legújabb település kialakulása címmel. Részlet a tervezett 
könyv szövegéből215:

6.1854. február 9.
(eltöröltetési szándék)
24ik Szám.

Felolvastatott Huszágh Miklós úr ÓKanizsai lakos folyamodványa, mely
ben előadatik, hogy az Ókanizsai határban, a szállási földek területén úgy 
nevezeti Sipos falván a szálásiföld oly kis darabokba osztatik szét, hogy egy
láncz öt 'stöbb felé is hasíttatván ezen csekély területeken építettnek 's már
építve léteznek is házak, mellyek tulajdonosai minden egyéb földek 's javak 
nélkül létezve a közlegelőt bitorolják sőt azon építenek is, és a szomszédság-

215 Az idézett rész az akkori jegyző kézírásával készült. Helyesírási javításokat nem szán
dékoztam végezni, mert az eredeti szöveg megjelentetése is jelez valamit az akkori korról.
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nak jelessen a folyamodónak is földjein évenkint tetemes károkat tesznek, mit 
a közbátorság tekintetéből is már azért sem leheti tűrni, mivel ezen Sipos 
falván lakó egyének köz tapasztalás szerint -  szóbeliek 's rósz 
tűek lévén, az egész Sipos falva gyanús és a közbátorságot fenyegető egyének 
gyülhelyéiil szolgál; -  eme előadás alapján kéri a folyamodó hogy a község a 
Sipos falvának eltöröltetése iránt lépéseket tegyen, annyival is inkább mivel a 
Sipos falva minden felsőbbi engedély nélkül épít eteti 's épül, sőt a földek oly 
csekély részre való eldarabolása, mint Sipos falván történik a magas cs. kir. 
tartományi kormánynak 1853ik évi Junius l lén  9119 szám alatt kelt rende
letével, -  mely a Tettes Polgármesteri Hivataltól 853ik év Julius 11. 2661 sz. 
alatt érkezett a községhez, -  épen ellenkezik.

A folyamodó előadását 's nézeteit a képviselői testület magáévá teszi 
'srendeltetett, eme határozatinak közlendése mellett a Tekintetes Polgár- 

mesteri Hivatalt megkérni, hogy egy küldötség által a helyszínén az ügy 
állásárúi meggyőződvén Sipos falvának eltöröltetése felől intézkedjék, -  
addig is pedig az elöljáróság tiltsa 's akadályozza, hogy Sipos falván új 
házak ne építsenek.

A Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégiuma által 
forgatókönyv írására kiírt pályázatra is jelentkeztünk, ugyanis az 
1992-ben, Oromhegyesen lejátszódott háborúellenes megmozdulás
nak is emléket szeretnénk állítani egy kreatív dokumentumfilm (vagy 
ahogyan régebben nevezték: dokumentum-játékfilm) formájában. A 
támogatást megnyertük, a forgatókönyv elkészült. Idézet a forgató- 
könyvből: ..A produkció célja: Emléket állítani az eseményt megszervező 
lányoknak és asszonyoknak, valamint a mozgósítási parancsot megtagadó 
oromhegyesi és környékbeli férfiaknak". A forgatókönyv szövegkönyvé
ből olyan részletet/jelenetet kívánok megosztani az olvasóval, amely 
(talán) a legmeghatározóbb volt az események további alakulásában:

1. ügyeletes rendőr: Ja ovo ne mogu da preuzmem, posto ne trazite 
dozvolu za odrzavanje mitinga, nego samo obavestavate nas o tome.

Laci: Ne znam da li poznajes zakón. Po zakonu organizator je u 
obavezi da policiju samo obavestava o odrzavanju javnog skupa, a u tóm 
obavestenju treba da stoje svi potrebni detalji o organizaciji navedene 
manifestacije. Posto smo sve zakonske uslove ispunili ti si obavezan da 
preuzmes obavestenje. Nakon tóga to treba da dostavis nadleznima, a 
oni treba da ocene postoji li bilo kakav rizik, pa ako misle da je to opasno, 
onda mogu javni skup da zabrane. Ako u roku od 24 sata od predaje 
obavestenja necemo dobiti resenje o zabrani javnog skupa, onda mozemo 
tu manifestaciju odrzati.



1.ügyeletes rendőr: Jeste, tako je, ali molicu te procitaj obavestenje da 
li je sve u redu ( átadja a papírt a 2. ügyeletes rendőrnek, aki időközben megér
kezett az emeletről).

2. ügyeletes rendőr ( tört magyarsággal): Rendben van minden, de nem 
látom sehol, hogy meddig fog tartani a nagygyűlés.

Laura: Persze, hogy nem látod, mert azt még mi sem tudjuk. Lehet, 
hogy egy óra hosszáig, lehet, hogy egy napig vagy egy hétig, de az is 
lehet, sokkal tovább.

Laci: Izvinite, ali mi nemamo vremena za raspravu. Molicu vas 
preuzmite obavestenje, potpisite i ispecatirajte kopiju ovog dokumenta 
i vratite to nama.

1. ügyeletes rendőr: Izvolite, do videnja!
Laura és Laci: Viszontlátásra, do videnja!
Nem dicsekvésképpen mondom, de tény, a kiadványhoz a kutató

munkát, később a könyv szerkesztését, illetve a forgatókönyv megírását 
én végeztem. Ezzel is köszönetét szeretnék mondani Oromhegyes polgá
rainak, hogy harminchárom évvel ezelőtt befogadtak, s úgy érezhetem 
magam a településen, mintha tősgyökeres falusi lennék.

Reménykedem, hogy nemcsak a kiadvány és a forgatókönyv lesz az 
egyedüli kézzelfogható tárgyi emléke a nemsokára kezdődő ünnepség- 
sorozatnak (2011-ben: az I. zentai csata 325. évfordulója, az első tanító 
írásos említésének 155. évfordulója, az első iskolaépület felépítésének 
140. évfordulója, a falu szerb lakossága betelepítésének 90. évfordulója, 
majd 2012-ben: a legújabb település kialakulásának 160. évfordulója, a 
falu temploma felszentelésének 100. évfordulója, az önkéntes tűzoltó
testület megalakulásának 100. évfordulója, a falu központjában található 
artézi kút fúrásának 100. évfordulója, a Gazdag Ág Hagyományápoló 
Vetélkedő első rendezvénye megtartásának 25. évfordulója és a háború
ellenes megmozdulás 20. évfordulója).

Jó lenne eszközöket találni a többi rendezvény megtartására, az egyéb 
kiadványok elkészítésére és a film forgatására is.

írásommal rá szerettem volna mutatni arra, hogy a továbbiak megva
lósítására szintén eredményes pályázatok írására, és ami a legfontosabb: 
összefogásra van szükségünk.



Feljegyzés a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 
megalakítását Kezdeményező Bizottság üléséről

Készült 2008. december 13-án Bajmokon, a helybeli Dózsa György 
Magyar Művelődési Központ (Bajmok, Mosa Pijade u. 14.) irodájában.

Az ülés kezdete 9. 30 óra.
Jelenlevők: Mojzes Antal ( M. A., Bajmok) nyugalmazott tanügyi dol

gozó, helytörténész, dr. Vékony László (V. L., Csantavér) orvos, helytör
ténész, Kocsis Antal (K. A., Bácstopolya) nyugalmazott köztisztviselő, 
helytörténész, Tomik Nimród (T. M., Bácstopolya) történész és Szabó 
József (Sz. J., Bácstopolya), nyugalmazott újságíró.

Napirend: kezdeményezés a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társa
ság megalakítására.

M. A. november folyamán vetette fel annak gondolatát, hogy meg kel
lene alapítani a Vajdasági Magyar Helytörténészek Társaságát (VMHT), 
illetve ezt megelőzően a Kezdeményező Bizottságot. A fent megnevezet
teket kérte fel, hogy támogassák a kezdeményezést, és tagként vegyenek 
részt e bizottság munkájában. Nevezettek M. A. meghívását elfogadva 
először ültek össze a napirend ügyében.

M. A. bevezetőjében előadta, hogy Vajdaságban jelentős azoknak a 
száma, akik helytörténeti kutatással foglalkoznak, közülük egyesek csak 
időről időre, mások rendszeresen publikálnak. Szükség lenne egy olyan 
civil szervezet létrehozására, amely tömörítené a helytörténettel foglal
kozókat, s nekik az adott körülmények és lehetőségek közepette segítsé
get és támogatást nyújtana. Szabadka önkormányzata támogatja a kez
deményezést, ezt Maglai Jenő úr, a községi képviselő-testület elnöke 
közölte, és a Társaság megalakításával járó ügyintézéshez szükséges 
anyagi kiadások fedezését kilátásba helyezte, nem utolsósorban az alap
szabály-tervezet kidolgozására szakmai segítséget biztosít.

Dr. V. L. szükségesnek tartja a Társaság székhelyének meghatározását, 
évente legalább egy-két (tavaszi, őszi) szaktanácskozás és találkozó meg
szervezését vándorgyűlés keretében, valamint szólt a kiadói tevékenység 
lehetőségéről és szükségességéről. Ennek keretében rendszeresen megje-



lenhetne az Évkönyv, válogatást tartalmazva a helytörténészek előző évi 
munkáiból, éspedig azon a nyelven, amelyen a szerző írta.

Sz. J. emlékeztetett arra, hogy a most kezdeményezett Társaság gyö
kerei Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulatáig vezethetők vissza. Ez 
a társaság 1883-ban alakult meg és 1918-ig működött, Évkönyvet jelen
tetett meg, amiben a tanulmányok mellett a társulat életére vonatkozó 
minden más jellegű írások is helyet kaptak. Ezek az Évkönyvek a vajda
sági helytörténeti kutatások egyik alapvető, és fontos láncszemét képe
zik. Szerinte a Társulat akár határokon átívelő szervezet is lehetne idővel 
a Duna-Tisza-Körös-Maros Régió keretében. Ennek megfelelően külföldi 
tagjai is lehetnének.

K. A. kifejtette, hogy a tagságot a rendes tagok mellett pártoló és tisz
teletbeli tagok képezhetnék, és lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy 
szervezetek, intézmények, cégek stb., ha erre hajlandóságot mutatnak, 
tagjai legyenek a VMHT-nek.

T. N. nem túlméretezett, reális lehetőségeket figyelembe vevő és meg
valósítható munkaterv mielőbbi kidolgozását szorgalmazta, amit -  ha 
azt az alakuló közgyűlés elfogadta -  a megválasztott vezetőség követke
zetesen hajtson végre.

A Társaság megalapításával kapcsolatosan más kérdések is felmerül
tek (tagsági könyvecske, tagsági igazolvány, tagsági díj, az alakuló köz
gyűlés időpontja stb.)

A szerteágazó és sokrétű eszmecserét követően az alábbi döntések 
születtek:

* A VMHT politikától mentes civil szervezet. Faji, nemzetiségi és val
lási hovatartozás nélkül bárki a tagja lehet, amit szabad akaratából a Belé
pési nyilatkozat saját kezű aláírásával nyilvánít ki.

* M. A. ideiglenes ügyvezetői elnökként látja el a Társaság megala
pítással járó tevékenységet, munkájáról tájékoztatja a Kezdeményező 
Bizottság tagjait, Szabadka önkormányzatát és a tájékoztatási eszközö
ket.

* Sz. J. gondoskodik a VMHT dokumentumainak összegyűjtéséről és 
megőrzéséről.

* Az VMHT első dokumentuma a Feljegyzések (1), valamint a hozzá
csatolt mellékletek, amelyeket M. A. készített elő a Kezdeményező Bizott
ság első ülésére, és osztott ki a jelenlevőknek, továbbá a névlista, amelyen 
azok neve szerepel, akik eddigi ismereteink szerint helytörténeti kutatás
sal és -írással foglalkoznak, illetve ezzel kapcsolatos vagy hasonló tevé
kenységet folytatnak.



A Kezdeményező Bizottság ülése, a képen (balról jobbra): Cservenák Pál, dr. Vékony László, 
Mojzes Antal, Tomik Nimród és Kocsis Antal

* A VMHT jelenlegi székhelye Bajmok.
* A Kezdeményező Bizottság újabb ülését 2008. december 20-án, dél

előtt 10 órakor tartja Bajmokon, a Dózsa György Magyar Művelődési 
Központ irodájában. Minthogy ebben közös megállapodás született, 
külön értesítést az érdekeltek nem kapnak.

Napirend:

1. További tennivalók.
Erre az ülésre M. A által meghívást kap Maglai Jenő úr, Szabadka köz

ség képviselő-testületének elnöke is.
Az alábbiak s. k. aláírásukkal megerősítik, hogy vállalják a tagságot a 

Kezdeményező Bizottságban:

Mojzes A ntal......................................Dr. Vékony László........................

Szabó József........................................Kocsis A ntal......................................

Tomik Nim ród.................................

A Kezdeményező Bizottság ülését M. A., mint meghívó és vendéglátó 
11 órakor berekesztette.

A feljegyzést készítette: 
S z a b ó  Jó z s e f



Drustvo Mesne istorije vojvodanskih Madara 
Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság

Zapisnik

sa sednice Osnivacke skupstine udruzenja gradana „DRUSTVO ZA MESNE 
ISTORIJE VOJVODANSKIH MADARA" „VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖR
TÉNETI TÁRSASÁG", odrzane dana 16. maja 2009. godine u prostorijama 
Madarski Kulturno Umetnicki Centar Doza Derd -  Dózsa György Magyar 
Művelődési Központ Bajmok, Mosa Pijade 14. sa pocetkom u 10 casova.

Osnivackoj skupstini prisustvuje 70 zainteresovanih gradana od koji su 47 
dali pismenu saglasnost za osnivanje ovog udruzenja.

Osnivacku skupstinu je sazvao Inicijativni odbor u sastavu: Antal Mojzes 
-  Bajmok, dr. Laslo Vekonj -  Cantavir, Antal Kocis -  Backa Topola, Nimród 
Tomik -  Backa Topola i Jozef Sabo -  Backa Topola. Nakon sto je zapisnicki 
konstatovano, da postoje uslovi za odrzanje Osnivacke skupstine,

Osnivacka skupstina je jednoglasno usvojila sledeci dnevni red, koji je pred- 
lozio u ime Inicijativnog odbora Antal Mojzes: ^ s ;  ̂ - j n ■; í

1. ízbor radnog predsednistva od pet (5) clanova, zapisnicara i overaca 
zapisnika od dva (2) clana cbfíOiiqfíJ-l

2. Uvodna rec Antala Mojzesa
3. Donosenje odluke o osnivanju drustva >Ic:íg rrtrcvl iTdűvoT .1
4. Predlog Statuta drustva
5. Predlog plán rada za 2009. god.
6. Predlog finansijskog plana za 2009; god. í: ;{ord' iníc A
8. Debata rnsd^fiBöosia
9. Usvajanje predloga (4-5) pojedinacno

10. Predlog za clanove Predsednistva od trinaest (13) clanova i izbor 1
11. Predlog za clanove Nadzornog odbora od tri (3) clanova i izbor
12. Razno j/lA .......................... ............ !'vn6! od65:ci

Ad/l böimiJ4 'Á im ol

U radno predsednïëtvûizabrant su Antal Mojzes -  Bajmok, dr; Ferenc Bala
-  Bezdan, Nimrod Tomik -  Backa Topola, Edit JöVanoVic -  Macvanska 
Mitrovica, Marta István -  Kikinda.

Za zapishicara izabrana je Matilda Varga -  Bajmok.



Za dva overaca zapisnika izabrani su Kata Mojzes -  Bajmok i Jozef Sakac
-  Bajmok.

Ad/2

U ime Inicijativnog odbora uvodnu rec je dao Antal Mojzes. Izmedu 
ostalog govorio je o ciljevima, znacaju i zadacima drustva, koji su 
naznaceni i istaknuti u predlogu Statuta (clan 5. i 6.).

Ad/3
Nakon izlaganja Antala Mojzesa Osnivacka skupstina je jednoglasno 

donela sledecu

ODLUKU:

Osniva se neprofitno nepoliticko udruzenje gradana pod nazivom 
„DRUSTVO ZA MESNE ISTORIJE VOJVODANSKIH MADARA" 
„VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG", sa sedistem 
u Bajmoku, ulica Mosa Pijade 14; koju eine clanovi Drustva. Clanovi 
Drustva su punoletni gradani, drzavljani R. Srbije i imaju biracko 
pravo.

Osnivaci Drustva su lica, koji su pismenom izjavom dali saglasnost 
za osnivanje Drustva. U prilogu sledi: „Spisak Drustva za mesne
istorije vojvodanskih Madara" sa potrebnim podacima: Redni broj, Ime i 
prezime, Datum i mesto rodenja, JMBG, Prebivaliste, Ulica i broj, Potpis
-  kao sastavni deo ovog Zapisnika.

Ad/4

Radno predsednistvo je konstatovao, da je Predlog Statuta Drustva 
u stampanoj forrni svim prisutnim osnivacima bilo blagovremeno 
dostavljeno uz poziv, stoga se pristupilo obrazlozenju istog. Predlog 
Statuta Drustva, Osnivackoj skupstini je obrazlozio Jozef Sabo. Nakon 
primedbi prisutnih, doneta je sledeca

ODLUKA:

Jednoglasno se prihvata Statut Drustva sa iznetim primedbama. Pre- 
cisceni tekst je sastavni deo ovog Zapisnika.

Statut je preveden i na madarski jezik i cinice sluzbeni akt Drustva.



Plan rada za 2009. god. prezentirao je Jozef Sabo. Ukazao je na to da ce 
realizacija predvidenih programa zavisiti o finansijskim mogucnostima. 
Izmedu ostalog, istaknuo je dva programa, kao prioritetna: Jesenji veliki 
skup mesnih istoricara u 2009-oj godini, kao i Prolecni veliki skup mesnih 
istoricara u 2010. godini.

Ad/6

U predlogu finansijskog plana za 2009. god. kako izneo Jozef Sabo, 
planiran je priliv sredstva iz clanarine, razne donacije itd. u iznosu od 
600.000,00 diñara. Toliko je i rashod.

Ad/7

U debati ucestvovali su 1. Geler István Sekeres (Növi Becej), 2. István 
Sikora (Subotica), 3. dr. Ferenc Bala (Bezdan), 4. Julija Teleki (Becej), 5. 
Lajos Bala (Tresnjevac), 6. Edita Siladi (Becej), 7. dr. Tibor Miklenovic 
(Subotica), 8. mgr. Laslo Pascik (Növi Sad), 9. Valerija A. Balaz (Subotica). 
Svi su davali konstruktivne predloge, kako bi se Drustvo sto pre i sto 
bolje organizovalo i uspesnije radilo.

Ad/8

Nakon diskusije predsednik radnog predsednistva je pozvao sve 
prisutne da pristupe glasanju o Planu rada Drustva za 2009. godinu, zatim 
o Finansijskom planu za 2009. godinu. Prisutni su glasali i jednoglasno 
prihvatili 4. i 5. tacku dnevnog reda, tj. Plan rada i Finansijski plan za
2009. god.

Ad/9
Osnivacka skupstina je glasanjem izabrala za Drustva

trinaest (13) clanova po odredbama Statuta i to:

1.ANTAL MOJZES -  za predsednika
Bajmok, 2. máj 1934.
24210 Bajmok, Mosa Pijade 28.
024/762-526

2. LASLO GULJAS -  za potpredsednika
Stara Moravica, 12. február 1951.
24340 Stara Moravica, Pacirski pút 53.



024/741-106
063/532-708
ghandi@stcable.rs

3. MARTA ISTVÁN -  za potpredsednika 
Kikinda, 29. novembar 1953.
23300 Kikinda, Svetosavska 26/IV.
0230/21-938
063/8855 323
marta. istvan@v ahoo. com

4. FERENC NEMET -  za potpredsednika 
Boka, 19. máj 1956.
21000 Növi Sad, Aleksa Santica 19.
021/457-2161
062/204492
direktor@forumliber.rs

5. EDITA JOVANOVIC
Sarajevo, 2. juni 1952.
22200 Macvanska Mitrovica, Svetislava Damjanovica 29.
022/651-512
063/1548-123
jmilan86@ptt.rs

6. ISTVÁN SEKERES
Backo Petrovo Selo, 26. mart 1930.
23272 Növi Becej, Petar Drapsin 17/a
0230/771-462
szekeres@neobee.net

7. KLARA TÓT GLEMBA
Muzlja, 5. april 1962.
23206 Muzlja, Bledska 1.
023/458-871

8. FERENC dr BALA
Bezdan, 12. januar 1930.
25270 Bezdan, Zrtava fasizma 46/a
025/810-128

mailto:ghandi@stcable.rs
mailto:direktor@forumliber.rs
mailto:jmilan86@ptt.rs
mailto:szekeres@neobee.net


9. LASLO dr VEKONJ
Cantavir, 3. avgust 1953.
24220 Cantavir, ul. 1. maja 90. 
024/782-044, 024/782-082 
063/587 660

10. LASLO PASCIK mgr.
Backa Topola, 27. januar 1944.
21000 Növi Sad, Kis E. V. 8/c
021/6391-695
063/7038 351

11. LASLO TABOROSI
Senta, 17. maja 1955.
24400 Senta, Rakod 17/a 
024/813-085 
062/100 22 44 
sak_senta@sksyu.net

12. JOZEF SABO
Palic, 15. mart 1937.
24300 Backa Topola, Naserova 5/a
064/136 2869
szajot@tvn.hu

13. JOZEF J. SABO
Növi Knezevac, 27. novembar 1957. 
2330 Növi Knezevac, Voja Gligorina 36. 
0130/81-933, 0230/81-300 
062/354685 
sajo@knezevac.net

Ad/10

Za Nadzorni odbor birani su:

1. ISTVÁN dr BALA -  za predsednika 
Bezdan, 27. oktobar 1937.
25270 Bezdan, Somborski pút 47/a 
024/810-822

mailto:sak_senta@sksyu.net
mailto:szajot@tvn.hu
mailto:sajo@knezevac.net


2. ANDRAS BARAT
Rusko Selo, 26. oktobar 1943.
23300 Kikinda, Stevana Sremca 129.
0230/432-769 
062/892 8931 
barat43@freemail.hu

3. KAROLJ BESNJI
Stara Moravica, 21. januar 1953.
24340 Stara Moravica, Beogradska 10.
063/788 7650
besnyi.karoly@freemail.hu

Ad/11

U ovoj tacki dne vnog reda su izneti brojni predlozi kője ce Predsednistvo 
detaljnije razmotriti i u vidu predloga plana rada ce prezentirati Skupstini 
Drustva pocetkom 2010. god.

Osnivacka skupstina je zavrsila sa radom u 13 casova.

Overaci zapisnika Zapisnicarka Predsedavajuci
K a t a  M o j z e s  M a t i l d a  V a r g a  Osnivacke skupstine
J o z e f  S a k a c  A n t a l  M o j z e s

u e ly j -o .

*  * «ajmok

mailto:barat43@freemail.hu
mailto:besnyi.karoly@freemail.hu


A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 
Alapszabálya

A társadalmi szervezetekről és polgári egyesületekről szóló törvény
19. és 21. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 24/82, 39/83, 17/84, 
45/85 és 12/89 száma) és a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 
(VMHT) alapító okirata alapján, a 2009. május 16-án Bajmokon megtar
tott alakuló közgyűlésen elfogadásra került

A VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

L ALAPRENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A Társaság neve szerb nyelven: „DRUSTVO ZA MESNE ISTORIJE 
VOJVODANSKIH MADARA".

A Társaság neve magyar nyelven: VAJDASÁGI MAGYAR HELY- 
TÖRTÉNETI TÁRSASÁG (a továbbiakban: Társaság).

A Társaság székhelye: Bajmok, Mosa Pijade utca 14.
A Társaság nevének és székhelyének módosításáról a Társaság köz

gyűlése dönt.
2. szakasz

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság pártfüggetlen, önálló, 
önkéntes alapon szerveződő érdekszervezet, melyben az egyéni tagok 
vagy történészek már létező csoportja intézményes keretek között érvé
nyesítik közös érdekeiket és elégítik ki igényeiket.

3. szakasz

A Társaság jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet.
A Társaságot a Társaság elnöke képviseli, az elnök távollétében vagy 

akadályoztatása esetén az alelnök, illetve az elnök vagy az elnökség által 
kijelölt más személy.

4. szakasz

A Társaságnak van saját pecsétje.
A Társaság pecsétje kör alakú az alábbi szöveggel -  szerb nyelven 

latin és cirill írásmóddal: Drustvo za mesne istorije Madara



Bajmok, és magyar nyelven: Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 
Bajmok.

A pecsétek számát, méretét és használatuk módját az Elnökség hatá
rozza meg.

II. A TÁRSASÁG CÉLJAI ÉS FELADATAI

5. szakasz
A Társaság célja, szándéka és feladata, hogy:
* Vajdaság polgárai becsüljék és értékeljék a kutatómunkát, és hogy 

készek legyenek a kutatások eredményeinek befogadására.
* Környezetük történelmének megismerése révén a polgárok tisztel

jék a társadalomban fellelhető valamennyi különbözőséget.
* A múltra vonatkozó adatok hozzásegítenek a társadalom és az 

egyén fejlődéséhez, ezért ezeket az adatokat elérhetővé kell tenni min
denki számára.

Elhivatottságával és kezdeményezőkészségével a Társaság részt vállal 
a polgárok igényeinek kielégítésében, s különösen:

* erősíti a nemzeti öntudatot és a hagyományokat, gazdagítja és erő
síti a települések kulturális és természeti értékeit. Sokoldalú támogatást 
nyújt a meghatározott területen együtt élő etnikai csoportoknak, nem
zeti kisebbségeknek és nemzeteknek, segít a közös múltjukra vonatkozó 
adatok feltárásában, s ezzel hozzájárul az adott területen való megmara
dásuk feltételeinek fejlesztéséhez;

* felhívja a polgárok figyelmét a helytörténet és a kulturális örökség 
megőrzésének jelentőségére;

* hogy minél jobban megismerje az évszázados múltat, hogy ezt a 
tudást közelebb hozza a szélesebb néptömegekhez, azt közzétegye, hogy 
az egyes települések és régiók hagyományai és szokásai révén építse a 
mindennapok demokráciáját, hogy feltárja a nemzeti értékeket, mind
ezt leírja és közzétegye, megőrizve azokat a leendő generációk számára;

* kedvező feltételeket teremtsen a környezetünk múltjának kutatásá
hoz, minden témakörben;

* ösztönözze a kutatómunkát, különös tekintettel a lakhelyre, tartóz
kodási helyre, munkakörnyezetre, a hontörténetre, a jelenre és múltra;

* megismerje egy adott terület kultúráját a tiszteletnyújtás és a 
nagyobb fokú önbecsülés elérése érdekében;

* lehetővé tegye a Társaság valamennyi tagjának szakmai fejlődését és 
továbbképzését.



III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

6. szakasz

* A Társaság segíti a tagok, lokálpatrióták, tudósok és kutatók mun
káját.

* A Társaság tevékenységi körébe tartozik a fontos eseményekről és 
jeles dátumokról való megemlékezés, a történelmi személyiségek emlé
kének ápolása, emlékművek állítása, megőrzése és gondozása.

* A Társaság hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok és az ifjúság minél job
ban megismerje nemzeti történelmét, a helytörténeti eseményeket, s ezen 
ismeretek, valamint a kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzése révén 
hozzájárul az egy területen élő nemzetek és nemzetiségek közötti kap
csolatok erősítéséhez.

* A Társaság szakmai támogatást nyújt a tanítók, tanárok és oktatók 
szakmai továbbképzéséhez.

* Azon munkálkodik, hogy az iskolai oktatásba bekerüljön az egyes 
városok, falvak, települések vagy térségek történelmének tanulmányo
zása, feltárása, megismerése, népszerűsítése és közzététele, annak érde
kében, hogy a diákok minél jobban megismerjék szülőföldjük történel
mét.

* Részt vesz különféle honismereti és történelmi tanácskozások, 
táborok szervezésében és segíti azok munkáját.

* Szakirodalom kiadása.
* A Társaság szükség szerint segítséget nyújt a nemzeti kisebbségek 

történészeinek, ha arra felkérik.
* Kiadói tevékenységet folytat.
* Céljainak megvalósítása érdekében a Társaság bekapcsolódhat 

minden olyan intézmény munkájába, melynek tevékenysége nem áll 
ellentétben a Társaság megállapított feladataival.

IV. A TAGSÁG, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

7. szakasz
a) Tagok
A tagsági viszony létesítése szabad és önkéntes.
A Társaság tagja lehet minden olyan személy, aki elfogadja az Alap

szabályt és aláírja a belépési nyilatkozatot, melyet a Társaság Elnöksége 
hitelesít.



Tagok lehetnek a Dtma-Tisza-Körös-Maros Eurorégió, valamint más 
térségekben élő személyek is.

b) Tiszteletbeli tagok
Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes és jogi személy aki/ 

amely kiemelkedő módon hozzájárul a Társaság célkitűzéseinek meg
valósításához, s ezért elismerésként a Társaság Közgyűlése tiszteletbeli 
taggá választja.

c) Támogatók és pártoló tagok
Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely 

támogatást nyújt a Társaság működéséhez. A pártoló tagság elnyerésé
ről a Társaság Elnöksége dönt.

A Társaság tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
A Társaság tagjainak tagsági igazolványuk van.
A Társaság tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj összegét a Társa

ság Elnöksége szabja meg minden december hónapban a következő évre 
vonatkozóan.

8. szakasz

A Társaság tagjának jogai, kötelezettségei és felelősségei:
* hogy részt vegyen a Társaság munkájában és tevékenységeiben, és 

munkájával hozzájáruljon a Társaság céljainak és feladatainak teljesíté
séhez;

* hogy kezdeményezze az egyes kérdések megoldását a Társaságon 
belül;

* hogy rendszeresen és idejében tájékoztassák a Társaság céljainak és 
feladatainak teljesítésével kapcsolatos minden fontosabb kérdésről, külö
nösen azokról, melyek a Társaság tagjának jogérvényesítésére vonatkoz
nak;

* hogy értesítést és magyarázatot kérjen a Társaság szerveinek munká
jára vonatkozó egyes kérdésekről;

* hogy rendesen teljesítse tagsági kötelezettségeit;
* hogy megakadályozza azokat a jelenségeket és cselekedeteket, 

melyek rombolják a Társaság tekintélyét;
* hogy jelölteket állítson a választásokon, hogy részt vegyen a 

választásban, és hogy megválasszák a Társaság szerveibe;
* hogy eljárást kezdeményezzen a Társaság szervei, a szervek tagjai 

vagy tisztségviselői felelősségének megállapítására;



* hogy felelősségteljesen és lelkiismeretesen ellássa azokat a feladato
kat és teendőket, amelyekkel a Társaság megbízza.

9. szakasz

A Társaságban betöltött tagság megszűnik:
* önkéntes kilépéssel,
* kizárással,
* a polgári jogok elvesztésével,
* a tag halála esetén, illetve,
* ha a tag több mint egy éve nem fizetett tagsági díjat.
Az Elnökség köteles kizárni azt a tagot, aki nem tartja tiszteletben a 

Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, és magatartásával súlyosan 
veszélyezteti a Társaság tekintélyét és érdekeit. A kizárásra vonatkozó 
döntés ellen a tag fellebbezhet a Társaság Közgyűlése előtt. A Közgyűlés 
döntése végleges.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

10. szakasz
A Társaság szervei:
* a Közgyűlés,
* az Elnökség,
* a Felügyelő bizottság.

11. szakasz

Céljait a Társaság szervezeti egységei és szervei révén valósítja meg az 
egyesület tervei és programjai alapján.

Céljainak közvetlenebb megvalósítása érdekében a Társaság fiókszer
vezeteket és klubokat alakíthat Vajdaság területén.

1. A K ö z g y ű l é s

12. szakasz

A Közgyűlés a Társaság legfelsőbb szerve.
A Közgyűlést a Társaság tagsági díjat rendszeresen fizető valameny- 

nyi tagja képezi.



A Társaság közgyűlésének hatáskörei:
* meghozza a Társaság Alapszabályát és dönt annak módosításáról és 

kiegészítéséről;
* meghozza az Alapszabályban meghatározott általános okiratokat;
* meghozza a Társaság működési tervét;
* megvitatja a Társaság és szervei működésére vonatkozó éves jelen

tést;
* meghozza a pénzügyi tervet és elfogadja a Társaság éves zárszám

adását;
* megválasztja és felmenti az Elnökséget és a Felügyelő bizottságot;
* meghozza az ügyrendi szabályzatot;
* egyéb teendőket is ellát, és dönt az Alapszabályban és a Társaság 

általános okirataiban meghatározott egyéb kérdésekben.

14. szakasz

A Közgyűlés munkáját üléseken fejti ki, melyeket minden évben, már
cius hónapig tartanak meg.

Választó közgyűlést a Társaság négyévenként tart.
A Közgyűlés rendkívüli ülése szükség szerint hívható össze rendkí

vüli vagy sürgős döntések meghozatala céljából. A rendkívüli közgyűlés 
hatáskörei azonosak a rendes közgyűlés hatásköreivel.

A Közgyűlést a Társaság Elnöksége hívja össze. Az Elnökség köteles 
rendkívüli közgyűlést összehívni, ha azt a Társaság tagjainak legalább 
egyharmada (1/3) vagy a Felügyelő bizottság írásban kéri.

A Közgyűlést a napirendi javaslat mellékelésével legalább nyolc (8) 
nappal annak megtartása előtt össze kell hívni.

A Közgyűlés működés- és határozatképes, ha azon a tagság teljes lét
számának legalább a fele jelen van.

A Közgyűlés ülését a munkaelnökség vezeti.
A Közgyűlés a jelenlevő tagok szavazattöbbségével hozza meg dönté

seit.
A szavazás nyilvános, kézfeltartással, kivéve, ha a Közgyűlés úgy 

dönt, hogy más módon szavazzanak.
Ha a határozatképességhez szükséges létszám nincs meg, a Közgyűlés 

elnöklője az ülés kezdetét elhalaszthatja egy órával, majd ezen idő letel
tével a Közgyűlés megtartható és jogerős döntéseket hozhat, tekintet nél
kül a jelenlevő tagok számára.



A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit a jegyzőkönyv- 
vezető és a Közgyűlés által arra feljogosított két tag hitelesít.

2. A z e l n ö k s é g

15. szakasz

A Társaság elnöksége a Közgyűlés végrehajtó szerve.
Az Elnökség gondot visel:
* az Alapszabályban meghatározott célok és feladatok teljesítéséről;
* a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról;
* a Társaság munkájáról a Közgyűlés két ülése közötti időszakban.
Az Elnökségnek tizenhárom (13) tagja van, akiket a Közgyűlés választ

meg saját soraiból.
Az Elnökséget négy (4) éves megbízatási időre választják. Az Elnök

ség tagjai újra megválaszthatok.
Az Elnökség saját tagjai közül elnököt és három (3) alelnököt választ, 

de szükség szerint egyéb tisztségeket is létesíthet, mint például: titkár, 
pénztáros stb.

Az Elnökség üléseit szükség szerint tartja meg.
Az Elnökség működés- és határozatképes, ha az ülésen legkevesebb 

hat (6) elnökségi tag van jelen.
Az Elnökség döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.
Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze, megfelelő módon. Az ülés

ről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnök hitelesít és a jegyzőkönyv- 
vezető ír alá. Az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, 
a Társaság székhelyén őrzik őket és minden érdeklődő számára hozzáfér
hetők.

Az Elnökség gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásá
ról, előkészíti a Társaság éves tervjavaslatát, a Társaság éves jelentésé
nek javaslatát, kidolgozza a Társaság pénzügyi tervének következő évre 
vonatkozó javaslatát, mely okiratokat a Társaság Közgyűlése elé ter
jeszt megvitatásra. Javaslatot terjeszt elő az Alapszabály módosítására és 
kiegészítésére, és a Közgyűlés elő terjeszti elfogadásra a Társaság éves 
zárszámadását.

16. szakasz

Az Elnökség jogai és kötelezettségei, hogy a jelen Alapszabállyal előírt 
feladatok mellett elvégezze a következőket is:



* megszervezze a Társaság rendszeres tevékenységeit;
* megbízza a Társaság egyes tagjait, a tagok csoportját vagy a Társasá

gon kívüli más személyeket bizonyos feladatok elvégzésével;
* a Társaság pénzügyi tervével összhangban pénzügyi döntéseket hoz

zon;
* döntsön az Alapszabály módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

kezdeményezések ügyében, a Közgyűlés rendes vagy rendkívüli ülésé
nek összehívását illetően;

* döntsön a Társaság anyagi eszközeinek felhasználásáról;
* munkatestületeket nevezzen ki állandó vagy ideiglenes feladatok 

ellátására;
* képviselőket válasszon soraiból az Egyesület képviseletére;
* kijelöli a képviseleti joggal rendelkező és a pénzügyi dokumentu

mok aláírására jogosult személyeket;
* döntéseket hozzon a munkaviszonnyal, a tiszteletdíjakkal és más 

térítésekkel kapcsolatban;
* egyéb, az Alapszabályban nem említett feladatokat is ellásson;
* döntsön a tagsági díj összegéről.

17. szakasz

Az Elnökség döntése jogerős, ha döntéshozatalkor a tagoknak több 
mint a fele jelen van, és ha a jelenlevőknek több mint a fele a javaslat mel
lett szavazott.

3.  A Fel ügyelő  bizottság

18. szakasz

A Felügyelő bizottság tagjait a Társaság Közgyűlése választja meg.
A Felügyelő bizottság elnökből és két (2) tagból áll.
A Felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása négy (4) 

évre szól, és újra megválaszthatok.
A Felügyelő bizottság végzi a Társaság teljes anyagi és pénzügyi gaz

dálkodásának áttekintését és ellenőrzését, megállapítja, hogy rendszere
sen vezetik-e az üzleti könyveket, illetve, a könyvelést az előírásoknak 
megfelelően végzik-e, teljes körű betekintést biztosít a Társaság jogér
vényesítését és anyagi-pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését illetően, 
ellenőrzi a működés törvényességét a jelen Alapszabály és egyéb álta
lános okiratok végrehajtása és alkalmazása során, ellenőrzi a Közgyűlés



és az Elnökség egyedi okiratainak végrehajtását a Társaság anyagi-pénz
ügyi gazdálkodása terén.

A Felügyelő bizottság évente egyszer kötelezően összeül.
A Felügyelő bizottság döntéseit tagjai teljes létszámának szavazat

többségével hozza meg.
Fia szabálytalanságot észlel a működésben, a Felügyelő bizottság arról 

-  a tudomásszerzés időpontjától számított nyolc (8) napon belül -  érte
síti az Elnökséget.

A Felügyelő bizottság munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősség-

§eLA Felügyelő bizottság vizsgálatainak eredményéről és saját munkájá
ról kötelezően értesíti a Közgyűlést és az Elnökséget.

Az Elnökség megvitatja a Felügyelő bizottságtól kapott információkat 
és jelentéseket, és köteles azokról állást foglalni, illetve intézkedni azok
nak a hiányosságoknak a kiküszöbölésére, amelyekre a Felügyelő bizott
ság rámutatott. Álláspontjáról és az általa foganatosított intézkedésekről 
az Elnökség értesíti a Közgyűlést és a Felügyelő bizottságot.

A bizottságnak jogában áll szükség szerint összehívni a Társaság köz
gyűlésének rendkívüli ülését, különösen abban az esetben, ha az erre irá
nyuló kezdeményezését a Társaság Elnöksége elutasítja.

VI. A TÁRSASÁG TAGJAINAK TÁJÉKOZTATÁSA

19. szakasz

A Társaság működése nyilvános.
A Társaság Elnöksége gondoskodik a tagok és a nyilvánosság megfe

lelő tájékoztatásáról az egyesület munkájával és tevékenységeivel kap
csolatban, a következő módon:

* közvetlenül,
* írásos anyagok révén,
* nyilvános közlemények útján,
* az Internet vagy más média révén stb.

VII. A TÁRSASÁG VAGYONA

20. szakasz

A Társaság rendelkezhet vagyonnal, amit ingóságok és ingatlanok 
feletti tulajdonjog, pénzeszközök és egyéb jogok képezhetnek.



A Társaság bevételei az alábbiakból származhatnak:
* tagsági díjak,
* adományok, ajándékok stb.,
* állami szervek és alapítványok pályázatain elnyert támogatások,
* egyéb bevételi források a törvénynek megfelelően.

21. szakasz

A Társaság pénzeszközeinek kezeléséért a pénzügyi okmányok aláírá
sára jogosult személyek tartoznak felelősséggel.

VIII. DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK

22. szakasz

A Társaság céljainak és feladatainak teljesítésében, működési ter
vének megvalósításában elért kiváló eredmények, a Társaság műkö
désének fejlesztéséhez való hozzájárulás, valamint más kiemelkedő ered
mények elismeréseként elismerések és díjak adományozhatok.

A díjak és elismerések az elismerések és díjak odaítélésének kritériuma
iról és módjáról szóló szabályzatnak megfelelően adományozhatok, amit a 
Közgyűlés hoz meg.

Az elismerések és díjak adományozásáról az Elnökség dönt.

IX. AZ ALAPSZABÁLY MEGHOZATALÁNAK, 
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK, VALAMINT 

A TÁRSASÁG EGYÉB ÁLTALÁNOS OKIRATAI, MŰKÖDÉSI 
TERVEI MEGHOZATALÁNAK MÓDJA

23. szakasz

Az Alapszabályt a Társaság Közgyűlése fogadja el kétharmados (2/3) 
többséggel. Ugyanilyen módon lehetséges az Alapszabály módosítása és 
kiegészítése is.

Az Alapszabály módosítását és kiegészítését kezdeményezhetik:
* a Közgyűlés,
* az Elnökség,
* a Felügyelő bizottság, vagy
* a tagság teljes létszámának egyharmada (1/3).



A kezdeményezést írásban kell benyújtani, szabály szerint a Társaság 
Elnökségének.

A Társaság Elnöksége véglegesíti az Alapszabály, illetve az Alapszabály
módosítás vagy -kiegészítés javaslatát, és azt a Közgyűlés elé terjeszti meg
vitatásra. A véglegesített javaslatot el kell juttatni a tagoknak, a Közgyűlés 
meghívójával együtt.

X. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

24. szakasz
A Társaság a Közgyűlés döntésével szüntethető meg a Társaság cél

jainak megvalósításához szükséges feltételek megszűnése okán, illetve 
más, a törvénnyel előírt esetekben.

Megszűnés esetén a Társaság teljes vagyonát Szabadka város Törté
nelmi Levéltárának (SzTL) adja át.

XI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. szakasz
A jelen Alapszabály rendelkezéseinek értelmezése a Társaság Közgyű

lésének hatáskörébe tartozik.

26. szakasz

A jelen Alapszabály a Társaság alakuló közgyűlésén való elfogadá
sának napjával lép hatályba, és a Társaság bejegyeztetésének napjától 
kerül alkalmazásra.

A Társaság elnöke
(Mojzes Antal)

-̂ OMlAa



Statut Drustva za mesne istorije vojvodanskih Madara

Na osnovu Zakona o udruzivanju gradana u udruzenja, drustvene 
organizacije i politicke organizacije kője se osnivaju za teritoriju SFRJ 
(SÍ. List SFRJ br. 42/90) udruzenje gradana „DRUSTVO ZA MESNE 
ISTORIJE VOJVODANSKIH MADARA" „VAJDASÁGI MAGYAR 
HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG" na Osni-vackoj skupstini odrzanoj dana 
16. maja 2009. godine u Bajmoku, usvojen je

S T A T U T  
DRUSTVA ZA MESNE ISTORIJE VOJVODANSKIH MADARA

I. OSNOVNE ODREDBE

Clan

Naziv udruzenja gradana je: „DRUSTVO ZA MESNE ISTORIJE 
VOJVO-DANSKIH MADARA" „VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉ
NETI TÁRSASÁG".

Sediste Drustva je u Bajmoku, ulica Mosa Pijade br. 14.
Drustvo deluje na teritoriji Srbije.
O promeni naziva i sedista Drustva odluku donosi Skupstina drustva.

Clan 2.

Drustvo za mesne istorije vojvodanskih Madara je vanstranacka, 
samostalna, dobrovoljna, interesna organizacija u kojoj clanovi ostva- 
ruju svoje zajednicke interese i potrebe.

Clan 3.
Drustvo je pravno lice.
Drustvo predstavlja i zastupa predsednik Drustva, a u slucaju 

sprecenosti potpredsednik ili drugo lice koga odredi predsednik ili 
Predsednistvo.

Clan 4.
Drustvo ima svoj pecat.
Pecat Drustva je okruglog oblika i sadrzi tekst: „DRUSTVO ZA MESNE 

ISTORIJE VOJVODANSKIH MADARA" „VAJDASÁGI MAGYAR HELY- 
TÖRTÉNETI TÁRSASÁG" ,BAJMOK.

Predsednistvo utvrduje broj i velicinu pecata, nácin upotrebe i 
koriscenja.



II. CILJEVII ZADACI DRUSTVA

Clan5.
* Cilj Drustva je :
* zalaganje za jacanje nacionalne svesti, tradicije, bogacenje i jacanje 

kulturnih, prirodnih vrednosti naselja u kojem zivi svaki pojedinac;
* cilj Drustva je i da promovise sledecu idejű: kada upoznaju istorijat 

svog okruzenja, ljudi ce postovati i sve razlicitosti u drustvu.
* Obzirom da podaci iz proslosti pomazu razvoju drustva i pojedinaca, 

potrebno je da su ovi podaci dostupni za svakog.
Svojim opredeljenjem i angazovanoscu Drustvo ucestvuje u ostvari- 

vanju sledecih zadataka, a narocito:
* Svestrano pruza podrsku etnickim grupama, nacionalnim manjinama 

i nacijama koji zajedno zive na odredenom prostoru, pri tome pomaze u 
otkrivanju podataka iz njihove zajednicke proslosti, samim tim pomaze 
u unapredenju uslova za opstanak na tóm prostoru,

* skretanje paznje stanovnistva na znacaj mesne istorije i kulturnog 
nasleda,

* da se sto bolje upozna vekovnu proslost, da ta saznanja priblizi 
sirokim masama, da ih publikuje, i da na tradicijama i obicajima pojedinih 
naselja i regija gradi demokratsku svakodnevnost, da otkrije nacionalne 
vrednosti, sve to napise i publikuje za buduca pokoljenja,

* zalaganje za stvaranje povoljnih uslova za vrsenje istrazivanja 
proslosti okruzenja po svim temama,

* podsticanje istrazivackog rada clanova Drustva sa posebnim osvrtom 
na mesto stanovanja, prebivaliste, boraviste, radno okruzenje, istorijat 
zavicaja, sadasnjost i proslost,

* davanje doprinosa upoznavanju sa kulturom datog pödrucja u cilju 
odavanja postovanja i postizanja veceg nivoa samopostovanja,

* zalaganje za usavrsavanje i podizanje nivoa edukacije svakog clana 
udruzenja.

III. ZADACI DRUSTVA 

Clan 6.

* Drustvo pomaze svojim clanovima, u njihovom radu.
* U aktivnost Drustva spadaju obelezavanje znacajnih desavanja 

i datuma, secanje na istorijske licnosti, podizanje, cuvanje i negovanje 
spomenika.



* Doprinosi tome da omladina, stanovnistvo u sto vecoj meri upozna 
nacionalnu istoriju, mesne dogadaje iz proslosti, putem tih saznanja 
i jacanjem kulturnih veza doprinosi jacanju veza izmedu naroda i 
narodnosti koji zive na istom podrucju.

* Zalaze se za unapredenje nastave u skolama u pravcu izucavanja, 
otkrivanja, upoznavanja, popularizacije, publikacije istorijata odrede- 
nog grada, sela, naselja ili odredene regije, sve u cilju da bi ucenici sto 
bolje upoznali istorijat zavicaja.

* Ucestvuje u organizaciji raznih radionica gde ce se odvijati izu- 
cavanje i upoznavanje istorije zavicaja naroda i narodnosti i pomaze 
rad.

* Objavljuje publikacije o radu Drustva.
* Drustvo ce po potrebi pruziti pomoc svim istoricarima nacionalnih 

manjina ako im se óbrate za pomoc.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Drustvo moze da se prikljuci radu 

svih institucija cija delatnost nije u suprotnosti sa utvrdenim zadacima 
ovog Drustva.

IV. CLANSTVO, PRAVA I OBAVEZE 

Clan 7.

a) Redovni clanovi
Stupanje u clanstvo Drustva je slobodno i dobrovoljno.
Clan Drustva moze biti svako lice koje prihvata Statut i potpise izjavu 

o uclanjenju u Drustvo koju verifikuje Predsednistvo drustva.

b) Pocasni clanovi
Pocasni clan moze da bude svako fizicko lice koje je na izvanredan 

nacin doprinelo afirmaciji i aktivnostima Drustva, a kao priznanje 
Skupstina drustva mu dodeljuje zvanje pocasnog clana.

c) Sponzori i lica od podrske
Pomazuci clan moze da bude svako fizicko lice koje pomaze rad 

Drustva. Odluku o proglasenju za pomazuceg clana donosi Predsednistvo 
drustva.

O clanovima Drustva vodi se evidencija.
Clanovi Drustva imaju svoje clanske legitimacije.
Clanovi Drustva placaju clanarinu. Iznos clanarine utvrduje Pred

sednistvo drustva svakog decembra meseca za narednu godinu.



Prava, obaveze i odgovornosti clana Drustva su:
* da ucestvuje u radu i aktivnostima Drustva i da svojim radom dopri- 

nosi ostvarivanju ciljeva i zadataka Drustva,
* da pokrece inicijative za resavanje pojedinih pitanja u Drustvu,
* da bude redovno i blagovremeno obavestavan o svim znacajnim 

pitanjima ostvarivanja ciljeva i zadataka Drustva, narocito koja su od 
interesa za ostvarivanje prava clana Drustva,

* da zahteva obavestenja i objasnjenja o pojedinim pitanjima iz rada 
organa Drustva,

* da uredno ispunjava svoje clanske obaveze,
* da se suprotstavlja pojavama i postupcima koji stete ugledu Drustva,
* da predlaze kandidate za izbore, da bira i bude biran u organe 

Drustva,
* da pokrece inicijativu za utvrdivanje odgovornosti organa, clana 

organa ili funkcionera u Drustvu,
* da odgovorno i savesno obavlja poslove i zadatke koje mu 

poveri Drustvo.

Clan 9.

Clanstvo u Drustvu prestaje:
* samovoljnim istupanjem,
* iskljucenjem,
* gubljenjem gradanskih prava,
* ako clan umre, odnosno
* ako clan ne placa clanarinu vise od godinu daña.
Predsednistvo ima obavezu da iskljuci clana koji se ne pridrzava

odredaba Statuta drustva i sa svojim ponasanjem tesko narusava ugled 
i Ínteres Drustva. Protiv odluke o iskljucenju clan moze podneti zalbu 
Skupstini drustva. Odluka Skupstine je konacna.

V. ORGANIZACIJA DRUSTVA 

Clan 10.
Organi Drustva su:
* Skupstina,
* Predsednistvo,
* Nadzorni odbor.



Svoje ciljevi Drustvo ostvaruje putem svojih organizacionih jedinica i 
organa

Drustva, na osnovu planova i programa Drustva.
Radi neposrednijeg ostvarivanja svojih ciljeva Drustvo moze obrazovati 

svoje podruznice na teritoriji delovanja.

1 . S k u p s t i n

Clan 12.

Skupstina je najvisi organ Drustva.
Skupstinu cine svi clanovi Drustva koji redovno placaju clanarinu.

Clan 13.

Nadleznost Skupstine drustva:
* donosi Statut drustva i odlucuje o njegovim izmenama i dopunama,
* donosi opsta akta odredena Statutom,
* donosi program rada o aktivnostima Drustva,
*donosi odluke o stupanju u savaze organizacija, kao i o pristupanju 

medunarodnim organizaijama i o tome obavestava nadlezni drzavni 
organ u zakonom prpisanom roku;

* razmatra godisnji izvestaj o radu Drustva i njegovih organa,
* donosi finansijski plan i usvaja godisnji zavrsni racun Drustva,
* bira i razresava Predsednistvo i Nadzorni odbor,
* bira i razresava predsednik Drustva,
* donosi poslovnik o svom radu,
* obavlja i druge poslove i odlucuje o pitanjima odredenim Statutom 

ili opstim aktima Drustva.

Clan 14.

Skupstina radi na sednicama kője se odrzavaju svaké kalendarske 
godine do marta meseca.

Izborna skupstina se odrzava svaké cetvrte godine.
Vanredna sednica Skupstine se saziva po potrebi radi donosenja 

vanrednih ili hitnih odluka. Vanredna Skupstina ima ista ovlascenja kao 
i redovna Skupstina.



Skupstinu saziva Predsednistvo drustva. U obavezi je da sazove van- 
rednu sednicu Skupstine ako to pismenim putem zahteva barem jedna 
trecina (1/3) clanova Drustva ili Nadzorni odbor.

Skupstina se saziva sa predlogom dnevnog reda barem osam (8) dana 
pre odrzavanja.

Skupstina punovazno radi i odlucuje ako sednici prisustvuje vise od 
polovine ukupnog broja clanova.

Sednicu Skupstine vodi Radno predsednistvo.
Skupstina odlucuje vecinom glasova prisutnih clanova.
Glasanje je javno i vrsi se dizanjem ruku, ősim ako Skupstina 

odluci da se glasa na drugi nacin._
U slucaju nedostatka kvoruma predsedavajuci Skupstine moze pocetak 

rada Skupstine odloziti za sat vremena i nakon isteka tog vremena 
Skupstina moze da se odrzi i punovazno da odlucuje bez obzira na broj 
prisutnih clanova.

Na sednici Skupstine se vodi zapisnik koji se overava od strane zapis- 
nicara i dva clana koji su dobili ovlascenje od strane Skupstine.

2. P r e d s e d n i s t v o  

Clan 15.

Predsednistvo Drustva je izvrsni organ Skupstine.
Vodi brigu o:
* ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrdenih Statutom,
* izvrsenju odluka Skupstine,
* radu Udruzenja u periodu izmedu dve sednice Skupstine.
Predsednistvo ima trinaest (13) clanova kője bira Skupstina iz reda

svojih clanova. Predsednistvo se bira na mandatni period od cetiri (4) 
godine. Clanovi Predsednistva mogu biti vise puta ponovo birani.

Predsednistvo iz svojih redova bira predsednika, tri (3) potpredsednika, 
po potrebi dodeljuje i druge funkcije kao sto su: sekretar, blagajnik itd.

Predsednistvo svoje sednice odrzava po potrebi.
Predsednistvo punovazno radi i odlucuje ako sednici prisustvuje 

najmanje sest (6) clanova Predsednistva.
Predsednistvo svoje odluke donosi prostom vecinom glasova.
Sednicu Predsednistva saziva predsednik i to na prigodan nácim Na 

sednici se vodi zapisnik, koji se overava od strane predsednika i potpisuje



ga zapisnicar. Zapisnici sa sednica Predsednistva su javni, cuvaju se u 
sedistu Drustva i mogu biti pristupacni svim zainteresovanima.

Predsednistvo se stara o sprovodenju odluka Skupstine, priprema predlog 
godisnjeg plana Drustva, predlog godisnjeg izvestaja Drustva, izraduje 
predlog firiansijskog plana Drustva za narednu godinu koje dokumente 
upucuje na razmatranje Skupstini drustva. Predlaze izmene dopune Statuta. 
Predlaze Skupstini radi usvajanja godisnji zavrsni racun Drustva.

Clan 16.

Prava i obaveze Predsednistva su da pored zadataka pomenutih ovim 
Statutom izvrsava i sledece:

* organizuje redovne aktivnosti Drustva,
* ovlascuje clana ili grupu clanova Drustva ili pak lica koja nisu clanovi 

Drustva za izvrsavanje nekih zadataka,
* donosi finansijske odluke u skladu sa Finansijskom plánom Drustva,
* donosi odluku o inicijativi izmena i dopuna Statuta, o sazivanju 

redovne ili
* vanredne sednice Skupstine,
* donosi odluku o upotrebi sredstava Drustva,
* imenuje radna tela sa stalnim ili privremenim zadacima;
* bira prestavnike Udruzenja iz svojih redova,
* odreduje lica sa pravom zastupanja i lica sa pravom potpisa finan- 

sijskih dokumenata,
* donosi odluke u vezi radnog odnosa i o honorarnom radu i o svim 

naknadama,
* obavlja i druge poslove koji nisu utvrdeni Statutom,
* odlucuje o visini clanarine.

Clan 17.

Odluka Predsednistva je pravovazna ako je vise od polovine clanova 
prisutno i ako je vise od polovine prisutnih saglasno glasalo.

3.  N a d z o r n i  o d b o r

Clan 18.

Clanove Nadzornog odbora bira Skupstina drustva.
Nadzorni odbor eine: predsednik Nadzornog odbora i dva (2) clana.



Mandat predsednika i clanova Nadzornog odbora traje cetiri (4) 
godine i mogu ponovo biti birani.

Nadzorni odbor vrsi pregled i kontrolu celokupnog materijalno-finan- 
sijskog poslovanja Drustva, utvrduje da li se poslovne knjige vode ured- 
no, odnosno knjigovodstvene isprave sastavljaju u skladu sa propisima, 
obezbeduje potpun uvid u ostvarivanju prava i izvrsavanju materijalno- 
finansijskih obaveza Drustva, vrsi kontorlu zakonitosti rada za izvrsavanje 
i sprovodenje ovog Statuta i drugih opstih akata, kao i kontrolu izvrsavanja 
pojedinacnih akata Skupstine i Predsednistva u oblasti materijalno-finan- 
sijskog poslovanja Drustva.

Nadzorni odbor obavezno jedanput godisnje zaseda.
Nadzorni odbor odluke donosi vecinom ukupnog broja clanova.
U slucaju da ustanovi nepravilnosti u radu, Nadzorni odbor izvestava 

Predsednistvo o tome u roku od osam (8) dana od dana saznanja.
Nadzorni odbor za svoj rád odgovara Skupstini.
Nadzorni odbor o svojim nalazima i o svom radu obavezno obaves- 

tava Skupstinu i Predsednistvo.
Predsednistvo razmatra informacije i izvestaje kője dobija od Nadzor

nog odbora i duzno je da po njima zauzme odreden stav i preduzima 
mere na otklanjanju nepravilnosti na kője je ukazao Nadzorni odbor. 
O svom stavu i merama kője je preduzela Predsednistvo obavestava 
Skupstinu i Nadzorni odbor.

Ima pravo da po potrebi saziva vanrednu sednicu Skupstine Drustva, 
narocito u slucaju ako takvu njegovu inicijativu Predsednistvo drustva odbija.

VI. OBAVESTAVANJE CLANOVA DRUSTVA 
Clan 19.

Rád Drustva je javan.
Predsednistvo drustva se stara o izvestavanju clanova i javnosti o radu 

kao i aktivnostima Drustva na pogodan nácin, kao sto je:
* neposredno,
* kroz pisane materijale,
* putem saopstenja za javnost,
* putem interneta ili drugih medija, itd.

VII. IMOVINA DRUSTVA 

Clan 20.
Drustvo moze da ima imovinu koju cine pravo svojine na pokretnim i 

nepokretnim stvarima, novcana sredstva i druga prava.



Prihodi Drustva:
* clanarine,
* prilozi, pokloni i slicno,
* donacije dobijene na konkursima drzavnih organa i fondacija i
* drugi izvori prihoda u skladu sa zakonom.

Clan 21.

Za rukovanje novcanim sredstvima Drustva odgovaraju lica ovlascena 
za potpisivanje finansijskih dokumenata.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Clan 22.

Za priznavanje postignutih izuzetnih rezultata u ostvarivanju díjé
vá i zadataka, realizadji programa rada, aktivnosti Drustva, za doprinos 
na unapredenju rada i razvoja Drustva, kao i za druge istaknute rezultate 
mogu se dodeljivati priznanja i nagrade.

Nagrade i priznanja dodeljuju se saglasno Pravilniku o kriterijumima 
i nadnu dodeljivanja priznanja i nagrada kője donosi Skupstina.

O dodeli priznanja i nagrada odlucuje Predsednistvo.

IX. NÁCIN DONOSENJA, IZMENA I DOPUNA STATUTA, 
DRUGIH OPSTIH AKATA I PROGRAMA RADA 

I AKTIVNOSTI DRUSTVA

Clan 23.

Statut usvaja Skupstina drustva na svojoj sednici dvotrednskom (2/3) 
vednom. Na isti nadn se usvaja i izmena i dopuna Statuta.

Inicijativu za izmenu ili dopunu Statuta mogu pokrenuti:
* Skupstina,
* Predsednistvo,
* Nadzorni odbor ili
* trecina (1/3) od ukupnog broja clanstva.
Inicijativa se podnesi pismenim putem po pravilu Predsednistvu 

Drustva.



Predsednistvo drustva utvrduje predlog Statuta ili predlog za izmenu 
i dopunu Statuta drustva i upucuje na razmatranje Skupstini. Utrvrdeni 
predlog se dostavlja clanovima uz poziv za sednicu Skupstine.

X. PRESTANAK DRUSTVA 

Clan 24.

Drustvo prestaje sa radom odlukom Skupstine, po prestanku uslova 
za ostvarivanje ciljeva Drustva, kao i u drugim slucajevima predvidenim 
zakonom.

U slucaju prestanka rada Drustva celokupna imovina ce pripasti Isto- 
rijskom arhivu (IA) grada Subotice.

XI. PRELAZNE IZAVRSNE ODREDBE 

Clan 25.

Tumacenje odredaba ovog Statuta vrsi Skupstina drustva.

Clan 26.

Ovaj Statut stupa na snagu na dán usvajanja na osnivackoj skupstini 
Drustva, a primenjivace se od dana upisa u registar od strane nadleznih 
drzavnih organa.

Predsedavajuci Osnivacke skupstine

(Mojzes Antal)

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 

Kalapis Zoltán-díj szabályzata

1. A díj hivatalos neve: Kalapis Zoltán-díj
2. A díjjal a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaságnak az a hazai és 

külföldi tagja jutalmazható az Elnökség által kinevezett 3 (három) tagú 
díjbizottság döntése értelmében, aki sokévi helytörténeti kutatása során 
kimagasló eredményeket mutatott fel.



3. A díjat évente egyszer, ítéli oda a díjbizottság és a VMHT rendes évi 
közgyűlésén, május közepén kerül átadásra.

4. Az egyéves időszak az előző év január elsejétől december 31-éig 
vehető tekintetbe.

5. A 3 (három) tagú díjbizottság tagjait az Elnökség nevezi ki minden 
év utolsó negyedévében, a következő évre.

6. A díjjal járó plaketten Kalapis Zoltán domborműképe van.
7. A díjjal oklevél, valamint a díj odaítélése előtti hónap statisztikai 

adatainak figyelembe vételével egyhavi szerbiai átlagfizetés jár.
8. A díjbizottság nem ítéli oda a díjat, ha úgy találja, hogy a jelöltek 

között nincs, aki kiérdemelné az elismerést.
9. Ilyen esetben a díj összegének a felhasználásáról a Vajdasági Magyar 

Helytörténeti Társaság Elnöksége dönt.

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 
Emlékérem-díj szabályzata

1. A díj hivatalos neve: Vaj dasági Magyar Helytörténeti Társaság-Emlékérem
2. Emlékéremmel a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaságnak az a hazai 

és külföldi tagja jutalmazható az Elnökség által kinevezett 3 (három) tagú díjbi
zottság döntése értelmében, aki az elmúlt évben munkájával a legkimagaslóbb 
eredményt mutatta.

3. Az Emlékérmet évente egyszer, májusban ítéli oda a bizottság és a VMHT 
rendes évi közgyűlésén, május közepén kerül átadásra.

4. Az egyéves időszak az előző év január elsejétől december 31-éig vehető 
tekintetbe.

5. A 3 (három) tagú bizottság tagjait az Elnökség nevezi ki minden év utolsó 
negyedévében, a következő évre.

6. Az emlékérmen, amely Nagygyörgy Zoltán (Horgos) terve alapján készült, 
a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság emblémája van.

7. Az Emlékéremmel oklevél, valamint az Emlékérem odaítélése előtti hónap
statisztikai adatainak figyelembe vételével az egyhavi szerbiai átlagfizetés.....
százaléka jár.

8. A díjbizottság nem ítéli oda az Emlékérmet, ha úgy találja, hogy a jelöltek
nek az előző egyéves időszakban nem jelent meg olyan jelentős munkája, amely 
rászolgálna az elismerésre.

9. Ilyen esetben a díj összegének a felhasználásáról a Vajdasági Magyar Hely- 
történeti Társaság Elnöksége dönt.



Bizottságok és tagjaik

A VMHT tevékenységének alapja a bizottságok munkája. A bizott
ságok tagjai a tagság közül kerülnek ki, akiknek megbízatása négy év, 
kivételt képeznek a szükség adta ideiglenes bizottságok és annak tagjai, 
akik az adott bizottságban egy-egy feladatot látnak el.

A bizottságok elnökei képezik a kapcsolatot, és egyben koordinátorok 
az Intézőbizottság felé.

1. Díjkiosztó Bizottság

A Kalapis Zoltán Díjbizottság tagjai: Németh Ferenc mgr. (Újvidék), 
dr. Balla Ferenc (Bezdán), Táborosi László (Zenta).

Feladata: 1. Meghatározni a díjak számát, s annak költségkeretét. 2. 
Begyűjteni a jelöléseket. 3. Előterjeszteni az Elnökségnek a jelölteket 
(megindokolva).

2. Szerkesztőbizottság

Tagjai: Pastyik László mgr. (Topolya), Németh Ferenc mgr. (Újvidék), 
Szabó József (Topolya), dr. Vékony László (Csantavér), Flajvert Zoltán 
(Topolya).

Feladata: Minden olyan kiadvány előkészítése, szerkesztése, ami a 
Társaság munkáját elősegíti, azt népszerűsíti.

3. Külkapcsolatok bizottsága

Tagjai: Mojzes Antal (Bajmok), Zalántai Endre (Bácsalmás), Ber
kes József (Budapest), Pastyik László mgr. (Topolya), Biacsi Antal (Sza
badka), Fodor István (Zenta), Nagygyörgy Zoltán (Horgos).

Feladata: Kapcsolatteremtés és -fenntartás hazai és külföldi rokon
szervezetekkel, azokkal együttműködésre lépni, közös programok kiala
kítása és lebonyolítása, külföldi előadók biztosítása.

4. Emlékbizottság

Tagjai: Szabó József (Topolya), dr. Balla István (Bezdán), István Márta 
(Kikinda), Bálint Aranka (Nagybecskerek), Nagygyörgy Zoltán (Hor
gos).



Feladata: 1. Elkészíteni a jövő évi naptárt azokról az évfordulókról és 
megemlékezésekről, amelyeken képviselteti magát a Társaság. 2. Fogadja 
a meghívásokat a rendezvényekre és javaslatot tesz az Intézőbizottság
nak, az pedig az Elnökségnek.

Tagjai: Nagy Tibor (Bajsa), Forró Lajos (Szeged), Pastyik László mgr. 
(Újvidék), Hallai Zoltán (Muzslya).

Feladata: 1. Előkészíteni olyan javaslatot a Tartományi Oktatási Titkár
ságnak és MNT-nak, hogy választható tantárgyak közé iktassa be hely- 
történeti ismereteket. 2. Helyismereti kézikönyv összeállítása.

Tagjai: Varga Matild (Bajmok), Tomik Nimród (Topolya), Besnyi Sza
bolcs (Bácskossuthfalva).

Feladata: 1. Megszervezni és levezetni a Helytörténeti Tábort, megha
tározni annak helyét, időpontját és időtartamát, kapacitását, és meghatá-

biztosítani a folyamatos programot, a megfelelő előadókat. 3. Biztosítani 
a rendszeres napi ellátást. 4. Mindezzel kapcsolatban költségvetési tervet 
készíteni és anyagi forrást biztosítani.

Tagjai: Varga Matild (Bajmok), Zalántai Endre (Bácsalmás), Besnyi 
Károly (Bácskossuthfalva).

Feladata: Figyelemmel kísérni a megjelenő pályázatokat és pályázni 
az évi programtervben levő rendezvények költségeinek támogatására.

5. Tanügyi bizottság

6. Táborozás-szervező bizottság

rozni a részvevők korosztályát. 2. Kijelölni a feldolgozásra kerülő témát,

7. Pályázati bizottság

* oAJMOr- £



Első rendes évi közgyűlés
(Bajmok, 2010. május 15.)
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Alakuló közgyűlésünk (2009. május 16.) utáni első évi közgyűlésünket
2010. május 15-én, szombaton de. 10 órai kezdettel tartjuk meg Bajmokon, 
a Vük Karadzic Általános Iskolában. Beszámoló hangzik el az eltelt egy év 
tevékenységéről. Ennek szövegét az alábbiakban mellékeljük. Véleményü
ket, javaslataikat a Vita napirendi pontban fejthetik ki, öt (5) percben.

NAPIREND
(10 órától)

1. A munkatestületek megválasztása
-  Munkaelnökség (3)
-  Hitelesítő Bizottság (3)
-Jegyzőkönyvvezető (1)
-  Jegyzőkönyv-hitelesítők (2)
2. Beszámoló a VMHT egyéves tevékenységéről (Szabó József)
3. Pénzügyi beszámoló (Varga Matild)
4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója (Dr. Balla István)
5. A 2010/11-es évi munkaterv (Tomik Nimród)
6. Új tagok választása a testületekbe
7. Alapszabály-módosítási javaslat (Varga Matild)
-  Zavicajno-istorijsko drustvo vojvodanskih Madara
-  A Díjszabályzat beépítése az Alapszabályba
-  Aranytoll-díj alapítása
-  Tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli tag jelölésének és megvá

lasztásának lehetősége
8. Vita valamennyi napirendi kérdésről
9. A vendégek felszólalása

SZÜNET 
(20 perc)
12 órától:
1. A Kalapis Zoltán-díj átadása
2. A VMHT-díj átadása

216 A meghívót, a beszámolót stb. még a közgyűlés előtt eljuttattuk tagjainknak.



Hét és fél +négy és fél hónap = egy év 

Összefoglaló-beszámoló a VMHT tevékenységéről

Szinte napra, egy évvel ezelőtt, 2009. május 16-án megfelelő és szüksé
ges előkészületek után Bajmokon megalakult a Vajdasági Magyar Hely- 
történeti Társaság (VMHT). Vajdaságból és Magyarországról azok vettek 
részt, akik helytörténeti kutatásokkal foglalkoznak, vagy fokozott érdek
lődést mutatnak a helytörténet, mindenekelőtt környezetük, lakóhelyük 
múltja iránt.

Az ötletet, hogy ilyen Társaságot alakítsunk, nem sokkal előbb, 
2008 novemberében Mojzes Antal bajmoki helytörténész vetette fel, 
mondván, az utóbbi években annyi civil szervezet jött létre már, miért 
ne lehetne eggyel több, amely a helytörténet-kutatókat és az érdeklő
dőket gyűjtené egybe. Javaslatával többünket megkeresett, s helyén
valónak tartottuk egy ilyen társaság létrehozását. Összeállt a kezde
ményező bizottság,217 amely 2008 decemberében két, 2009 első négy 
hónapjában, az alakuló közgyűlésig öt ülést tartott, és minden szük
séges előkészületet elvégzett. A legfontosabb teendők egyike az alap
szabály-tervezet kidolgozása volt, amit a közgyűlés némi kiigazítás
sal fogadott el, majd az illetékes minisztérium 2009 augusztusában 
hagyott jóvá, ezzel hivatalosan is nyilvántartásba véve a VMHT-ot. Az
2009. évre vonatkozó munkatervet és pénzügyi javaslatot is a kezde
ményező bizottság dolgozta ki, ezzel párhuzamosan előkészítette az 
alakuló közgyűlést.

Alábbi összefoglaló beszámolónkban a 2009. május 15 -  2009. 
december 31. közötti időszakban, illetve az idei négy és fél hónap
ban végzett tevékenységet foglaljuk össze, dióhéjban, nem térve ki 
apró részletekre. Tagjaink kritikai megjegyzéseiket, észrevételeiket 
és javaslataikat az évi közgyűlésen, a vita során tegyék meg. Előre is 
köszönjük!

217 Tagjai voltak: Mojzes Antal nyugalmazott tanügyi munkás (Bajmok), Tomik Nim
ród történész (Topolya), Kocsis Antal nyugalmazott mezőgazdasági mérnök (Topolya), 
Cservenák Pál történész (Topolya), dr. Vékony László orvos (Csantavér) és Szabó József 
nyugalmazott újságíró (Topolya).



Alakuló közgyűlés218

A tavaly ilyenkor megtartott alakuló közgyűlésre visszatekintve 
megállapítható, hogy sikeres volt. Hetvennél több érdeklődő/helytör
ténész vett részt rajta, akik közül több mint negyvenen tagjai lettek a 
VMHT-nek. Kitűnik ez a jegyzőkönyvből, ami kivételesen szerb nyel
ven készült, tekintettel arra, hogy az illetékes hatóságoknak a Társa
ság bejegyzésére el kellett juttatni. Elfogadásra került ekkor a 2009. évi 
munka- és pénzügyi tervjavaslat is, ugyanakkor döntés született más 
kérdésekben.

A közgyűlés utáni időszakban a tevékenység elsősorban az admi
nisztratív munkára összpontosult. A VMHT bejegyzéséről szóló hatá
rozatot az illetékes minisztérium majd három hónap múlva, 2009. 
augusztus 6-án hozta meg. Időközben rendeződött a helyiség kérdése 
is -  a bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ bocsátott 
irodahelyiséget rendelkezésünkre -, amiért ezúttal is köszönetét mon
dunk. Az iroda vezetésével Varga Matild tagunkat bízta meg a vezető
ség.

218 MEGHÍVÓ
2008 novemberében kezdeményező bizottság alakult a Vajdasági Magyar Hely- 

történeti Társaság megalakítására. Célja, hogy felkeltse az érdeklődést a helytörténet 
iránt, számba vegye, egybe gyűjtse, segítségben részesítse a helytörténet-kutatókat és 
-írókat, a helytörténet-kedvelőket, elősegítse a kutatást, oda hasson, hogy a tanügyi in
tézményekben nagyobb teret kapjon a helytörténeti oktatás, kapcsolatot létesítsen és 
tartson fenn hasonló szervezetekkel és intézményekkel stb. A kezdeményezés óta eltelt 
időszakban sor került az alakuló közgyűlés előkészítésére, az alapszabály-tervezet ki
dolgozására és a szükséges adminisztratív ügyek elvégzésére. Az alapfeltételek bizto
sításával a Kezdeményező és a Szervezőbizottság örömmel tesz eleget azon feladatá
nak, hogy
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT 
a V a j d a s á g i  M a g y a r  H e l y t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  

megalakításának ülésére.
Időpont: 2009. május 16» szombat, délelőtt 10 óra
Helyszín: Dózsa György Magyar Művelődési Központ, Bajmok, Mosa Pijade utca 

14.
lelentkezés: 2009. május 14-ig. de. 8-12 óra között az alábbi módon: 
telefon: 024/762-482 (Dózsa György Magyar Művelődési Központ, Bajmok) vagy e-ma- 

il: dozsagvmmk@tippnet.rs 
024/762-526 (Mojzes Antal -  egész nap)
Tisztelettel várjuk megjelenését és közreműködését!
Bajmok, 2009. április 30.
A Szervezőbizottság nevében 
Mojzes Antal s. k.

mailto:dozsagvmmk@tippnet.rs


Elnökség

(Tagjai: Mojzes Antal [elnök], Németh Ferenc mgr. [alelnök], Gulyás 
László [alelnök], István Márta [alelnök], Jovanovic Edit, Szekeres István, 
Tóth Glemba Klára, dr. Balla Ferenc, dr. Vékony László, Pastyik László 
mgr., Táborosi László, Szabó [T] József, Szabó [J] József

Vajdaság területi feloszlását (Bácska, Bánát, Szerémség), valamint az 
itt tevékenykedő helytörténészek számát véve tekintetbe, a VMHT ala
kuló közgyűlésén megválasztott Elnökségének 13 tagja van. Az eredeti 
javaslat ugyan 11 tag megválasztásáról szólt, a közgyűlés azonban úgy 
tartotta, hogy az Elnökség tagjainak számát kettővel növeljük. Ilyetén
képpen az Elnökségben Szerémséget egy, Bánátot négy és Bácskát nyolc 
helytörténész képviseli. Az utóbbival kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy e területre négy alterületként tekintettünk: Eszak-Bácska (4), a 
keleti rész (1), Dél-Bácska (2) és Nyugat-Bácska (1).

Az említett időszakban az Elnökség három alkalommal ült össze:

-  2009. augusztus 29-én (lásd: Jegyzőkönyv 1/2009),
-  2009. szeptember 26-én (lásd: uo. 2/2009),
-  2009. november 28-án (lásd: uo. 3/2009).
Mindannyiszor azokat a tennivalókat tárgyalta meg, amelyek a további 

tevékenységre vonatkoztak.
Említést kell tenni róla, hogy az Elnökség egy alkalommal sem ült 

össze teljes összetételében, viszont mindenkor megvolt a kellő létszám 
(7) ahhoz, hogy határozatképes legyen. A három megtartott ülés nyil
vántartásából a következő olvasható ki (* = megjelent, - = igazoltan távol 
maradt az ülésről):

Név 2009. VIII. 29. 2009. IX. 26. 2009. XI. 28.

Mojzes Antal * * * 3
Gulyás László - * - 1
István Márta * - * 2
Németh Ferenc mgr. * 1
Jovanovic Edit -
Szekeres István * * - 2
Tóth Glemba Klára . . . .
Dr. Balla Ferenc * 1
Dr. Vékony László * * * 3



Pastyik László mgr. * * - 2
Táborosi László * * 3
Szabó (T) József * * * 3
Szabó (J) József -

A valahányszor távol maradtak esetében az ok talán a lakóhelyük 
Bajmoktól való távolságában, valamint, abban kereshető, hogy a Társa
ság, sajnos, még nincs olyan anyagi helyzetben, hogy útiköltséget térít
sen meg az Elnökség tagjainak és a tagoknak. E helyen azonban fel kell a 
figyelmet hívnunk, hogy a közgyűlés határozata értelmében az Elnökség 
tagjai visszahívhatók, akik egymás után öt alkalommal nem vettek részt 
az Elnökség ülésén.

Meggondolandó, hogy a jövőben kihelyezett elnökségi ülést tartsunk 
olyan bácskai vagy bánáti településen is, amely megközelíthető és meg
könnyítené a távolabb élő elnökségi tagoknak az utazást.

A közgyűlés alkalom arra, hogy köszönetét mondjunk az Elnökség 
azon tagjainak, akik időt, fáradságot és önköltséget nem sajnálva részt 
vettek az Elnökség munkájában, azt építőjellegű javaslataikkal, vélemé
nyükkel, jó szándékú kritikai hozzáállásukkal eredményessé tették, s 
ezzel egyben a VMHT munkáját is.

Intézőbizottság

(Tagjai: Tomik Nimród [elnök], Balla Lajos, Papp László, Varga Matild 
és Szabó József)

Az Alapszabály 16. szakasza értelmében az Elnökség állandó és ide
iglenes bizottságokat alakíthat egy-egy tevékenység állandó vagy ide
iglenes intézésére. Ennek szellemében jött létre az Intézőbizottság is. 
Kezdettől fogva világossá vált, hogy a Társaság munkájának gyakorlati 
részét aligha láthatja el az Elnökség, ezért öttagú Intézőbizottság felállí
tását indítványozta, melynek felhatalmazást adott, hogy egyes kérdés
körben önállóan döntsön, biztosítva az ügyintézés meggyorsítását. Más 
esetekben azonban az Intézőbizottság köteles előterjesztéseit az Elnök
ség elé vinni, némely tevékenységéről pedig elnökségi ülésen számot 
adni.

Az Intézőbizottság rendszeresen, de legalább havonta egyszer, szük
ség szerint többször összeült a tárgyalt időszakban -  2008 decemberében 
kétszer, 2009 első felében, a közgyűlés megtartásáig nyolc alkalommal.



Állandó és ideiglenes bizottságok

A VMHT-nak az Intézőbizottságon kívül hét állandó bizottsága van 
(lásd: Elnökség -  Jegyzőkönyv 3/2009), ezek megalakításáról, szüksé
gességüket véve alapul, az Elnökség hozott határozatot, megszabván azt 
is, hogy a kapott hatáskörükön belül olyan kérdésekkel foglalkozzanak, 
amelyekkel a VMHT munkáját segítik elő. Az elmúlt időszakban a Pályá
zati bizottság, az Emlékbizottság és a Szerkesztőbizottság volt a legtevéke
nyebb, újabban a Kiilkapcsolatok bizottsága és a Díjbizottság is aktivizáló
dott. A munka csak ezután kezdődik a Táborozás-szervező bizottságban. A 
Tanügyi bizottság még nem mozdult el a holtpontról.

A bizottságok közül kiemeljük a Díjbizottságot, amely minden évben a 
közgyűlésen hozza nyilvánosságra döntését, hogy kit illet meg a Kalapis 
Zoltán219ról elnevezett és a VMHT-díj. Az egyik a sokévi helytörténeti 
kutatásért és publikálásért, a másik az előző évben megjelent helytörté
neti munkáért jár.

A bizottságoknak fontos a szerepük abban, hogy a VMHT egész struk
túráját állandó mozgásban tartsák, kezdeményezők és megbízható húzó 
részerői legyenek a „gépezetnek" e civil szervezet fenntartásában és fej
lődésében. Mozgósításukra fokozott figyelmet kell szentelni, akár az 
egyes passzív tagok felváltásával is. Érvényt kell szerezni ama szemlélet
nek, hogy az építkezést alulról, csak jó alapozással lehet, és kell kezdeni.

Tagság

Az alakuló közgyűlésre mintegy 120 meghívott közül hetvennél töb
ben jelentek meg. Közülük, miként fentebb említettük, negyvennél töb
ben a helyszínen tagjai lettek a VMHT-nak, amit Belépési nyilatkozattal 
erősítettek meg. Személyi adataik és aláírásuk, amit eljuttattunk az ille
tékes állami szerveknek, képezte az alapját a VMHT legalizálásának. 
Valamennyiük alapító tagként kerültek nyilvántartásba. Később újabb 
tagokkal gyarapodott a létszám, amely december 31-ével 149 volt, jelen

219 Kalapis Zoltán (Argentína, 1928 -  Újvidék, 2005) művelődéstörténész, publicista, 
szerkesztő, a Magyar Szó napilap egykori főszerkesztője (1975-1987), 1979-től a halálá
ig terjedő időszakban jelentős kutatásokat végzett, s ezek fontos forrásanyagot képez
nek Bácska, Bánát és Szerémség múltjának teljesebb megismeréséhez. írásai több kötet
ben jelentek meg, jutottak el a múltunk után érdeklődők asztalára. A VMHT az öt évvel 
ezelőtt elhunyt jeles kutató emlékét szándékozik ápolni és megőrizni azzal, hogy -  
családjának a hozzájárulásával -  díjat nevezett el róla.



lég pedig 148.220 A közgyűlés határozata értelmében, akik 2010. május
15-éig, tehát a mai napig kinyilvánították, hogy tagjai akarnak lenni a 
VMHT-nek, alapító tagnak tekinthetők.

A tagok mostani összetétele így oszlik meg:
-  nő: 57
-  férfi: 91
Legidősebb tagunk 1921-ben, a legfiatalabb 1992-ben született. Mind

ketten bajmokiak.
A tavalyi évben egy alapító tagunktól vettünk végső búcsút: dr. Hor

váth Mátyás (Gombos, 1931- Bácsszőlős, 2009) egyetemi tanártól.
Tagjaink között vannak diákok, földművesek, munkások, tanügyi dol

gozók, orvosok, mérnökök, közgazdászok, újságírók, nyugdíjasok stb. 
Magától értetődő, hogy történészek is. S vannak külföldi tagjaink, össze
sen 25-en, mindenekelőtt Magyarországról: Budapestről (8), Bácsalmásról 
(6), Szegedről (3), Makóról (2), Hódmezővásárhelyről (2), Budakesziről (1), 
Debrecenből (1), Kecskemétről (1) és még Szlovákiából (Köbölkút) is (1).

Tagjaink többsége magyar, de van szerb (2) és bunyevác (1) nemzeti
ségű is.

Helységenként a tagság létszáma a következő: Bajmok 24, Szabadka 
15, Topolya 12, Csantavér 10, Zenta 5, Magyarkanizsa, Csóka, Bácsföldvár 
4, Törökbecse, Bácskossuthfalva (Moravica), Nagybecskerek (Zrenjanin), 
Nagykikinda 3, Újvidék, Bezdán, Bajsa, Bácsfeketehegy, Muzsla, Becse, 
Tiszaszentmiklós, Kisoroszi 2, Bácsgyulafalva (Telecska), Ada, Oromhegyes, 
Palics, Kishegyes, Törökkanizsa, Horgos, Torda, Kúla, Pancsova, Pacsér, 
Versec, Veternik, Sremska Kamenica, Macvanska Mitrovica, Pétervárad 1.

E helyen szólni kell róla, hogy tagjaink közül sokan, itthon és külföldön 
olyképpen képviselték a VMHT-ot, hogy szakmai megbeszéléseken, 
konferenciákon stb. vettek részt, tartottak beszámolót kutatásaikról. Van
nak, akik tevékenységükért valamilyen elismerő kitüntetésben részesül
tek, vagy beválasztották őket valamilyen fórumokba. Valamennyiüknek 
köszönet a tevékenységükért, további sikeres munkát nekik, és a VMHT 
minden egyes tagjának.

Tájékoztatás

Miként általában, a civil szervezeteken belül is fontos szerepe van 
az idejében való rendszeres és folyamatos tájékoztatásnak. Ennek gya

220 Bleszák György (Bajmok, 1942 -  Bajmok, 2010) és Tumbász Antal (Szabadka, 1941 
-  Szabadka, 2010) alapító tagunk ebben az évben távozott el közülünk.



korlati megvalósítására hoztuk létre a Hírlevelet. Minden erőfeszítésünk 
ellenére csak részben oldottuk meg a kérdést. 2009 végéig egy Hírlevelet 
juttattunk el tagjainknak (lásd: Hírlevél, 1/2009. október 26.), mégpedig 
azoknak, akiknek van számítógépjük és e-mail-jük. Számítógéppel ren
delkező, s általa gyorsan elérhető tagjaink száma 90. A gond, hogy majd 
ötvenen csak levéllel szólíthatok meg, viszont a Társaság nincs abban az 
anyagi helyzetben, hogy fedezze a postaköltséget. Sürgősen változtatni 
a tarthatatlan helyzeten, hiszen tagjaink egyharmada nem élhet azon 
jogával, hogy rendszeresen és idejében tájékoztatást kapjon a Társaság 
munkájáról, ezért jogos a méltatlankodásuk is. Némely esetben ugyan a 
Bajmoki Helyi Közösség volt segítségünkre -  köszönet is érte - , de nem 
várható el, hogy minden alkalommal rájuk támaszkodjunk.

A 2009. évi munkaterv megvalósítása

Az alakuló közgyűlésen beterjesztett és nyilvános szavazással egyhan
gúan elfogadott munkaterv 2009-re,221 jórészt megvalósult. A tíz pont
ban megfogalmazott és felsorakoztatott tervből, egy kivételével, vélemé
nyünk szerint valamennyit többé-kevésbé egészében, vagy részben meg
valósítottuk, illetve, egyesek realizálása, ha késve is, folyamatban van. 
Megjegyezendő, hogy az általános gazdasági krízis megmutatkozott 
tevékenységünkben, mindenekelőtt a pénztelenségben.

Elkészült a tagság nyilvántartása, több előadás volt, például Topolyán, 
az ottani intézményekkel közösen (Múzeumi Esték), tavaly novemberben, 
az alakuló közgyűlés ajánlásának megfelelően Oromhegyesen tanácsko
zást tartottunk, Bajmokon egy kiállítást rendeztünk, felvettük a kapcsola
tot, és együttműködési szerződést kötöttünk a Kiss Lajos Vajdasági Magyar

221 A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 2009. május 16-án Bajmokon megtar
tott alakuló ülésén megjelent alapító tagok, miután véleményezték a Társaság céljainak 
megvalósítása szellemében készült, és a 2009. évre szóló Munkatervet, nyilvános sza
vazással jóváhagyták azt. A munkaterv: 1. A helytörténettel tevékenyen foglalkozók és 
helytörténet iránt érdeklődők, azaz a tagság nyilvántartásba vétele. 2. A helytörténet
írók kész munkái megjelentetésének elősegítése. 3. Havonta egy szakmai nap megtartá
sa meghívott előadóval, akár a tagok közül is. 4. Évente kétszer, tavasszal (május) és ősz
szel (október) nagytanácskozás, két, legfeljebb három előadással. 5. Kiállításszervezés.
6. Kapcsolatfelétel és együttműködés hasonló szervezetekkel (szakintézmények, levél
tárak, múzeumok, iskolák). 7. A Társaság első, 2009. évi évkönyve 2010. első felében va
ló megjelentetésének előkészületei. 8. Jelentősebb szakmai tanácskozásokon való aktív 
részvétel egy-egy munkával, vagy csak megfigyelőként. 9. Tevékenység annak érdeké
ben, hogy a Társaság a Duna-Tisza-Kőrös-Maros eurórégióban létjogosultságot nyerjen.
10. Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése és azokon való részvétel.



Néprajzi Társasággal. Ilyen irányú előkészítő megbeszélések folytak a Vaj
dasági Magyar Művelődési Szövetséggel. Az együttműködés célja, hogy 
közös projektumokkal egyes területeken kutatásokat végezzünk. Készen 
áll a kiadásra az Évkönyv 2009 kötet anyaga, megjelenése azonban csak ez 
év őszén esedékes, addigra feltehetően biztosíthatjuk a szükséges pénzt a 
nyomdaköltségre. Egy évvel ezelőtt olyan határozatot fogadtunk el, hogy 
az évkönyvet minden tag, mintegy a tagsági díj kifizetése ellenében grá
tisz kapja. Ezzel kapcsolatban, a pénzügyi gondokra való tekintettel, most 
azt javasoljuk, hogy a közgyűlés fogadja el módosító beterjesztésünket: az 
évkönyvet önköltségi áron adjuk tagjainkat.

Megalakulásunk után valamennyi jelentős központi rendezvényen, 
évfordulón, megemlékezésen a VMHT képviseletében több helyen koszo
rúztunk október 6-án, október 23-án, a novemberi gyásznapokon vagy 
más alkalommal. Egyes településeken, ahol több tagja van a VMHT-nak, 
ott voltak a tagjaink is, mint Bajmokon, Topolyán és másutt. Ezt a gyakor
latot a jövőben folytatni kell(ene), sőt területileg kiszélesíteni.

A Társaság anyagi helyzetének megalapozása, tevékenységének biz
tosabb pénzelése érdekében rendszeresen és folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a megjelentetett különféle pályázatokat. Több pályázatot nyúj
tottunk be, amelyekről ezután döntenek. Bizakodók vagyunk.

A nemzetközi kapcsolatokat illetően elsősorban Bajmoknak Bácsal
mással való sokévi sikeres és gyümölcsöző kapcsolatát kell megemlíteni, 
aminek eredményeként a VMHT is a részesévé vált.

Sajtó

A vajdasági magyar médiumok időnként már a VMHT megalakításá
nak előkészületeiről hírt adtak, elsősorban a Magyar Szó napilap és a Hét 
Nap hetilap, valamint mindenekelőtt a szabadkai Pannon TV. Több alka
lommal interjú, vagy stúdióbeszélgetés készült, melynek során a Tár
sulat célkitűzései kerültek reflektorfénybe. Eltekintve azoktól az egyes 
bosszantó hibáktól, amelyek olykor előfordultak, elégedettek lehetünk a 
szerkesztőségek érdeklődésével a Társaság munkájára vonatkozóan. Be 
kellene vezetni, hogy időnként, különösen nagyobb horderejű rendezvé
nyeinket megelőzően sajtótájékoztatót tartsunk.

Dokumentáció
A VMHT-gal kapcsolatos eseményeket rendre dokumentáljuk, s eze

ket -  a hivatalos okiratokkal együtt -  rendszerezve őrizzük. Az elektro
nika adta lehetőségeket kihasználva a dokumentumok tárolására első



sorban számítógépet használunk. Az eredeti és minden más dokumen
tumról másolat készül, az esetleges bajt megelőzendő. Rendelkezünk 
fotódokumentációval is.

2010. január 1-től az évi közgyűlésig (május 14.)

Évi beszámolónkban röviden szólunk az idei évi tevékenységről az 
eltelt négy és fél hónapban, amire elsősorban az évi közgyűlésre való elő
készületek a jellemzők. Az alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni:

-  az Elnökség kétszer ült össze, és határozatokat hozott olyan kérdé
sekben, amelyek a elsősorban az évi közgyűlés előkészítését gyorsítják 
és segítik elő.

-  Az Intézőbizottság néhány alkalommal éppen a fentiekkel kapcsola
tos konkrét elterjesztéseket vitatott meg -  előzetesen.

-  Tanácskozást tartottunk a kaponyai ütközetről (1849. február 5.), 
amelyen jeles magyarországi és a VMHT néhány tagja: Mojzes Antal -  
Bajmok, Cservenák Pál és Nagy Tibor -  Topolya, valamint Nagygyörgy 
Zoltán -  Horgos) tartott előadást, s ezt az emlékű megkoszorúzása 
követte. Az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról való megem
lékezés keretében koszorúzás volt más emlékhelyeken is, amelyen jelen 
voltak tagjaink is.

-  Megjelent Mementó 1944-45 címmel a VMHT első kiadványa, amely 
a tavaly novemberben Oromhegyesen megtartott tanácskozáson elhang
zottak szerkesztett változata. A könyvet áprilisban sikerrel mutattuk be 
Bajmokon, Topolyán és Budapesten (Budapesti Tavaszi Könyvvásár). 
Több meghívásnak kell eleget tenni a közeljövőben.

Összefoglaló

Főbb vonalaiban érintettük a 2009. és a 2010. év első négy hónapjában 
végzett tevékenységünket. Van, amiről nem szóltunk, mert lényegbevá- 
góan nem befolyásolták a VMHT-ot. A körülményekhez képest igyekez
tünk irányt adó célkitűzéseinknek megfelelni, ami nyilván nem volt min
denkor sikeres. Ennek eldöntése a közgyűlésre vár. Nem lesz könnyű 
az idei esztendő sem, mégis bizakodva tekintünk előre, mert értelmét és 
szükségességét látjuk annak, amit a VMHT tesz. Tapasztalatokat szerez
tünk és tanultunk. Legfőképpen azt, hogy a helytörténet-kutatásnak fon
tos szerepe van a múlt kis részleteinek feltárásában és megismertetésé
ben. Ha egy civil szervezetben megvan az összetartás, az egymás között



jól működő kapcsolatrendszer és annak folyamatos bővítése, nem utolsó
sorban az állandó önképzés szükségességének a felismerése, akkor min
den adódó nehézség felszámolható, az eredmények pedig idővel min
denképpen megmutatkoznak. Ehhez kívánunk minden VMHT-tagnak 
erőt, jó egészséget, további eredményes munkát, sok sikert.

(Kulcsszavak: VMHT, közgyűlés, tagság)
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A VMHT alapító tagsági emléklapja



VAJDASÁGI
MAGYAR

Magyarok voltak, 
ez volt a vétkük.
Ma imádkozz értük.

HELYTÖRTÉNETI
TÁRSASÁG
BAJMOK, MOSA 

PIJADE U. 14.

Magyarok voltak, 
szerettek, hittek.
Most látnak-e minket?

2009. OKTÓBER 20.

Bajmöó
Bogdán József: 

Egy csúrogi házban
(részlet)

Tisztelt Tagtárs!

A VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 2009. május
16-án, Bajmokon megtartott alakuló ülésén hozott határozata értelmében 
2009. november 7-én, Oromhegyesen, a Faluházban, délelőtt 10 órai 
kezdettel megtartja tanácskozását az 1944/45-ös délvidéki eseményekről, 
különös tekintettel az itt élő magyar lakosságot ért atrocitásokra. Kérjük, 
ha részt vesz a tanácskozáson, szíveskedjék jelenteni az alábbi módon:

* M o jz e s  A n t a l  (Bajmok): 024/762-526
* B a l l a  L a jo s -L a c i  (Oromhegyes): 024/883-029, (mobil): 063 88 96 064, 

vagy (e-mail): balla@.tippnet.rs
* S z a b ó  J ó z s e f  (Topolya): szajot@tvn.hu

A tanácskozás véglegesített programja

9 h
A részvevők és a vendégek 
érkezése, nyilvántartásba véte
lük

9 h 4 5 ' ^  x  ^  B a l l a  L a jo s
perc M o jz e s  A n t a l

A tanácskozás megnyitása, 
üdvözlőbeszédek
A „még hidegebb napok": a törté
netírás eredményei és kérdőjelei

10 h 30' 20 perc Pá l  T ib o r

(Újvidék)

Az igazság útján. A tartományi 
Igazságtételi Bizottság munká
járól, kutatásairól az 1941-1948 
közötti eseményekről

mailto:szajot@tvn.hu


i n , , n, nn T e l e k i  J ú l ia20 perc (Becse)J

F o r r ó  L a jo s

11 h 10' 20 perc (Magyarkanizsa -  
Szeged)

11 h 30' 20 perc Szünet
1-1 u m '  on M o jz e s  A n t a l20 perc (Bajmok)

12 h 10' 20 perc ’Í AG\ TlB° Rr  (Topolya)
12 h 30' 5-5 perc

13 h

14 h

60 perc

A csúrogi magyarok meghurcolta
tása
Magyarellenes atrocitások 
Magyarkanizsán, Martonoson és 
Adorjánon, 1944/45-ben

Az 1944-es bajmoki áldozatok 
kutatásainak eddigi eredményei

Hideg napok Topolyán

Hozzászólások 
Filmvetítés: Jelöletlen 
tömegsírok ( F o r r ó  L a j o s  

dokumentumfilmje)
Ebéd a részvevők számára

vÍ9ÍÍ9Í9tS3ÍT
9>íönÍ9 THMV b vjí.3 Ib í h A  39X(oM

Táborosi László volt az első, aki átadta eddig megjelent könyveit könyvtárunk megalapítására



VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
OROMHEGYESEN, 2009. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT 

TANÁCSKOZÁSÁN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Oromhegyesen, 2009. 
november 7-én megtartott I. tanácskozásán, amelyen az 1944/45-ben 
ártatlan magyar áldozatok partizánok által végrehajtott kivégzése szere
pelt napirenden, a következő

h a t á r o z a t o t

hozta:
1. A rendelkezésre álló irodalom, könyvek, feljegyzései szerint 1944/45- 

ben a partizánok több ezer ártatlan magyart kivégeztek.
2. Pertársaságot kell alapítani és az ügyet nemzetközi fórumok elé 

vinni. Szerbia, mielőtt EU-tag lesz, számoljon el az áldatlan áldozatok
kal, így a magyarok ellen elkövetett atrocitásokról is.

3. A mindenkori szerb kormány mondja ki nyilvánosan, hogy a par
tizánok 1944/45-ben minden bírósági eljárás nélkül több ezer ártatlan 
magyart végeztek ki. Ezt tegye meg még annak előtte, hogy a történé
szek befejeznék ezzel kapcsolatos kutatómunkájukat, és ismerje el, mie
lőtt EU-tag lesz.

Többjüknél a likvidálás okának társadalmi színezete volt.
Ha lehetséges, a történések jobb megvilágításának érdekében, pon

tosítani kell, hogy az atrocitások kitervelői és végrehajtói melyik kato
nai szervezethez tartoztak (OZNA-UDBA). A kutatások folyamán külö
nös figyelemmel kell lenni a helyi katonai állomások és népfelszabadító 
bizottságok 1944/45-ös tevékenységére is.

Települések szerint be kell vonni a helytörténészeket is a kutatásokba 
és minden ártatlan áldozat kilétét megállapítani.

Hiteles felvételek alapján leszármazottak, rokonok és ismerősök alap
ján a helytörténészek konkretizálják az eseteket.

4. A halottak napja valamennyi elhunytról való megemlékezés napja.
Legyen egy nap, amikor a magyar népirtásról emlékezünk meg.
5. A korábbi szerb állami szervek által kimondott, és a csúrogi, mozsori 

és zsablyai magyarokra vonatkozó kollektív bűnösséget a szerb hatalmi 
szervek töröljék el.

6. A MNT tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Csúrogon 
legyen emlékpark az ártatlanul kivégzett magyarok emlékére.



7. A Magyar Nemzeti Tanács tűzze napirendre az 1944/45-ös magya
rok elleni razzia ártatlan áldozataival kapcsolatos kérdéseket, erről folya
matosan tájékoztassa az illetékeseket. így az Oromhegyesen megtartott 
tanácskozás határozatait is juttassa el Szerb Köztársaság és Vajdaság 
Autonóm Tartomány megfelelő illetékes szerveihez. Ezeket a határoza
tokat jussa el az Európai Unió Parlamentjének is.

8. A razzia magyar áldozatai ártatlanok és büntetlenek voltak. Akik 
végre hajtották, azok bűnösek, s hogy kik voltak azok, felfedésüket poli
tikai akarattal a történészeknek közreműködésével kell felfedni: megál
lapítani, ki adta ki a rendeletet, kik voltak a végrehajtók, s azok hely
beli segítőik. Az érintett hozzátartozók, a demokratikus érzelmű közvé
lemény, az utókor számára csak a valós tények feltárása és nyilvános
ságra hozatala nyújthat elégtételt.

9. Rehabilitálják az 1944/45-ös ártatlan magyar áldozatokat, és azokat, 
akiket ártatlanul meghurcoltak és gyűjtőtáborba zártak.

10. Tárjanak fel minden tömegsírt, valamint egyéni sírokat, hisz ilyen 
is van.

Legyen emléktábla, egy emlékpark azokon a helyeken is, ahonnan 
kiűzték a magyarokat, hogy a hozzátartozók méltóképpen megemlékez
hessenek.

11. Az illetékes állami szervek, az esetleges vegyes bizottságok a 
tények teljes felderítése érdekében működjenek együtt a történészekkel, 
a helytörténészekkel, akik olyan adatokkal és tényekkel is rendelkezhet
nek, amiket a későbbek folyamán az illetékesek állami szervek eltüntet
tek, hogy a későbbi nemzedékek lehetőleg ne szerezzenek tudomást az 
elkövetett bűnökről, ne emlékezhessenek, ne tudjanak az elkövető bűnö
sökről. Erre utal a többi között az is, hogy az áldozatok nincsenek beje
gyezve a megfelelő egyházi és állami anyakönyvekben.

12. Az igazság feltárása és igazságtétel a nemzeti tudat építését szol
gálja. A nemzet a magyarokon elkövetett atrocitásokkal sokat veszített 
önérzetéből, nemzettudatából és önmegbecsüléséből. Senki a család
tagok közül nem tud okot arra vonatkozóan, hogy hozzátartozója hábo
rús bűnt követett volna el. Ezt igazságtétellel helyre kell állítani. Egy 
„bűnük" volt, éspedig, hogy magyarok voltak. Ami történt, az népirtás 
volt Vajdaság nemzeti összetételének megváltoztatása érdekében.

13. VAT támogatásával prof. dr. Dragoljub Zivkovic projektumvezető, 
valamint munkatársai IMENIK STRADALIH OSOBA AP VOJVODINE 
1941-1948. Madarske nacionalnosti. Tóm VII. címmel megjelentették kuta
tásaik eredményét. Ez amellett, hogy hiányos, pontatlan és nem fedi a 
teljes valóságot. Ebből eredően az következik, hogy a kutatást intenzíven



folytatni kell a történészek és helytörténészek bevonásával, hogy fény 
derüljön a teljes igazságra.

14. Az ártatlan áldozatokkal kapcsolatos szellemi és tárgyi hagyatékot 
össze kell gyűjteni, s ebbe bekapcsolni más civil szervezeteket is, mint 
például a Kiss Lajos Néprajzi Társaság.

15. Azokon a településeken, ahol akár egyetlen atrocitás is volt, legyen 
emlékhely, ahol megemlékezhetünk az elhurcoltakról és az ártatlanul 
kivégzettekről.

16. Az oromhegyesi tanácskozáson elhangzottakat, valamint az elfo
gadott Határozatokat eljuttatni a MNT-nak, valamint kiadványban meg
jelentetni.

Oromhegyes, 2009. november 7.
A bizottság tagjai: 

M o j z e s  A n t a l  s . k .

T e l e k i  Jú l i a  s . k .

D r . B a l l a  F e r e n c  s . k .

A Kaponya-tanácskozás



VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁGNAK 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT*

A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagja akarok lenni. Ezt 
aláírásommal igazolom és erősítem meg. Elfogadom a Társaság működé
séről szóló Alapszabályt és annak szellemében tevékenykedem, mint

O rendes tag 
O pártoló/támogató tag 

(a megfelelőt megjelölni)
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VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
(VMHT) TAGJAI 

ELNÖKSÉG (13)

MOJZES ANTAL, elnök 
A kezdeményező bizottság tagja 
A külkapcsolat-bizottság elnöke
(Bajmok, 1934. május 2.) Helytörténész, a Vajda

sági Magyar Helytörténeti Társaság megalapításának 
egyik kezdeményezője, jelenlegi elnöke. Tanítókép
zőt, majd Pedagógiai Akadémiát végzett. Évtizedek 
óta foglalkozik helytörténet-kutatással. 1984 óta nap
jainkig 17 könyve jelent meg, magyar és szerb nyel
ven, s ezekben elsősorban Bajmok település múltját 
tárta fel. Kutatásait rendszeresen publikálja folyó

iratokban és lapokban. Számtalan elismerés birtokosa.
Megjelent munkái: Munkásmozgalom Bajmokon / pokret u

Bajmoku (szerb nyelven is, 1993); Bajmok művelődési krónikája, l. (1993); 
Bajmok művelődési krónikája, II. (1994; Á bajmoki tűzoltóság története / Istorija 
vatrogastva u Bajmoku (1994); Halottak napja Bajmokon (1994); A bajmoki 
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom története (2001); Bajmok 
utcanevei (2003); Bajmok memento (2004); Bajmok a családnevek tükrében 
(2004); Bajmok sportélete (2006); Délvidék 1848/1849 (2008); Mementó 
45 (társszerzőkkel, 2009).

24210 B a j m o k , Mosa Pijade u . 28.
024/762-526

NÉMETH FERENC mgr„ alelnök 
A Kalapis Zoltán-díj bizottságának elnöke 

(2009/2010)
A szerkesztőbizottság tagja
(Bóka, 1956. május 19.) Az általános iskolát és a 

gimnáziumot Nagybecskereken végezte. Az Újvi
déki Egyetem Jogtudományi Karán, főiskolai, majd 
egyetemi képesítést szerzett. Az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészkarának Magyar Tanszékén magisztrált, 
jelenleg a doktori értekezésén dolgozik. Közel 

harminc éve foglalkozott újságírással, publicisztikával. Ez idő alatt az



újvidéki Magyar Szó napilapnak, a Zrenjanini Rádió magyar nyelvű 
műsorának, az Újvidéki Rádiónak és a Családi Kör hetilapnak volt hos- 
szabb-rövidebb ideig állandó munkatársa, szerkesztője. Több más lap
ban és folyóiratban is publikált (Híd, Létünk, 7 Nap, Üzenet stb.).

2003 októberétől az újvidéki Fórum Könyvkiadó szerkesztője, 2003 
decemberétől 2007 szeptemberéig a Létünk folyóirat főszerkesztője volt. 
2007 áprilisától a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgató-főszerkesztője.

Szakterülete és érdeklődési köre a mai (jugoszláviai/szerbiai) Bánát 
művelődéstörténete, irodalomtörténete. Ebből a témakörből eddig tíz
egynéhány kötete és több száz cikke, tanulmánya jelent meg a hazai és 
külföldi folyóiratokban.

Önálló munkái: A torontáli szőnyeg. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 
1993; Bittermann Károly és a szabadkai nyomdászat kezdetei. Szabadka, 
Eletjel, 1994; Torontalski cilim. Újvidék, Fórum Könyvkiadó -  Vajdasági 
Múzeum, 1995; A Fülep család Becskereken. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 
1997; Streitmann Antal. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2000; A bánáti fény
képészet története. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2002; Úri világ 
ban. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2003; A nagybecskereki sajtó története 
(1849-1918). Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2004; Negyed évezrede az Úr 
szolgálatában. Nagybecskerek, 2004; Istorija stampe u Velikom 
1849-1918. Gradska narodna bibliotéka Zarko Zrenjanin, Zrenjanin, 
2007; Bordás Győző-Bela Duranci-Németh Ferenc: Pechán József -  Jozef 
Pehan. Képzőművészeti monográfia. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2008; 
Ferenc Nemet-Ivana Kukolj-Solarov: Pod Talijinim krovom. Zrenjanin, 
2009; Táj dívni kolorit grazdanstva. Likovni zivot u Velikom Beckereku u
19. i pocetkom 20. véka. -  A polgárság pompázó színei. A nagybecskereki 
képzőművészeti élet a 19. században és a 20. század elején. Nagybecske
rek, Zamurovic nyomda, 2009.

Több tanulmánya gyűjteményes kötetben látott napvilágot ( 
parkok. 1989; Banatska periodika XIX. i XX. véka. 1995; Srpska avangarda 
u periodici. 1996; Srpsko knjizarstvo. 1997; A honfoglalás 1100 éve és Vaj
daság. 1997, stb.). Nemzetközi és hazai tudományos tanácskozásokon 
lépett fel történelmi tárgyú bánáti szakmunkával. Néhány irodalom- 
történeti szakdolgozata az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszékének kiadványaiban jelent meg. Munkatársa a zentai Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézetnek, az újvidéki Vajdasági Múzeumnak, a 
nagybecskereki Történelmi Levéltárnak, a nagybecskereki Népmúze
umnak, alapító tagja és egyik alelnöke a Vajdasági Magyar Helytörté
neti Társaságnak stb.



1987-ben a Létünk tanulmánypályázatán díjazták a becskereki 
magyar zenei élet kezdeteiről (1832-1867) szóló tanulmányát. 2002- 
ben Szenteleky-díjjal tüntették ki művelődéstörténeti publicisztikájáért, 
amellyel -  a megindokolás szerint -  a bánsági magyarság önazonosságá
nak erősítését szolgálta. 2006-ban az '56-os magyar forradalommal kap
csolatos tanulmányaiért, valamint a Létünk általa szerkesztett tematikus, 
'56-os számáért magyar állami elismerésben (A Szabadság Hőse emlék
érem) részesült. 2007-ben Visegrádon a Szent György Lovagrend válasz
tott tagja lett.

21000 Növi S a d  (Újvidék), T. Pavlovié u. 34.
021/6361-249
062/204-492
direktor@forumliber.rs

ISTVÁN MÁRTA, alelnök 
A rendezvénybizottság tagja
(Nagykikinda, 1953. november 29.) Szülőváro

sában fejezte be az általános iskolát, a gimnázium 
három osztályát, míg a negyediket Zágrábban, 
ahol érettségizett. Ezt követően az újvidéki Bölcsé
szettudományi Kar Német Nyelv és Irodalom Tan
székére iratkozott, s második nyelvként a franciát 
választotta, majd a magyart, sőt az oroszt is. 1977- 
ben a nagykikindai Népkönyvtárban helyezkedett 

el, magyar és szerb könyvek feldolgozásán dolgozott 2002-ig. Közben 
2000-2002 között a szajáni Móra Ferenc Általános Iskolában németta
nár, majd a pádéi Szervó Mihály Általános Iskola némettanára és az 
iskola könyvtárosa. 2005-től munkanélküli. Több vajdasági lap tudósí
tója. Helykutatással, főképpen a sváb és a magyar tömegsírok feltárá
sával, a bánsági németek kulturális hagyatékával, valamint családkuta
tással foglalkozik.

Megjelent munkája -  Josef Lang (München) német helytörténész
szel közösen -: Gedenkstätten der Donauschivaben in der in Banat,
in Syrmien (A dunamenti svábok emlékhelyei Bácskában, Bánátban, 
Szerémségben), Kikinda-München 2010.

23300 K i k i n d a  (Nagykikinda), Svetosavska (Szent Száva) u. 26/IV.
0230/21-938
063/885-5323
marta.istvan@yahoo.com

mailto:direktor@forumliber.rs
mailto:marta.istvan@yahoo.com


GULYÁS LÁSZLÓ, alelnök
(Ómoravica, 1951. február 12.)
24340 S t a r a  M o r a v i c a  (Bácskossuthfalva), Pacirski 
pút (Pacséri út) 53.
024/741-106
063/532-708
ghandi@stcable.rs
ghandi@tippnet.rs

BALLA FERENC dr.
A Kalapis Zoltán-díj bizottságának tagja 

(2009/2010)
(Bezdán, 1930. január 12.) Főorvos, politikus. Az 

általános iskolát szülőhelyén, gimnáziumi tanul
mányait Szabadkán végezte. A Belgrádi Egyetem 
Orvostudományi Karán általános orvosi oklevelet 
szerzett (1956). Belgrádban fizikoterápiából és reha
bilitációból szakorvosi vizsgát tett (1966). 1958-ban a 
küllődi, majd 1959-ben a bezdáni egészségügyi állo

más orvosa. A zombori Dr. Radivoj Simonovic Egészségügyi Központ 
bezdáni fizikoterápiás és rehabilitációs részlegének igazgató főorvosa 
(1960-1995). A Szövetségi Munkaügyi, Egészségügyi és Népjóléti Bizott
ság vajdasági képviselője, Vajdaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsá
nak tagja, tartományi egészségügyi és népjóléti titkár (1978-1982). Úttö
rője volt a korszerű orvosi rehabilitáció alkalmazásának Vajdaságban. 
Számos társadalmi és politikai tisztséget töltött be Bezdánban, a zombori 
községben és a tartományban. Több elismerésben részesült.

Kutatási témaköre: nyugdíjba vonulásáig (1995) főleg a hemiplégia 
(féloldali bénulás) utókezelését, valamint Bezdán és Vajdaság egészség
ügy-történetét tanulmányozta. Az elmúlt tizennégy évben elsősorban 
néprajzi és helytörténeti kutatásokkal foglalkozott. Publikációs ered
ményei: 12 orvostudományi, 10 orvostörténeti és 24 néprajzi dolgozat, 
14 könyv szerzője, illetve társszerzője. Több munkája Magyarországon 
jelent meg.

Főbb munkái: Az egészség szolgálatában. A Bácska és Bánát egészségügye 
900-1918 (társszerző dr. Hegedűs Antal. Újvidék, 1990); Orvosok több 
hazában (Újvidék, 1993); Bezdán története a kezdetektől 1914-ig (Bezdán, 
1993); A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna (Tóthfalu, 1994); Medi
cina i zdravstvena kultúra na tlu danasnje Vojvodine u XVI i XVII veku (társ

mailto:ghandi@stcable.rs
mailto:ghandi@tippnet.rs


szerző dr. Hegedűs Antal. In: Berislav Bérié [szerk.]: Istorija medicine 
i zdravstvene kulture na tlu danasnje Vojvodine I. Növi Sad, 1994., 
155-238., 241-291.); Bezdán története az 1. világháború kezdetétől 1944. októ
ber 25-ig (Tóthfalu, 2001); Bezdán története (A jugoszláv katonai közigazga
tás bevezetésétől a termelő parasztszövetkezetek felbomlásáig)1944-1953 (társ
szerző dr. Balla István, Tóthfalu, 2001); Népi gyógyászat (In: Papp Árpád, 
Raffai Judit, Terbócs Attila szerk.: A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atla
sza. CD-ROM. Szabadka, 2002); Bezdán művelődési életének krónikája (társ
szerző dr. Balla István, Tóthfalu, 2007); Bezdán egészségügyi ellátásának tör
ténete (társszerző dr. Balla István, Szabadka, 2009).

1 5 2 7 0  B e z d a n , Zrtava fasizma (Fasizmus áldozatai) u. 46/a
025/810-128

JOVANOVIC EDIT
(Szarajevó, 1952. június 2.)
22200 M a c v a n s k a  M i t r o v i c a , Svetislav Damjanovic u. 29.
022/651-512
063/154-8123
jmilan.@ptt.rs

PASTYIK LÁSZLÓ mgr.
A szerkesztőbizottság elnöke 
A külkapcsolat-bizottság tagja 
A tanügyi bizottság tagja
(Topolya, 1944. január 27.) Irodalomtörténész, bib

liográfus, publicista. Az általános iskolát szülőváro
sában, a gimnáziumot Szabadkán végezte el, majd 
középiskolai tanári oklevelet szerzett Újvidéken, 
Belgrádban pedig megszerezte a magiszteri foko
zatot. A Hungarológiai Intézet kutatóasszisztense, 

később az Újvidéki Rádió lektora. A Tankönyvkiadó szerkesztőjeként 
ment nyugdíjba. Bibliográfusként jelentős kiadványokat szerkesztett és 
jelentetett meg.

21000 Növi S a d  (Újvidék), Kiss E. V. 8/c
021/6391-695
063/7038351



SZABÓ JÓZSEF 
A kezdeményező bizottság tagja 
Az Intézőbizottság tagja 
A szerkesztőbizottság tagja 
A rendezvénybizottság elnöke 
(Palics, 1937. március 15.) Az általános iskolát 

Palicson, a gimnáziumot Szabadkán végezte. Egy 
ideig titkára volt a Szabadkán megjelenő Rukovet 
horvát nyelvű irodalmi folyóiratnak, majd 1957-1993 
között az Újvidéken megjelenő Magyar újság
írója (Topolyán), lektora (Újvidék), szerkesztője (Sza

badka). 1968-ban Topolyán, Tóth Ferenccel (1940-1980), Csernik Attilával, 
Pastyik Lászlóval és Vojnits Tivadarral kezdeményezője volt a Rés műve
lődési rendezvénysorozatnak. 1995-ben Szekeres László (1931-1997) és 
Ricz Péter régészekkel, Magyar László (1937-1998) és Lalia Gábor (1951—
2008) levéltárosokkal alapítója az 1995 óta folyamatosan megjelenő 
Bácsország című vajdasági honismereti szemlének, 1998-ig szerkesztője, 
lektora, valamint a Bácsország-könyvek sorozat szerkesztője. Ugyanak
kor 1995-2004-ig a Szabadkán megjelenő Hét Nap hetilap egyik lektora. 
Mojzes Antallal, Kocsis Antallal, dr. Vékony Lászlóval és Tomik Nimród
dal kezdeményezője, és többedmagával alapító tagja a Vajdasági Magyar 
Helytörténeti Társaságnak (Bajmok), a Film- és Múzeumbarátok Egyesü
letének (Topolya). Az elmúlt húsz évben száznál több, elsősorban hely- 
történeti vonatkozású könyvet szerkesztett és rendezett sajtó alá.

2 4 3 0 0  B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Naserova (Nasszer) u .  5/a
0 6 4 / 1 3 6 2 - 8 6 9

szajot@tvn.hu

SZABÓ J. JÓZSEF
(Törökkanizsa [Növi Knezevac], 1957. november 27.) Megszállott, szor

galmas helytörténész, aki nemcsak Törökkanizsa, hanem egész Eszak- 
Bánát múltját kutatja. Első kötetében, ami 1997-ben jelent meg, az Aleva 
gyár 50 éves történetét dolgozta fel. Az elmúlt több mint két évtizedben 
megannyi tanulmánya látott napvilágot. Valamennyi közül is legjelentő
sebb a Tallián Emil, a világutazó című kötete, amellyel méltó emléket állít 
az egykori törökkanizsai szolgabírónak.

23330 Növi K n e z e v a c  (Törökkanizsa), Vojo Gligorin u .  36.
0230/81-933
062/354-685
sajozef@stcable.net

mailto:szajot@tvn.hu
mailto:sajozef@stcable.net


SZEKERES ISTVÁN GELLÉRT
(Péterréve [Backo Petrovo Selo], 1930. március 26.) 

Az ál talános iskolát Törökbecsén végezte el, Óbecsén 
kis-, a nagybecskereki főgimnáziumban nagyérettsé
gizett. Szabadkán a Közgazdasági Egyetemen szer
zett oklevelet. Első munkahelye Törökbecsén volt, a 
Polet Cserép- és Keramikagyárban, majd Óbecsén, 
a Közgazdasági Középiskolában tanított, innen az 
óbecsei Deko szabószövetkezetbe került. Az adai 
bankból ment nyugdíjba.

A helytörténet iránti érdeklődésének gyökereit 
elsősorban ezzel a körülménnyel magyarázza:

-  Édesapám megírta nagyapja, Szekeres Péter közvitéz életrajzát. Dédapám 
120 napig lovas fogatával részt vett a szabadságharcban. Elbocsájtó bizonyítvá
nya szerint védte Uj-Szegedet, Szőreget, Szentivánt és Törökkanizsát. Az erről
szóló dokumentum családi ereklyénk.

Társszerzője volt a Délvidéki-vajdasági magyar helységnevek című kiad
ványnak ( Adalékok Törökbecse, aracsi pusztatemplom, Aracs és Óbecse hely
ségnevek fejlődéséhez), amit a Vajdasági Tudományos Társaság jelentetett 
meg 2000-ben. 2003-ban jelentette meg Az aracsi Szent István király-temp
lom, 2009-ben pedig A törökbecsei Szent Klára-templom és plébánia történe
tét. Játék a szavakkal címmel 2008-ban verses kötetet adott ki. Lapokban is 
publikál.

23272 Növi B e c e j  (Törökbecse), Petar Drapsin u . 17/a
023/771-462
szekeres@neobee.net

TÁBOROSI LÁSZLÓ 
A Kalapis Zoltán-díj Bizottságának tagja 

(2009/2010)
(Zenta, 1955. május 17.) A középiskola befejezése 

után Budapesten folytatta tanulmányait a „TF"-en 
(Testnevelési Egyetem), ahol testnevelő tanári okle
velet szerzett. Két év elteltével, az egyetem befeje
zése után az atlétikai szakedzői szakon is sikeresen 
diplomázott. 1981-től a zentai sportszövetség alkal
mazottja volt nyugdíjáztatásáig, 2008-ig. Ez idő alatt 
több tisztséget töltött be: a sportszövetség titkára, 

tömegsport-előadó, atléta szakedző, sportszervező, sportkrónikás. A 
sportolás mindig is közel állt hozzá és már serdülő korában több sport

mailto:szekeres@neobee.net


ággal megismerkedett, és kipróbált, végül az atlétikánál kötött ki. Tizen
négyszer volt Vajdaság bajnoka gerelyhajításban és súlylökésben, három
szor köztársasági bajnok, az országos bajnokságokon többször döntős 
helyezést ért el. 1986-ban vajdasági csúcsot állított fel az új típusú gerely
hajításban, e mellett többször volt vajdasági és szerbiai válogatott is.

1981-től nyugdíjaztatásig a zentai Sportszövetség alkalmazottja volt, 
mint titkár, edző, sportvezető, tömegsport-előadó, sportszervező és sport
krónikás. Több Diákolimpián (SOSOV 1982,1983,1986,1989) és Munkás
olimpián (OSRSAV, SORV 1983, 1987, 1991, 1995, 2000, 2003, 2007) vett 
részt, mint vezető, szervező és irányító a községben és tartományi szin
ten. A zentai tanulók a Diákolimpián összesen 243 érmet nyertek (107 
arany, 81 ezüst, 55 bronz), a Munkásolimpián 67 érmet szereztek (19, 25, 
23). Ezek az eredmények több alkalommal az első helyet jelentették tar
tományi szinten. A munkásolimpiákon többször volt főszervező az atlé
tikai versenyszámokban.

Atlétikaedzői időszakában versenyzői 291 bajnoki címet szereztek (225 
egyéni, 66 csapat) a dobó számokban a serdülő, kadét, ifjúsági és felnőtt 
számokban. A 291 egyéni és bajnoki címből 49 volt országos, 47 köztársa
sági és 195 tartományi szintű, e mellett 64 alkalommal voltak tanítványai 
válogatottak (36 országos, 28 tartományi), és 29 alkalommal csúcsot is dön
töttek (7 országos, 8 köztársasági és 14 tartományi). A 66 megszerzett csa
patbajnoki címből 13 volt országos, 9 köztársasági és 44 tartományi.

Az atlétikai bírói vizsgát 1982-ben tette le. 1998-tól nemzetközi bíró. 
Az eltelt időszakban 623 alkalommal működött atlétikai bíróként és szer
vezőként a versenyeken, amelyeket előlátott a vajdasági, köztársasági és 
az országos Atlétikai Szövetség. Bíráskodott az Atlétikai Európa Kupán, 
az Univerziádén és az Ifjúsági Európa Bajnokságon.

Egyetemi tanulmányai idején külön figyelmet szentelt a sporttörté
net tanulmányozásának. Sportpályafutása, edzői és egyéb tevékenysége 
mellett több sportpublikációja jelent meg. Önzetlen sportszeretete adta 
az ötletet, hogy a fel nem kutatott, de a nagy múlttal és sporthagyomány- 
nyal rendelkező zentai sporttörténetet feltárja.

Eddig megjelent könyvei: 50 éves a zentai atlétika 1946-1996 (társszerző).
Udarnik, Zenta, 1997; Atlétika Zentán 1996-2001. Fórum, Újvidék, 2001]; 
100 éves a zentai tenisz 1903-2003. Verzál, Újvidék, 2004; Zenta sporttörténete 
1882-2002. Verzál, Újvidék, 2005; 100 éves a zentai labdarúgás 1905-2005. 
Rapido, Zenta, 2005; 75 éves a zentai vízilabdázás 1930-2005. Verzál, Újvi
dék, 2005; 75 éves a zentai asztalitenisz 1930-2005. Rapido, Zenta 2006; 50 
éves a zentai sportszövetség 1956-2006. Rapido, Zenta, 2006; 125 éves a zentai



atlétika 1882-2007. Fórum, Újvidék, 2007; Zóna Ada i Potisje na 
sportskim olimpijadama Vojvodine 1975-2007. Rapido, Zenta, 2008; 120 éves 
a zentai tekézés 1889-2009. Rapido, Zenta, 2009; Atletske sudije 
atletskog kluba 1949-2009. EKOprint, 2009; Sokolsko drustvo u Senti 1920-
1941. Rapido, Zenta, 2009.

24400 S e n t a  (Zenta), Rákóczi u. 17/a
024/813-085
062/1002-244

TÓTH GLEMBA KLÁRA mgr.*
(Muzsla, 1962. április 5.) Tanár. Az általános iskolát Muzslán, a gimnázi

umot Nagybecskereken, az egyetemet Újvidéken végezte el, majd Belgrád- 
ban a Politikai Tudományok Karán magiszteri fokozatot szerzett. A tartomá
nyi közigazgatás szakmunkatársa. Számos társaság (szabadkai Kiss Lajos 
Néprajzi Társaság, szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaság, Vaj
dasági Magyar Tudományos Társaság, kanizsai Szociográfiai Műhely, a 
Magyar Tudományos Akadémia köztestület) tagja. Elnöke a nagybecskereki 
magyar művelődési egyesületnek. Szakmai publikációi jelentek meg.

23206 M uzlja (Muzsla), Bled (Bléd) u. 1.

VÉKONY LÁSZLÓ dr.
A kezdeményező bizottság tagja 
A szerkesztőbizottság tagja
(Csantavér, 1953. augusztus 3.). orvos, kórboctan- 

kórszövettan szakorvos. Az általános iskolát és a 
gimnáziumot Szabadkán, az orvosi egyetemet Sze
geden, az orvostovábbképzőt Budapesten végezte 
el. Általános orvos volt Csantavéren, Tavankúton, 
Békován, Szabadkán, Györgyénben, Nagyfényen, 
majd ismét Csantavéren, ahol jelenleg magánpraxist 
folytat. Több alkalommal vett rész régészeti ásatáso

kon itthon és külföldön. Tagja az Amerikai Paleopatalógiai Társaságnak, 
a Magyar Honismereti Szövetségnek, a magyaroszági Kazinczy Ferenc 
Társaságnak, a Vajdasági Archeológiái Társaságnak, a Bácsország Hon
ismereti Társaságnak, melynek egy ideig alelnöke is volt, főszerkesztője

* Az I. évi közgyűlést megelőzően, 2010. május első felében lemondott elnökségi 
tagságáról

023/458-871 
063/458 871



a Bácsországnak, a Csantavéri Újság, az Új Egészség és az Új Egészség Kis
könyvtára alapítója és főszerkesztője, a Vajdasági Magyar Helytörténeti 
Társaság alapítója, elnökségének tagja. 2002-ben megkapta a Magyar 
Honismereti Szövetség Aranyérmét.

Nagy számban jelentek, és jelennek meg szakmai és egyéb tárgyú cik
kei itthon és külföldön.

Megjelent munkái: Egy olasz polihisztor a Kárpát-medencében (1984), 
Visszaemlékezések a Csantavéri Vadászegyesület 100 évére (2001), Ha beteg a 
gyerek... (2001).

2 4 2 2 0  C a n t a v i r  (Csantavér), Prvomajska (Május 1-je) u. 9 0 .

024/782-044, 024/782-082
063/587-660

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (3)

BALLA ISTVÁN dr.
Az ellenőrző bizottság elnöke 
A rendezvénybizottság tagja
(Bezdán, 1937. október 27.) Ny. szakorvos, helytör

ténész. Az általános iskolát Bezdánban (1951), a gim
náziumot Zomborban (1956) végezte el. Az újvidéki 
Tanárképző Főiskola magyar-német szakán általá
nos iskolai tanári képesítést szerzett (1960). 1958-tól 
1960-ig az Újvidéki Rádió szerkesztőségének mun
katársa. 1968-ban az Újvidéki Egyetem Orvostudo
mányi Karán szerzett oklevelet. Nyugdíjas.

Érdeklődési köre: helytörténet-kutatás és orvostörténet.
Fontosabb publikációi: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig (társszerző 

dr. Balla Ferenc, Bezdán, 1993); „Beszéli a világ, hogy mi magyarok... (töb
bekkel, Budapest, 1998); Délvidéki/vajdasági magyar helységnevek (többek
kel, Újvidék, 2000); Bezdán története az I. világháború kezdetétől 1944. október 
25-ig (társszerző dr. Balla Ferenc, Tóthfalu, 2001); Bezdáni vérfürdő, 1944 
(társszerző dr. Balla Ferenc, Honismeret, Budapest, 2001/3); Bezdán törté
nete. A jugoszláv katonai közigazgatás bevezetésétől a termelő parasztszövetke
zetek felbomlásáig! 1944-1953 (társszerző dr. Balla Ferenc, Tóthfalu, 2001); 
A bezdáni rehabilitációs központ dokumentumai (1912-2002)(A dokumentu
mokat összegyűjtötte prim. dr. Balla Ferenc és dr. Balla István, Bezdán, 
2003); Rémuralom a Délvidéken (többekkel, Újvidék, 2004); Bezdán művelő
dési életének krónikája (társszerző dr. Balla Ferenc, Tóthfalu, 2007); Bezdán



egészségügyi ellátásnak története (társszerző dr. Balla Ferenc, Szabadka,
2009). Ezen kívül több orvostudományi dolgozat szerzője.

Az 1980-as években tudományos ismeretterjesztő keskeny filmeket 
készített.

Tagja a Vajdaság Egészségügyi Kultúrája Tudományos Társaságnak 
(1983), a Magyarságkutató Tudományos Társaságnak (1997), a Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaságnak (2000), a Bácsország Vajdasági Honis
mereti Társaságnak (2005), az Aracs Társadalmi Szervezetnek (2006) és a 
Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (2009).

25270 B e z d a n , Somborski pút (Zombori út) 47/a
0 2 5 / 8 1 0 - 8 2 2

BARÁT ANDRÁS
(Kisoroszi, 1943. október 26.)
2 3 3 0 0  K i k i n d a  [Nagykikinda), Stevan Sremac u .  1 2 9 .

0 2 3 0 / 4 3 2 - 7 6 9

0 6 2 / 8 9 2 8 - 9 3 1

barat43@freemail.hu

BESNYI KÁROLY 
A pályázati bizottság tagja
(Ómoravica, 1953. január 21.)
24340 S t a r a  M o r a v i c a  (Bácskossuthfalva), Beograd 
(Belgrád) u. 10.
024/741-285
063/7887-650
besnyikarolv@freemail.hu

TAGOK
BABIC STIPAN
(Bajmok, 1939. október 8.) A szabadkai Sever Villanymotorgyár dolgo

zója volt. Nyugdíjas. Bajmok múltja foglalkoztatja, verseket ír.
24210 B a j m o k , Maksim Gorkij u. 2.
024/762-689

BADA ISTVÁN
(Szabadka, 1933. december 14.) Újságíró, szerkesztő, a MIRK (a Nem

zetközi Kézimunka- és Gyűjtemény Kiállítás) megálmodója és létre
hozója, „motorja" (feleségével, Bada Johannával). Az általános isko

mailto:barat43@freemail.hu
mailto:besnyikarolv@freemail.hu


lát Bácskossuthfalván (Moravica), a középfokú zeneiskola klarinét és 
szaxafon szakát Szabadkán, ugyanott a gimnáziumot is, majd a Tanár
képző Főiskola magyar-szerbhorvát szakát Újvidéken végezte el. A Jó 
Pajtás, a Képes Ifjúság, munkatársa, a Fórum Könyvterjesztő igazgatója, 
a Magyar Szó újságírója volt nyugdíjaztatásáig. Az újvidéki Minikönyv 
Múzeum igazgatója.

Megannyi kiadvány szerkesztője, a többi között a Mirkek könyvéé 
(2006). Díjakban is bővelkedik: Szentelek! Kornél Irodalmi Díj (1997), a 
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Plakettje (2009). A Magyar Kul
túra két alkalommal (2005, 2009) lovaggá ütötte, a Jugoszláviai Gyűjtők 
Egyesületei Szövetségének elnöksége életmműdíját is megkapta (1997). 

1173 B u d a p e s t , Pesti út 71.
99 36 1 256 2481; +381 (0)64 50 46 533 
postmaster@pebo.axalero.net

BALÁZS-ARTH VALÉRIA mgr.
(Szabadka, 1956. április 4.) Szülővárosában végezte 

a gimnáziumot. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettu
dományi Karának Magyar Tanszékén tanári és fordí
tói oklevelet (1981), ugyanott posztgraduális tanul
mányok után magiszteri fokozatot szerzett (1991). 
Szabadkán középiskolában tanított (1981-1983), de 
politikai okok miatt el kellett hagynia a tanári pályát. 
A szabadkai községi képviselő-testület szakszolgá
latában dolgozott fordítóként, közben több tudomá

nyos projektumban vett részt. 1991-től Budapesten él, lexikonszerkesz
tőként és szócikk íróként dolgozik, 1992-től. A Magyar Színházművészeti 
Lexikon délvidéki szakszerkesztője, a Révai Új Lexikona délvidéki anyagá
nak szerkesztője és szócikk írója, a háromkötetes Kortárs Magyar Művé
szeti Lexikon délvidéki képzőművészeti anyagának szerzője. Más kiad
ványokban is jelentek meg cikkei, tanulmányai. Eddig több mint har
mincöt lexikon anyagának szerkesztésében, írásában vett részt. Tanköny
veket fordít, kiállításokat rendez. A jagodinai 14. Nemzetközi Naiv és 
Marginális Művészeti Biennále zsűrijének elnöke volt (2009). Magyaror
szágon és Szerbiában is publikál.

Tagja a Magyarságkutató Tudományos Társaságnak, a Magyar Képző
művészek és Iparművészek Szövetsége Küldöttgyűlésének, a Vajdasági 
Magyar Helytörténeti Társaságnak.

Megjelent önálló kötetei: Szabadka -  Subotica keresztnevei 1986 (ELTE, 
Bp., 1991), Vajdasági íróportrék (Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp.-Újvi-

mailto:postmaster@pebo.axalero.net


dék, 1 9 9 3 ) ,  Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon (Timp Kiadó, Bp. 
2007).

1 1 4 3  B u d a p e s t , Gizella út 31.
3 6  1 2 2  1 6 7  2 2

3 6  2 0  3 3  9 6  1 0 0

arth.valeria@freemail.hu

BALÁZS GYÖRGY
(Szabadka, 1 9 6 7 .  november 6.)

2 4 2 1 0  B a j m o k , Cistac salas 1.

0 2 4 / 7 6 2 - 5 7 8

BALÁZS LÁSZLÓ
(Bajmok, 1955. október 22.)
24000 S u b o t i c a  [Szabadka], Novoselska (Újfalu) u. 22.
063/59 66 39 
laci@plastikshop.rs

BALLA LAJOS-LACI 
Az Intézőbizottság tagja
(Zenta, 1951. december 8.) Fizika-kémia szakos 

általános iskola tanár, politikus. Az általános isko
lát és a gimnáziumot Zentán, a tanárképző főiskolát 
Szabadkán végezte el. Tanított Zentán, Doroszlón, 
Bácskertesen, Zomborban, Oomhegyesen, ugyanitt 
iskolaigazgató; szövetségi és tartományi parlamenti 
képviselő volt. Jugoszlávia felbomlásához vezető 
fegyveres konfliktus idején, 1991-ben tevékenyen 

részt vett a bácskai háborúellenes megmozdulásokban.
24426 T r e s n j e v a c  (Oromhegyes), 29 novembar (November 29.) u. 44.
063/8896-064
balla@tippnet.rs
balla@tiszanet.net

BERTA TIBOR dr.
(Hódmezővásárhely, 1953. szeptember 24.)
6724 S z e g e d , Bartucz Lajos u. 6/1. 
btibor@csml.hu

mailto:arth.valeria@freemail.hu
mailto:laci@plastikshop.rs
mailto:balla@tippnet.rs
mailto:balla@tiszanet.net
mailto:btibor@csml.hu


BÁLINT ARANKA 
A rendezvénybizottság tagja
(Nagybecskerek [Zrenjanin], 1958. augusztus 26.) 

Szülővárosában fejezte be az általános és középiskolai 
tanulmányait. Később az Újvidéki Egyetem Magyar 
Tanszékén szerzett oklevelet. Az egyetem befejezése 
után az újvidéki Petőfi Sándor, Branko Radicevic, ill. 
az Első Vajdasági Rohambrigád Általános Iskolában 
vagy a Karlócai Gimnáziumban tanított. Becskerekre 

kerülve az Október 2-a és a Szervó Mihály Általános Iskolákban dolgo
zott. 2001 óta a Nagybecskereki Történelmi Levéltár könyvtárosa, később 
főkönyvtárosa. Helytörténettel, könyv- és könyvtártörténettel foglalkozik.

1999-től 2005-ig a B. Szabó György-napokat szervezte és vezette. 
Könyvbemutatókon vett részt, számos kiállítás szerzője volt (a legjelen
tősebb: A bánáti sajtó története 1851-től 1952-ig).

írásait a becskereki Ulaznicában, Zavicajacban közölte, de publikált a
Bácsországban, az újvidéki Pcesa köteteiben és az Istorija poljoprivrede c. 
lapban is. 2007-ben és 2008-ban a Bánát története c. nemzetközi tudomá
nyos tanácskozáson vett részt Resicán és Újvidéken, a következő dolgo
zatokkal: Európai olvasáskultúra Nagybecs Az első becskereki könyv- 
kereskedésről; Szabó Ferenc könyvkiadásának multikulturális jelentősége. 
2008-ban és 2009-ben ot volt a Csongrád Megyei Levéltár által szervezett 
Levéltári napokon, Nagybecskerek a Rónay főispánok idején és Az elfeledett és 
újra felfedezett Bárány Ágoston c. munkájával.

Jelenleg a levéltár könyvtárának régi és ritka könyveit dolgozza fel és ku- 
tatja.

23000 Z r e n j a n i n  (Nagybecskerek), Ruza Sulman (Schulmann Rózsa) 
u. 19/6

064/2599-354
arankabl@gmail.com

BÁRTH JÁNOS dr.
(Jánoshalma, 1944. december 15.) 1963-ban Kalo

csán érettségizett, 1968-ban szerzett középiskolai 
történelemtanár és etnográfus oklevelet a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ugyanez az 
egyetem avatta doktorrá 1970-ben. 1968-tól 1970-ig 
múzeológus Kiskunhalason. 1970-től 1990-ig intéz
ménnyé szervezte és igazgatta a kalocsai múzeu
mot. 1990-től, némi megszakítással Kecskeméten a

mailto:arankabl@gmail.com


Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumainak igazgatója. Tanít a 
Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszékén. Fontosabb kutatási területei: 
településnéprajz, vallási néprajz, történeti néprajz, társadalomnéprajz, 
népesedéstörténet, agrártörténet, életmódtörténet.

Több önálló könyve jelent meg, közülük néhány: A kalocsai szállások 
településnéprajza (1975), Korai kalocsai hímzések (1978), Magyar népi építészet 
(1982), Szállások/falvak, városok. A magyarság települési hagyománya (1996), 
Kalocsai kontraktusok (1997), A vigasztaló Napbaöltözött Asszony (2000), 
ság, a székely tanyaközség (2001), Gyimesfelsőloki emléklapok (2003) stb.

Néhány, a szerkesztésében megjelent többszerzős könyvek közül: 
Kecel története és néprajza (1984), Dunatáji találkozás (1992), Dunáninnen 
Tiszáninnen (1998), Tükörképek a Sugovicán (1997), Havasalja havasa (1998), 
Két víz között (1999), Ezer év a Duna-Tisza közén (2001), Kecskemét története 
1849-ig (2002), Bács-Bodragotól Bács-Kiskunig (2003) stb.

6000 K e c s k e m é t , Batthyány u. 17.
76/477 065
20/9776 690
barthajanos@libermail.hu

BERETKA SÁNDOR
(Fejértelep [Susara], 1930. december 18.) Az elemi iskolát helyben, a 

gimnáziumot kisérettségivel Nagybecskereken fejezte be. 1948-1951 
között Szabadkán építőipari szakközépiskolába járt, s ott szerezett okle
velet. 1956-ban Szarajevóban szakvizsgát tett. 1951-1952-ben Kninben 
volt katona. Az építőipari műszaki főiskolán, Szabadkán, 1962-ben, Belg- 
rádban, a szervezési tudományok egyetemén 1980-ban szerezett okleve
let. 1995 óta nyugdíjas. Szolgálati éveit Maglajon, Banovicin, Kikindán és 
Versecen dolgozta le. Műszaki ellenőrzéssel és tervezéssel foglalkozott, 
volt műszaki, majd vállalatigazgató, évtizedekig bírósági szakértő.

Több szakírása jelent meg Újvidéken, Pulán, Zágrábban. Néhány 
tanácskozáson volt előadó. A Vajdasági Magyar Tudományos Társa
ság 2000-ben megjelentette a Délvidéki-vajdasági magyar helységne
vek című kötetet, amelyben két írása szerepel: Versec község helynévtára és 
Antalfalva-Kovacica községhez tartozó Torontálvásárhely-Debeljaca. Megírta 
Fejértelep-Susara történetét, összegyűjtötte a Versechez kötődő, első világ
háború előtti adatokat, összeállította a fejértelepi Beretka család család
fáját.

26300 V r s a c  (Versec), Topolski pút (Topolyai út) 10.
013/835-660
064/9116-404

mailto:barthajanos@libermail.hu


BERKES JÓZSEF 
A külkapcsolat-bizottság tagja
(Bajmok, 1952. január 22.) Levéltáros, közgazdász, 

régész, család- illetve helytörténész. Szabadkán 
végezte el (1959-1967) az általános és a közgazdasági 
szakközépiskolát (1967-1971), valamint a Közgazda- 
sági Kar I. fokozatát (1971-1977) kül- és belkereske
delmi szakon. A Belgrádi Egyetem Régészeti Tanszé
kén ókori keleti régészetet hallgatott (1978-1984) és 
1984-ben szerzett oklevelet ( szobrászata az

Óbirodalomban). Levéltárosi képesítésének megszerzésére 1989-ben szak
vizsgát tett Újvidéken, a Vajdasági Levéltárban (Arhiv Vojvodine).

Munkahelyek: 1977-1984 között adóügyi referens a Szabadkai Polgár- 
mesteri Hivatal (Skupstina opstine Subotica) Adóügyi Osztályán, 1984- 
1989 között a Szabadkai Városi Múzeum (Gradski muzej Subotica) szer
ződéses munkatársa, s tucatnyi észak-bácskai népvándorlás kori temető 
feltárásában vett részt. 1988-1991 között a Szabadkai Történelmi Levél
tár (Istorijski arhiv Subotica) munkatársa. 1991 őszén Magyarországra, 
Budapestre települt, azóta a Magyar Országos Levéltár (MÓL) levéltá
rosa (1992), fő levéltárosa (1996), levéltári tanácsos (2001), 2006-tól a Mik
rofilm és Reprográfia Osztály főosztályvezető-helyettese. Fő állása mellett
1995-2006 között a Révai Új Lexikon szerződéses munkatársa. Megjelent 
művei: Ebben a minőségben a fent említett és kiadott teljes műben (I-XIX. 
köt.) több mint 600 délvidéki településtörténeti szócikke látott napvilágot. 
Egyéb megjelent művei: Vakok-e Homérosz utódai, amint azt Roberto Salinas 
Price állítja? (Létünk, Szabadka, 1. szám, 1986. január-február, 190-193.), 
Homer na Prokrustovoj postelji (Rukovet, Subotica, 1986./I. str. 84-87.), Peter 
Ric-Jozef Berkes: Medunarodni naucni skup Gomolava-Ruma 30. IX.-4. 
X. 1986. (Glasnik Srpskog arheoloskog drustva -  Beograd, 3/1986 str. 
113-117), Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Iványi István-Magyar László- 
Hegedűs Antal. Válogatott bibliográfia: Berkes József (Grafoprodukt, Sza
badka, 1998. 345-347.). Több szerző: A kaponyai ütközet. Bibliográfia: Ber
kes József. (Grafoprodukt, Szabadka, 2000.105-117.), Mojzes Antal: Délvi
dék 1848-1849. Bibliográfia: Berkes József (Grafoprodukt, Szabadka, 2008. 
145-165.). Grupa autóra: Rijecka luka. Povijest, izgradnja, promet: József 
Berkes: Izgradnja rijecke luké od 1847-1918. godine. (Muzej grada Rijeke, 
Rijeka, 2001. str. 133-164.), A Kossuth család rövid története (Bácsország, 
Szabadka, 2002/VII-IX. 46-51.), Berkes József-Garadnai Zoltán-Viszket 
Zoltán: A „mormon" mikrofilmezés története a Magyar Országos Levéltárban 
1956-1963. (Levéltári Közlemények, 79. évf., Magyar Országos Levél



tár, Budapest, 2008, 5-63.), Családtörténeti tájékoztató mintegy 25 olda
las tanulmány a Magyar Országos Levéltár honlapján (www.mol.gov.hul 
magyar (1999), angol és német nyelven (2001), Szerényi Ildikó-Berkes 
József: Steinschneider L i l l y ; az első magyar pilótanő (Az Archivnet honlap
ján: www.archivnet.hu 8. évf. 4. szám, 2008. szeptember), valamint meg
jelent kb. 8-10 hosszabb történeti tárgyú cikk, könyvrész fordítása hor- 
vát nyelvre stb.

Egyesületi tagság: Iványi István Vajdasági Magyar Történeti Társaság, 
Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (alapító) tagja.

1014 B u d a p e s t , Bécsi kapu tér 2-4., Magyar Országos Levéltár (MÓL)
00 36 20 292 9408
jberkes@natarch.hu
berkes.jozsef@mol.gov.hu
www.mol.gov.hu

BERTA SÁNDOR
(Kisoroszi [Rusko Selo], 1941. október 7.) Az általános iskolát szülőfa

lujában, a középfokú kereskedelmi iskolát Nagybecskereken, a felsőfokút 
Nagykikindán fejezte be. A Magyar Szóban történelmi tárgyú tárcái jelen
tek meg ( Múlt és jelen, Szépülő falusi világ, A könyvek igazi barátja, Elfelejtett
jeltelen sírok, A szomorú kávéház balladája, Angyika grófnő stb.). Több megírt, 
de ki nem adott könyve van: (Jaj, a legyőzőiteknek!; Kisoroszi történeket és kis
oroszi emberek; Ima a nemzetért [Kisoroszi és Kisoroszhoz kötődő költők és 
dalszerzők életrajzai és műveik]; Az a legszebb nóta" [30 hallgató és csárdás, 
10 kupié és tangó, minden dal szöveggel és kottával -  saját szerzemények]; 
A magyarok egyetemes története 1200 képben; Torontói vármegye 1000 éves törté
nete [288 fényképpel és 12 térképpel]; Megbocsájtok [Dokumentumregény] 
-  Egy üzletasszony naplója: Ördög Etel 1890 és 1980 között; Az idő gyorsan száll" 
[Versek]; Az úr félelme -  a bölcsesség kezdete [Vallási ihletésű könyv]; Valahol 
sír egy hegedű... [Összegyűjtött érdekes írások]).

23314 R u s k o  S e l o  (Kisoroszi), Bratstvo-jedinstvo (Testvériség-egység) 
u. 183.

0230/458-647

BÉNYEI MIKLÓS dr.
(Tiszaladány, 1943. április. 5.)
4032 D e b r e c e n , Hatvani István u .  3/b 
52 482 127 
06 30 565 7748
benyei@unideb.hu. benyeim@freemail.hu

http://www.mol.gov.hul
http://www.archivnet.hu
mailto:jberkes@natarch.hu
mailto:berkes.jozsef@mol.gov.hu
http://www.mol.gov.hu
mailto:benyei@unideb.hu
mailto:benyeim@freemail.hu


BIACSI ANTAL 
A külkapcsolat-bizottság tagja

(Szenthubert [Banatsko Veliko Selo], 1941. március 3.) szociológus, 
újságíró, politikus. Az általános iskolát Magyarcsernyén, a gimnáziu
mot Nagybecskereken és Szabadkán végezte el. Belgrádban szocioló
giát végzett. Egy ideig ilyen jellegű munkát végzett Szabadkán, majd 
a 7 Nap hetilap szerkesztőségének tagja lett, ugyanakkor főszerkesztője 
az Üzenet folyóiratnak. Későbbiek igazgatója volt a mozivállalatnak, a 
Népszínháznak, tisztségviselője a képviselő-testületnek, alapító igazga
tója a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek, majd ismét a 
7 Naphoz került főszerkesztő-helyettesnek, majd fő- és felelős szerkesz
tőnek, igazgatója lett a Pannon Press Kiadóvállalatnak és a Szabad Hét
napnak. 1999-ben a Szabadkai Rádió megbízott, 2001-től kinevezett igaz
gatója, egészen a közelmúltig, amikor lemondott. Két alkalommal tarto
mányi és köztársasági képviselőnek választották meg. Üzenet irodalmi 
és Svetozar Markovié újságírói díj birtokosa.

Önálló kötete: Kis magyar demográfia (1994).
2 4 4 1 3  P a l i c  (Palics), Fejős Klára u .  3/a
063/506-347
toni@tippnet.rs

BLASKÓ MÁRTA
(Bezdán, 1953. június 6.)
1133 B u d a p e s t  , Gogol u. 34. VII. 32. 
00 36 1 239 12 04 
00 36 30 9867 092 
blasko .marta@chello .hu

BLESZÁK GYÖRGY
1942. november 19.-2010. január 2.

CINDEL JÓZSEF
(Bajmok, 1931. február 20.) 
24210 B a j m o k , Mazuranic u. 15. 
024/764-663

mailto:toni@tippnet.rs


CSAPÓ JÁNOS

(Törökkanizsa [Növi Knezevac], 1948. augusztus 10.) 
23320 C o k a  (Csóka), Mosa Pijade u. 55.
0230/72-072

CSERVENÁK PÁL

(Topolya, 1944. július 12.) Szülővárosában végezte 
el az általános iskolát, Szabadkán a gimnáziumot, 
Újvidéken egyetemi tanulmányait. Történelem 
tanárként 1969-től, újságíróként 1974-től dolgozott, 
később a topolyai Tájékoztatási Közvállalat fő- és 
felelős szerkesztői posztjáról 2007-ben ment nyugál
lományba. Közreműködött a topolyai helytörténeti 
levéltár létrehozásában, az első helytörténeti idősza
kos kiállítás szerkesztője volt, majd az állandó jel

legű és bővített helytörténeti kiállítás létrehozásának kezdeményezője. 
Koordinátora volt az 2002-ben létrehozott Topolyai Múzeum megalapí
tásának. A minden évben megrendezésre kerülő Múzeumi Esték rendez
vénysorozat, a városnapi rendezvények, a néprajzi tanácskozás megho
nosításának egyik szervezője. Helytörténeti tevékenysége kizárólag szü
lővárosára, Topolyára terjed ki. Ennek keretében dokumentum- és tör
ténelmi vonatkozású filmek ( 2 0 0 éves a mezőváros, Hajdúk a Délvidéken, A 
zsidóság kimagasló személyiségei Topolyán stb.) közreműködésében vállalt 
szerepet.

Eddig megjelent munkái: Tegnap és ma. Orahovó (Zentagunaras) rövid 
története. Magyar, szerb és ruszin nyelven, 1979. Jezero -  Tó. 30 éves a 
sporthorgász egyesület. Magyar és szerb nyelven, 1985. Andruskó Károly 
fametszetei. Magyar, szerb és (rövidítve) angol nyelven, 1985. 
karikatúrák, 1999. Cservenák Pál-Nagy Tibor: Topolyai szobrok és emléktáb
lák, 2002. Cservenák Pál -  Nagy Tibor: Topolyai kalauz, 2002. Dr. Virág 
Gábor-Cservenák Pál: Az iskola, 2003. Virág dr Gábor -  Pál Cervenak: 
Skola koja traje, 2003. Cserkészek-felderítők / 2005. 40 éves a

zeneoktatás / Muzicka skola, 2006. Vasárnap délben (kommentárok), 2006. 
Vasárnap délben II., 2007. Vasárnap délben III., 2008. Cservenák Pál-Nagy 
Tibor: Topolyai szobrok és emléktáblák / Backotopolski kipovi i spomenploce (II. 
javított és bővített kiadás), 2009.



2 4 3 0 0  B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Széles u .  1 1 0 .

024/713-290 
063/85 355 26 
cspe@stcable.net

CSITÁRI LÁSZLÓ
(Kanizsa, 1953. október 5.)
24420 K a n j i z a  (Magyarkanizsa), Zanatska (Iparos) u. 11.
064/8062-089 
csitaril@stcable.net

CSONTI ISTVÁN
(Tiszaszentmiklós, 1948. június 1.) Az általá

nos iskolát Tiszaszentmiklóson, a technikumot és a 
műszaki főiskola magasépítészeti szakát Szabadkán 
fejezte be, államvizsgát Zágrábban tett. Tervezőként 
1970-ben kezdett dolgozni Csókán, a helybeli építő
ipari vállalat tervezőirodájában. A katonai szolgá
lat után a zentai Agráripari Kombinát építőrészle
gében kommercialista, 1976. január 1-től pedig rész
legvezető a zentai Graditeljban. Az év áprilisában 

ismét Csókán dolgozott építésvezetőként. 1980-ban kinevezték a válla
lat főmérnökének. 1984-1990 között a csókái Lakásgazdálkodási Érdek- 
közösség, Útügyi Érdekközösség és Közművesítési Alap műszaki osz
tályát vezette, 1989 derekától e vállalatok titkára volt. Az 1990-es vál
lalati átalakulás után két évig vezette az újjászervezett vállalatot, majd 
annak műszaki osztályát, 2002-ig. Akkor kinevezték Csóka község épí
tési felügyelőjének. 2003-tól 2005 közepéig a csókái önkormányzat épí
tési és kommunális osztályát vezette. 2005-2007 között Montenegróban 
és a törökkanizsai Lepenka papírgyárban dolgozott műszaki ellenőrként. 
Azóta a csókái Kommunális Közvállalat műszaki vezetője. Az 1980-as 
években hét évig a Népi Technika elnöke. A csókái Önkéntes Tűzoltó Tes
tületének 30, a csókái Móra Ferenc ME-nek 39 éve tagja.

Őstörténettel az 1980-as évek végétől foglalkozik. Ébbe a kategóriába 
tartozik a helytörténet is. Részt vett tematikus kiállítások szervezésében 
és rendezésében, előadásokat tartott/tart itthon és külföldön.

23320 Coka (Csóka), Ivó Lola Ribar u. 9/a
0230/71-474
063/562-416
csontiistvan@pyrotherm.co.yu

mailto:cspe@stcable.net
mailto:csitaril@stcable.net
mailto:csontiistvan@pyrotherm.co.yu


CSÖMÖRE ZOLTÁN mgr.
(Nagykikinda, 1971. július 28.) Az általános iskolát Töröktopolyán, 

a gimnáziumot Nagykikindán végezte el. Történelemtanári oklevelet
1996-ban szerzett Újvidéken, s még az év őszén elhelyezkedett. 2007- 
ben magiszteri fokozatot nyert el. Több múzeum és levéltár szakmun
katársa. Tekintve, hogy a régészet is érdeklődési körébe tartozik, néhány 
ásatáson vett részt. Számtalan szakmunkája jelent meg magyar és szerb 
nyelven folyóiratokban és lapokban. Első kötete -  Tűzhelyek a mocsárban 
-  2007-ben látott napvilágot magyarul és szerbül, majd 2008-ban a Bán
ság és a Maros-vidék középkori monostorai című kötete, szintén két nyelven.

23315 B a n a t s k a  T o p o l a  (Töröktopolya), Vük Karadzic u .  39.
023/5-67-264
cemere.zoltan@hotmail.com

CSŐKE SÁNDOR dr.
(Bácsalmás, 1944. január 13.)
6430 B á c s a l m á s , Kossuth Lajos u. 44.
2800 T a t a b á n y a , Sárberki lakótelep 710. 2//5 (télen)
36 70 228 2350

DORGOVICS JÓZSEF
(Nagybecskerek [Zrenjanin] 1947. március 3.)
24220 C a n t a v i r  (Csantavér), Bajmocka (Bajmoki) u .  22.
024/782-076
063/846 39 63
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DUKAI EDIT
(Szabadka, 1992. április 20.) Az általános iskolát 

Topolyán fejezte be. A Politechnikai Szakközépiskola 
tanulója Szabadkán. A történelem iránti érdeklődése 
már az elemiben megnyilvánult.

24300 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Cvetna (Virág) u. 22.
024/715-166
061/80 40 599
mazurka@citromail.hu

ERDEI ERNŐ
(Temesvajkóc [Vlajkovac], 1932. január 10.)
26000 P a n c e v o  (Pancsova), Petar Bojovic u. 16/16. 
013/346-445

mailto:cemere.zoltan@hotmail.com
mailto:mazurka@citromail.hu


FEHÉR ESZTER
(Topolya, 1992. január 12.)
24300 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Vinogradarska (Szőlősor) 11.
024/714-921
060/7001992
f.feszti@hotmail.com

FEJŐS SÁNDOR
(Szeged, 1973. június 3.)
6721 S z e g e d  , Maros u. 16-20 
24420 M a g y a r k a n i z s a , Szent János u. 43.
06 30681 6877 
fejossandor@indomail.hu 
fejessandor@jgvp.u-szeged.hu

FODOR ISTVÁN 
A külkapcsolat-bizottság tagja
(Zenta, 1950. augusztus 20.) Levéltáros, a zentai 

Történelmi Levéltár igazgatója. A gimnáziumot 
szülővárosában, az egyetemet Újvidéken végezte 
el. Kutatásainak eredményeként több könyve jelent 
meg: Zenta utcanevei (1991), Hogyan tovább a háború 
után? (1993), A felsőhegyi templom (társszerző: Valkay 
Zoltán építész, 1993), A zentai nyomdaipar törté
nete 1945-ig (1994), Vajdaság történelmi-földrajzi hely

ségnévszótár (1996), Helytörténeti kutatások a Vajdaságban 1944-95 között 
(1996). 2002-ben megkapta Zenta emlékplakettjét.

24406 G o r n j i  B r e g  (Felsőhegy), Veliki sokak u. 13/c 
024/843-073, 024/811-037, (m. h.) 
zentarhiv@sksy.net

FORGÓ JÓZSEF
(Csantavér, 1953. augusztus 8.)
24220 C a n t a v i r  (Csantavér), Ady Endre u. 19.
063/778 25 43
agrex@banlink.net

mailto:f.feszti@hotmail.com
mailto:fejossandor@indomail.hu
mailto:fejessandor@jgvp.u-szeged.hu
mailto:zentarhiv@sksy.net
mailto:agrex@banlink.net


FORRÓ LAJOS 
A tanügyi bizottság tagja
(Zenta, 1970. január 2.) Történész, főiskolai tanár. 

1995-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főis
kola történelem szakán, 1997-ben média szakán, 
2003-ban könyvtári szakán, majd 2007-ben a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Tör
ténelem Szakán szerzett oklevelet. 2003 óta a Juhász 
Gyula főiskola tanára, 2006-tóla TiszaART kulturá
lis televízió stúdióvezetője. A XX. századi magyar 
történelmet és a Délvidéken 1944-1945-ben elköve

tett atrocitásokat kutatja, ezzel kapcsolatban jelentetett meg tanulmányo
kat, cikkeket, könyvet, valamint forgatott ismeretterjesztő filmeket. Fon
tosabb munkái: Jellegtelen tömegsírok (könyv és film is). A Délvidéki Már- 
tírium 1944-1945 Alapítvány kuratóriumának elnöke.

6723 S z e g e d , Selyem u. 8/B
30/9 152 584
forr@freemail.hu

GILICE JÁNOS
(Makó, 1951. február 23.)
6900 M a k ó , Bajcsy Zs. körút 17/2. b.
20 955 959 4
gilicze.janos@freemail.hu

GUBENA GYULA
(Csantavér, 1969. január. 15.)
24220 C a n t a v i r  (Csantavér), Sencanski pút (Zentai út) 4.
dreams2@nadlaxiu.com

HAJNAL CSABA
(Szabadka, 1971. március 4.) Mezőgazdasági technikumot végzett 

Topolyán, majd halgazdaságtant tanult Baján. Érdeklődése újabban a 
technika és a történelem felé irányul. Kisipartörténettel foglalkozik, erő
feszítéseket tesz annak érdekében, hogy a régi, kihalt vagy kihalóban 
levő szakmákat mentse a feledéstől, hiszen megkerülhetetlenek helytör
téneti szempontból is.

24210 B a j m o k , Zrínyi u. 24/a
024/764-828
063/7657-652

mailto:forr@freemail.hu
mailto:gilicze.janos@freemail.hu
mailto:dreams2@nadlaxiu.com


HAJNAL GYÖRGY
(Bajmok, 1 9 5 1 .  április 2 9 . )  Közlekedési mérnök. Elnöke az ebtenyész

tők egyesületének Bajmokon, tagja az Ebtenyésztők Vajdasági Szövet
ségének. Tíznél több sikeres kiállítást szervezett. Egy alkalommal első, 
majd harmadik helyezést ért el munkavizsgával rendelkező ebeivel.

2 4 2 1 0  B a j m o k , Maksim Gorkij u . 3 9 .

0 2 4 / 7 6 3 - 8 6 5

0 6 2 / 8 5 3 5 - 7 0 1

HAJNAL RÓBERT
(Szabadka, 1 9 7 9 .  augusztus 19 .)

2 4 2 1 0  B a j m o k , B a c i c  u .  1 0 0 .

0 2 4 / 7 6 3 - 5 6 3  

0 6 4 / 1 5 6  7 6  8 0

HAJVERT ZOLTÁN 
A szerkesztőbizottság tagja
(Topolya, 1 9 5 1 .  március 9 .)

2 4 3 0 0  B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Kossuth Lajos u. 
110.

0 6 3 / 8 5 6 8 - 7 0 6  

j i p @ s t c a b le . n e t

HALLAI ZOLTÁN mgr.
(Muzsla, 1952. december 19.)
23206 M u z l j a  (Muzsla), Kurunci Illés u. 11/b 
023/540-682 (otthon)
023/527-872 (munkahely)
063/5100920
e-mail: o o s e r v o @ z r l o c a l . n e t

HALLGATÓ IMRE
24323 F e k e t i c  (Bácsfeketehegy), Vrbaski pút (Verbászi út) 7/b 
024/738-432
hallgatoi@sysinform.net

mailto:jip@stcable.net
mailto:ooservo@zrlocal.net
mailto:hallgatoi@sysinform.net


HEGEDŰS ATTILA
(Szabadka, 1971. szeptember 5.)
24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Jókai Mór u. 119. 
061/1150-675
hege.violinista@vahoo.com

HOMOLYA ZOLTÁN
(Szabadka, 1955. július 7.)
24300 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Vinogradarska (Szőlősor) 20.
024/715-069
062/1 769 407
zoli7@nadlanu.com

HORVÁTH JÓZSEF
(Szabadka, 1938. szeptember 13.) Mérnök. Eszter

gályos szakmát tanult a szabadkai ipari szakközép- 
iskolában, majd a mesterképzés után főiskolát feje
zett be Szabadkán és Újvidéken. A palicsi Chemos 
műanyaggyártó cégnél helyezkedett el, innen ment 
nyugdíjba. Ismert gyűjtő, s ezen keresztül jutott el 
érdeklődése a helytörténet, elsősorban Szabadka 
múltja iránt. Amikor a lap létrejött, a köré
hez tartozók csoporthoz csatlakozott, majd megala
kulása után a Bácsország Vajdasági Honismereti Tár

saság elnöke volt. Hatalmas képes levelezőlap-gyűjteménye van Szabad
káról és Palicsról. Rendszeresen publikál.

24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Aleja marsala Tita (Tito marsall sugárút) 
19.1. VII. 37.

024/552-248
064/2375-891
hojo@eunet.rs

HORVÁTH MÁTYÁS dr.
Gombos, 1931. február 8. -  Királyhalom, 2009. november 20.

mailto:hege.violinista@vahoo.com
mailto:zoli7@nadlanu.com
mailto:hojo@eunet.rs


HORVÁTH ZOLTÁN dr.
(Nagykálna, 1946. november 22.) Agrármérnök, 

növényvédelmi szakmérnök, címzetes egyetemi 
tanár Általános iskolai tanulmányait Bácsalmáson 
végezte, Baján, a Türr István Közgazdasági Techni
kumban érettségizett. Kiskunhalason a felsőfokú 
technikumban növénytermesztési szaktechnikusi, 
1977-ben agrármérnöki, 1981-ben növényvédelmi 
szakmérnöki oklevelet szerzett a Debreceni Agrár- 
tudományi Egyetemen. 1983-ban egyetemi dok
tori, 1997-ben kandidátusi tudományos fokoza

tot szerzett. 1992-től címzetes egyetemi docens, 2010-től címzetes egye
temi tanár. A Bácsalmási állami gazdaság agronómusa, osztályvezetője, 
majd főmérnöke. 1997-1999 között igazgatója, illetve vezérigazgatója. 
1981. óta végez tudományos munkát, szakterülete az élősködő növények 
illetve rovartani kutatások. E témákban 225 publikációja jelent meg, 20 
könyv társszerzője.

2001-től a Kecskeméti Főiskola kertészeti Főiskolai Kara Környezettu
dományi Intézetének főmunkatársa. Nevéhez fűződik a Bácsalmás kör
nyéki természeti ritkaságok felkutatása.

6 0 0 0  K e c s k e m é t , Mezei u .  6.

0 6 / 3 0  4 3 1  4 1 1 9

Bencsik.horvath@freemail.hu

HUBAI GYÖRGY
(Bajmok, 1944. április 19.)
24210 B a j m o k , Marko Oreskovic u. 45. 
024/762-572

IMRICS ISTVÁN
(Szabadka, 1928. október 22.)
24342 P a c i r  (Pacsér), Boris Kidric u. 17.

mailto:Bencsik.horvath@freemail.hu


JUHÁSZ ANDRÁS
(Kúla, 1929. január 23.) Szülővárosában végezte el az általános isko

lát, 1949-ben tanítói oklevelet szerzett. Kúlán volt tanító, általános isko
lai tanár, iskolaigazgató. 1981-től a lakásgazdálkodási érdekközösség tit
kára, majd nyugdíjaztatásáig községi ügyész. A helybeli Népkör választ
mányi tagja, titkára, alelnöke. A kúlai Népkör 140 éve címmel könyve az 
újvidéki Fórum Könyvkiadó gondozásában jelent meg, 2008-ban.

25230 K u l a  (Kúla), J. Kramer u. 35.
025/720-252

JUHÁSZ ANDRÁS
(Kraszna, 1955. október 5.)
1 1 1 4  B u d a p e s t , Bartók Béla u .  9.

36 1 38 52 510
aj@oszk.hu

KACANSKIDORDE mgr.
(Srbobran, 10. april 1941.) Diplomirani inzi- 

njer gradevinarstva. Zvrsio je gradevinski fakultét 
smera konstrukcije i magistrirao na Fakultetu 
tehnickih nauka u Novom Sadu. Od 1994. godine 
ima svoj projektni biro Medijana projekt u Backoj 
Topoli. Raspolaze sa strucnim ispitom i licencom 
Inzinjerske komoré Srbije za projektovanje objekata 
visokogradnje u gradevinarstvu. Od 1994. godine 
raspolaze i sa licencom ministarstva pravde za 
sudsko vestacenje. Do sada je objavio oko 30 strucnih 

i naucnih radova objavljenih na inzinjerskim skupovima u zemlji i 
inostranstvu.

-  Poznatoje daje hriscanstvo jediniuslov opstanka na nasim 
rima. Sve jedno je kője su crkve i hramovi u pitanju. Moju firmu u poslednjih 
20 godina trazili svi. Skoro svaké godine sam projektovao za 
pravoslavnu ili reformatsku crkvu. Radio sam takode i projekte rekonstrukcija 
starih objekata vaznih za kulturno i istorijsko naslede vecine naroda sa ovih 
prostora. U roku projektovanja sam tragao po raznim dokumentima ili predanjima 
kako bi moji projekti odrzavali vreme u kojem su gradeni. Nisam ni znao da se u 
sustini bavim mesnom istorijom raznih podrucja u Vojvodini.

Poznati projekti (jedan deo njih je raden zajedno sa pokojnim dr Har- 
kai Imretom): Idejni is glavni projekat rekonstrukcije porodicne kuce 
u muzej brace Than u Beceju (1966), Idejni i glavni projekat izgradnje

mailto:aj@oszk.hu


katolicke crkve Srce Isusa Hrista u Backoj Topoli (1966), Glavni projekat 
rekonstrukcije i dogradnje objekta KUD Petefi Sándor u Beceju (1998), 
Glavni projekat rekonstrukcije reformatske crkve u Maradiku (1999), 
Glavni projekat rekonstrukcije sa enterijerom kastela Kray u Backoj 
Topoli (2001), Glavni projekat restauracije i sanacije rimokatolicke crkve 
Svetog Augustina u Elemim (2002) itd.

24300 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Kratka (Kurta) u. 8.

024/714-877
063/7430-777
ekonova@stcable.net

KÁVAI LÁSZLÓ
(1955. április 23.)
24400 S e n t a  (Zenta), Újsor 8.
024/811-695

KLINÓCKI JÁNOS
(Bajmok, 1955. december 28.9 
24210 B a j m o k , Trumbic u. 27.
024/765-117 
064/1327-532 
klinocki@tippnet. rs

KOCSIS ANTAL 
A kezdeményező bizottság tagja
(Topolya, 1952. március 22.) Helytörténet-kutató. 

Az általános iskolát és a mezőgazdasági szakközép- 
iskolát (1971) szülőhelyén végezte, az eszéki Mező- 
gazdasági Kar hallgatója, a topolyai mezőgazda- 
sági birtok, majd a belügyi osztály alkalmazottja 
volt. 1991 óta nyugdíjas. Délvidék múltjának kuta
tásával foglalkozik, a középkor és a honfoglalás kori 
települések állnak érdeklődésének középpontjában. 
Gyűjti, és igyekszik megőrizni a szájhagyományo

kat, népszokásokat, tárgyi emlékeket. Nevét első munkáinál nem találni, 
mert álnéven vagy névtelenül írt, s csak az utolsó néhány évben tün
teti fel. írásai jelentek/jelennek meg a 2x7 hetilapban, a 
vajdasági honismereti szemlében, a Szabad Hét Nap hetilapban, a Hit-

mailto:ekonova@stcable.net


életben, a Mlinpek almanachban, a Hét Nap hetilapban. Kezdeményezője
volt a topolyai zsidótemető rendezésének. Az e téren eddig végzett mun
káját a világban szétszórva élő topolyai zsidók azzal ismerték el, hogy 
Galileában, a Zsidó Nemzeti Alap támogatásával Kocsis Antal-emlék- 
parkot létesítettek. A gyűjtés ötven fa elültetésére indult, de hatvanhat 
fát ültettek el, amit az Izraelből küldött oklevél tanúsít. Kezdeményezője 
és alapítója a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaságnak, valamint a 
topolyai székhelyű Film- és Múzeumbarátok civil szervezetnek, mely
nek elnöke.

Eddig megjelent munkái: Kocsis Antal-Nagy Tibor: Isten dicsőségére 
emeltette... (Topolya mezőváros területén található keresztek). Agapé, 
Újvidék, 1 9 9 4 ;  Kocsis Antal -  Sárvári V. Zsuzsa: Gunarasban templom lesz... 
(Adatok a gunarasi egyházközösség életéből). Agapé, Újvidék, 1 9 9 5 ;  

Társszerzőkkel: Ezerszáz év új hazában. Hírlap-Vesnik, Topolya, 1 9 9 6 ;  

Rádióklub Radar 50 YU7JUV. R. K. Radar, Topolya, 1 9 9 8 ;  Társszerzőkkel: 
Magyar millennium. Szabad Hét Nap, Szabadka, 2 0 0 0 ;  A topolyai zsidó
temető megmentése. TIMP, Budapest, 2 0 0 3 ;  Megmentjük! (angol, szerb és 
héber fordítással) TIMP, Budapest, 2 0 0 4 ;  Topolyai zsidótemető 2005. (angol, 
szerb és héber fordítással) TIMP, Budapest, 2 0 0 5 ;  Települések, templomok 
Topolyán és Bajsán az Árpád- és középkorban (Naselja, crkve u Backoj Topoli 
i Bajsi u Arpadovskom periodu i u srednjem veku). Compart D. o. o, 
Topolya, 2 0 0 7 .

B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Kratka (Kurta) u. 7.

0 2 4 / 7 1 4 - 3 8 0 2 4 3 0 0

v t 7 m k @ s t c a b l e . r s

KORENCHY LÁSZLÓ
(Törökbecse, 1 9 5 5 .  január 3 0 . )

2 4 4 2 0  K a n j i z a  (Magyarkanizsa), Bolnica (Kórház 
u.) 6.

0 6 3 / 2 1 1 - 6 4 7

klamo@freemaíl.hu

KŐRIZS JÓZSEF
(Bácsfeketehegy, 1 9 4 9 .  június 2 3 .)  

2 4 3 2 3  F e k e t i c , Kiss Ernő u. 4 8 . 

0 2 4 / 7 3 8 - 2 2 0

y t 7 m k @ s t c a b l e

mailto:vt7mk@stcable.rs


KOVÁCS KÁROLY
(Szabadka, 1937. szeptember 10.)
024/793-461

KOVÁCS SZANDRA
(Topolya, 1981. április 16.)
24224 C a n t a v i r  (Csantavér), Trg Zeljeznicara (Vasutasok tere) 19.
024/781-093
063/8530-493
kszandra@tippnet.co.rs

KREKUS ENIKŐ
(Szabadka, 1993. március 28.)
24210 B a j m o k , Strossmayer u. 5.
024/763-522 
062/1127322

KULISICS ISTVÁN
(Katymár, 1954. július 10.)
6430 B á c s a l m á s , Kossuth u. 132.
06 79 30 555 35 14

KŰ FERENC
(Újvidék, 1974. május 26.)
21203 V e t e r n i k  , Skolska (Iskola) u. 41.
021/821-404
064/1147-522
kferenc@neobee.net

LÉVAI JÁNOS
(Tiszaszentmiklós, 1948. november 10.) Az álta

lános iskolát Tiszaszentmiklóson, a húsipari szak- 
középiskolát Zentán végezte el, 1966-ban. 2008 óta 
nyugdíjas. Numizmatikával és címertannal foglal
kozik, rendszeresen részt vesz a nemzetközi kézi
munka- és gyűjtemény-kiállításokon, amelyeken szá
mos rangos elismerést kapott. A csókái Móra Ferenc

mailto:kszandra@tippnet.co.rs
mailto:kferenc@neobee.net


Művelődési Egyesület keretében működő numizmatikusok és a történe
lemkedvelők szakosztályát vezeti, számtalan tematikus kiállítást szerve
zett. Csóka és környéke múltját kutatja.

23320 C o k a  (Csóka), Dózsa György u. 6.
0230/71-294

LISZKA JÓZSEF
(Köbölkút, 1956. április 6.)
Szlovákia, 94601 K e s z e g f a l v a , Kamenicná 38.
00421 905 586162 
liszkajozsef@azet.sk

LOVRAÉVA
(Topolya, 1984. november 18.) Tanulmányait a sza

badkai Építőmérnöki Karon folytatja, Pécsett építő
művészetet és építészetet tanul, a Vajdasági Magyar 
Felsőoktatási Kollégium volt ösztöndíjasa. Tudo
mányos és szépirodalmi írásait a Bácsország, Új 
Képes Ifjúság közli, tematikus kiadványokban publi
kál, kutatását a magyar építőművészek hivatalos kul
turális folyóirata, a Magyar Építőművészet jelentette 
meg. A titoizmus építészete, a szocialista modern
izmus munkáinak, kutatásának fő témája, de nem

zetközi projektekben is tevékenykedik. Kis kitérő az ideiglenes brüsszeli 
munkája, amit az Európai Parlamentben végez. Kutató, több nemzetközi 
konferencia résztvevője, fő területe a város- és építészettörténet.

24300 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Josip Kras u .  4.
024/719-262
063 8 656 956
lovra.eva@gmail.com

LUKÁCS ERVIN
(Szabadka, 1971. november 8.)
24210 B a j m o k , Trumbic u. 62.
024/763-635
063/8156-686

MARAVIC ANNA
(Csantavér, 1959. július 18.)
2 4 0 0 0  S u b o t i c a  (Szabadka), Trg republike (Köztársaság tér) 2 / 1 3  

maravicana@yahoo.com

mailto:liszkajozsef@azet.sk
mailto:lovra.eva@gmail.com
mailto:maravicana@yahoo.com


MARCSÓK VILMA
(Bácspalánka, 1951. május 8.) Tanár. Nagybecskereken érettségizett, 

majd az újvidéki Magyar Tanszéken szerzett oklevelet. Rendívül szer
teágazó tevékenységet folytatott és folytat nemcsak nagybecskereki, 
hanem bánáti vonatkozásban is. ír, rendezvényeket szervez, több egye
sületnek alapító, vezetőségi tagja.

23000 Z r e n j a n i n  (Nagybecskerek), Splitska (Szplit) u. 11.
023/522-924, 524-428
063 88 67 652
becskerek51@hotmail.com

MARTONOSI SIMON
(Jázova, 1930. augusztus 3.)
24400 S e n t a  (Zenta), Jovan Dordevic u. 4.
814-921

MÁK FERENC mgr.
(Óbecse, 1956. március 16.) Művelődéstörténész. 

Az általános iskolát és a gimnáziumot szülőváro
sában végezte (1975), egyetemi oklevelét az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 
szerezte (1979). Tanár volt Óbecsén (1979-1980), majd 
a Magyar Szó újságírója lett (1980-1983). Később a 
szabadkai Városi Könyvtár munkatársaként dolgo
zott (1985-1988). 1989-től Magyarországon él. 1990- 
1992 között a kecskeméti Forrás folyóirat, 1993-2006 
között Budapesten, a Határon Túli Magyarok Hivata

lának munkatársa. 2008-tól a Szabadkán megjelenő Aracs közéleti folyó
irat fő- és felelős szerkesztője.

Megjelent könyvei: A magam iskolája. A hontalanság esszéi (1990); Fényes
ség titkai (1990); Hungarians in Croatia (Budapest. 1998); magyar
ság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája (2008).

Fontosabb tanulmányai: A délvidéki honismeret és a helytörténetírás kiala
kulása (1999); A szerb nemzetpolitika stratégiai célkitűzései és a Vajdaság, mint 
politikai probléma (1999); The Ideological Basis ofthe Southern Slav Agraroan 
Reform 1919-1941 (2001); A nagyok gondjainak peremén -  A muravidéki 
magyarság története (1990-2005) (2006); Kalapis Zoltán és a szellemi hon
védelem (2007-2009); Száműzöttek elszántsága -  A horvátországi (drávaszögi) 
magyarság nyelvi, kulturális és közösségi fennmaradásának esélyei (2008); Szla
vóniai és baranyai utazók a XVIII. és XIX. században (2008); A délvidéki hiva-

mailto:becskerek51@hotmail.com


tástudatról -  „A nemzet tragédiájának egy magva ebbe a talajba esett -  Herceg
János számvetése 1941-1944 (2009); A Szent Korona legszebb gyöngye -  Fiume 
magyar emlékezete (2009); Akik feltörték a pokol zárait -  Kilencvenöt éve tört ki 
az első világháború (2009); Történelmünk elfeledett alakja tanulmánysorozat 
eddig megjelent fejezetei: Újlaki Kornél Dezső (2007); Csupor Gyula (2007); 
Kanizsai Ferenc (2007); Szászy István (2008); Perjéssy Lajos és Baloghy Imre 
(2008); Kovács Huszka Ferenc (2009); Mezey János (2009); Lovász Pál (2009).

Díjai: Sinkó-díj (1979), Üzenet-díj (1990), Vajdasági Magyar Helytörté
neti Társaság 2009-2010. évi díja.

1042 B u d a p e s t , Lebstück Mária u. 53. X. 64.
06 20 915 1537 
makferenc@yahoo.com

MÉRTÉL ANNA
(1945. július 8.)
24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Kumicic u. 12. 
024/522-979

MEZEI ZSUZSANNA
(Torda, 1957. március 18.) Újvidéken a Vajdasági Levéltár szakmunka

társa, az 1944-1945-ös eseményekkel kapcsolatos dokumentumok keze
lője, rendszerezője és tanulmányozója. Folyóiratokban publikál.

21132 P e t r o v a r a d i n  (Pétervárad), Racka u. 28.
021/6435 512 
064/1972 190 
mezeizs@gmail.hu

MÉSZÁROS PIROSKA
(Topolya, 1928. július 29.) A nyolc általános osz

tályt Topolyán végezte el, majd 1948-ban érettségi
zett Szabadkán, a Magyar Vegyes Főgimnáziumban. 
1956-ban oklevelet szerezett a Belgrádi Építészeti 
Egyetemen. Két évet dolgozott a Szabadkai Járás 
Mérnöki Osztályán, később a Szabadkai Városren
dezési Irodában, majd a Szabadkai Közgazdasági és 
Városrendezési Intézetben, végül a Szabadkai Város

mailto:makferenc@yahoo.com
mailto:mezeizs@gmail.hu


rendezési és Földmérő Intézetben. 1970-ben Belgrádban post diplomái 
stúdiumon specializálta a területi tervezést. 1983-ban nyugdíjba vonult.

Több cikket közölt különböző folyóiratokban: Üzenet, 
i prostor (Zagreb), Növi privrednik (Szabadka). Megjelent könyvei: 1. tele
püléshálózat történelmi kialakulása Szabadka község területén (megjelent Sza
badkán, 2003-ban), 2. Párbeszéd Ákossal (Szabadka, 2003), 3. A lány könyve 
(Szabadka, 2008), 4. Társszerzőként a Vajdasági Magyar Tudományos Tár
saság kiadásában Délvidéki/ Vajdasági magyar helységnevek (Újvidék, 2000).

A Hódmezővásárhelyi Történelmi Kör szervezésében rendszeresen 
rész vesz a történelemtudományi találkozókon és a Zürichi Magyar Tör
ténelmi Egyesület szabadkai előadásain.

24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Oláh Sándor u. 15.
024/543-100

MÉSZÁROS ZOLTÁN dr.
(Zenta, 1969. október 1.) Történész, levéltáros. Az Újvidéki Egyete

men szerzett oklevelet, Pécsett doktorált. Rendszeresen publikál folyó
iratokban és lapokban. Megkapta a Sinkó-díjat (2000), majd a Híd Iro
dalmi Díjat (2003).

Megjelent kötetei: Úton a csók felé (esszék); A korai titoizmus pro
pagandája (2008).

MIKLENOVICS TIBOR dr.
(Szabadka, 1935. február 7.) Munkaegészségügyi szakorvos. Az általá

nos iskolát és a gimnáziumot Szabadkán, az orvosi egyetemet Belgrád
ban végezte el, körzeti, majd vállalati orvos volt. Több társadalmi szerve
zetben fejtett/fejt ki tevékenységet, a többi között a szabadkai Lányi Ernő 
Iparos Művelődési Egyesületben, a Vöröskereszt Községi Szervezetében. 
Tudományos munkái jelentek meg. Számos társadalmi és szakmai elis
merésben részesült. Nyugdíjas.

024/550-078
063/5650-053
m i k l e n o v i c @ h o t m a i l . c o m

MOJZES KATA
(Szabadka, 1945. október 28.) 
24210 B a j m o k , Mosa Pijade u. 28. 
024/762-526

mailto:miklenovic@hotmail.com


MOLNÁR LAJOS
(Topolya, 1947. január 27.) Topolya
24300 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Zobnatica ek. III.
064/231 22 08

MUZSLAI GÁBOR
(Becse, 1953. június 6.) Az általános iskolát szülő

falujában, a mezőgazdasági szakközépiskolát Topo
lyán végezte el, 1968-ban. 1972. október 1-től a bács- 
földvári Testvériség munkaszervezetben dolgozott 
2000. július 20-ig, mint mezőgazdasági technikus. 
Nyugdíjas. Kutatási területe a mezőgazdaság és az 
állattenyésztés.

21217 B a c k o  G r a d i s t e  (Bácsföldvár), Ady Endre u. 21.
021/806-281

NAGY JÁNOS
(Bácsgyulafalva [Telecska], 1921. december 13.) 
24210 B a j m o k , Istrija u. 29.

024/721-200
tell@stcable.rs

NAGY TIBOR
A tanügyi bizottság tagja
(Topolya, 1967. december 8.) Tanár. Az általá

nos iskolát szülővárosában, a középiskolát Szabad
kán végezte el, egyetemet Újvidéken végzett. Törté
nelemtanár a bácskossuthfalvai általános iskolában, 
korábban a tanintézmény igazgatója volt. Egy ideig 
a szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium 
megbízott igazgatói teendőit látta el.

24331 B a j s a , Kurta u. 22.

mailto:tell@stcable.rs


NAGY VILMA
(Martonos, 1936. március 19.) Gyermekként élte 

át a martonosi vérengzést, amit írásaiban és versei
ben -  melyek leggyakrabban alkalmi rendezvénye
ken hangzanak el -  mély fájdalommal idéz fel. Meg
jelent verseskötetében is jórészt az egykori véres ese
mények áldozatainak állít emléket.

24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Szép Ferenc u. 36.
024/571-001

NAGY ZOLTÁN

(Budapest, 1946. július 13.)
1026 B u d a p e s t , Bimbó út 216. 2. ép. 1. em. 
36 120 03137
zolt.nagv@level.datanet.hu

NAGYGYÖRGY ZOLTÁN

A külkapcsolat-bizottság tagja 
A rendezvénybizottság tagja

(Szabadka, 1955. április 22.) A mezőgazdasági 
technikumot Kanizsán végezte el. Sokoldalú tevé
kenységet végez, amolyan „örökmozgó": fest, ír, 
sportol (karate mester és edző), idegenvezető, pub
likál, ott van minden jelentős helytörténeti és honis
mereti tanácskozáson itthon és külföldön. A VMHT 
részére ő tervezte meg az emblémát, a bélyegzőt, az 

oklevelet, a könyvborítót ( Mementó1944-45), e könyv borítóját is. 1982- 
ben az országos képregény-pályázaton első díjat nyert, 2000-ben Kanizsa 
Októberi-díjban részesítette, tulajdonosa megannyi képzőművészeti díj
nak stb.

24410 H o r g o s , Szent István u. 5.
063/510-644
nz.horgos@gmail.com

mailto:zolt.nagv@level.datanet.hu
mailto:nz.horgos@gmail.com


NOTHOF ÉVA
(Bácsalmás, 1961. szeptember 12. ) Művelődés- 

szervező, köztisztviselő. Születése óta Madarason él.
Itt végezte el általános iskolai tanulmányait, majd 

a bajai Türr István Közgazdasági és Postaforgalmi 
Szakközépiskolában érettségizett. 1979-ben a bács
almási Talajlaboratóriumban vegyész-laboránsként, 
1981-től a helyi Béke Termelőszövetkezetben ügyin
tézőként dolgozott. 1991-ben, Kecskeméten felsőfokú 
mérlegképes könyvelői oklevelet szerzett. 1994-től a 
madarasi Polgármesteri Hivatal kinevezett köztiszt- 

viselőjeként foglalkoztatással és munkaügyekkel kapcsolatos feladatokat 
lát el. 2007-ben a bajai Eötvös József Főiskola művelődés-szervező szakát 
kitüntetéssel végezte el. Ez évtől kezdődően folyamatosan foglalkozik 
helytörténeti kutatással és a feltárt adatok feldolgozásával. Madaras köz
ség történelmi múltját feltáró széleskörű adatgyűjtést dr. Horváth Zoltán 
c. egyetemi tanárral együtt végzik.

6456 m a d a r a s , Nagy Lajos u. 4.
06/30 383 7957

OLLMANN MARGITA
(Bajmok, 1945. február 22.)
24210 B a j m o k , Makszim Gorkij u. 16.

PAPP LÁSZLÓ
(Ómoravica [St. Moravica], 1952. augusztus 15.) 

Helytörténet-kutató, ékszerész Az általános iskolát 
Moravicán (Bácskossuthfalva), a középiskolát Sza
badkán végezte el. 1982-ben munkaszervezési mér
nöki oklevelet szerzett az újvidéki főiskolán. Éksze
részként dolgozott Szabadkán, az Aurometalban, 
majd részlegvezető volt a moravicai Autospedben. 
1987-től önálló vállalkozó. Minden érdekli, ami faluja 
múltjával kapcsolatos. Tagja a bácskossuthfalvai 

Monográfia Bizottságnak, az iparosok egyesületének elnöke, vadász, 
tagja a Fácán Vadásztársaság elnökségének, a koronglövő egyesület veze
tője. Alapítója a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaságnak.

024/763-033 
064/42 79 048



Több mint négyszáz fotóból álló gyűjteménye van falujáról. Ezekből két 
önálló kiállítása volt. Társszerzője az Örökségünk része című helytörténeti 
kiadványnak. Témakörök, amiket feldolgozott: Ocortól Bácskossuthfalváig 
(A település névváltozatai dokumentumokban, 1192-2003), Címerek és pecsé
tek, Nemesek és földbirtokosok. 2008-ban jelent meg Csoncsikó -  Morovici 
gyermekvilág című játékgyűjteménye, megírta Bácskossuthfalva vadász
egyesületének történetét ( Szenvedélyünk a vadászat -A vadászat története 
Bácskossuthfalván [Ómoroviczán] 1792-2009). Jelenleg a település sporttörté
netének a megírásán dolgozik. 2007-ben sokrétű tevékenysége elismerése
ként Bácskossuthfalva Helyi Közössége Faluplakettel tüntette ki.

24340 S t a r a  M o r a v i c a  (Bácskossuthfalva), Dugai völgy 10.
024/741-256
063/576-715
papplaci55@freemail.hu

PAPP SZILÁRD
(Szabadka, 1991. február 2.)
24210 B a j m o k , Mihovil Pavlek Miskin u. 9. 
024/763-071 
064/1146-561 
herkul@citromail.hu

PAPP VALÉRIA
(Szabadka, 1971. szeptember 22.)
24210 B a j m o k , Mihovil Pavlek Miskin u. 9.
024/763-071
060/0538-645

PASTYIK ENDRE
(Újvidék, 1974. április 7.)
1057 B u d a p e s t , Tóth Kálmán u. 35 D/2/5
950-40-78
30 497 30 19
pendrek@maicbox.hu

mailto:papplaci55@freemail.hu
mailto:herkul@citromail.hu
mailto:pendrek@maicbox.hu


PATÓ IMRE dr.
(Kanizsa, 1931. november 10.) Az irodalomtudományok doktora. Az 

általános iskolát Tóthfalun, a gimnáziumot Mezőtúron, a tanítókép
zőt Szabadkán végezte el, majd Szegeden doktorált. Volt tanító, álta
lános és középiskolai tanár, iskola-, közben könyvtárigazgató, tanfel
ügyelő, Újvidéken egyetemi tanár és az egykori Magyar Nyelv, Irodalom 
és Hungarológiai Kutatóintézet tudományos munkatársa, igazgatója, a 
Magyar-szerb-horvát nagyszótár projektum vezetője. Megannyi szak
munkát és tankönyvet írt, jelentetett meg.

24420 K a n j i z a  (Magyarkanizsa), Pozoriste (Színház) u. 16.
024/877-818
Chaos048@gmail.com

PECZE RÓZSA
(Szabadka, 1958. április 27.) Az általános iskolát, 

a középiskolát és az egyetemet Újvidéken végezte. 
Okleveles villamosmérnök, az adai Műszaki Iskola 
tanára. A múlt iránti érdeklődésének felkeltését ily- 
képpen indokolja:

-  2005 decemberében véletlenül benyitottam egy elha
gyatott kastélyba, ahol a romos, szétvert kastélybelső a 
magyar szecesszió egykor ragyogó nyomait villantotta 
föl. Ez volt a beocsini Kiderült, hogy ter

vezője Steindl Imre, aki a Magyar Országházat is tervezte. Ugyanebben az 
évben nagy hatással volt rám a Hét Napban megjelent, és a kastélyainkról szóló 
riportsorozat.A Spitzer-kastélyról csak nyomokban találtam adatokat, s csodál
koztam, hogy a világhírű építész remekműve ennyire ismeretlen és elfelejtett. 
Ekkor határoztam el, hogy megpróbálok megoldani néhány, a történelmünkkel 
kapcsolatos rejtélyt, vagy (ha ez nem sikerül) legalább fölhívom mások figyel
mét a kutatnivalóra. Főleg szerémségi és Újvidék környéki emlékeinket kutatom, 
mert történészeink éppen ezekkel foglalkoznak a legkevesebbet, sokaknak fogal
muk sincs, egy-egy fűvel, vadszőlővel benőtt romot, vagy sáncmaradványt látva, 
hogy onnan a múltunk köszön vissza ránk.

Eddig megjelent helytörténeti írásai: A belcsényi Spitzer-kastély 
(Bácsország, 2007/1), Kamenicai képek (Bácsország, 2008/4).

24430 A d a , Leninova (Lenin) u . 10.
024/854-542
063/8660-633
peczerozsa@freemail.hu

mailto:Chaos048@gmail.com
mailto:peczerozsa@freemail.hu


PELYACH ISTVÁN dr.
(Tiszalök, 1959. október 26.) 1974-78 között a nyír

egyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban tanult. 1978- 
ban vették fel az ELTE Bölcsészettudományi Karára, 
történelem-pedagógia szakra. Szellemi műhelye az 
Eötvös József Kollégium volt, részese azon kis mun
kacsoport létrehozásának, amely 1848/49 forrásori
entált megismerésére törekedett, s melynek vezetője 
Katona Tamás volt. 1984-ben szerzett oklevelet. 1985- 

től a József Attila Tudományegyetem (ma Szegedi Tudományegyetem) 
oktatója. Kutatási területe az 1849/49-es forradalom és szabadságharc. 

2092 B u d a k e s z i , Arany János u. 17.
00 36 30 274 5 2 49 
pelvach@wnex .hu

PETROVICS STEVAN
(Bácsföldvár [Backo Gradiste], 1955. augusztus 31.) 
21217 B a c k o  G r a d i s t e  (Bácsföldvár), Antal László u. 12. 
021/806-332 
063/8334-073
stevanpetrovic08@gmail.com

PÉNZES ANNA
(Bajmok, 1966. január 3.)
24210 B a j m o k , I v ó  Lola Ribar u . 41.
024/762-678
061/2431-836

PINTÉR MAGDOLNA
(Csantavér)
24220 Cantavir (Csantavér), JNA 25. 
063/544 426 
pmagdi@skvsyu.net

mailto:stevanpetrovic08@gmail.com
mailto:pmagdi@skvsyu.net


POCZIK ANDRÁS
(Törökbecse, 1955. november 29.)
24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Joó Lajos u. 71/10
024/536-262
064/1857-785
poczik@vunord.net

PREC (PRETZ) ISTVÁN
(Udvarnok [Banatski Dvor], 1948. október 29.)
Az általános iskolát szülőfalujában, a közigazga

tási középiskolát Zadarban végezte el. Első munkahe
lye a csőszteleki szőnyeggyárban volt, 1969. augusz
tus 1-től a begaszentgyörgyi képviselő-testület, 1974. 
október 1-től a nagybecskereki kerületi bíróság dol
gozója. Innen ment nyugdíjba. Első írásai 1967-ben 
jelentek meg a rijekai Plavi pút évi (Kék utak) folyó
iratban. Később a Magyar Szó rendszeres tudósítója. 

Az eltelt negyven évben több mint hetven hazai magyar és szerb nyelvű, 
továbbá külföldi lapban jelentek meg írásai. Helytörténeti kutatásokkal 
is foglalkozik. Harmincöt könyvben szerepelnek ilyen vonatkozású írá
sai. A többi között megírta a Zsombolya és Nagybecskerek közötti kes- 
kenyvágányú kisvasút, a nagybecskereki református templom történe
tét, szülőfalujának és a muzslyai önkéntes tűzoltó-testület monográfiáját 
stb. Tagja az újvidéki Pcesa Történelmi Művelődési Társaságnak, mely
nek kiadványaiban szerb nyelven jelentek/jelennek meg írásai.

23206 M u z l j a  (Muzsla), Kun Béla u. 53.
023/540-764
prec.istvan@gmail.com

RIND MELITTA
(Topolya, 1976. május 4.) Néprajzkutató. Az álta

lános és a középiskolát szülőhelyén, a Tanítóképző 
Egyetemet Zomborban végezte el, ezzel párhuza
mosan végzett a budapesti Magyar Táncművészeti 
Főiskolán is. A pacséri általános iskolában tanít, 
Topolyán a Kodály Zoltán MMK néptánc-pedagó
gusa, Kisújszállás (Magyarország) tiszteletbeli pol
gára. Megjelent kötete: Haj, szénárú, szénára -

mailto:poczik@vunord.net
mailto:prec.istvan@gmail.com


lyai gyermekjátékok -  Zöldy Pál hagyatéka. Logos Grafikai Nyomda, Tót
falu, 2005

243000 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Naserova (Nasszer) u. 9.
024/714-060 
063/532 759 
rmelita2@gmail.com

SÖVÉNY MIHÁLY dr.
(Bácsalmás, 1939)
Az általános és a középiskolát szülővárosában 

végezte el, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán jogi tanulmányokat végzett, 
majd ügyvéd-jogtanácsosi szakképesítést szerzett. 
A Bácsalmási Ügyvédi Munkaközösség tagja volt 
annak megszűnéséig, ezután öt évig a Bajai Földhi
vatal bácsalmási kirendeltségét vezette 1997-ig, ami
kor nyugállományba ment.

Mintegy 25 éve foglalkozik genealógiával, belső migrációval, névtan
nal és főleg szülővárosának helytörténetével. A bácsalmási római katoli
kus templomról írt munkája 1998-ban jelent meg, 1999-ben a Bácsalmás, 
fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből c. kiadvány társszerzője. Részt 
vett a Backnangban 1999-ben megjelent dér Deutschen in
Batschalmas (Bácsalmás) in dér Batschka-Ungarn c. 4 kötetes munka össze
állításában, a bácsalmási római katolikus egyházközség anyakönyveiből 
pedig elkészített egy családkönyvet 1740-1825 közötti adatokkal (kéz
iratban).

Helytörténeti vonatkozású írásai a Bácsországban jelennek meg.
Tagja a Bács-Kiskun megyei Honismereti Egyesületnek és a Magyaror

szági Németek Családkutató Egyesületének (alapítóként is).
6 4 3 0  B á c s a l m á s , Rákóczi u .  66 .

00 36 79 343 758 
00 20 56 23 688

SULTIS LÁSZLÓ
(Bácsalmás, 1974. december 10.)
6430 B á c s a l m á s , Árpád vezér u. 110. 
36 30 525 0062 
lsultis@vipmail.hu

mailto:rmelita2@gmail.com
mailto:lsultis@vipmail.hu


SÜGE (DÉLVIDÉKI) ATILLA
(Szenttamás, 1965. szeptember 15.) Tanár, törté

nész, oknyomozó történetíró. Történelmet az Újvi
déki Bölcsészeti Karon hallgatott (1989-1992), majd 
Pécsett a JPTE Történeti Tanszékén államvizsgá
zott: 1996-tól okleveles középiskolai történelemta
nár. Szakdolgozatának címe: állítólagos első szent
tamási csata igazsága és célja (1848). Tanárként azon
ban csak 1994-ig dolgozott, később önállóan kertész
kedik. Jelenleg sincs szakképesítésének megfelelő 
állása, szabad kutató: idejét az írói-alkotói tevékeny

ségnek szenteli. 1985 óta kutatja a szerb és a magyar nép közös történe
tét, különös tekintettel e múlt sötétebb oldalaira és mindmáig föltáratlan 
titkaira. A háború következtében 1993-tól Magyarországon élt, 2009-ben 
azonban visszaköltözött a szülőföldjére. Tanulmányai főleg délvidéki és 
anyaországi folyóiratokban jelentek meg. Önálló kötete: Fejezetek a rác
járások történetéből. Lángoló temetők -  Az úgynevezett Vajdaság kihasításá
nak elhallgatott titkai és borzalmai (1268-1868) tizenkét kötetben. Bemutató 
kötet (Szekszárd, 2009).

25222 T e l e c k a  (Bácsgyulafalva), Sipos György u. 45.
+36 20/514-1658
suge67@gmail.com
(www.delvidekia.hu).

SÜLI ZOLTÁN
(Tiszaszentmiklós [Ostojicevo], 1948. július 12.)
23320 Coka (Csóka), Brace Vujic u. 25.

SZAKÁCS ELEMÉR
(Bajmok, 1942. január 1.) Az elemi iskolát szülőhe

lyén végezte el, majd Zágrábban és Fiúméban tanult. 
Á férfifodrász szakmát Szabadkán sajátította el, s itt 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

24210 B a j m o k , Svetozar Miletic u. 37.
024/763-999 
064 238 1512

0230/71-704
063/529-381

mailto:suge67@gmail.com
http://www.delvidekia.hu


SZAKÁCS FERENC
(Bajmok, 1 9 3 2 .  június 1.) 1 9 6 0  óta könyvterjesz

téssel foglalkozik Bajmokon, Szabadkán, Topolyán, 
Bácskossuthfalván és másutt. Kezdetben az újvidéki 
Fórum bizományosaként, majd magánvállalkozás
ban. Több mint 2 0 0  taggal megalakította a Könyvba
rátok Körét, irodalmi estek szervezésében vett részt. 
Bajmokon tagja a Hagyományápoló Bizottságnak. 
1 9 8 6  óta rendszeresen meteorológiai megfigyelése
ket végez, az adatokat továbbítja az illetékes meteo

rológiai szolgálatnak.
2 4 2 1 0  B a j m o k , Iv ó  Lola Ribar u . 6.

0 2 4 / 7 6 2 - 1 8 1

berni@tippnet.rs

SZAKÁCS JÓZSEF
(Bajmok, 1942. október 18.)
24210 B a jm o k , Zeljeznicka (Vasút) u. 3. 
024/764-604

SZEDLAR RUDOLF
(Csantavér, 1953. július 11.) Szabadkán 1971-ben 

végezte el a grafikai szakközépiskolát. Volt fény
képész, nyomdai grafikus és vegyésztechnikus. Áz 
1980-as évek elején távhallgatóként Eszéken, a pro
testáns teológiai főiskolán egyháztörténelmet tanult 
(két szemesztert végzett). 25 éve foglalkozik festé
szettel, több önálló és közös tárlat volt. 1993 óta a 
Csantavéri Képzőművészek Társulatának vezetője, 
2005 óta tagja a szabadkai Bunjevacko kolo Horvát 

Művelődési Egyesület képzőművészeti csoportjának, a Horvát Akadé

mailto:berni@tippnet.rs


miai Társaság külmunkatársa. A csantavéri református szórványgyüle
kezet gondnoka és az egyház presbitere.

Helytörténeti kutatással és dokumentálással fényképészként kez
dett foglalkozni, 1971 óta. Az 1990-es évek közepétől publikál. írása
iban főként Csantavér és környéke történetével foglalkozik, ilyen jel
legű írásai a hazai és magyarországi folyóiratokban látnak napvilágot. 
A Csantavéri Újság alapító tagja (1998), több írása a Bácsországban, az 
Aracsban, valamint külföldi és hazai vallási folyóiratokban, évkönyvek
ben jelent meg.

Első könyve 2009-ben látott napvilágot Csantavér hitvilága címmel, ezt 
követte a Végállomás -  A csantavéri temetők története című könyve, mely
nek megírásába leánya, Ágnes is besegített. Jelenleg társszerzőként a 
csantavéri népoktatás és iskolák történetével foglalkozik. Tagja az Euró
pai Protestáns Magyar Szabadegyetemnek és alapítója a Vajdasági 
Magyar Helytörténeti Társaságnak.

2 4 2 2 0  C a n t a v i r  (Csantavér), II. vinogradi (II. Szőlősor) 7.

024/783-636
063/7293-264
srudolf@tippnet.rs

SZEDLÁR BARNA RÓZSA
(Csantavér, 1964. november 12.9
2 4 2 2 0  C a n t a v i r  (Csantavér), II. vinogradi (Szőlősor) II. 7.

024/783-636
063 89 19 690
sedlar@citromail.hu

SZÉCSI LÁSZLÓ
(Csóka, 1967. április 1.)
23320 C o k a  (Csóka), Palih boraca (Elesett harcosok) u. 16.
061/2042-440
szecsi@pyrotherm.co.vu

SZÉNÁSINÉ HARTON EDIT
(Bácsalmás,1938. november 25.) Könyvtáros, helytörténész Szülőváro

sában végezte általános és középiskolai tanulmányait. 1957-ben érettségi
zett, 1959-ben fényképész szakvizsgát tett, majd fényképész és a helyi ipari 
iskola szakoktatója. 1963. október 1-jétől félállásban, 1965-től teljes mun
kaidőben a bácsalmási Vörösmarty Mihály Könyvtárban dolgozott, 1964- 
67-ben között középfokú szakképesítést, felsőfokú könyvtárosi oklevelet

mailto:srudolf@tippnet.rs
mailto:sedlar@citromail.hu
mailto:szecsi@pyrotherm.co.vu


szerzett. A könyvtári munka valamennyi területén dolgozott. Helyismereti 
és könyvtárosként több pályázaton sikerrel vett részt. Cikkei, tudósításai 
az 1970-es évektől jelentek meg. Honismereti-helyismereti tevékenysége 
rendkívül gazdag ás szerteágazó, oldalakat venne igénybe felsorolni meg
jelent írásait, köteteit, az általa szervezett kiállításokat stb., elismeréseit.

1973 nyarán a Művelődési Központba helyezték, majd 1974. szeptem
ber 1-jétől kinevezték a könyvtár vezetőjének. 1991. május 1-jétől a Műve
lődési Központ bővült: 1999. december 31-ig a Közművelődési Intézmény 
és Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár elnevezésű összevont, önállóan 
gazdálkodó intézmény igazgatója volt.

2000-től nyugdíjas, helyismereti kutatással foglalkozik.
6430 B á c s a l m á s ,  Gróf Teleki J. u. 15.
36 30 200 2305 
szhartonedit@freemail.hu

SZIKORA ISTVÁN
(Kupuszina, 1937. augusztus 10.)
24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Bosko Buha u. 1.
024/545-663

SZILÁGYI EDIT
(Óbecse, 1946. június 10.) Az általános és a közgaz

dasági szakközépiskolát Óbecsén fejezte be. Az újvi
déki Jogtudományi egyetemen szerzett oklevelet. A 
Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap óbecsei szakszol
gálatában, majd a Samu Mihály Általános Iskola okle
veles jogászaként, és egy évig ügyvédi irodában dol
gozott. Munkája mellett rendszeresen írt különféle 
lapokba {Magyar Hét Nap, Hírvivő, Blic) magyar és 
szerb nyelven. Az utóbbi években különböző zenei és 

egyéb rendezvények szervezésével foglalkozik. 2009-ben Óbecse volt a házi
gazdája az Öreg Mezey János néhai kántor bicentenáriumának, ennek szer
vezőjeként fogott hozzá kutatni régi adatok után. E rendezvényt követően 
figyelmének a középpontjába a papok védőszentje, Vianney Szent János 
került. Megszervezte a kántorok hangversenyét. Jelenleg adatokat gyűjt az 
Óbecsén szolgált, vagy az itt született papok tevékenységéről és életéről. 

21220 B e c e j  (Becse), Jovan Popovic u. 13.
021/6913-270
063/8974-619
sicke@neobee.net

mailto:szhartonedit@freemail.hu
mailto:sicke@neobee.net


SZLANCSIK ENIKŐ
(Zenta, 1986. január 10.) Az általános iskolát 

Bácsföldváron, a gimnáziumot Óbecsén végezte el. 
Újvidéken, a Bölcsészettudományi Karon a Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszék végzős hallgatója. A 
magyarországi Országos Széchenyi Kör által meg
hirdetett irodalmi pályázatokon három ízben vett 
részt sikeresen, így 2003/04-ben az OSZK ifjúsági 
szárnyának alelnökeként szerepelhetett Vajdaság
ban. A gimnáziumban a pszichológiai műhely tagja 

volt.
Felsőfokú tanulmányai alatt szókészlettani kutatásokat végzett (A 

bácsfóldvári diákok aktív és passzív szókincse), érdekli a művelődéstörténet 
és a néprajz. Összegyűjtötte a bácsföldvári fazekasság szakszókincsét és 
feljegyezte munkafolyamataikat.

21217 B a c k o  G r a d i s t e  (Bácsföldvár), Petőfi Sándor u. 9.
021/806-108
063/7-305-651
szlancs i keni@gm ail.com

SZÖLLŐSI VÁGÓ LÁSZLÓ dr.
(Bácsgyulafalva [Telecska], 1936. május 26.) Bölcsészdoktor, pszicho

lógus. Az általános iskolát Csantavéren, Kevin és Bácskossuthfalván, 
tanítóképzőt Szabadkán és Újvidéken végzett. Belgrádban közigazga
tási, Zágrábban andragógiai tanulmányokat folytatott. Szegeden egye
temet végzett, itt is doktorált. Volt tanító, tisztviselő, középiskolai tanár, 
főiskolai előadó, újságíró. Jelenleg a Vajdasági Magyar Művelődési Szö
vetség főtitkára. Évtizedek óta jelentős tevékenységet fejt ki a szabad
kai Népkörben. Népdalkörvezető és népzeneoktató. A Magyar Kultúra 
Lovagja (2003), a Szent György Lovagrend lovagja (2004), több díj bir
tokosa: Aracs-díj (1999), Pro Urbe-díj (Szabadka, 2004; Magyarkanizsa, 
2004; Wlassics Gyula-díj (2004) stb. Több könyvet jelentetett meg: Iskolá
ink krónikája (1991), Petőfi a déli végeken (1992), Népünkkel népünkért (1994), 
Balladás évek (1994) stb.

24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Cvetko Manojlovic u. 17.
024/538-231
063/22 71 51
vamakult@nadlanu.com

mailto:vamakult@nadlanu.com


SZŐKE ANNA dr.
(Kishegyes, 1948. október 13.)
24321 M a l i  I d ő s  (Kishegyes), József Attila u. 39.
024/730-430
063/8903-590
aszoke@aszoke. com

TAKACS ETELKA
(Szabadka, 1940. november 26.)
24000 S u b o t i c a  (Szabadka), K. S. Dolski 2. 
024/520-261

021/6913-632 
064/1536-738 
telekiju@stcable.net

TELEKI JÚLIA
(Csurog, 1943. december 28.) Az általános isko

lát Péterrévévén végezte el. Később Péterrévén a szö
vetkezetben, majd a kanálgyárban, Becsén a szövő
gyárban, a mezőgazdasági kombinátban és a szója- 
gyárban dolgozott. Volt tartományi képviselő. Az 
1944-45-ös magyarok elleni atrocitások kutatója. E 
vonatkozásban legjelentősebb könyve a Keresem 
apám sírját (első kiadása: 2000-ben).

2 1 2 2 0  B e c e j  (Becse), Vojvodanskih brigada (Vajda
sági brigád) u. 53.

TOMIK NIMRÓD 
A kezdeményező bizottság tagja 
Az Intézőbizottság elnöke 
A táborozás szervező bizottság tagja
(Zenta, 1980. április 19.) Történész. Az általános 

iskolát Topolyán és Madarason, a vendéglátó-ipari 
szakközépiskolát Baján végezte el, majd érettségi
zett. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudo
mányi Kar történelem szakán szerzett oklevelet. Irá-

mailto:telekiju@stcable.net


sai jelentek/jelennek meg, tudományos konferenciákon tartott/tart elő
adásokat. Kutatási területe a XIX. századi magyar történelem.

24300 B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Becejski pút (Becsei út) 23.
024/713-822
063/7290-207
tulioazisten@freemaik.hu

TÓTH TAMÁS
(Szeged, 1968. október 29.) Főiskolai oklevele -  

magyar-történelem szak -  megszerzése után szel
lemi szabadfoglalkozásúként tevékenykedik. Más
fél évtizede kezdett foglalkozni temetőkutatással, 
sírdokumentációval. Módszeresen feldolgozta a 
Magyar Életrajzi Lexikont -  az ebben szereplő 18 000 
személyhez saját „kútfőből" mintegy 17 000-t kap
csolt - , továbbá a szaklexikonok névanyagát. Átte
kintette az elmúlt 150 esztendő írott sajtóját. 1996 
óta folyamatosan kutat a Budapesti Temetkezési 
Intézet temetőiben és szervezeti egységeiben. Az elmúlt években Buda
pesten kívül 15 megye több mint 100 település, közel 400 temetőjében 
végzett kutatást. Számos város esetében elsőként próbálkozott teljes
ségre törekvő temető-dokumentációval. Ukrajna, Románia és Szerbia 
több városában -  Ungvár, Nagyszőlős, Rahó, Temesvár és Szabadka -  
elsőként vizsgálta a temetőket. Kutatása kiterjed a világ minden térsé
gére, főleg az észak-amerikai anyag mondható adatgazdagnak. Célja, 
hogy minél több földrajzi egységről adattár készülhessen. Jelenleg a 
Szerbiában nyugvó jeles és nevezetes emberek temetői adattárán dol
gozik.

Eddig megjelent munkái: A budapesti Rákoskeresztúri izraelita temetőben 
nyugvó jeles személyek adattára (Szeged, 2007); Csongrád megye temetőiben 
nyugvó jeles személyek adattára (Szeged, 2008).

TÓTH BAGI TIBOR
(Csantavér, 1941. március 26.)
24300, B a c k a  T o p o l a  (Topolya), Karadorde u. 11.
024/713-567 
064/2413-284

mailto:tulioazisten@freemaik.hu


TÓTH ISASZEGI SÁNDOR dr.
(Bajsa, 1951. július 10.)
24331 B a js a ,  Zakina (Zákó) u. 10.
024/721-026
064/2598-275
drtot@suonline.net

TUMBÁSZ ANTAL
(Szabadka, 1941. május 11.-2010. április 4.)

VAJDA JÁNOS
(Törökbecse/Aracs, 1946. január 12.) Az általános 

iskolát Törökbecsén, a gimnáziumot Nagybecskere- 
ken fejezte be. Itt szerzett tanári oklevelet is. Már gyer
mekkorában Aracs vonzásába került. A Pusztatem
plom megvédésére és megmentésére 1999-ben Tor
dán megalakította az Aracs Hagyományápoló Társa
ságot. Eddig 11 emlékünnepséget szervezett. Több 
ismeretterjesztő kiadványt jelentetett meg, amelyek 
közül néhány több, és bővített kiadást ért meg. Aracs 
népszerűsítéséért, megmentéséért tett munkásságá

ért 2002-ben Aracs-díjban részesült, 2004-ben megkapta a budapesti A 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány elismerését, 2006-ban a magyar Művé
szetért Kuratórium Bartók Béla Emlékdíjat, 2009-ben a nagybecskereki 
Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület oklevelét.

Fontosabb munkái: A „mese-titkú" aracsi Pusztatemplom árva magyarsá
gunk zászlóhordozója (2002, bővített kiadásban 2003), A „ aracsi
Pusztatemplom története, mondái, meséi, versei, emlékköve, előző temploma, sír
jai, zárdája, emléknapjai (2005), A „mese-titkú" aracsi Pusztatemplom ezeréves 
története (2007. Ez utóbbi címváltoztatással 2009-ben is.)

23214 T ö r d  a ,  Petőfi Sándor 58/a 
023/831-063

VARGA MATILD 
Az Intézőbizottság tagja 
A táborozásszervező bizottság elnöke 
A pályázati bizottság elnöke 
Irodavezető
(Bajmok, 1962. november 14.) Üzemi könyvelő, 

marketing menedzser. 1969 óta aktív tagja volt a

mailto:drtot@suonline.net


Jedinstvo-Egység ME népitánc-csoportjának. 1997-ben beválasztották a 
Dózsa György MMK elnökségébe, és főként a rendezvények szervezésé
ben vett részt, de vezetett művelődési és ifjúsági műsorokat is. Később a 
Művelődési Központ elnöke lett. Ez idő alatt több, a későbbiekben hagyo
mányossá vált rendezvényt szervezett, mint a Dózsa György MMK diák
vetélkedői (háromfordulós monda-, olvasó, szavaló- és képzőművészeti, 
ill. fogalmazás-vetélkedő). Az általános iskolás gyerekek részére több 
éven keresztül megszervezte az észak-bácskai honismereti tábort. Elnök
sége idején nemzeti-, történelmi-, vallási- és etnikai ünnep évfordulóinak 
színvonalas megszervezése vált hagyománnyá Bajmokon.

24210 B a jm o k , Mosa Pijade u . 29.
024/762-267
063/7014-643
matild@eunet.rs

VARNYÚ ERNŐ
(Károlyfalva, 1948. szeptember 13.)
21208 S r e m s k a  K a m e n ic a  (Kamenica), Liparska (Hársfa) u . 8.
063/565-089
varnju .erne@gmail.com

VASS FERENC
(Kistószeg [Növi Kozarci], 1938. október 5.) Tanár. Általános iskolát 

szülőfalujában, Kisoroszin és Nagykikindán, gimnáziumot Nagybecs- 
kereken, tanárképző főiskolát ugyanott végzett. A kisoroszi iskola fizi
katanára volt. Mindkét nyelven elkészítette a matematikai szakkifejezé
sek gyűjteményét. Tagja volt a tűzoltó és a művelődési egyesület vezető
ségének, kezdeményezője az Irodalom, Történelem és Hagyományápoló 
Kör létrehozásának. Több rangos elismerésben részesült.

23314 R u s k o  S e l o  (Kisoroszi), Bratstvo-jedinstvo (Testvériség-egység) 
u . 84//2.

0230/58-486

VÁGÓ JÓZSEF
(Csóka, 1953. január 3.)
23320 C o k a  (Csóka), Sutjeska u. 58.
0230/72-143
063/1839-606

mailto:matild@eunet.rs
mailto:erne@gmail.com


VÁGÓ TAMÁS

(Zenta, 1982. november 11.)
23320 C o k a  (Csóka), Sutjeska u. 58.
0230/72-143
062/755-422

VERÉB RÓBERT

(Bajmok, 1969. március 8.)
24210 B a jm o k , Jovan Jovanovic Zmaj u . 4. 
024/762-078

VUJKOVIC LAMIC LJUDEVIT

(Szabadka, 1939. augusztus 24.)
24000 S u b o t i c a  (Szabadka), Svetozar Markovié u. 11.
024/546-415
064/4009-840
pk78fila@tippnet.rs

WEISS ZOLTÁN

(Belgrád, 1932. szeptember 12.). Színész, rendező. 
Az általános iskolát Belgrádban és Magyarkanizsán, 
a gimnáziumot Szegeden, a tanítóképzőt Szabadkán, 
a Színművészeti Akadémiát Belgrádban végezte el. 
A Kanizsai Amatőrszínház alapítója és 38 évig veze
tője. Több elismerés birtokosa. Száznál több művet 
fordított magyarra, s rendezett Vajdaság-szerte. Ala
pítója a VMHT-nek.

24420 K a n j i z a  (Magyarkanizsa), Sveti Sava (Szent Száva) u. 5. 
024/878-071

mailto:pk78fila@tippnet.rs


WEISSENBECK JÓZSEF
(Bácsföldvár, 1933. március 15.) Az általános isko

lát és az algimnáziumot szülőfalujában, a tanítókép
zőt Újvidéken és Szabadkán végezte el, majd az Újvi
déki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet. 
Kutatási területe a helytörténet, művelődéstörténet 
és a néprajz. Mintegy hetven tudományos és szak
mai, illetve publicisztikai írása jelent meg a hazai és a 
magyarországi lapokban és folyóiratokban, magyar 
és szerb nyelven. Három monográfiái kiadványt szer

kesztett ( B á c s f ö l d v á r ;Emlékek tára, Osnovna skola Svetozar Markovié Álta
lános Iskola) és egy háziolvasmány-válogatást (Cinkeház). A Jugoszláviai 
Magyar Művelődési Társaság alapító tagja, a Vajdasági Magyar Tudomá
nyos Társaság tagja, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság alapító 
tagja, több ízben elnöke és titkára volt a bácsföldvári Amatőrszínháznak, 
titkára a gyűjtők egyesületének. Többször részesült szakmai elismerés
ben. Nyugdíjas.

Megjelent könyvei: Az asztali-labdarúgás története Bácsfóldváron 
2003), Szent és mostoha délibábúnk -  Bácsföldvár művelődési életének krónikája 
(1867-2002).

21217 B a c k o  G r a d i s t e  (Bácsföldvár) Veselin Maslesa u . 16.

ZALÁNTAI ENDRE

Külkapcsolat-bizottság tagja 
A pályázati bizottság tagja

(Baja, 1958. május 18.)
6430 B á c s a l m á s ,  Bezdán u. 13. 
36 30/5154 515 
polgarmester@bacsalmas.hu

021/806-074
065/6798-150

mailto:polgarmester@bacsalmas.hu
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