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Előszó
Kedves tagtársak, helytörténeti munka iránt érdeklődő barátaim!

Egy olyan kiadványt tartanak a kezükben, amely folytatni kívánja az 
előző évkönyv hagyományait, A 2011-es évben már mögöttünk van egy 
közgyűlés, melyen összehangoltuk társaságunk működését a rá vonatkozó 
jogszabályokkal, ezáltal lehetővé vált az egyesület újbóli bejegyzése is. Az 
évkönyv tartalmazza a rendkívüli közgyűlésen elfogadott, a törvénnyel 
összehangolt alapszabályt. Az új alapszbály jelentősége, azon kívül, hogy 
eleget tettünk a törvényben előírt kötelezettségünknek, hogy hivatalosan 
két nyelven (tehát: magyarul is) közli az egyesület működésének 
feltételeit. A megjelentetéssel azt szeretnénk elérni, hogy minden egyes 
tagunk rendelkezzen ezzel az alapdokumentummal, ezért annak teljes 
szövegét e könyv első írásaként olvashatják.

Mivel most -  a társaság és tagságunk anyagi helyzet miatt -  az 
elnökség kénytelen megszigorításokat foganatosítani, így az évkönyv 
terjedelme 248 oldal, azt pedig összesen 400 példányban nyomtattuk 
ki. Mégis szerettünk volna teret biztosítani minden olyan tagunknak, aki 
publikált vagy publikálni szándékozik. Mint szerkesztő, nem kívántam külön 
elvek szerint szerkeszteni e könyvet, az írásokat a beérkezésük dátuma 
szerint raktam sorba.

Az olvasó megtalálhatja még itt az évkönybe szerkesztett írások 
szerzőiről a legfontosabb tudnivalókat, olvashatnak a 2010-es évben az 
egyesület által megszervezett legjelentősebb eseményekről, illetve 
megtekinthetik azok képmellékletét.

Hiszem, hogy az évkönyvhöz való hozzáállásunk nem hatott ki az 
írások minőségére, a könyvben igen érdekes tanulmányokat, jegyzeteket, 
hosszabb lélegzetű írások részleteit fogja megtalálni az érdeklődő olvasó.

A szerkesztő
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Az egyesületekről szóló törvény (Szerbia 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/09 
szám) 12. és 78. szakaszaival összhangban 
a bajmoki VAJDASÁGI MAGYAR 
HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET Rendkívüli 
Közgyűlése a 2011. március 5-én megtartott 
ülésén elfogadta:

A VAJDASÁGI MAGYAR 
HELYTÖRTÉNETI 

EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYÁT

I) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Elnevezés és székhely

1. szakasz

A polgárok egyesületének elnevezése szerb 
nyelven:

3ABMHAJHO-MCTOPMJCKO YflPYJKEtbE 
BOJBOTiAHCKMX MATbAPA,

míg a rövidített elnevezés: 3YBM.

A polgárok egyesületének elnevezése 
magyar nyelven:

VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI 
EGYESÜLET

(a továbbiakban -  Egyesület), míg a 
rövidített elnevezés: VMHE.

Az Egyesület székhelye: Bajmok, Mosa 
Pijade utca 14. szám.

Az Egyesület Szerbia területén 
tevékenykedik.

Az Egyesület elnevezésének vagy 
székhelyének megváltoztatásáról az 
Egyesület Közgyűlése dönt.

Jelkép, a pecsét kinézete és tartalma

2. szakasz

Az Egyesületnek van jelképe, ami így néz ki:

y  acnaay ca OApeAÖaMa n/iaHa 12. m 78. 
3aKOHa o yapywehbMMa („C/iy>K6eHM r/iacHMK" 
Penyő/iMKe Cpőnje, 6p. 51/09) Ha BaHpeAHoj 
CKyniUTMHM 3ABMHAJHO-MCTOPMJCKOr 
YflPy>KEhbE BOJBOJbAHCKMX M ATAPA" M3 
BajMOKa oflp>KaHoj AaHa 5 . M ap ia  2011. 
roflMHe ycBojeH je:

CTATYT

3ABMHAJHO-MCTOPI4JCKOr 
YflPy>KEH>A BOJBOT>AHCKMX 

MAüAPA

I. OCHOBHE OflPEflBE  

Ha3MB m ceflnuiTe 

H/iaH 1.

Ha3MB yflpy>Kehba rpaíjaHa Ha cpncKOM 
je3MKyje:

3ABMHAJHO-MCTOPMCKO YflPYJKEtbE 
BOJBOT>AHCKI4X MATbAPA

(y aarheM TeKcry -  Yflpy>KeH>e), a CKpaheHM 
Ha3MB je: 3YBM.

Ha3MB yflpy>Kehba rpaíjaHa Ha MafjapcKOM 
je3m<y je:

VAJDASÁGI MAGYAR HELYTÖRTÉNETI 
EGYESÜLET,

a CKpabeHH Ha3MB je: VMHE.

CeflHLüTe YApy>Kehba je y BajMOKy, y/inpa 
Moiue rinjaAe 6p. 14.

yApyw ehte  Ae/iyje  Ha TepmopMjM 
Cpőkije.

0  npO M eH M  H3 3 M B 3 m ceAM UJTa
y A p yw e h ta  OA/iyKy a o h o c m  CKy n lutm  Ha 
yApy>Kerba.

AMŐ/ieM, H3mefl m caflp>KMHa nenaTa 

H/iaH 2.

YApy>Kehbe ma aMÖ/ieM Kojn n3 meAa OBaKo:



A jelkép használati jogát és módját az 
Egyesület Elnöksége által elfogadott határozat 
szabályozza.

3. szakasz

Az Egyesületnek van pecsétje.

Az Egyesület pecsétje kör alalkú a következő 
felirattal: 3ABMHAJHO-MCTOPMJCKO YflPY>KEHbE 
BOJBOTAHCKMX MATdAPA -  ZAVICAJNO- 
ISTORIJSKO UDRUZENJE VOJVODANSKIH 
MADARA -  VAJDASÁGI MAGYAR 
HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET, BAJMOK, 
BAJMOK és az Egyesület jelképével.

Az Egyesület Elnöksége határozza meg a 
pecsét számát, annak méretét, illetve 
használati módját.

A célok megvalósításának területe

4. szakasz

Az Egyesület pártonkívüli, nemkormányzati, 
nem nyereségorientált, önkéntes érdekszerve
ződés, amelyben a tagok megvalósítják közös 
érdekeiket és szükségleteiket, meghatározatlan 
időre alapítva, hogy megvalósítsák a nemzeti 
helytörténet és a kulturális örökség területéről 
eredő céljaikat.

II) AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉSFELADATAI

5. szakasz

Az Egyesület célja, szándéka és feladatai, hogy:
* Vajdaság polgárai becsüljék és értékeljék 

a kutatómunkát, és hogy készek legyenek a 
kutatások eredményeinek befogadására;

* környezetük történelmének megismerése 
révén a polgárok tiszteljék a társadalomban 
fellelhető valamennyi különbözőséget;

* a múltra vonatkozó adatok hozzásegítenek 
a társadalom és az egyén fejlődéséhez, ezért ezeket 
az adatokat elérhetővé kell tenni mindenki számára;

npaBO m HaMMH Kopmuherba aMő/ieMa 
yApywehba pery/iMcaH je OA/iyKOM llpeAceA- 
HMuuTBa yapywehba.

H/iaH 3.

Yflpy>Kehbe MMa CBoj nenaT.

íleMaT Yflpy>Keht,a je OKpyr/ior oő/iMKa m 
caflp>KM TeKCT: 3ABMHAJHO-MCTOPI/IJCKO
yflpyxEhbE bojbojdAh c km x  m a t>a p a  -
ZAVICAJNO-ISTORIJSKO UDRUZENJE
VOJVODANSKIH MADARA -  VAJDASÁGI MAGYAR 
HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET, BAJMOK, 
BAJMOK m aMŐ/ieM YApywerba.

npeflceAHmuTBO YApywehba yTBpfjyje 6poj 
m Be/iMMMHy nenaTa, HannH ynoTpeőe m ko- 
pmuhehba.

06/iacT ocTBapnBabba un/beBa 

H/iaH 4.

YApywerbe je BaHcrpaHanKa, HeB/iaAMHa, 
caMOCTa/iHa, Henpoc})MTHa, Ao6poBO/bHa 
MHTepecHa opraHM3ai4Mja y Kojoj nnaHOBM 
ocTBapyjy CBoje 3ajeAHnm<e umepece n noTpeőe, 
ocHOBaHO Ha HeoApetjeHO BpeMe, paAH 
ocTBapHBarba 141/1/beBa y o6nacrn HaunoHa/iHe 
3aBnnajHe ncropnje m Ky/uypHor Hacnefja.

II. UMJbEBM M 3AflALlM yflPY>KEhbA 

H/iaH 5.

Un/b, HaMepa m 3aAaTaK YApywehta cy:
* Aa rpafjaHM BojBOAMHe noiuTyjy m ueHe 

MCTpa>KMBaHKM paA m Aa 6yAy cnpeMHM Aa 
npMXBaie pe3y/iTaTe ncrpa>KMBarba;

* Aa rpaljaHM noniTyjy CBe pa3/iMHMTOCTM 
y ApyLUTBy nyTeM yno3 HaBarba ca MCTopnjoM 
rbMxoBe OKO/iMHe;

* Aa noAauM M3 npouj/ioc™ noMa>Ky pa3Bojy 
ApyujTBa n nojeAHHaua, na 3aio je noipeőHO Aa 
obm noAaqn őyAy AoaynHM 3a CBaKora;



Elhivatottságával és kezdeményező kész
ségével az Egyesület részt vállal a polgárok 
igényeinek kielégítésében, s különösen:

* erősíti a nemzeti öntudatot és a 
hagyományokat, gazdagítja és erősíti a 
települések kulturális és természeti értékeit. 
Sokoldalú támogatást nyújt a meghatározott 
területen együtt élő etnikai csoportoknak, 
nemzeti kisebbségeknek és nemzeteknek, segít a 
közös múltjukra vonatkozó adatok feltárásában, 
s ezzel hozzájárul az adott területen való 
megmaradásuk feltételeinek javításához;

* felhívja a polgárok figyelmét a 
helytörténet és a kulturális örökség 
megőrzésének jelentőségére;

* minél jobban meg kívánja ismerni a 
több-évszázados múltat, ezt a tudást közelebb 
akarja hozni a szélesebb néptömegekhez, azt 
közzéteszi, hogy az egyes települések, régiók 
hagyományai és szokásai révén építse a minden
napok demokráciáját, hogy feltárja a nemzeti 
értékeket, mindezt leírja és közzétegye, 
megőrizve azokat a leendő generációk számára;

* kedvező feltételeket kíván teremteni a 
környezetünk múltjának kutatásához, minden 
témakörben;

* ösztönzi az Egyesület tagságának kutató
munkáját, különös tekintettel a lakhelyre, a 
tartózkodási helyre, munkakörnyezetre, a 
honismeretre, a jelenre és a múltra;

* meg szándékozik ismerni egy adott 
terület kultúráját a tiszteletnyújtás és a 
nagyobb fokú önbecsülés elérése érdekében;

* le h e tő v é  te s z i az E g y e sü le t  
valamennyi tagjának szakmai fe jlődését 
és továbbképzését.

III) AZ EGYESÜLET FELADATAI

6. szakasz
* Az Egyesület segíti a tagok, lokálpatrióták, 

tudósok és kutatók munkáját;
* az Egyesület tevékenységi körébe tar

tozik a fontos évfordulókról való megem
lékezés, a történelmi személyiségek 
emlékének ápolása, emlékművek állítása, 
megőrzése és gondozása;

* az Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy a pol
gárok és az ifjúság minél jobban megismerje a 
nemzeti történelmet, a helytörténeti eseményeket, 
s ezáltal elősegítse az egy területen élő nemzetek 
és nemzetiségek közötti kapcsolatok erősítését;

CBojMM onpefle/behbeM m aHra>KOBaHOLuhy 
YApywehbe ynecTByje y 3aAOBO/baBahby HeKux 
noTpeóa rpatjaHa, a HaponuTo:

* jana HaqHOHanHy c s e c r  m TpaAHqMjy, 
o ó o ra h y je  m ja n a  Ky/uypH e u npnpoA H e  
BpeAHOCTM Hace/ba. C B ecrp a H O  npyw a  
noApwKy eTHMHKMM rpynaMa, HauMOHa/iHMM 
MarbMHaMa m HaqMjaMa Kojn 3ajeflH0  >KMBe Ha 
OApeljeHOM npocTopy, npm TOMe noMawe y 
OTKpMBarby noAaiaxa  M3 hbi/ixoBe 3ajeflHMHKe 
npoiu/iocTM, caMMM ti/im noMa>Ke m yHanpefjyje 
yc/iOBe 3a oncraHaK Ha tom npocropy;

* CKpehe nawrby craHOBHMLUTBa Ha 3Hanaj 
onyBarba 3aBnnajHe ncropnje m Ky/iTypHor 
Hacnefja;

* pa^H Ha TOMe ¿ja ce luto Bmue m 6 o/be 
y n o 3 Ha Bm ueBeKO BH y npouj/ iocT, Aa Ta 
ca3 HaHDa npn6 /in>KM wmpokmm MacaMa, Aa mx 
nyó/iMKyje, m Aa Ha TpaAMUHjaMa m oóMHajMMa 
nojeAMHHx Hace/ba m pemja rpaAM A^MOKpaTCKy 
CBaKOAHeBHMuy, Aa OTKpnje HaqnoHa/iHe 
BpeAHOCTH, a CBe to Aa Hanmue n nyó/iMKyje 
canyBajyfiM 3a óyAyha noKO/bei-ba;

* CTBapa noBo/bHe yc/ioBe 3a Bpwehbe 
M CTpa>KM Barba n p o L u n o c T M  n o  cbmm 
TeMaMa;

* noACTMne Mcrpa>KMBaHKM paA nnaHOBa 
YApy>Kehba ca noceóHMM ocbptom Ha Mecro 
craHOBahba, npeóMBa/iMiirra, paAHor OKpywer-ba, 
MCTOpMjaT 3aBnnaja, caAawrbocT m npom/iocr;

* yno3Haje ca Ky/uypoM Aaior noApynja y 
qn/by OAaBarba noniTOBahba m nocm3ahba 
Beher HMBoa caMonoujTOBahba;

* 3a/ia>Ke ce 3a ycaBpw aBarbe m 
noAH3aib>e HMBoa eAyKaquje CBaKor M/iaHa 
YApywehba.

III. 3AAAL4M YflPy>KEKbA 

H/iaH 6 .

* YApy>xerbe noMa>Ke paA H/iaHOBa, no- 
Ka/inaTpMOTa, HayHHmca m MCTpa>KHBaHa;

* y AenoKpyr YApywehba cnaAajy 
o6ene>KaBahbe 3HanajHnx jy6n/ieja, HeroBarbe 
ceharba Ha McropMjcKe amhhoctm, noAM3arbe, 
nyBahbe m HeroBarbe cnoMeHMKa;

* YApy>Kehbe Aaje CBoj AonpMHoc Aa 
rpaljaHM m oM/iaAMHa y hito Behoj Mepm 
yno3 Hajy HaqMOHa/iHy ncTopnjy, MecHe 
Aorafjaje M3 npow/iocTM, a c r m e  noMome 
janahby Be3a M3Metjy HapoAa n HapoAHOCTM 
Kojki >KMBe Ha hctom noApynjy;



* az Egyesület szakmai támogatást nyújt a 
tanítók, tanárok és oktatók továbbképzéséhez;

* azon munkálkodik, hogy az iskolai 
oktatásba bekerüljön az egyes városok falvak, 
települések vagy térségek történelmének 
tanulmányozása, feltárása, megismerése, 
népszerűsítése és közzététele, hogy a diákok 
minél jobban megismerjék szülőföldjük 
történelmét;

* részt vesz különféle honismereti és 
történelmi tanácskozások, illetve táborok 
szervezésében és segíti azok munkáját;

* szakirodalom kiadása;
* az Egyesület szükség szerint segítséget 

nyújt a nemzeti kisebbségek történészeinek, 
ha arra felkérik;

* kiadói tevékenységet folytat;
* céljainak megvalósításáért az Egyesület 

bekapcsolódhat minden olyan intézmény 
munkájába, melynek tevékenysége nem áll 
ellentétben az Alapszabályban megállapított 
feladatokkal.

IV) TAGSÁG, JOGOK ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEK

7. szakasz

Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

Az Egyesület tagjai tagsági igazolvánnyal 
rendelkeznek.

Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek, 
melynek összegét az Egyesület Elnöksége szabja 
meg minden december hónapban a következő évre.

a) Teljes jogú tagok

Az Egyesületben a tagsági viszony 
létesítése szabad és önkéntes.

Az Egyesület tagja lehet minden olyan 
személy, aki elfogadja az Alapszabályt és 
aláírja a belépési nyilatkozatot, amelyet az 
Egyesület Elnöksége hitelesít.

A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, 
valamint más külföldi térségekben élő 
személyek is tagjai lehetnek az Egyesületnek.

* y^py>Kehbe a a je  c rp yH H y  n o A p w K y  
eAyKaunjn yHmre/ba, HacraBHMKa m npocJ)ecopa;

* 3a/ia>Ke ce 3a yHanpeljehbe HacraBe y 

LUKO/iaMa y npaBuy M3ynaBahba, OTKpuBai-ba, 
yno3HaBahba, nony/iapn3aunje, ny6/im<auMje 
McropujaTa OApefjeHor rpaAa, ce/ia, Hace/ba 
u/in OApefieHe peruje, CBe y un/by Aa 6m 
yHeHMun luto 6o/be yno3Ha/in ncropnjy 
3aBMMaja;

* y n e c T B y je  y opraH M 3 auM jn p a 3 HMx 

33BMMajHMX M MCTOpkljCKMX KOHCj)epeHI4Mja, 
oahocho noropoBarba m noMa>Ke hbnxoB paA;

*oójaB/byje crpyHHy /ímepaTypy;
* l/Apywehbe he no noipeóM npywa™ 

noMohki MCTopMHapMMa HauMOHa/iHMx Ma- 
rbMHa axo My ce oópaie 3a noMoh;

* óaBfba ce m ca M3AaBaHKOM Ae/iaTHomhy;
* paAH ocTBapMBarba CBOjnx uM/beBa 

yApywerbe Mo>Ke Aa ce npm<JbyHM paAy 
CBMX MHCTMTyLiHja Hklja A^/iaTHOCT HMje y 
cynpoTHOCTM ca yTBptjeHMM 3aAaunMa M3 OBor 
CiaTyTa.

IV. HJ1AHCTBO, nPABA M 
05ABE3E

H/iaH 7.

O HnaHOBMMa yApy>xehba boam ce eBMAeHUMja.

HnaHOBM yApyw erba MMajy cBoje H/iaHcxe 

jiermHMauHje.

H/iaHOBH yApy>Kerba nnahajy H/iaHapkmy 
HMjM M3HOC yTBpfjyje npeACeAHMlilTBO 
yApy>xerba CBaxor AeueMópa 3a HapeAHy roAMHy.

a) PeflOBHM HJiaHOBM

Crynahbe y H/iaHCTBO yApywehba je cno- 
ÓOAHO M AOÓpOBO/bHO.

H/iaH yApy>xehba MO>Ke 6mtm CBaxo nm ie  
Koje npMXBaia CTaTyT h nom m ue M3jaBy o 
yn/iahberby y yApywerbe xojy Bepncj)MKyje 
npeAceAHMiuTBo yApy>Kerba.

/lnua ca Tepmopnje EBpoperaje flyHaB- 
Knpeiii-Mopmij-TMca, Kao m Apyrnx pemja y 
MHOcrpaHCTBy Mory Aa 6yAy H/iaHOBM yApywerba.



b) Tiszteletbeli tagok
Tiszte letbe li tag lehet minden olyan 

természetes és jogi személy, aki/amely 
kiemelkedő módon hozzájárul az Egyesület 
célkitűzéseinek megvalósításához, s ezért 
elismerésként az Egyesület Közgyűlése 
tiszteletbeli taggá választja.

c) Támogatók és pártoló tagok
Pártoló tag lehet minden olyan természetes 

és jogi személy, aki/amely támogatást nyújt az 
Egyesület működéséhez. A pártoló tagság 
elnyeréséről az Egyesület Elnöksége dönt.

8. s z a k a s z

Az Egyesület tagjának jogai, 
kötelezettségei és felelősségei:

* hogy részt vegyen az Egyesület
munkájában és tevékenységeiben, illetve 
munkájával hozzájáruljon az Egyesület 
céljainak és feladatainak megvalósításához;

* hogy kezdeményezze az egyes kérdések 
megoldását az Egyesületen belül;

* hogy rendszeresen és idejében
tájékoztassák az Egyesület cé lja inak és 
feladatainak teljesítésével kapcsolatos minden 
fontosabb kérdésről, különösen azokról, 
melyek az Egyesület tagjának 
jogérvényesítésére vonatkoznak;

* hogy értesítést és magyarázatot kérjen 
az Egyesület szerveinek munkájára vonatkozó 
egyes kérdésekre;

* hogy rendesen teljesítse tagsági
kötelezettségeit;

* hogy megakadályozza az Egyesület 
tek in té lyé t rom boló je len ségeke t és 
cselekedeteket;

* hogy választásokon jelöljön, válasszon, 
és az Egyesület szerveibe választott legyen;

* hogy eljárást kezdeményezzen az 
Egyesület szervei, a szervek tagjai vagy 
tisztségviselői felelősségének megállapítására;

* hogy felelősségteljesen és lelkiismeretesen 
ellássa az Egyesület által rábízott feladatokat 
és teendőket.

9 . s z a k a s z

Az Egyesületben 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.

6) rionacHH wiaHOBH
n on acH M  H/iaH Mox<e Aa ő y A e  c b 3 ko  

(Jm 3mhko m npaBHO /ínue Kője je Ha M3BaHpe,aaH 
HaHMH AonpMHeo acJ)npMaunjM m aKTHBHocrnMa 
Yflpywehba, a Kao npn3Harbe CKynuiTMHa 
y/jpywehba My flOfle/byje 3Bahbe nonacHor 
H/iaHa.

14) CnoH3opn h /írn ia  0/4 nofípu iKe
noM aw yfiH  H/iaH MO>Ke a  a őyAe c b 3 ko  

4)M3hh ko  m npaBHO JiMue Kője noMawe paA 
YApy>Kehba. OAnyxy o nponnawehby 3a noMa>Kyher 
H/iaHa ao h o cm  ílpeAceAH mlutbo YApywerba.

H/iaH  8.
n p a B a , o ő a B e 3 e  m o a t o b o p h o c t m  

YApy>Kerba cy:
* Aa yHecTByje y paAy m aKTMBHocTMMa 

flpyiuTBa m Aa CBojMM paAOM AonpMHOCM 
ocTBapM Barby un/beBa m 3 aA aiaK a  
flpyujTBa;

* Aa noKpehe nHnuMjaTMBe 3a pemaBarbe 
nojeAMHMX nmanba y YApywerby;

* Aa őyAe peAOBHO m őnaroBpeMeHo 
oőaBeiuTaBaH o cbmm 3HaHajHMM nm ahíM M a  
o c T B a p M B a rb a  u n/b eB a  m 3 a A a ia K a  
YA py> K erba, H a p o n m o  K o ja  cy  o a  
MHTepeca 3a ocTBapMBarbe npaBa H/iaHa 
YApy>Kehba;

* Aa 3axTeBa oőaBeuuTehba m oőjawhberba 
o nojeAMHHM nmahbMMa M3 paAa opraHa  
YApy>Kerba;

* Aa ypeAHO ncnyrbaBa CBoje H/iaHCKe 
oőaBe3e;

* Aa ce cynpocTaBM nojaBaMa m 
n o c T y n u M M a  KOjn L U T e ie  y r n e A y  
YApy> Kehba;

* Aa npeA/iawe KaHAMAaTe Ha M3őope, Aa 
őnpa m őyAe őnpaH y opraHe YApywehba;

* Aa noKpehe MHMUMjaTMBy 3a yTBptjn- 
Barbe OAroBopHOCTM opraHa, H/iaHa opraHa 
min (J)yHKunoHepa y YApywehby;

* Aa OAroBopHO m caBecHO  oőaB/ba 
n o c n o B e  m 3 aA aTK e K ője  My n o B e p n  
Y A p y w e h te .

H iiaH  9.

H/iaHCTBo y YApywerby npecraje:

* caMOBo/bHMM McrynaHDeM;
* MCicrbyHehbeM;
* ryő/berbeM rpatjaHCKkix npaBa;
* axo h a 3 h yMpe, o a h o c h o

* axo H/iaH He n/iaha H/iaHapMHy Bmue oa  
roAMHy AaHa.



Az Elnökség köteles kizárni azt a tagot, 
aki nem tartja tiszteletben az Egyesület 
A lap szabá lyának  rende lkezése it, és 
magatartásával súlyosan veszélyezteti a 
Egyesület tekintélyét és érdekeit.

A kizárásra vonatkozó döntés ellen a tag 
fellebbezhet az Egyesület Közgyűléséhez.

Az Egyesület Közgyűlésének a tag 
kizárásáról szóló döntése végleges.

V) AZ EGYESÜLET BELSŐ 
SZERVEZETE

10. szakasz

Az Egyesület szervei:
* a Közgyűlés,
* az Elnökség és
* a Felügyelő Bizottság.

11. szakasz

Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkezik.

Az Egyesületet az Egyesület elnöke 
képviseli, míg akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettesesek egyike vagy más személy, 
akit az elnök vagy az Elnökség jelöl ki.

12. szakasz

Céljait az Egyesület szervezeti egységei és 
szervei révén valósítja meg az Egyesület tervei 
és programjai alapján.

Céljainak közvetlenebb megvalósítása 
érdekében az Egyesü let a Közgyűlés 
döntésével fiókszervezeteket alakíthat 
tevékenységi területén.

1. Közgyű lés

13. szakasz

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve.

A Közgyűlést az Egyesület tagsági díját 
rendszeresen fizető valamennyi tag képezi.

1 4 .szakasz

Az Egyesület Közgyűlésének hatásköre:
* meghozza az Egyesület Alapszabályát és 

dönt annak módosításáról és kiegészítéséről;
* meghozza az Egyesület más általános 

okiaratait;
* meghozza az Egyesület működési tervét;

npeflceflHmuTBO MMa oőaBe3y Aa MCK/bynn 
H/iaHa Kojn ce He npnflp>KaBa OApeAaőa 
CraTyTa YApywei-ba m ca CBojMM noHawahbeM 
TeuiKO HapyujaBa yrneA m mHTepec 
Yflpywehba.

ílpoTM B o/yiyKe o MCKTbyHerby H/iaH Mowe 
noAHeTM >Ka/iőy CKynumiHM YApywehba.

O A J iyK a  C«ynLUTMHe Y A p y w e rb a  o 
MCK/bynetoy H/iaHa je KOHaHHa.

V. yHyTPAUJhbA 0PrAHM3AUMJA 
flPYLlJTBA

H/iaH 10.
OpraHH YApy>Kehba cy:
* CKymuTMHa,
* npeAceAHMLUTBO M
* HaA3opHm OAÖop.

H/iaH 11.

YApy>Kerbe je  npaBHo nm ie.

YApy>Kehbe npeAcraB/ba m 3acryna npeAoeAHHK 
YApy>Kehba, a y cnyHajy cnpeneHocTM jeAaH oa 
noAnpeAceAHMKa m/im Apyro /ímje Kora OApeAu 
npeAceAHMK ham npeAceAHMLUTBO.

H/iaH 12.

CBoje uMrbeBe YApywei-be ocTBapyje nyieM  
CBojMx opraHM3aL4MOHnx jeAMHMqa m opraHa, 
Ha ocHOBy nnaHOBa m nporpaMa YApywerba.

PaAH HenocpeAHMjer ocTBapMBarba CBojnx 
UMA^eBa YApy>Kehbe 0A<nyK0M CKynuüTHHe 
Mox<e oőpa30BaTM CBoje noApy>KHnue Ha 
TepmopMjM AenoBahba.

1. CKynuuTHHa

H/iaH 13.
CKyniATMHa je  HajBmuM opraH YApyweHba.
CKynuiTMHy HHHe cbm H/iaHOBM YApywehba 

Kojn peAOBHO n/iahajy H/iaHapMHy.

H/iaH 14.

HaAne>KHOCT CKynuiTHHe flpywTBa je:
* ycBaja C ia iy T  YApywehba xao m M3MeHe 

m AonyHe CraTyTa;
* y c B a ja  A p y r e  or nuTe a x i e  

YApy> Kehba;
* AOhocm nnaH m nporpaM paAa YApywehba;



* döntéseket hoz hazai vagy külföldi 
szövetségekbe és más asszociációkba való 
belépésről;

* legalább évente megvitatja a Társaság 
szerveinek jelentéseit;

* megtárgyalja és elfogadja a pénzügyi 
tervet és jelentést;

* megválasztja és felmenti az Elnökséget 
és a Felügyelő Bizottságot;

* dönt az Egyesület helyzetében beálló 
változásokról és annak megszűnéséről;

* meghozza az ügyrendi szabályzatát;
* egyéb teendőket is ellát, valamint dönt 

az Alapszabállyal és az Egyesület általános 
okirataival meghatározott kérdésekben.

15.szakasz

A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli.

A rendes Közgyűlés munkáját üléseken fejti 
ki, melyeket minden évben, március hónapig 
tartanak meg.

Vá lasztás i közgyűlést az Egyesü let 
négyévenként tart.

Rendkívüli Közgyűlés szükség szerint 
hívható össze rendkívüli vagy sürgős döntések 
meghozatala céljából. A rendkívüli Közgyűlés 
hatásköre azonos a rendes Közgyűlés 
hatáskörével.

A Közgyűlést az Egyesület Elnöksége hívja 
össze. Az Elnökség köteles rendkívüli 
Közgyűlést összehívni, amennyiben azt az 
Egyesület tagjainak legalább egyharmada 
(1/3) vagy a Felügyelő Bizottság írásban kéri.

A Közgyű lést a napirend javas la ta  
mellékelésével legalább nyolc (8) nappal a 
megtartás előtt hívják össze.

A Közgyűlés működés- és határozatképes, 
ha azon a tagság teljes létszámának több mint 
fele jelen van.

A Közgyűlés ülését a munkaelnökség 
vezeti.

A Közgyűlés a jelenlevő tagok szavazat- 
többségével hozza meg döntéseit.

A szavazás nyilvános, kézfelemeléssel 
történik, kivéve, ha a Közgyűlés nem dönt 
másképpen.

* ofl/iynyje o yApy>KMBarby y caBe3e 
m flp y re  acouMjapMje y 3eM/bM m y 
M HOCTpa HCTBy;

* pa3Maipa m ycBaja, HajMarbe roAMWhte 
M3BeniTaje opraHa YApywerba;

* pa3MaTpa m ycBaja cfwHaHCMjcKM nnaH m 
M3BewTaj;

* 6 npa m pa3peiuaBa nnaHOBe ílp e A c e f l-  
HMLUTBa m FlaA3opHor oflóopa;

* o/yiynyje o craTycHMM npoMeHaMa m 
npecraHKy pa/ja YApywehba;

* flOHocM nocnoBHMK o cbom  paAy;
* oóaBfba m flpyre noc/ioBe, o a h o ch o  

o/yiynyje o nmarbHMa OApeljeHMM CraTyTOM 
m/im oniUTMM aKTMMa Yflpy>Kehba.

H/13H 15.

CKynuiTviHa Mowe Aa 6yqe pe^OBHa m BaHpeAHa.

PeflOBHa CKynujTMHa paAM Ha ceflHMuaMa 
Koje ce oflp>KaBajy CBaKe Ka/ieHAapcKe rof\me 
A o MapTa Mecepa.

M36opHa CKynujTMHa YApyw erba ce 
0AP>KaBa CBaKe HeTBpie roAMHe.

BaHpeAHa CKynujTMHa ce  ca3MBa no 
noTpeÓM paAM AOHOwerba BaHpeAHMx m 
xmthmx OA/iyKa. BaHpeAHa CKynujTMHa 
MMa MCTa oB/iam herba Kao m peAOBHa 
CKynujTMHa.

CKynujTMHy ca3MBa npeAceAHMUJTBo 
YApy>Kerba. npeAceAHMUJTBo je y o6aBe3M p,a 
ca30Be BaHpeAHy CKynuiTMHy aKO to  nMCMeHMM 
nyTeM 3axTeBa óapeM jeAHa TpehMHa (1/3) 
HnaHOBa YApywepta m/im HaA3opHM OAbop.

CKynujTMHa ce ca3MBa ca npeA/ioroM  
AHeBHor peAa bapeM ocaM (8) Aana npe 
OAP>KaBahba.

CKynujTMHa nyH0Ba>KH0 paAM m OA/iynyje 
aKO ceAHMUM npMcycTByje BMUje oa  no/ioBMHe 
yKynHor 6poja H/iaHOBa.

CeAHMuy CKynujTMHe boam PaAHO 
npeAceAHMUJTBo.

CKynujTMHa OA/iynyje BehMHOM r/iacoBa 
npMcyTHMx H/iaHOBa.

T/iacarbe ce bpujm jaBHO, AH3ahteM 
pyKy, ocmm aKO CKynujTMHa He OATiynyje 
ApyranMje.



Ha a ha tá ro za tképességhez  szükséges  
létszám nincs meg, a Közgyűlés elnöklője az 
ülés kezdetét e lhalaszthatja egy órával, majd 
ezen idő leteltével a Közgyűlés megtartható és 
jogerős döntéseket hozhat, tekintet nélkül a 
je len levő tagok számára.

A  Közgyűlés ü léséről jegyzőkönyvet kell 
vezetni, am it a jegyzőkönyvvezető és a 
Közgyűlés által arra feljogosított két tag hitelesít.

2. Elnökség

16. szakasz

A z E g y e sü le t  E ln ö k sé g e  a K ö zg y ű lé s  
végrehajtó szerve.

Az Elnökség gondot visel:

* az A lapszabályban meghatározott cé lok 
és feladatok teljesítéséről;

* a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról;
* az Egyesület munkájáról a Közgyűlés két 

ülése közötti időszakban.

Az E lnökségnek  tizenhárom  (13) tag ja  
van, ak ike t a Közgyű lés vá laszt meg sa já t 
sora ibó l.

Az Elnökséget négy (4) éves megbízatási 
időre választják. Az Elnökség tagjai többször 
is újraválaszthatók.

Az Elnökség sa já t tagjai közül e lnököt és 
három (3) a le lnököt választ, de szükség sz
erint egyéb tisztségvise lőket is k inevezhet, 
m int például: titkárt, pénztárost stb.

Az E lnökség  ü lé se it  szükség  s ze r in t 
ta rtja  meg.

Az Elnökség működés- és határozatképes, 
ha az ülésen legkevesebb hat (6) elnökségi tag 
van jelen.

Az Elnökség döntéseit egyszerű szavazat- 
többséggel hozza meg.

Az E lnökség ü lé se it az e lnök h ívja össze, 
m egfe le lő  m ódon. Az ü lésrő l jegyzőkönyve t 
k e ll v e z e tn i,  a m it  az e ln ö k  h it e le s í t  és  
a je g y z ő k ö n y v v e z e tő  ír a lá . A z  E ln ö k sé g  
ü lé s e i r ő l  k é s z ü l t  j e g y z ő k ö n y v e k  
ny ilvánosak , az Egyesü le t székhe lyén  ő rz ik  
őke t és m inden  é rd ek lődő  szám ára  
hozzá fé rhetők .

y  cnyMajy HeflocraTKa KBopyMa npeAce^a- 
BajyhM PaAHor npeAceAHmuTBa Mowe noneTaK 
paAa CKynujTMHe Aa o a/io>kh 3a caT BpeMeHa 
h H3 K0 H MCTeKa Tor BpeMeHa CKynum iH a  
Mowe Aa ce o a p >kh h nyH0 Ba>KH0  Aa OA/iynyje 
6 e3 oő3npa Ha 6 poj npncyTHHx H/iaHOBa.

Ha ceAHMUM CKynuiTMHe ce boám 3anncHMK 
Kojn ce OBepaBa oa crpaHe 3anncHMHapa h ABa 
H/iaHa Kojn Ao6njajy OB/iawhehbe oa CKynLUTHHe.

2. npefícefíHH iiiTBO

H/13H 16.

n peAceAHm lutbo YApy>Kehba je  h3bp luhh 
opraH CKymuTMHe.

n peAceAH hlutbo  b o a h  őpnry o:

* ocTBapHBarby un/beBa h 3a A a iaK a  
yTBpljeHMX CraTyTOM;

* M3BpLuerby oA/iyKa CKynLUTHHe;
* paAy YAPy>Kerba y nepnoAy n3 Mefjy f\se  

CKynLUTHHe.

n peAceAH HLUTBO HMa TpHHaecT (13) 
H/iaHOBa Kője 6 npa CKymuTHHa H3 peAa 
H/iaHOBa YApy>Kerba.

npeAceAHHLUTBO ce 6 npa Ha MaHAaTHH nepnoA 
oa neTHpH (4 ) roAHHe. M/iaHOBH npeAceA- 
HHiuTBa Mory 6hth BHiue nyTa noHOBHO önpaHH.

n peAceAH h lu tbo H3 CBojHX peAOBa 6 npa 
npeAceAHhKa h Tpn (3) noAnpeAceAHhKa 
Í1 peAceAHHLUTBa, a no noTpeőn HMeHyje h 
ceKpeTapa, 6 /iarajHHKa hta.

npeAceAHHLUTBO CBoje ceAHHqe OAP>KaBa 
no noTpeőn.

npeAceAHHLUTBO nyHOBa>KHO paAH n 
OAnynyje aKO ccah huh  npncycTByje HajMa^e 
luecT (6) H/iaHOBa n peAceAH HLUTBa.

npeAceAHHLUTBO CBoje OA/iyKe aohoch  
npocroM BehHHOM r/iacoBa.

CeAHHuy n peAceAH HLUTBa ca3HBa 
npeAceAHHK h to  Ha npnroAaH HaHHH. Ha 
ceAHHMH ce boah 3anncHHK, Kojn ce OBepaBa 
oa CTpaHe npeAceAHHKa h noTnncyje ra 
3anncHHHap. 3anncHHUH ca ceAHHua 
n peAceAH HLUTBa cy jaBHH, nyBajy ce y 
ceAHLUTy YApy>Kerba h Mory 6hth npHcrynaHHH 
CBHM 3aHHTepeCOBaHHMa.



Az Elnökség gondoskodik a Közgyűlés 
döntéseinek végrehajtásáról, előkészíti az 
Egyesület éves tervjavaslatát, az Egyesület 
éves jelentésének javaslatát, kidolgozza az 
Egyesület pénzügyi tervének következő 
évre vonatkozó javaslatát, mely okiratokat 
az Egyesület Közgyűlése elé terjeszt 
megvitatásra. Javaslatot terjeszt elő az 
Alapszabály módosítására és kiegészítésére, 
és a Közgyűlés elő terjeszti elfogadásra az 
Egyesület éves zárszámadását.

17.szakasz
Az Elnökség joga és kötelezettsége, hogy 

a jelen Alapszabállyal előírt feladatok mellett 
elvégezze a következőket is:

* megszervezze az Egyesület rendszeres 
tevékenységét;

* megbízza az Egyesület egyes tagjait, a 
tagok csoportját vagy az Egyesületen kívüli 
más személyeket bizonyos feladatok 
elvégzésével;

* az Egyesület pénzügyi tervével összhangban 
pénzügyi döntéseket hozzon;

* döntsön az Alapszabály módosítására és 
kiegészítésére benyújtott kezdeményezésekről,

* döntsön a rendes vagy rendkívüli 
Közgyűlés összehívását illetően;

* döntsön az Egyesület anyagi eszközeinek 
használásáról;

* munkatestületeket nevezzen ki állandó 
vagy ideiglenes feladatok ellátására;

* képviselőket válasszon soraiból az 
Egyesület képviseletére;

* kijelölje a képviseleti joggal rendelkező 
és a pénzügyi dokumentumok aláírására jogosult 
személyeket;

* döntéseket hozzon munkaviszonnyal, 
tiszte le td íjakka l és más térítésekke l 
kapcsolatban;

* döntsön a tagsági díj összegéről;
* egyéb, az Alapszabályban nem említett 

feladatokat is ellásson.

18.szakasz

Az E lnökség döntése joge rős , ha 
döntéshozatalkor a tagoknak több mint a fele 
jelen van, és ha a jelenlevőknek több mint a 
fele a javaslat mellett szavazott.

npeflceflHMiiiTBo ce cra p a  o cnpoBofjenby 
Ofl/iyKa CKym iiTM H e, npnnpeN ia npe/j/ior 
roflULUhter nnaH a Y flp yw ehba , np efl/ io r  
ro A M L u rb e r M3 B e w T a j a  YApy>»<ehba, 
M3 p afjy je  np eA /io r cf)MHaHCMjcKor n/iaHa 
Y A p y w e rb a  3 a H a p e A H y  ro A M H y  K ő je  
A O K y M e m e  y n y h y je  Ha p a 3 M a ip a rb e  
CKynwTMHM YApy>Kehba. npeA/iawe M3 - 
MeHe m A o n y H e  C ra T y T a . f lp e A A a w e  
CKyniuTMHM paAM y c B a ja rb a  roAM w rtM  
3aBpniHM panyH YApywei-ba.

H/iaH  17.

ílpaBa m oőaBe3e npeAceAHmiiTBa cy Aa 
nopeA 3aAaTaKa yTBpfjeHMx obmm CiaiyTOM  
M3BpiuaBa m cneAehe:

* opraHM3yje peAOBHe aKTMBHOCTM 
YApywerba;

* OBJiawbyje nnaHa mám rpyny H/iaHOBa 
YApy>Kerba mám nax amaa Koja h Mcy 
H/iaHOBM YApy>Kerba 3a n3BpujaBahbe hckmx 
3aAaiaKa;

* aohocm (j)HHaHcnjcKe OAAyxe y cxnaAy ca 
cj3MHaHcnjcKOM n/iaHOM YApy>Kehba;

* AOHOCM OA/iyKy O MHMUMjaTMBM M3MeH3 M 
AonyHa CraTyTa;

* aohocm OA/iyKy 0 ca3MBaH>y peAOBHe mám 
BaHpeAHe CKyniuTMHe;

* aohocm OAAyxy 0 ynoTpeőM cpeAcraBa  
YApy^ehta;

* MMeHyje paAHa Tena ca craAHMM mám 
npMBpeMeHMM 3aAauMMa;

* ŐMpa npeAcraBHMKe YApywerba M3 
cBojMx peAOBa;

* OApef)yje AMqa ca npaBOM 3acTynahba 
m ca npaBOM nomMCMBahba (})MHaHCMjcKMX 
AOKyMeHaTa;

* a o h o cm  O AAyK y y B e 3 m p a A H o r  
OAHOca, 0 xoHopapHOM paAy m 0 cbmm 
HaKHaAaMa;

* OAnynyje 0 bmcmhm nnaHapMHe;
* oőaB/ba m Apyre nocnoBe KojM HMcy 

yTBpfjeHM CTaiyTOM.

H/iaH  18 .

OAAyxa npeAceAHMiiiTBa je npaBOBa>KHa 
axo je BMiiie oa nonoBMHe HAaHOBa npMcyTHO 
m axo je BMiiie oa nonoBMHe npMcyTHMx ca- 
rAacHO rnacano.



4. Felügyelő Bizottság

19 .szakasz

A Felügyelő Bizottság tagjait az Egyesület 
Közgyűlése választja meg.

A Felügyelő Bizottság elnökből és két (2) 
tagból áll.

A Felügyelő Bizottság elnökének és 
tagjainak megbízatása négy (4) évre szól, és 
többször is újraválaszthatók.

A Felügyelő Bizottság feladata:
* végzi az Egyesület teljes anyagi, pénzügyi 

gazdálkodásának áttekintését és ellenőrzését;
* megállapítja, hogy rendszeresen vezetik-e 

az üzleti könyveket, illetve a könyvelést az 
előírásoknak megfelelően végzik-e;

* teljes körű betekintést biztosít az 
Egyesület jogérvényesítését és anyagi-pénzügyi 
kötelezettségeinek teljesítését illetően;

* ellenőrzi az Egyesület működésének 
törvényességét az Alapszabály, illetve egyéb 
á lta lános ok ira tok  végrehajtásakor és 
alkalmazásakor, emellett

* ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség 
egyedi okiratainak végrehajtását az Egyesület 
anyagi-pénzügyi gazdálkodása terén.

A Felügyelő Bizottság évente egyszer 
kötelezően összeül.

A Felügyelő Bizottság döntéseit tagjai teljes 
létszámának szavazattöbbségével hozza meg.

Ha szabálytalanságot észlel a működésben, 
a Felügyelő Bizottság arról -  a tudomásszerzés 
időpontjától számított nyolc (8) napon belül -  
értesíti az Elnökséget.

A Felügyelő Bizottság munkájáért a 
Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

A Felügyelő Bizottság vizsgálatainak 
eredményéről és munkájáról köteles értesíteni 
a Közgyűlést és az Elnökséget.

Az Elnökség megvitatja a Felügyelő 
Bizottságtól kapott információkat és jelentéseket, 
és köteles azokról állást foglaln i, illetve 
intézkedni azoknak a hiányosságoknak a 
kiküszöbölésére, amelyekre a Felügyelő 
Bizottság rámutatott. Álláspontjáról és az általa 
foganatosított intézkedésekről az Elnökség 
értesíti a Közgyűlést és a Felügyelő Bizottságot.

4. Hafí3opHH oaöop 

H/iaH  19.

H/iaHOBe Ha/j3opHor o/jőopa 6npa 
CKyniuTMHa YApywerba.

HaA3opHM oaöop MMHe: npeAceAHMK m ABa 
(2) MnaHa.

MaHAaT npeAceAHMKa m H/iaHOBa HaA3op- 
Hor oAŐopa Tpaje neTMpu (4) roAMHe m Bmue 
ny ia  Mory 6 mtm noHOBO 6npaHM.

3aAaiaK HaA3opHor OAÖopa je Aa:
* Bpujn nperneA m Kompo/iy qenoKynHor Maie- 

pujanHo-cjMHaHCujcKor nocnoBarba YApywehba;
* yTBpfjyje Aa /in ce noc/iOBHe Khfcnre boag 

ypeAHO, oah ocho  KhbMroBOACTBeHe McnpaBe 
cacTaB/bajy y cicnaAy ca nponncnMa;

* o6e36ef)yje nomyH yBMA y ocTBapuBarbe 
npaBa m M3BpujaBahbe MarepMja/iHO-cjDMHaH- 
cnjcKkix oőaBe3a YApy>Kei-ba;

* B p LLI M KOHTpO/iy 33 KO H MTOCTM 
paAa YApy>Kerba 3a n3BpujaBarbe m 
cnpoBofjehbe CTaTyTa m apyrwx onurm x 
aKaTa, Kao m

* BpiuM KOhrrpo/iy M3BpmaBahba nojeAUHaHHux 
axaia CKyniiiTMHe m 11 peAceAH MLUTBa y o6/iacrn 
MaiepMjanHO-c})HHaHaijcKor nocnoBai-ba YApywet-ba.

HaA3opHM o aöop  roAMiuhbe jeAaH nyT 06a- 
Be3HO 3aceAa.

HaA30pHM OAŐOp OAnyKe AOHOCM BeflMHOM 
yKynHor őpoja H/iaHOBa.

Y oiynajy Aa ycraHOBM HenpaBM/iHOCTM y 
paAy, HaA3opHM oaöop M3BeiuTaBa üpeAceA- 
hmujtbo o TOMe y poKy oa ocaM (8) AaHa oa 
AaHa ca3Harba.

HaA3opHM oaöop 3a CBOj paA OAroBapa 
CKynLUTMHM.

HaA30pHM OAÖOP 0 CBOjMM Ha/ia3MMa M 0
cbom paAy oöaBeujTaBa npeAceAHmuTBO, o a
hocho CKynujTMHy.

npeAceAHmllitbo pa3Maipa MHc^opMauMje 
m M3BemTaje Kője Ao6nja oa HaA3opHor oa- 
6opa m Ay>KHO je Aa no n>ma 3ay3Me OApefjeH 
craB m npeAy3MMa Mepe Ha OTK/ianbahby He- 
npaBM/iHOCTM Ha Kője je yxa3ao HaA3opHM 
OAőop. 0  craBOBHMa m MepaMa Kője je npeA- 
y3e/io npeAceAHmllitbo oőaBewTaBa HaA- 
30PHM OAÖOP M CKyniilTMHy.



A Felügyelő Bizottságnak jogában áll 
szükség szerint összehívni az Egyesület 
Közgyűlését, különösen abban az esetben, ha 
az erre irányuló kezdeményezését az 
Egyesület Elnöksége elutasítja.

VI) AZ EGYESÜLET TAGJAINAK 
TÁJÉKOZTATÁSA

20. szakasz

Az Egyesület működése nyilvános.

Az Egyesület Elnöksége gondoskodik a 
tagok és a nyilvánosság tájékoztatásáról az 
egyesület munkájával és tevékenységével 
kapcsolatban, a következő módon:

* közvetlenül;
* írásos anyagok révén;
* nyilvános közlemények útján;
* az internet vagy más média segítségével stb.

VII) A TÁRSASÁG VAGYONA

21. szakasz

Az Egyesület rendelkezhet vagyonnal, amit 
ingóságok és ingatlanok feletti tulajdonjog, 
pénzeszközök és egyéb jogok képezhetnek.

Az Egyesület bevételei:
* tagsági díjak;
* önkéntes adományok, ajándékok és 

hasonlók;
* állami szervek, valamint hazai és 

külföldi alapítványok pályázatain elnyert 
támogatások,

* egyéb bevételi források a törvényekkel 
összhangban.

22. szakasz

Az Egyesület a pénzeszközeit az Elnökség 
által kiválasztott ügyviteli banknál nyitott 
folyószámlán tartja.

Az Egyesület rendelkezhet devizaszámlával 
az Elnökség által kiválasztott ügyviteli 
banknál.

Az Egyesület pénzeszközeinek kezeléséért 
a pénzügyi okmányok aláírására jogosult 
személyek tartoznak felelősséggel.

Hafl3opHM oflő op  nMa npaBO f\a no 
noTpeőn ca30Be BaHpeAHy CKymuTMHy 
yflpywehba, HapoMmo y c/iynajy aKO TaKBy 
HberoBy MHMMujaTMBy npeflceflHMLUTBO 
Yflpywehba oflőnja.

VI. OBABELUTABAKbE HJ1AHOBA 
YflPy>KEH>A

M/iaH 20.

Pafl Yflpywehba je jaBaH.

npeflceflHMiiiTBO Yapywehba ce crapa o 
M3BewTaBaK>y H/iaHOBa m jaBHOctm o pafly Kao 
m aKTMBHOCTMMa YApywerba Ha noroflaH
H3HMH M TO:

* HenocpeAHo;
* Kpo3 nMcaHe MaTepnja/ie;
* nyreM caonLUTehba 3a jaBHOcr;
* nyreM MHTepHeia kinn Apyrkix MeflMja mta.

VII. MMOBMHA YflPy>KEHbA

H/iaH 21.

YApy>Kerbe MO>Ke Aa MMa MMOBMHy Kojy HMHe 
npaBO CBojMHe Ha noKpeTHMM m HenoKpeTHMM 
CTBapkiMa, HOBHaHa cpeAcrBa m Apyra npaBa.

npMxoAH YAPywerba cy:

* H/iaHapMHe;
* AOŐpoBO/bHM npnno3M, noicnoHM M 

C/IMHHO;
* AOHauMje AOőkijeHe Ha KOHKypckiMa 

AP>KaBHkix opraHa, AOMahkix m MHOcrpaHMX 
c})OHAauMja m

* Apyrki M3Bopn npkixoAa y CK/iaAy ca
3aKOHOM.

H/iaH 22.

YApy>xehbe CBoja HOBnaHa cpeACTBa nyBa Ha 
TeKyheM AnnapcKOM panyHy koa OHe nocnoBHe 
őaHKe Kojy oApetjyje npeAceAHmuTBO.

YApy>xehbe MO>Ke Aa MMa m f\ebm3hm 
panyH koa OHe noc/ioBHe őaHKe Kője oApefjyje 
npeAceAHmuTBO.

3a pyKOBaKte HOBnaHMM cpeACTBMMa 
YApy>xehba OAroBapajy /inua OB/iamheHa 3a 
nomMCHBahte cf)MHaHcnjcKMx AOKyMeHaTa.



VIII) DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK
23 .szakasz

Az Eg ye sü le t cé lja in a k  és fe la d a ta in a k  
t e l j e s í t é s é b e n ,  m ű k ö d é s i t e r v é n e k  
megvalósításában elért kiváló eredmények, az 
Egyesület m űködésének fe jlesztéséhez való 
h o z z á já ru lá s ,  v a la m in t  m ás k ie m e lk e d ő  
eredm ények e lism eréseként e lism erések és 
díjak adományozhatok.

A d íjak és e lism erések az e lism erések és 
d íja k  o d a ít é lé s é n e k  k r ité r iu m a iró l és 
m ódjáró l szó ló  szabá lyzatnak m egfe le lően 
adományozhatok, am it a Közgyűlés hoz meg.

Az e lism erések és d íjak adom ányozásáról 
az Elnökség dönt.

IX) AZ ALAPSZABÁLY ELFOGADÁSA, 
ANNAK MÓDOSÍTÁSA
ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

24. szakasz
Az A lapszabá lyt az Egyesület Közgyűlése 

fogadja el kétharm ados (2/3) többséggel. 
Ugyanilyen módon lehetséges az A lapszabály 
módosítása és kiegészítése is.

Az A lapszabá ly  m ódosítását vagy 
kiegészítését kezdeményezhetik:

* a Közgyűlés,
* az Elnökség,
* a Felügyelő Bizottság, vagy
* a tagság teljes létszámának egyharmada (1/3).
A kezdeményezést írásban kell benyújtani,

szabály szerint az Egyesület Elnökségének.

Az Eg ye sü le t E lnöksége  v ég le g e s ít i az 
Alapszabály, illetve az alapszabály-m ódosítás 
vagy -kiegészítés javaslatát, és azt a Közgyűlés 
elé terjeszti m egvitatásra. A vég legesített 
javaslatot el kell ju ttatn i a tagoknak, a 
Közgyűlés meghívójával együtt.

X) AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
25. szakasz

Az Egyesület a Közgyűlés döntésével 
szün te th e tő  m eg az Eg ye sü le t cé lja in a k  
m egvalósításához szükséges fe ltéte lek 
m egszűnése m iatt, illetve más, a törvénnyel 
előírt esetekben.

Az Egyesület m egszűnése esetén annak 
teljes vagyona Szabadka város Történelm i 
Levéltárát illeti meg.

VIII. HArPAflE M nPM3HAFbA
H/iaH 23.

3a npn3HaBarbe nocrnrHyTMX M3y3eTHMx 
pe3y/iTaTa  3a ocTBapuBanbe uM/beBa m 
3aflaTaKa, peajin3aunjM  nporpaM a pafla, 
3KTMBHOCTM YApyw ehta, 3a AonpuHOc Ha 
yHanpel)eHby pa/ja h pa3Boj YApywerba, xao 
m 3a A p y re  ne*raKHyie pe3y/iTaTe Mory ce 
AOfle/bMBaTM HarpaAe h npn3Hahba.

H a rp a A e  m npMHarba A O A e /b y jy  ce  
carmacHO ripaBMJiHMKy o KpMTepMjyMMMa m 
HaHMHy AOAe/bMBahba npn3Harba n HarpaAa 
KOjM AOHOCM CKynLUTMHa.

0  AOAe/iM HarpaAa m npn3Hai~ba OA/iynyje 
f i peACeAH M UJTBO.

IX. AOHOLUEHdE CTATYTA, 
M3MEHA M flOriYHA  
MCTOT

H/iaH 24.
CraTyT ycBaja CKynuiTMHa YApywei-ba Ha 

CBOjoj CeAHMUM ABOTpehMHCKOM (2/3) BehklHOM. 
Ha mctm HaHMH ce ycBaja m M3MeHa, oahocho  
AonyHa CTaTyra.

l/lHHUMjaTMBy 3a n3MeHy n/in AonyHy 
CraTyTa Mory noKpeHyTM:

* CKynLUTMHa;
* n peAceAH m ujtbo;
* HaA30pHM OAÖOp MJ1M
* TpefiMHa (1/3) oa yKynHor öpoja H/iaHOBa.
1/lHMLiMjaTMBa ce noA H ece no npaBM/iy 

nMCMeHMM nyTeM ílpeAceAHMLUTBy YApywerba.

n peAceAH m ujtbo YApy>xehba yTBpfjyje 
npeAnor CTaTyTa m/im npeA/ior 3a M3MeHy m 
AonyHy CTaTyTa YApy>Kett>a m y n y f iy je  Ha 
pa3MaTpaH^e CKynwTMHM. YTBpfjeHM npeA-nor 
ce AOcraBfba H/iaHOBMMa y3 no3MB 3a ceAHMLiy 
CxynujTMHe.

X. nPECTAHAK PAflA YflPYJKEKbA

H/iaH 25.
YApy>Kerbe npecTaje ca paAOM OAnyKOM 

CKynujTMHe, no npecTaHKy ycnoBa  3a 
ocTBapM Barbe MM/beBa YApy^eH^a, xao m 
y APyrM M  cnyna jeBM M a npeABMÍjeHMM 
33KOHOM.

npecraHKOM paf\a YApywerba hberoBa ue- 
noKynHa MMOBMHa npMnamfie McropMjcKOM 
apxMBy rpaAa CyőoTMue.



XI) ÁTMENETI ES
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

26. szakasz

Jelen Alapszabály rendelkezéseinek 
értelmezése az Egyesület Közgyűlésének 
hatáskörébe tartozik.

27. szakasz

Minden egyes kérdésben, amelyet jelen 
Alapszabállyal nincsenek rendezve, közvetlenül 
kell alkalmazni Az egyesületekről szóló törvényt.

28. szakasz

Jelen Alapszabály az elfogadásának napján 
lép hatályba, és az Egyesület Az Egyesületek 
Nyilvántartásába történő bejegyzésének 
napjától alkalmazandó.

Nagy Tibor
a Rendkívüli Közgyűlés 

Elnöklője

XI. nPEJlA3HE M 3ABPLUHE 
O APEflBE

H/iaH 26.

T y M a n e h b e  O A p e a a ő a  o b o t  C T a i y T a  
cna/ja y H a a j i g > k h o c t  CKy n l ut m He  

YApy>Kehba.

H/iaH  27.

Ha CBa nmarba Koja HMcy pery/íMcaHa 
obmm craiyTOM HenocpeAHO he ce npMMerbM- 
BaTM oApeAöe 3aKOHa o yApywei-bMMa.

H/iaH 28.

O B a j  C T a T y T  CTyna  Ha C H a ry  
Aa h ó m  y c B a j a r t a ,  a npMMerbMBahe ce  
AaHOM y n i i c a  YApyw ehba y PerM CTap  
yApy>Kerba.

Nagy Tibor (Hal), Tn6op)
n p e A ce A aB a jy f iM  

Ha B aH peA H o j CKynuiTKHM





Madaras község történetéhez (részletek)
Madaras község 1570. évi lakosai és befolyt adói

MADARAS falu, a nevezetthez tartozik, azonos a Bácsalmástól DNy-ra fekvő mai 
Madaras községgel (Szeged városához). A tímár defter szerint szultáni hász-birtok volt.

Vince Petko primikür, fia Diragisa [Dragisa], Radul Petre, fia Ilija, Vük Radul, fia 
Vujin, Radivoj Szubota, Ilija Rado, fia Filip, Vidacs Novak, fia Radoszav, testvére 
Radovan, Mladen Radul, Jovan Radoje, Vucsihna Petre, Vujics Vukman, fia Gyura, Nikola 
Dragity, Vukaszin Vujin, Milos Szubota, Nikola Vuksa, Diragojlo Nikola, fia Vük, Diragojlo 
Pavle, Rajak Doslac, Vukoj Radul (az 1578. évi összeírásban: Vukovoj Radul), testvére 
Vukman, Petko Vujin, Isztojan Herak, Ilija Radul, Ratko Rajin, fia Males, Hornak Petre, 
Ognan Jovan, fia Lazar, Vük Vesalin, Pop Radiszav, Rodoje Dobor felmentett, Vukoje 
Jovan, Radul Petre, Ilija Doslac, Radoszav Vucsihna, Vujics Szelak, Bikola Doslac, Zsivko 
Radul, Radoszav Litvanov, Rajak Dúsak, Radul Marko, Vukdirag Vuksa, Vukoszav Vujics, 
Ivlatko Botits, Gyura Doslac, Jovan Nikola, Vucsihna Beritity.

A családok száma: 44.
A jövedelem 13 500 búzatized 300 kile 4200
kapuk száma 42 2100 juhadó 1340
kevert tized 220 kile 1760 káposzta- és kendertized 16
méhkastized 50 bosztán-kertadó 84
vörös- és fokhagymatized 12 sertésadó 120
tűzifa- és szénadó 2100 esetleges büntetéspénz,
legelőadó 400 menyasszonyadó és hordóadó 1320

KUNBAJA puszta, lakatlan, nevezetthez tartozik. Madaras falu lakosai szántják- 
vetik, a tizedet a földesúrnak fizetik. Azonos a Madaras község K-i szomszédságában 
fekvő mai Kunbaja faluval. A tímár-defter szerint Haszán bin Mehmed évi 7597 akcse 
jövedelmű tímár-birtokához tartozott.

A jövedelem: 282
Búzatized 12 kile 168 kevert tized 40
Széntized és legelőadó 74
A hosszú háború borzalmai után a XVII. század viszonylag békésebb évtizedei 

Bács és Bodrog megyék területén nem eredményeztek jelentősebb gyarapodást sem 
a lakosság, sem pedig a települések számát illetően. A felszabadító háborúk során, 
amikor ismételten tatár egységek és kuruc csapatok versenyt pusztítottak a török 
martalócokkal, csaknem lakatlanná és teljesen elvadulttá vált ez a táj is.

Talán különösebb túlzás nélkül megfogalmazhatjuk, hogy ennek a területnek nem 
is másfél, hanem két, két és fél évszázadon átnyúló, csaknem folyamatos háborús 
állapot jutott keserves osztályrészéül. Mindez azzal járt, hogy a török kiűzése után a 
magyar népesség az ország déli részéről csaknem teljesen eltűnt, nagyrészt kipusztult, 
a szerencsésebbek pedig elmenekültek. Még a XV. század derekán is népes és virágzó,



csaknem teljesen magyar lakta Szerémség és Bácska területéről, a Duna, kisebb részben 
a Száva és Dráva vonalától 100-150 kilométerrel északabbra tolódott a magyar lakta 
területek határa. Pécs, Szekszárd, Tolna, Kalocsa, Halas, Szeged, Csanád és Arad által 
jelölhető vonaltól délre, tehát ezen belül Bács és Bodrog megyék egész területét is 
beleértve, gyakorlatilag nem számolhatunk magyar lakossággal. (Gyalai 1989)

A karlócai béke (1699) alapján Magyarország csaknem egésze felszabadult a török 
fennhatóság alól, csak a Temesköz maradt török kézen. A pozsarováci béke (1718) 
megkötésekor pedig már nemcsak az összes magyar terület mentesült a hódoltságtól, 
hanem a Habsburg-birodalom újabb területekkel is növekedett a Balkán északi részén. 
A déli határokat hosszabb időszakra azután a belgrádi béke (1740) jelölte ki. Mégis a 
központi hatalmi szervek a török birodalom közelségére hivatkozva a felszabadult 
területek jelentős hányadát nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem ezek 
közvetlenül Bécstől függően külön katonai irányítás alatt maradtak még hosszú időn 
át. A Dráván túli részeken, a Duna-Tisza közének déli felén, az egész Bács és Bodrog 
vármegyében és a Marostól délre fekvő területeken ténylegesen katonai igazgatás 
érvényesült. Érthető, hogy a magyar rendek nem voltak hajlandók ebbe az állapotba 
belenyugodni. Az egyes országgyűléseken ismételten szorgalmazták az egykori megyék 
visszaállítását és azokon a polgári közigazgatás biztosítását.

Bács-Bodrog vármegye címere

fiú rs -B tu lro g  rúrm egye 1 6 9 9

(Szluha M.:Bács-Bodrog vármegye nemes családjai, Heraldika 2002) 
Tekintettel arra, hogy a délvidéken a magyar nemesség szinte teljesen kipusztult, 

sem a hagyományok felélesztésére, sem a pontos igények megfogalmazására nem 
kerülhetett sor. Mégis a visszafoglalt területeken már 1699. december 2-án kinevezte 
az uralkodó gróf Thurnon János Henrik császári kamarást és tanácsost Bodrog vármegye 
főispánjává. Bács és Bodrog vármegyék viszont eleve csonkított hatáskörrel 
működhettek volna, mivel a császári udvari haditanács az ott élő szerbek kiváltságait 
nem kívánták csorbítani. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a szerbek a vármegye 
területén élnek ugyan, de nem tartoznak a vármegye fennhatósága alá. Részben ez a 
felemás állapot, részben az a tény, hogy Bodrog megyének volt főispánja, de nem volt 
meghatározott, kijelölt területe, a következő évtizedekben több igen súlyos incidens 
kiindulópontja lett. (A két vármegye egyesítése érdekében különösen az 1703., az 1712., 
az 1723. és az 1728. évi országgyűléseken voltak igen aktívak a rendek. (A szerk.).



A Rákóczi szabadságharc alatti kölcsönös kegyetlenkedések nem használtak a 
szerb-magyar megbékélésnek. így a szerbeknek hálával tartozó udvar csak az 1715. 
évi országgyűlésen volt hajlandó érdemben foglalkozni Bodrog vármegye ügyével, ahol 
Nádasdy Pál személyében nemcsak újabb főispánt neveztek ki élére, hanem új pecsét
címert is adományozott az uralkodó. (Dudás 1896). Tehát ismét megválasztották mind
két megye tiszti karát, de a Bácskaként jelölt egykori terület kettéválasztására tett 
kísérletek nem jártak sikerrel, mert nem álltak rendelkezésre hiteles adatok arra 
vonatkozóan, mely települések tartoztak hajdan az egyes megyékhez. Előbb 1717-ben, 
észak-dél irányban kívánták megvonni közöttük a határt. Ennek értelmében a keleti 
részen Ópalánka, Obrovác, Kucora, Kiskér, Szabadka helységekkel Bodrog, a nyugati 
részen pedig Baja, Zombor, Tovarisova Bács megyéhez tartozott volna.

Ez a megosztás azonban ellentétes lett volna a hódoltság előtti állapotokkal, ezért 
Bács megye ebbe nem egyezett bele...

A hódoltság előtti Bács és Bodrog megyék tényleges fekvését, határait illetően 
-  mivel kb. két évszázadon át nevük, településeik és tisztségviselőik a magyar 
nyilvántartásban nem szerepeltek -  teljes volt a bizonytalanság. Állítólag az 1729-es 
országgyűlésen Bodrog vármegye annyira ismeretlen volt, hogy követét egy gúnyverssel 
tréfálták meg:

„Nem székhely, hite ismeretlen, vajon van-e?
Nincsenek bűnei. Ki ez a küldött?"

II. József 1785-ben meghozott közigazgatási reformja, amely megszüntette mind 
a vármegyék, mind a szabad királyi városok tényleges működését, átmenetileg 
megszüntette a két megye acsarkodását...

AZ 1787. ÉVI BETELEPÍTÉSTŐL A PARASZTFELKELÉSEKIG
A Latinovits testvérek szerződést kötöttek Szalay István ügynökkel, aki kötelezte 

magát, hogy Madaras praediumba megfelelő számú telepest hoz, kiosztja a 
jövevényeknek a telkeket és a munkát még ebben az évben befejezi. A telepítés lázas 
ütemben folyt. A Szalay Istvánnal kötött szerződés után alig egy hónappal (1787 
júliusában) már „recenter impopulatum predium"-nak, azaz újonnan benépesített 
falunak nevezik az okmányok Madarast.

A község pecsétjének címerében egy túzok áll, csőrében búzakalászt tart. Körirata:
„Sigillum possessionis Madarass. 1787." („Madaras 

H  \  község pecsétje. 1787.") A szám a telepítés évét
'v jelenti. Iványi (1889) a madarat lúdnak vagy

hattyúnak véli. A búzakalász esetleg nád is lehet. 
A Bács-Kiskun megyei Levéltárban, 2007-ben egy 
eredeti, dr. Horváth Zoltán által egy bácsalmási ok
mányon megtalált körpecsét ez utóbbit 
valószínűsíti. E pecséten ugyanis egyértelműen 
hattyú található, a csőrében pedig gyékény, azaz 
buzogány látható, amely könnyedén köthető a 
Priszpa-tó akkori, sőt a mai madár- és 
növényvilágához. A későbbi értelmezés szerint 
-  tekintettel arra, hogy Madaras környékén



valóban létezett túzok (Otis tarda) illetve reznektúzok (Otis tetrax) is így a pecsét 
értelmezése eszerint is módosulhatott. (Horváth Z. -  Horváth H.-Nothof É. 2008).

(...)
A korabeli egyházi anyakönyvek szerint -  1789-ben -  a németek mintegy 15%-os 

arányban éltek Madarason, amelynek ellentmond a kalocsai káptalanhoz 1792-ben írt 
levél. E szerint Madaras lélekszánna: 2169 fő. Ebből: 1308 német (60,3%), akik 
Nádudvarról és Hajósról települtek ide, 228 fő (10,5%) tót, ők Nyitra és Pest megyéből 
érkeztek; s mert sem a németek, sem a tótok nem beszélték a magyar nyelvet, ezért 
kérték, hogy olyan papot helyezzenek ide, aki németül és szlovákul is tud prédikálni. 
(Szénásiné Harton E. 2007.) Az iskolában is csak magyar nyelven tanítottak. Kérésüket 
nem teljesítették, ezért a németek és a tótok nagy része elköltözött, akik itt maradtak, 
elmagyarosodtak. Jól példázzák ezt Kőhegyi (1998) vizsgálatai is. Az ő általa vizsgált 
időszakban (1787-1810) például a Maiinka névnek van a legtöbb, összesen 18 
változata. Tizenhat variánsa van a Herbák, a Magocs, a Schmidtés a Szvoreny névnek. 
A Kovács 15, a Hoffgesan 14, a Petroczyés Rész 12 alakban szerepel. Sok nevet írtak 
10-11 változatban. Mondhatni, nincs olyan név, amely csak egyféleképpen kerülne 
lejegyzésre. A sok helyről érkezett, más-más nyelvet beszélő madarasiak nem értették 
tisztán, pontosan egymás idegen hangzású nevét. Nyilván a kiejtés is sok nehézséget 
okozott. A plébános pedig úgy írta, ahogyan bemondták, vagy ahogyan hallani vélte a 
neveket. Ez a környező falvakban ill. városokban (Katymár, Bácsbokod, Bácsalmás, stb.) 
is így van és nem jelent semmi különöset. Van azonban egy olyan jelenség, amely 
szokatlan, sőt meghökkentő. A plébános „önkényes" névmagyarosítása, aki lefordította 
a német és szláv neveket, vagy hasonló hangzású magyar neveket adott nekik. Kőhegyi 
(1998) az általa átnézett anyakönyvekben például a következő „párosításokat" találta:

Valent=Bálint, Bajer=Bajor, Blasko=Balázs, Bera=Hajnal, Flack=Birkás, 
Bogalák=Varga, Bozsenyák=Bosnyák, Cselanszky=Csermák, Hornyák=Csintalan, 
Czemet=Czímer, Rehák=Deák, Dobroveczky=Dobos, DosztáNVezér, Dunaiszki=Csutora, 
Dvoracsko=Dósa, Ende=Éper, Endler=Éder, Bjeli=Fehér, Cserni=Fekete, Todor=Fodor, 
Frész=Rész, Fuszanekker=Fusi, Kontsek=Gábor, Gavlik=Gál, Gyerity=Gery, 
Gubits=Gubás, Hutsum=Gyetvay, Haidl=Hajnal, Hambalkó=Hám, Hurnszln=Haraszty, 
Hurt=Harcsa, Bangyura=Hegedős, Hergatsik=Herbák, Holl=Holló, Korltár=Horváth, 
Janiss=Dienes, Jasza=Balog, Rácz=Jász, Kolmár=Kalmár, Hrik=Kertész, Kozora=Kecskés, 
K)att=Sima, Koper=Káplár, Skornyik=Kovács, Laidin=Lajdi, Loboda=Kiss, 
Matczkovics=Maczkó, Madantz=Magóts, Malinka=Kiss, Mátsik=Márk, Nebeczky=Medve, 
Mendler=Magyar, Miszary=Mészáros, Mikolits=Mikulás, Kupuszin=Molnár, Vantsek=Morvay, 
Nemtsek=Lentse, Podvaly=üdvary, Otasz=Olasz, Dvoratsek=Paragi, Poda=Pálinkás, 
Petrovszky=Pelikán, Petenáczky=Petenády, Podhorszky=Petroczy, Petrovics=Petróczi, 
Polyák=Molnár, Potkorász=Porkoláb, Podhorszky=Puruczki, Hrik=Rák, Ribák=Deák, 
Ries=Réz, Rukus=Kokas, Saden=Sarló, Belantsik=Sikari, Sinkovits=Sinkó, 
Sosoczky=Takács, Dragich=Sarjú, Telinka=Szalai, Szaloma=Szalma, Szlenka=Szarka, 
Epard=Szilágyi, Szurcsik=Sudár, Hornyák=Szőllősi, Szvoreny=Vida, Hernyák=Tharnay, 
Krenko=Tormás, Tury=Turcsányi, Urlaub=Urbány, Vagner=Bognar, Valesek=Balázs, 
Versánszky=Varsányi, Zakopányi=Záhonyl, Zerlicza=Szekeres, Zsidovszky=Simon.

Nagyon kell vigyáznunk a nevek vizsgálatánál, hiszen az egykori helyesírás 
ingadozott. Bizonyos, hogy közismert csúfneveket vagy megkülönböztető neveket is 
tüntetnek fel névként. Foglalkozásra utalók is váltak vezetéknévvé. Madaras esetében



is van rá példánk (Németh=Mészáros, Rácz=Dudás, Farkas=Takács). A Kásás család 
másik neve (Cigány) valószínűleg származásukra utal. A több Orosz közül az egyiket 
haja vagy bőre színéről (Fekete) különböztettek meg. Előfordul két közel álló jelentés 
(Katona=Fluszár, Liliom=Viola) összekeverése Is.

A falu hétköznapi életéről alig tudunk valamit, mert a község régi okmányai szinte 
teljesen megsemmisültek. Kivéve azokat a történelmi értékű dokumentumokat, melyek 
2009. novemberében kerültek elő. Ezek az iratok, az 1791-1840-ig terjedő időszakban, 
Madaras község elöljárósága által meghozott döntéseinek másolatai. [Mint azt a levéltári 
kutatásokból tudjuk, Madaras község iratanyagának tetemes részét a megszálló orosz 
hadsereg elől Galántai Mihály községi irodatiszt 1944. 10. 10-én Bátaszékre szállította, 
ahol az elöljáróságnál letétbe helyezte. Miután az oroszok Bátaszéket is elfoglalták, az 
iratok egy részét eltüzelték, illetve a szemétdombra dobták, ahol „elkallódott." {Horváth, 
2008. Nem közölt irodalmi adat. Madaras, 508/1946. 02.14. Madaras község 
elöljárósága)] A megmaradt anyagban csak 1940-től vannak iratok. A Latinovics család 
levéltárában alig néhány gazdaságtörténeti vonatkozású okmány maradt meg. Az egyikben 
(1814) egy bajai fuvarról és a helybeli téglakemence kirakása körül teljesített 
robotnapok számáról ír Novák ispán, a másikban az urasági dézsmagabona 
mennyiségéről ad hírt ugyancsakt Novák ispán. Kiderül belőle, hogy további 
szolgáltatásokkal terhelték (kenyér, hús rész) a jobbágyokat, akiknek a dézsma 
egyharmad-egyharmad részét Borsodra, illetve Bajára kellett fuvarozni. A község 
lakossága szívósan törekedett anyagi jólétének megteremtésére. Nem tudjuk, hogy 
„régi szőlőjüket"mikor ültették, de 1816-ban már újak telepítésére is sor került az
alábbiak szerint:

„Alább írott ezen levelünk rendiben adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik: 
Hogy az Madarasi határban, s közönséges Pascuum (=legelő, mező, füves terület) 
között el terjedett hasznavehetetlen egy darab Sivány Homokot, (mely eránt, jóllehet 
az Fölsőségtől kegyesen parancsoltatott volna azt Fákkal be ültetni, által látván azonban; 
hogyha Szőllőkkel be ültetne, nagyobb hasznot vehetnők belőle)az Méltóságos Uraságtól 
alázatos könyörgés által szőllőkkel leendő bé ültetésre Szabadságot kérvén, 
következendő Conditlok alatt meg nyertük, úgy mint:

1-ször Hogy, ámbár a régi Szőllők meg maradnak is, ezen uj Szőllőkben 
termelendő Borbul, mint más Földi-veteménybül az Heted-Dézsmát meg adni kötelezzük.

2-szor Ezen közönséges Pascuumból származandó uj-homok, szőllők Földje 
helyett más Pascuumot az Mtgos Uraságtul soha nem kívánunk adattni.

Melyekről adjuk ezen Reversalis Levelünket szokott helységünk Pettséttyével 
erősítve.

Madarason Martius 5-ikén 1816. (L. S.)
Bűn József Biró, Kováts Páll Cassir, Babinyecz Mihály, Miller József, Sallai József, 

Juhász István, CsautXtian [Christián], Kuczi József Esküitek az egész Község nevében 
Ki adta Veszély György m. k. Helység Jegyzője"

Az is bizonyossá vált, hogy a jelentős szőlő- és gyümölcstelepítés mellett -  a 
háromnyomásos gazdálkodásra alapozva -  nagy kiterjedésű gabonaföldek is jellemezték 
az akkori madarasi határt. így ír erről egy utazó, aki az 1820-as évek közepén Bajáról 
Madarason és Bácsalmáson keresztül Szabadkára menet, már-már unalmasnak találta



a tájat, melyen mindenfelé csak kalászokat látott. „Igazán kellemetlen e tájon utazni 
-  írta -  csupán rónaság, melyen mindenütt csak kalászok Ingának, a szem, a szív és a 
lélek reá un a mindig egyforma zöld és sárga vetemény-abroszra, midőn kivált m it sem 
hall az ember, m int Itt-ott egy mohón legelő csorda bőgését, s m it sem láthat, mint 
itt-ott egy tanyát, s a gyapjas nyájak között néhány teherrakott szamarat és szelindeket, 
amelyek az embernek kocsijáig elsietnek kellemetlen udvarlásukkal.. . (Gyenes 1972)

A kiterjedt szőlő-, gyümölcs- és gabonakultúrákról, azok várható termésátlagáról 
több írásos dokumentum is fennmaradt. Egyet közülük -  talán a kor egyik sajátságos 
dokumentumaként -  az alábbiakban mutatunk be:

„Alázatos Tudósíttás
Az madarasIUjj Szőllőkről és az idei Gabona Termésről
1-do Ami az Ujj Szőllők m ivoltát illeti, Szorgalmatos megvizsgálása után az 

Uradalmi Tisztnek, Madarasi Elől-Járóknak, sőtt Helybéli T. Plébános Urnák, a Szőllők 
között im it amot találkozó víz állásoknak, mint mostanság még haszon vehetetlen 
Földnek Száma tészen Circlter 4 Holdakat, a többi Szőllő földből egy némyelylyek a 
Lakosok közül már tökélletessen bé ültették és már némely korábban való Ültetéseken 
Szőllő Fürtök is látattnak, egyebek pedig Szorgalmatoskodnak a Szőllő plántálásban.

2-do Búza vetéseket lehet Szám lálni Fél-termésre, a Tavasziakat pedig Fél 
termésnél alább. A Szőllők pedig a régi Szőllő hegyeken ígérnek közönséges, és 
nem legjobb termést. Kelt Madarason 8-a Ju lii 817.

A tekintetes Uradalomnak alázatos Szolgája
Novák György
Ispány"

(Beérkezett 2011. január 8-án)



Balla  Lajos

Adalékok Oromhegyes még meg nem írt 
monográfiájához

Jubileumi kiadványok: 3. kötet

(Majdnem) Népszámlálások Oromhegyesen 
1856 és 1870 között

(részletek)

6. A dokumentumokból levonható következtetések

a) Létt száma Tető és Zákó földi lakosoknak, pár száma s gyermekek 
mennyiségit és Esztendeje számát mutató, Conscribcio Protocoil, 1856dik Évre.

Magán a dokumentumon azt találhatjuk, hogy Tető Föld lakossága 1856-ban 351 
("Lélek szám öszvege 351") volt, azonban, ha összeszámláljuk a neveket, összesen 
350 feljegyzettet találunk csak, de közülük 6 néhai, ami miatt a településen 344 
lakost (közülük egy név nélkül feltüntetett) tudunk csak megállapítani. Ugyanezt 
tapasztalhatjuk Zákó Föld esetében is, a dokumentumban azt írja: "Zákó földi lélek 
szám öszvege 135", habár összeszámlálás után 138 nevet találunk. Ezek alapján a "Mind 
a Tető mind a Zákó földi lélek szám öszvege 486" szöveg sem pontos, mert csak 482 
feljegyzett nevet találhatunk.

A dokumenumban meglelt adatok segítségével azt is meghatározhattuk, hogy 
mely családok voltak az "őslakosok" 1852-ben, a két kialakult település-csírában. A 
lakosok családneveinek (köztük a férjes asszonyok leánykori neveinek) összeszámlálása 
után 132 családnevet azonosíthattam. Nézzük,melyek ezek:

1. Ácsai 8. Bálint 15. Besenyei

2. Ancsán 9. Bánczki 16. Bicskei

3. Babkó 10. Bata 17. Birgés

4. Bajusz 11. Bella 18. Bogdán

5. Bajzák 12. Bencsik 19. Bognár

6. Bakota 13. Berecz 20. Bóni

7. Balázs 14. Berta 21. Borsos



22. Bödő 48. Hajdú 74. Kriska

23. Buss 49. Halla 75. Kűvágó

24. Búza 50. Hegedűs 76. Ladányi

25. Czérna 51. Holló 77. Lajkó

26. Csanádi 52. Horváth 78. Lengyel

27. Cseri 53. Huszák 79. Lobozár

28. Cseszkó 54. Ilcsik 80. Lógó

29. Csikós 55. Jaksí 81. Lőrincz

30. Csizmadia 56. Janóczki 82. Lukácsi

31. Csorba 57. Juhász 83. Magyar

32. Dávid 58. Kalló 84. Majoros

33. Dékány 59. Kálmány 85. Matatska

34. Dobó 60. Kalmár 86. Máté

35. Domonkos 61. Kara 87. Mazák

36. Dosztály 62. Karácsonyi 88. Máté

37. Elek 63. Kaszás 89. Nagy

38. Erdélyi 64. Kátai* 90. Nagy György

39. Faragó 65. Katona 91. Nyilas

40. Farkas 66. Kávai 92. Ozsvár

41. Fátyol 67. Kazi 93. Össz

42. Fehér 68. Keller 94. Papp

43. Fodor 69. Kirják 95. Pilisi

44. Gazdag 70. Kis Josef 96. Polusz

45. Godó 71. Kokai 97. Popányi

46. Gulyás 72. Kovács 98. Radics

47. Gyalus 73. Koza 99. Rekeczki



100. Remete 111. Szél 122. Újházi

101. Sándor 112. Szikra 123. Újhelyi

102. Sáringer 113. Szűts 124. Urbán

103. Sarnyai 114. Szűts Páll 125. Vajda

104. Sátai 115. Takács 126. Varga

105. Slávik 116. Torma 127. Vérr

106. Sőreg 117. Tóth 128. Világos

107. Specla 118. Török 129. Wajdovits

108. Szabó 119. Törtelyi 130. Zöldi

109. Szalai 120. Tratyik 131. Zsámboki

110. Szálkái 121. Triton 132. Zsilinszki

Megjegyzés: ^megkülönböztetést szolgáló névként feltüntetve.
Úgy hiszem, ezen adatok segítségével a családfa-kutatók, amatőr helytörténészek 

és más érdeklődők számára létrehoztunk egy olyan adatbázist, ami nagyban megkönnyíti 
majd munkájukat.

(...)

c) Még egy, valószínűen 1868-ban keletkezett összeírás

(...)

Az előzőekhez hasonlóan itt is meghatároztam azt, hogy a településcsírákon milyen 
családnevű egyénak laktak, majd az így kapott listát szintán ábécé sorrendbe szedtem:

1. Bada 8. Bálint 15. Bogdán

2. Bagi 9. Bánszky 16. Bognár

3. Bajusz 10. Bárány 17. Bóni

4. Bajzák 11. Berecz 18. Borjai

5. Bakota 12. Berta 19. Boros

6. Bakter 13. Bicskei 20. Borsos

7. Bálind 14. Bicskey 21. Buba



22. Bűn

23. Bús

24. Búza

25. Csery

26. Csikós

27. Csizmadia

28. Csorba

29. Czérna

30. Czikó

31. Czikora

32. Cziptál

33. Dávid

34. Dékány

35. Dobó

36. Döbrei

37. Domonkos

38. Dóra

39. Dukai

40. Elek

41. Erdélyi

42. Faragó

43. Fátyol

44. Fehér

45. Fögli

46. Fortuna

47. Fürj

48. Futovics

49. Gábor

50. Gajda

51. Gugus

52. Gulyás

53. Gyalus

54. Gyuriss

55. Haluga - Halugin

56. Flapkó

57. Flegedűs

58. Hitri

59. Holló

60. Horváth

61. Huszák

62. Hutovics

63. Ilcsik

64. Jánosi

65. Juhász

66. Juhász Kordován

67. Kalmár

68. Kanyó

69. Kara

70. Karácsonyi

71. Karapancsits - 
Karapandzic

72. Katona

73. Kávai

74. Kiriák

75. Kis

76. Kláity - Kljajic

77. Kókai

78. Koncz

79. Korn

80. Kothenz

81. Kovács

82. Kuczora

83. Lackó

84. László

85. Lengyel

86. Liba

87. Lobozár

88. Löninger

89. Mácsai

90. Mányi

91. Máté

92. Molnár

93. Muhi

94. N.

95. N.

96. N. N.

97. Nagy

98. Nemsh

99. Nincsity - Nincic



100. Nyilas 119. Sáringer 138. Szimonov - Simonov

101. Oláj 120. Sarnyai 139. Tibi

102. Oroszi 121. Sátai 140. Torma

103. Ózsvár 122. Slávik 141. Törtei

104. Ózsvári 123. Sőregi 142. Tóth

105. Özvegy 124. Sóti 143. Tóth Pál

106. Palásti 125. Spekla 144. Tukacs

107. Papp 126. Szabados 145. Ujházy

108. Pekla 127. Szabó 146. Újhelyi

109. Perpajer 128. Szalai 147. Újhelyi

110. Pilisi 129. Szalay 148. Urbán

111. Purgel 130. Szálkái 149. Úri

112. Radics 131. Szalkay 150. Vajda

113. Radivoj Gigó (?) 132. Szári 151. Varga

114. Raffai 133. Szechei 152. Veér

115. Rekeczki 134. Szél 153. Világos

116. Ruhi 135. Széli 154. Vince

117. Salbak 136. Szepesz 155. Zsámboky

118. Sándor 137. Szikra

Néhány érdekesség e lajstromból. Sokan úgy tartják a faluban, hogy a Gugus, 
Kara, Szári és Szepesz nevek valamiféle ragadvány- vagy csúfnevek, így ismerik (és 
nem a valódi családnevükön) az illetőket. Ebből a névsorból egyértelmű, hogy az 
ő felmenőik között voltak ilyen vezetéknevűek (női ágon), és ennek a névhez való 
hozzáadásával különböztették meg az azonos vezetéknevű más falusiaktól őket.

(...)

(Beérkezett 2011. január 11-én)
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A XIX. században kialakult településcsírák valószínűsíthető elhelyezkedése 
Oromhegyes jelenlegi térképén

1. Siposfalva (a 4. hellyel együtt), 2. Zákóföld(je), 3. Kúria (Curia), 4. Tetőföld, 
Tetőhegy(es), Kis(s)hegyes, Kis Hegyes, Kis-Hegyes



Mojzes A ntal

Egykor község volt1
(Bajmok évszámokban -  részlet 1849-ig)

Bajmok újratelepítését követően, 1785-től 1965. december 31-ig önálló 
közigazgatási község volt. Azokkal a jogokkal, javakkal, közigazgatási és törvényes 
rendelkezésekkel, valamint kötelezettségekkel, amelyekkel Bács-Bodrog vármegye 
valamennyi önálló községe. Közigazgatási községi önállóságát a szocialista kommunális 
rendszer átalakításával szüntették meg. 1966. január 1-től helyi közösség lett és 
Szabadkához csatolták. Szabadka község legnagyobb külterületi helyi közösségévé vált.2 
Idősebb, de fiatalabb bajmokiak is, visszasírják a település községi státuszát, 
hangoztatva, ha önálló község lennének, gyorsabban fejlődhetnének.

A település földrajzi helyzete, a község alapítása

Bajmok -  Szabadka, Topolya, Zombor és Kiskunhalas által határolt térségben -  
a vidék legmagasabb területén helyezkedik el. Legalacsonyabb tengerszint feletti 
magassága a Bács-érnél (Krivaja), az ún. Gáton van -  117 méter. Legmagasabb pontja 
a madarasi határban, a Róka-tanya környékén -  128 méter a tengerszint feletti 
magasság. A településen áthalad a Bács-ér (Krivaja), amely életfeltételként mindenkor 
biztosította a szükséges vizet. Itt kereszteződik a Baja-Óbecse, Kiskunhalas-Topolya, 
Szabadka-Zombor út, 1869-től pedig áthaladt az Arad-Fiume vasút is.

A település egykor a törökverő Hunyadi János tulajdona volt, majd birtokát 
Hunyadi Mátyásra, ő pedig édesanyjára, Hunyadi Jánosné szül. Szilágyi Erzsébetre 
ruházta át a környék pusztáival együtt, amit egyébként már korábban is birtokolt. A 
törökök idejében Bajmok egy ideig a zombori, majd a szabadkai náhijéhoz3, ezzel együtt 
a szegedi szandzsákhoz tartozott.

Egyes történészek szerint a település teljesen elnéptelenedett. Káldi-Nagy Gyula4 
könyvében megjelöl Bajmak falut és Bajmok-pusztát, ahova Dojcsin Radoszáv 
vezetésével szerbek érkeztek. Tény, hogy a törökök elől a lakosság Esztergom tájára menekült.

1462.
február 17. - ekkor említik először írott formában Bajmokot, mint falut, Mátyás 

király birtokjog-megerősítő levelében, amit korábban, más falvakkal és pusztákkal 
együtt édesanyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozott.5

*A kézirat beérkezésének ideje. 2010. október 20.

Vajdaságban csak a Nagybecskerek melletti Muzsla helyi közösség volt akkora, mint Bajmok.

3Török közigazgatási egység a szandzsákon belül.

4A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben.

Eredetije: Magyar Országos Levéltár (MÓL) DL 15703. (latin eredetiből fordította: Trostovszky Gabriella). Má
solata: Szabadkai Történelmi Levéltár (SZTL).



november 11. -  Szilágyi Erzsébet végrendeletileg vagyonát Corvin Jánosra 
hagyta, amit Mátyás király is jóváhagyott. Bajmok (is) gazdát cserélt.

1525.

március -  Bács megye két nagybirtokosa -  az enyingi Török és a lekcsei 
Sulyok -  család közötti magánháborúban a Török család tagjai uradalmuk 
alattvalóit a szabadkai vár ostromára mozgósították. Ebben 59 bajmoki is részt vett, 
akiknek neve is ismeretes.6

1526.

A mohácsi vész, majd Buda (1541) és Szeged (1542) eleste után vidékünk 
teljes egészében török uralom alá került. Bajmok előbb a zombori, majd a szabadkai 
náhijéhoz, ezzel egyidejűleg a szegedi szandzsákhoz tartozott. Kezdetben adót fizetett 
a török szpáhinak és a kalocsai érsekségnek is.

1649.

október 12. - Ibrasimovics Máriusz belgrádi katolikus püspök Bajmokon járt és 43 
katolikus hívőt megbérmált.

(az 5 folytatása) Mi, Mátyás, Isten kegyelméből, Magyarország, Dalmácia, Horvátország stb. királya 
emlékezetül adjuk jelen oklevél által tudatván mindenkivel', akit illet; hogy egyfelől a tekintetes Erzsébet úrnő, 
drága anyánk felségünk elé terjesztett sürgető kérésére, másfelől pedig családjának tisztesebb és előkelőbb 
helyzete és fenntartása érdekében mindazon összes királyi jogunkat, melyek a Csöng rád megyei Gywrge, 
Baymok, Napfen, Chontafeyer, Bwdakwtha, Pathyr birtokban és a Kewlestharlo, Paly, Kethfylew, Lukaseghhaz 
és Thereth nevű pusztákban, valamint a Bács megyei Ókor, Kerekeghhaz, Naghbayth, Fybayth, Hymeseghhaz, 
Kewkewr és Wyzethwrol birtokban és hasonlóképpen a Hegyesthwrol, Ákos thwrol és Feyefakathwrol nevű 
pusztákban vannak és találhatók, és je lenleg is háborítatlanul anyánk kezén vannak, bármilyen formában 
birtokoljuk is azokat, és bármilyen ügyből kifolyólag, bármilyen módon és bármilyen okból illetnék is meg 
felségünket, minden haszonvételükkel és összes tartozékukkal, tudniillik megművelt és műveletlenül hagyott 
szántókkal, termőföldekkel, rétekkel, mezőkkel, legelőkkel, kaszálókkal, bokrosokkal, cserjésekkel, hegyekkel, 
völgyekkel, szőlőkkel, szőlőhegyekkel, vizekkel, folyókkal, halászhelyekkel, halászati jogokkal és vízfolyásokkal, 
malmokkal és malomhelyekkel, vagyis általában valódi és régi határaik között található valamennyi haszon
vételükkel és összes, bármi néven nevezendő tartozékukkal egyetemben az említett Erzsébet úrnőnek, 
anyánknak adtuk, adományoztuk és juttattuk, sőt adjuk, adományozzuk és juttatjuk, hogy örök jogon és 
visszavonhatatlanul megtartsa és birtokolja, és hasonlóképpen bírja azokat az idegen jog sérelme nélkül, jelen 
oklevelünk ereje és tanúbizonysága által. Ezt az oklevelet pedig akkor, amikor ismét bemutatják nekünk, 
privilégiumunk formájában fogjuk kiadni.

Kelt Budán, a Szent Bálint vértanú ünnepét követő szerdán, február 17., az Úr 1462. évében.

6Baymok (59 fő): Alexius Hendley (!), Michael Dobos, Nicolaus Nagh, Emericus Sebesthyen, Blasius 
Sebesthyen, / Paulus Herdely, Johannes Pap, Petrus Tharros, Andreas Tharros, Gallus Elek, Michael Elek, 
Stephanus Weres, Benedictus Weres, Franciscus Ihos, Barholomeus Thanchos, Andreas Sary, / Emericus Bakay, 
Gregorius Nagh, Stephanus Myko, Martinus Mathe, Albertus Makos, Demetrius Hegedws, Blasius Paph, Urbánus 
Makos, Valentinus Kaythor, Georgius Thorkos, Albertus / Thewser, Valentinus Ermenyes, Andreas Domby, 
Johannes Katho, Franciscus Nagh, Blasius Nagh, Blasius Ispán, Gregorius Arany, Jacobus Arany, Barrabas Zywos, 
Matheus Fonagh, Marcus Kys, / Paulus Thoth, Ambrosius Thoth, Demetrius Makos, Michael Chybay, Petrus Nagh, 
Bartholomeus Hwzar, Stephanus Chwadar, Bartholomeus Chwadar, Valentinus Proda, Paulus, Chyakan, Paulus / 
Dobos, Augustinus Chwthor, Anthonius Ermenyes, Gregorius Zenthemrehy, Fabianus Kowach, Laurentius Zabo, 
Stephanus Chegze, Gregorius Themeswary, Michael Byro, Michael Thoth, Gallus Zondy. (ENGEL PÁL: Egy bácskai 
jobbágynévsor 1525-ből. Történelmi Szemle XXXVII. évf. 3. sz. 1995.)



Bajmokon született Kopunovics Miklós juhász, aki később Szabadkára költözött.7

1686-1687
A törökök elöl menekülve a dalmaták a ferencrendi szerzetesekkel együtt érkeztek 

Szabadkára. Közülük többen Bajmokon telepedtek le. Illíreknek (is) nevezték magukat.

1697.
október 11. - miután Savoyai Jenő herceg Zentánál győzelmet aratott a törökök felett, 

megszűnt a törökök fennhatósága ezen a vidéken, ezzel a zombori és a szabadkai náhije is.

1702, 1743
A határpereket követően Bajmokot Szabadkához csatolták. Mészáros Piroska8 

említi, hogy a falu újratelepítése előtt Michael Karpe kamarai mérnök mérte fel 
Bajmok-puszta területét. A térképén kilenc tanya, egy középkori templom és utak 
vannak feltüntetve. A tanyasiak kizárólag állattenyésztéssel foglalkoztak.

A vidéken áthaladó út sok helyen vizenyős, lapályos, nádas volt. Postaforgalom 
lebonyolítására és a katonaság szállítására vették igénybe. A következő 
településeket kötötte össze: Zombor, Csonoplya, Bajmok, Szabadka, Horgos és 
Szeged. A vidék megfelelt a zsiványok búvóhelyének. Megtámad(hat)ták a 
postakocsikat, de olykor még a katonai szállítmányok is veszélybe kerültek. 
Zombor megyei székhely rendőrsége a nádasokba behúzódott zsiványokat többször 
felszólította, hogy adják meg magukat, de ennek nem volt foganatja, ezért 
kifüstölték, s egyenként elfogták őket.

Javaslat hangzott el, hogy az út mentén telepítsék be Bajmokot és Horgost.

1763.
december 28. -  Chotmann Antal az áldatlan állapotokról tájékoztatta a bécsi 

udvart. Ennek eredményeként a két puszta betelepítéséről határoztak. Krusper Pál 
zombori jószágigazgatót9 bízták meg a feladat végrehajtásával.

1770.
március 27. -  Krusper felszólította Szabadkát, hogy a betelepítést hajtsa végre, 

de a magisztrátus mindenféle ellenérvet felhozott, hogy Bajmok és Horgos 
betelepítésére ne kerüljön sor.

Kruspert munkájában gróf Grassalkovich Antal, valamint Mária Terézia császárnő 
királyi rendelettel támogatta. A szabadkai magisztrátus kénytelen volt meghátrálni.

7Egyes szerzők szerint magával vitte a település jogait is. MOJZES ANTAL: Munkásmozgalom Bajmokon. 
Monográfia sorozat I. füzet. Kiadja a Suboticke novine Lapkiadó Szervezet. Szabadka, 1984.

8MÉSZÁROS PIROSKA: A településhálózat történelmi kialakulása Szabadka község területén. Grafoprodukt, 
Szabadka, 2003.,,Bajmok puszta felmérését az egyik legismertebb kamarai mérnök, Michaelem Karpe készítette. 
Ez a planum topográfiai adatokat, utakat, kutakat és a tanyák lokációit tartalmazza. Bajmok pusztán a falu 
telepítése előtt kilenc tanya létezett. Az egész puszta legelő volt, az itt élő lakosság kizárólag állattenyésztéssel 
foglalkozott."

9Nagyobb földbirtok kezeléséért, a gazdaság ellátásáért felelős, mezőgazdaságilag szakképzett személy.



A bajmoki tanyavilágban mintegy 133 tanyasi élt, akik jobbára dalmátok, kisebb 
számban magyarok voltak.

1771.
november - a magisztrátus bizottságot küldött ki, hogy felmérje a pusztát és 

jelölje ki a legfontosabb középületek helyét.
december 24. - a leendő település központjában erre a napra felépült a kocsma, 

amit Becsali Csárdának neveztek el. Mellé mészárszéket terveztek. Amikor ez is meg
nyílt, a város mindkettőt bérbe adta.10

Sikerült 70 tanyasit meggyőzni, hogy a majdani falu központjában telepedjenek le.
Bajmok újratelepítésének idejét ez évtől számítják.
1772.
A további betelepítést egy ispán végezte, önkéntesen, de 1773-tól évi 20 forintot kapott.
Döngölt falból megkezdték a templom -1 8  m hosszú és 9 m széles volt -  építését. 

Ezt megelőzően vasár- és ünnepnapokon sátor alatt tartottak istentiszteletet.
A plébánia felépült a lelkészlakkal.
1774.
Az első zsidó telepes egy Lőbl nevű ember. Későbbről ismert néhány zsidó 

vezetékneve: Koncz, Glasser, Weiss, Guttmann, Schöffer, Schwarc, Schaffer, Königh stb.
Egy Lobi nevű zsidó (a jelenlegi Trumbic utcában) közel a dézsmaházhoz boltot 

nyitott. Nem sokkal ezután Schaffer Márton követte a példáját.
Az év végéig mintegy 50 családot telepítettek Bajmokra, ahol ekkor kb. 250 lakos élt.

1780.
Megkezdték az anyakönyvek vezetését.

1781.
Bajmoknak -  Pacsér és Madaras leányegyház-falvakkal -  915 lakosa volt.

1782.
Kovács Lipót városi mérnök újból felmérte a település határát. Bajmok 19 532 

katasztrális hold földdel rendelkezett. Ebből urasági földnek 1000 kát. holdat hagytak 
meg. Ezt nevezték plágának.11 Ide dézsmaházat és urasági házat építettek. Legelőnek 
6510 holdat választottak ki, a megmaradt földterületet pedig 218 szesszióra osztották. 
Ebből 213 jobbágytelek lett. A megmaradt öt telekből egyet a mészáros, egyet a 
plébános, felet a tanító, felet a kántor kapott, kettőt meghagytak a községnek. Egy 
telek 61 hold volt, egyik fele belső, a másik fele külső fundusból (telek) állt.

július 29. - mivel a betelepítés vontatottan haladt, a város az ispánon kívül 
szabadosokat is megbízott a betelepítéssel. Szabadka Batsits Gergellyel szerződést 
kötött, és őt, valamint két fiát, Mihályt és Pált bízták meg a betelepítéssel. Ennek fejében 
egy telket kap tehermentesen szolgáltatásaiért, halála után a telket fiai is használhatják, 
de az ő haláluk után a privilégium megszűnik.

10Helyét úgy lehet betájolni, hogy a jelenlegi pizzéria (Kollár-Gószl féle, később dr. Momir Milojevic illetve 
Berger-féie áruház) helyén volt.

n A mai Ráta településen volt.



A földesúr a településen is építtetett dézsmaházat12 az uradalmi telken, hogy a 
jobbágyoktól beszedhesse a dézsmát. Ezen a telken is volt uradalmi ház, ami a Szerémség 
utca közepétől húzódott a Nap utca felé.

A város kérésére a megye bizottságot küldött Bajmokra a falu felmérésére, 
ugyanakkor elvégezték az összeírást. Ezeket a dokumentumokat a falu nevében a bérlő, 
Rudics Máté írta alá.

1783.
134 házat tartottak nyilván, a lakosok többsége ház- és jobbágytulajdonos volt. 

Huszonhárom cseléd szerepelt a listán.
Bajmok körpecsétet kapott a következő körirattal: SIG. POSS. BAIMAK ANNO

1783. A pecsétre a falu védszentje, Szent Péter került. Egyik lába az ekevason, jobb 
kezében a mennyország kulcsa. A másik lábánál kukorékoló kakas. A szimbólumok 
jelentése: az ekevas a dolgos földművest szimbolizálja, a mennyország kulcsa a 
tisztességes élet jutalma, a kukorékoló kakas Szent Péter árulására, illetve az ember 
esendőségére utal.

A falu vezetőségét a bíró, az albíró és nyolc esküdt képezte. Volt néhány 
képviselő is. Mivel az esküdtek többnyire írástudatlanok voltak, ezért a községi 
jegyző, mint írni-olvasni tudó, választott személy volt. A falunak volt pénztárosa is.

A földesúrtól a jobbágyfalut a következők bérelték: Rudics Máté, Alexandar Kliegl, 
Polimberger József, Pulchard Anton és mások.

A település központjában felépült a faluháza, a paptelken az oskolaház, ahol a 
tanítás ebben az évben vette kezdetét. Az első tanító Goretits János volt, az első állandó 
pap Bartholomaeus Urbánus, az első adminisztrátor (1778-1780) Joannes Miilen (Miilen 
János), ő lett az első plébános is (1781-1802), a sekrestyés Jacobus Bachich.

1785.
Ez évtől tekinthető betelepítettnek a falu.
A falu vezetősége: bíró Batsits Gergely, jegyző Nyersy József, az elöljárók: Dosay 

Gergely, Cindel István, Detári Pál, Nagy János. Voltak községi képviselők, hivatalnokok, 
mezőőrök, rendőrök.

augusztus 10. - először ült össze az úriszék. Peres ügyeket tárgyalt. Elnöke Rudics 
Máté, a falu bérlője volt.

A leányfalvakkal (Madaras és Pacsér) együtt 612 magyar élt a faluban. A 
leányfalvak lakosait is beszámítva, 1832 illír szerepelt a nyilvántartásban. Az újratelepítés 
éveiben a magyarokkal együtt ők képezték az őslakosokat. Közvetlen német 
betelepítésre nem került sor. A németek a már betelepített helységekből, Apatinból, 
Bácsalmásról, Kunbajáról, Gákováról és máshonnan jöttek Bajmokra. Római katolikusok 
voltak. Egy németről tudunk csupán, akit betelepítettek, Nagl Georg, Bergen Bodensee-ról.13

A település lakosságának nemzetiségi összetétele, a lélekszám gyarapodásának 
ellenére megmaradt a trianoni (1920. július 4.) békeszerződésig.

12Behatárolni így lehetne: Trumbic utca, Marko Oreskovic utca, Nap utca, Tomislav király utca, Szerémség 
utca és Dubrovnik utca.

13Ennek a névnek később nagy fontosságot tulajdonítottak a bajmoki németek. A magyar közigazgatás (1941— 
1944) idején Bajmokot róla szerették volna elnevezni Nagldorfnak, amire nem került sor.



Goretits János tanító az úriszéken jogorvoslást keresett az őt ért sérelmekért. A 
sérelmező a helyi borbély és sebész volt, akit Sigmundnak hívtak.

Fejlődőképes az új község
1787.
Pávay Sámuel elkészítette a falu telekkönyvét. A települést a IV. osztályba 

sorolta. Egy telek 61 lánc, egy lánc szántóföld pedig 1200 négyszögöl volt, amit 
később a bajmokiak kisholdnak neveztek. A kaszáló 1100 négyszögölt tett ki. A 
felméréskor a faluban 200 telkes gazda és 12 zsellér élt. Szabadtelke volt a 
mészárosnak, Batsits szabadosnak, a községnek, a tanítónak és a sekrestyésnek. 
Az urbárium szerint a telek külső és belső fundusból, a belső fundus pedig 
házhelyből, udvarból és kertből állt. Fia ez nem tette ki a telek felét, akkor pótolni 
kellett a külső fundusból. A külső fundus 30 lánc volt és két részre oszlott, legelőre 
és kaszálóra.

1789.
Megnyílt a posta, amely a mai Trumbic utcában, a Milodanovic-féle házban volt. 

Első postamestere Újfalussy Ferenc.
Az említett utcában nagy volt a forgalom Zombor, Csonoplya, Szabadka, Florgos 

és Szeged felé. Itt állt a dézsmaház és itt volt a bolt.
Egyes állítások szerint a volt Probojcsevics-ház alapjai az egykori templom 

téglafundamentumára épült.14
1791.
Kókay Károly15 feljegyzései16 szerint a településnek 2167 lakosa volt.
1792.
Ulmer Gáspár szabadkai levéltáros-történész szerint három malom volt.

1793.
Új pecsétet kapott a település abból az alkalomból, hogy a megyéhez csatolták. 

Attól fogva önálló község volt 1965. december 31-ig.

1795.
Nagy volt az élelmiszerhiány.

14A Probojcsevics-ház helyét úgy lehet behatárolni, hogy az Ifjúsági utca jobb oldali kezdő háza a Trumbic utcából, 
illetve Kollár és Basic tanárok házával szemben állt.

15Bajmokon született 1881-ben. Aljegyzőként dolgozott. Az I. világháború után kényszernyugdíjazták. 
Bajmok történetét kutatta. Ilyen jellegű írásai a háború előtti Híd folyóiratban jelentek meg. Bajmokon halt 
meg 1955-ben.

16KÓKAY KÁROLY: Bajmok története. Kézirat, 1934.
A lakosság betelepítéséről több szerző közölt mérvadó adatokat. Szakács Elvirának, a szabadkai 

Svetozar Markovié Gimnázium tanulójának 2005-ből származó, Bajmok betelepítése című dolgozata szerint 
1785-ig főleg magyarok és dalmaták telepedtek le, de ezt megelőzően 133-an éltek a pusztán. A magyarok 
főképpen Karcagról, Kecelről, Kókáról, Győrből, Törteiről, Perkátáról, Ónódról, valamint Vas, Heves és Pest 
megyéből, később a Szabadka környéki Békováról jöttek.



A bajmoki zsidók felépítették első ¡maházukat az egykori Baross (jelenleg Mosa 
Pljade) utca végén. Nádfedeles volt.

1815.
A településen 5292 lakost tartottak nyilván.

1816.
április 19. -  Zvekán József bíró és az elöljáróság kérelemmel fordult a szabadkai 

magisztrátushoz, hogy járja ki a vármegye illetékeseinél, hogy amíg a templom 
építése tart, arra az időre a vármegye mentse fel a bajmoki jobbágyokat terheik 
viselése egy részének a fizetése alól. Az építkezés előkészületeinek idején, és az 
építkezés éveiben plébánosok voltak: Josephus Steiniger (1810-1817) és Jacobus 
Kovács (1817-1843).

A település központjában új uradalmi ház építését kezdeményezték a mai 
Szentháromság-szobornál és a buszmegállónál. A ház tervrajza 1841-ben készült el. Az 
impozáns épülethez alagsort, földszintet és emeletet, továbbá kertet -  ahol ma a 
pravoszláv (ortodox) templom áll -  is terveztek. Az építkezésből nem lett semmi, mert 
bekövetkeztek az 1848^49-es események.

1817.
július 24. -  az új római katolikus templom alapköve letételének a napja. Tervezője 

Guzsnér szabadkai mérnök volt. Az építkezés 56 161, az új plébániáé 12 480 forintba 
került. A Szent Péter és Pál apostolokról elnevezett templom ma is áll.

1820 körül
Nyitrai Ignyatin látta el a borbély- és sebészi teendőket.

1822-1823
Az adókönyv három malomról tesz említést (az uradalomnak kettő -  a 

kúriánál, a Paprenyacsában egy és a rátái dézsmaháznál egy - , a leendő 
településen egy). Molnárok voltak: a kúriánál Faragó János, a plágán, a dézsmaháznál 
Marian Vujkovits és a faluban Vass Ferenc. Később csak száraz-, szél- és olajmalma 
volt Bajmoknak.

1828.
Az adókönyv szerint takácsok voltak: Barta Mihály, Kladek Ignátz, Palkovics 

András, Pulyai János; kovácsok: Kiss Péter, Macsai József és Kalász János; csizmadia 
és szíjgyártó Sujánczky János.

1829.
július 10. -  Kovács Jakab plébános a kalocsai érsekségnek írt levelében 

szükségtelennek tartja a német nyelvű evangélium-hirdetést és hitoktatást, hiszen a 
településen mindössze 210 német él, közülük is csak 147 német anyanyelvű hívő. A 
németek különben beszélik a magyar és a dalmát nyelvet. Evangéliumot a közeli 
Mélykúton hallgathatnak. Mindezt megerősítette levelében Beslich Albert bíró is.



augusztus 20. -  a bajmoki németek ismét a kalocsai érsekséghez fordultak 
kérésükkel, hogy német nyelvű istentiszteletet is tartsanak, éspedig minden 5. és 6. 
vasárnap, valamint legyen német nyelvű hitoktatás is.

1835.
Tömeges volt a skorbut-megbetegedés.

1836.
április 5. -  felszentelték a Kálváriát.

1843.
június 5. -  Czindel János bíró, a községi elöljáróság és a falu lakossága nevében 

értesítette a kalocsai érsekséget, hogy a Felső (jelenleg Központi) temetőben kápolnát 
emelnek. Az ehhez szükséges pénzt a lakosság közadakozásból biztosította. Mayer 
György és családja vásárolta, és ajándékozta a hitközségnek a harangot.

A Felső temetőben felépült a Szent Rókus-kápolna.

1844.
Bajmok pecsétet változtatott (nem tudni, mi okból). Szövege: Bajmok helység 

pecsétje.

1845.
Felújították a templomot. Mathias Missuray volt ekkor a plébános (1843-1862)

1848-1849
A magyar forradalom és szabadságharc eltörölte az úriszéket s elindította a 

polgárosodást. Megszűnt a jobbágyrendszer. A törvények egyformán vonatkoztak 
mindenkire. A bajmoki jobbágyokhoz is eljutottak ezek a hírek, amit örömmel fogadtak.

1849.
március 5. -  a kaponyai réten ütköztek meg a honvédek és a nemzetőrök a szerb 

felkelőkkel. Magyar győzelem született. Perczel Mór tábornok 1849-es tavaszi hadjáratának 
első győzelme volt ez. Április 11-én Szenttamásnál, július 17-én és 18-án Hegyesnél 
volt még győztes csata.

1850
A zsinagóga építésére telket biztosítottak a főutcán. Ahol később fel is épült a 

szabadkai Balog Lipót mérnök tervei alapján. A munkálatokat az apatini Hessl Testvérek 
és Társai cég végezte

1851
Az összeírás szerint Bajmoknak 4500 lakosa volt.
1852-től
Az iskolában három tanító dolgozott: Scheidler János, mint az első iskola 

igazgatója a magyar, Puck Károly tanító a német és Fehér Mihály a dalmata tagozaton. 
Feltehetően nádfedeles iskola épült a plébánia telkén.



Bacsity Alajos a bíró, Anton Pulchard a jegyző és Alexandar Hugi az aljegyző, a 
plébános MIssurayMátyás.

1855, 1866
Kolera pusztított. Naponta öt-hat halottat temettek.

1859
Az Ormos-féle összeírás szerint 2206 dalmata, 2150 magyar, 1179 német és 147 

zsidó élt; 15 száraz-, 3 olaj-, 1 árpamalom, 2 kenderfeldolgozó működött. Voltak 
kisiparosok: asztalosok, cipészek, szabók, kovácsok, kötelesek, szappanfőzők, ácsok, 
kőművesek, lakatosok, takácsok, kalaposok, mészárosok, hentesek, boltosok, 
kocsmárosok, kelmefestők, bőrfeldolgozók és borbélyok.

1861
Weiss Madl Jakab sebészorvos az első okleveles községi orvos.
1864
A község megválasztott orvosa Müller Ferenc. Egyetemi tanulmányait Budapesten 

1866. május 26-án fejezte be.
Erős fagy volt a határban.
Egy elmebeteg fiatalember búzaéréskor felgyújtotta a búzatáblákat.
A gyors és ütemes fejlődés útján
A település gyors fejlődéséhez hozzájárult az iparosok számának rohamos 

növekedése, a boltok és a vendéglátó-ipari létesítmények, idővel a gyáripar. Mindez 
megmutatkozott a művelődési, a sportélet és más téren is. Az alföldi vasútvonal, mely 
Aradról indult ki és Temesvárt, Szegedet, Szabadkát, Bajmokot, Zombort, Eszéket, 
Zágrábot érintve Fiumében végződött, különösen sokat jelentett Bajmok számára. 
A vasúti forgalom révén Bajmoknak volt legnagyobb a jószágfelvásárló állomása. 
A helybeli és a környező települések jószágtenyésztői itt értékesítették állatállományukat, 
amit vasúton szállítottak el. A jószágfelvásárlás a hét egyik megbeszélt napján tartották 
meg. Volt községi mázsa is a jószágok súlyának megmérésére. Ennek közelében tartott 
vendéglőt Pelczer Antal, ahol az adásvételt bonyolították le. Bajmokon nagyobb volt a 
jószágfelvásárlás, mint Zom borban vagy Szabadkán. A felvásárolt jószágot vagonokban 
szállították Budapestre, Zágrábba, Bécsbe és Laibachba (Ljubljanába). Kétvagonnyi 
jószágra egy gondozó felügyelt. Az egyik nagybani felvásárló Kollár István-Tyusza volt, 
aki a laibachi úttal leginkább sógorát, Mojzes Mihályt bízta meg.

1869.
szeptember 11. -  Bajmokra érkezett, majd továbbhaladt az első vonat.17

17A Magyar Állami Vasutak (MÁV) a XIX. század végén bővíteni akarta a vasúthálózatot, mégpedig úgy, 
hogy a vasúti forgalomba bekapcsolják Pacsért, Ómorovicát és Cservenkát. Az utóbbi annál inkább fontos volt, 
mert e vidékről könnyebb lett volna a cukorrépa szállítása a gyárba. A terv szerint Bajmoktól elágazást építenek 
Pacsér, Ómorovica és Cservenka irányába. Miután a bajmokiak a javaslatot megvizsgálták, mindent elkövettek 
annak érdekében, hogy az elágazó szárny megépítésére ne kerüljön sor. Az érintett gazdák kijelentették, hogy 
földjükön nem engedélyezik áthaladni a vasútvonalat. A Barlangos határrészben földtdel rendelkező gazdáknak 
„köszönhető" tehát, hogy döntésükkel megakadályozták a vasútépítést. A MÁV később Szabadkától mégis 
megépítette a vasútat Györgyén, Pacsér, Ómoravica és Cservenka irányába. Ekkoriban bírók voltak: Bagi Pál, Ritser 
Jakab, Beslity Tádé és Dudás József.



Megalakult a községi könyvtár, a Bajmokl Olvasókör. Első Igazgatója Müller Ferenc 
orvos volt, a titkári teendőket Vrábely József tanító végezte.

1870.
5371 lakost tartottak nyilván, a betelepedett zsidók száma növekedett (172).

1873.
Új iskola épült a jelenlegi JNH utcában, ahol a helyi hivatal van. Ettől kezdve nyolc 

tanító dolgozott a magyar fiú és leány-, a bunyevác és a német tagozaton. Volt a zsidó 
gyerekek részére is tagozat.

1877.
december 4. -  Pertics Bertalan plébános arról tájékoztatta a kalocsai érseki 

hivatalt, hogy nagyharang és a Szent Rókus-kápolnaban levő harang megrepedt, ezeket 
újra kell öntetni. A munkát Heller János végezte el.

1878.
február 26. -  Kubinszki Mihály püspök beszentelte a megjavított harangokat.
Feljegyzés szerint a faluban működött a könyvtár, a kaszinó, az asztaltársaság.
A Wolf család a település központjában Szentháromság-szobrot állíttatott fel
1879.
Tadija Beslic (Beslity Tádé) bunyevác gazdálkodó -  a bunyevácok jogaiért harcolt -  

kezdeményezésére megalakult a PUCKA CITAONICA (OLVASÓKÖR). A két könyvtárat a 
község tartotta fenn az I. világháborúig.18

1881.
6661 lakos élt, és 1007 lakóépület volt Bajmokon.
Új tanítói állást nyitottak.
A községházától a vasútállomásig kikövezték a főutcát, bevezették a közvilágítást. 

A faluházától az indóházig 48 lámpát szereltek fel, elsőként a környéken.
1894.
Bevezették a gázlámpa-világítást.

1885.
augusztus 21. -  Matkovich Bertalan plébános a Kálvária állapotáról értesíti a kalocsai 

érsekséget. Új keresztet kellene állítani, de nem talál erre a célra megfelelő akácfát. 
Ezért a rendezést a következő évre tervezi.

1887.
Dr. Haynald Lajos kalocsai bíboros érsek Bajmokra látogatott.

18MOJZES ANTAL: Bajmok művelődési krónikája, I. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 
Újvidék, 1993.



augusztus 29. -  jegyzőkönyv készült az orgona átvételéről. Kitisztította és 
újrahangolta a pécsi Rész Ernő orgonakészítő.

Matkovits Bertalan tataroztatta a templomot. A vitrázsokat és az orgonát is 
megjavították. A freskókat a kúlai Jakobey Károly19 festette.

Újabb, két tantermes iskola épült a mostani JNA utcában.20 A helyi hivatal 
folyosóján látni a kemence nyílását, amelyen keresztül a két tantermet fűtötték. 
Valamikor Új iskolának nevezték, később a Nikola Tesla nevet vette fel21.

Két temetkezési egylet alakult.

1890.
A Schőn család ajándékaként a templomkertben felállították az Őrangyal-szobrot.

1894.
Megalakult a tűzoltó egyesület.
Perczel Antal vendéglős kocsmájának udvarán tekepályát építtetett, hogy az 

utasok tekézéssel töltsék el a várakozási időt.

1896.
Megépült Ómorovica-Bajmok kövesút. Ezt követően évekig omnibusz közlekedett 

a két település között.

1898.
május 19. -  délután egy órakor kigyulladt a templomban a főoltár mögötti rész

és az oltár porrá égett. A tüzet a gyertyatartóról leesett gyertya okozta.

1899.
március 18. -  a tanítók megtartották első műkedvelő előadásukat.
Ipariskola működött. Korábban a bajmoki tanoncok a szabadkai

ipariskolába jártak.
április 8. -  új oltára lett a templomnak, ami 2800 forintba került. A tűz okozta 

károkat a szabadkai Blaskovits Mihály templomfestő hozta helyre, az oltárképeket a 
Rétay és Benedek cég javította ki.

április 20. -  megalakult az ipartestület. Volt már korábban, 1880-ban is hasonló 
szervezetük.

A Nagykocsma helyén Berger Jakab22 felépíttette első és egyetlen áruházát.
A község telkén befejezték az újabb iskola és óvoda építését.

19Jakobey Károly (Kúla, 1825-Budapest, 1891), festő. Pesten és Bécsben tanult. Arc- és oltárképeket festett, 
többek között vidékünkön is (Ókér, Zombor, Bácspalánka, Őrszállás, Bajmok).

20Jelenleg is megvan.

21 MOJZES ANTAL: A közoktatás története Bajmokon. Monográfia Társadalmi Szervezet és Szocialista Szövetség 
Helyi Választmánya, Bajmok, 1985.

22Az Emlékezések fáklyája emlékmű közelében.



XIX. század vége
A vasútállomásnál felépült az első gőzmalom részvénytársaság Gepchard, Sorg 

és Pulchgar részvényesekkel23.

1901
Felszentelték az iparosok zászlaját.
Megnyílt az első bank.

1903
Az utcákat elnevezték. Addig a házakat építésük sorrendjében csak számozták.
Pfeiffer Pál újabb malmot építtetett a mai Strossmayer utca végén.24 Később 

id. Schvoboda Antal építtetett malmot a főutcán. Övé volt a jelenlegi bútorgyár udvarán 
az ún. Kismalom is.

Felépült az első téglagyár.

1906.
Újabb bank nyílt.
június -  átadták rendeltetésének az újonnan épült zsinagógát, amelynek 

kupolásnak kellett volna lennie, de építés közben változtattak tetőszerkezetén. A 
téglát Schöffer Jakab adományozta, a belső berendezés nagy részét Stweiner 
Rudolf biztosította.

Bajmokra érkezett Hegedűs Lénárd esperesplébános. Első feladata volt a templom 
tataroztatása és megfordíttatása. A bajmoki származású Kopilovity István25 akadémiai 
festő négy festményét adományozta hálából a bajmoki templomnak, mert a község és 
Szabadka ösztöndíjasa volt.

Bajmoki Atlétikai Klub (BAK) néven labdarúgócsapat alakult. Vidékünkön -  a szabadkai 
Bácskával együtt -  hírnöke volt ennek a labdajátéknak.

1907.
május 26. -  Hegedűs Lénárd esperesplébános a 25 hold templombirtokot bérbe 

adta Beslich Márknak.
augusztus 11. -  levelében az esperesplébános arról értesíti a szabadkai elöljáróságot, 

hogy a templom tornyára az új keresztet délután 4 órakor teszik fel, s a kegyúr külön 
küldöttséggel képviseltesse magát az ünnepségen.

1909.
A település központjában felépült a községháza.

23Az épületet lebontották.

24Rossz állapotban van.

25Kopilovlty István (Stipan Kopllovic) akadémiai festőművész. Bajmokon született 1877-ben és Topolyán halt 
meg 1924-ben. Borbélyinas volt. Bajmok község, később Szabadka ösztöndíjasaként festészetet tanult Budapesten, 
Münchenben, Párizsban, Firenzében és Berlinben.



Hegedűs Lénárd esperesplébános közli a kalocsai érsekséggel, hogy rendezik a 
Kálváriát. Többek között fásítanak is.

1900-as évek
Az indóház mindkét végére egy-egy szárnyat építettek. Ezzel teljessé vált a 

vasútállomás.
Kialakult Bajmok belterülete a községházával (ma iskola), a Szent Péter és Pál 

apostolok római katolikus templommal, az emeletes iskolával (ma helyi hivatal). Itt volt 
a Nagykocsma, a Bergel áruház, a jegyzőlak (ma rendőrség) stb.

1913.
Bevezették a telefont.
Az I. világháború és következményei

Az I. világháború az antant hatalmak és szövetségeseik győzelmével ért véget. A 
vesztesek Németország és szövetségeseik voltak, köztük az Osztrák-Magyar Monarchia.

1918.
november 13. -  18.35 órakor vonattal Szabadkára érkezett a szerb katonaság és 

ellenállás nélkül elfoglalta a várost.
november 20. -  Bajmokra érkeztek a szerb katonák. Ezzel lezajlott a rendszerváltás. 

A versailles-i békeszerződés megkötéséig ezen a vidéken magyar képviselő-testületek voltak.
Uránia néven megnyílt a mozi.

1919.
április 20-23. -  megalakult a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság.
június 28. -  Versailles-ban az antant hatalmak és Németország békeszerződést 

írt alá, ami 1920. január 20-án lépett életbe.
1920.
március 20-ig -  magyar nyelven vezették a jegyzőkönyveket. Ekkoriban Paskó 

Ferenc volt az albíró, Malagurszki Mátyás a jegyző, Szakács Péter a pénztáros. 
Az esküdteket és a községi képviselőket ugyanis még a rendszerváltás előtt 
választották meg.

május 28. -  az összehívott ülésen személyi változásokra került sor. A községi 
képviselő-testület elnöke Grgo Patarcic, a jegyző Duro Milic lett. Az elöljáróság és 
a községi képviselők csak bunyevácok, illetve horvátok. Később a nemzetiségi 
összetételt illetően változás állt be, de a továbbiakban a bíró és a jegyző mindig 
szláv volt, csak az esküdtek és a községi képviselők között lehettek magyarok, 
németek és zsidók.

július 4. -  Trianonban békeszerződést kötöttek Magyarországgal. Ennek 
értelmében a határmódosítással Bajmok (is) az új országhoz került.

A trianoni békediktátumot követően a határkijelölő bizottság kétszer járt 
Bajmokon. Ekkoriban a bíró Zaka Kecenovic, a jegyző Matija Malagurski volt.



Magyar Bunyevác Szerb Tót Német Egyéb Összesen

4.275 2.223 20 - 2.180 37 8735

R. kát. Pravoszláv Lutheránus Kálvinista Baptista Izraelita Nazarénus Összesen

8.500 20 10 32 10 115 68 8735

1922.
március 21. -  másodszor kereste fel Bajmokot a nemzetközi bizottság. A helybeliek nagy 

pompával fogadták őket. Közölték a bajmokiakkal, hogy tárgyaltak Kunbaja, Bácsalmás, Madaras 
és Katymár képviselőivel és úgy határoztak, hogy a bajmoki kataszteri községhez területet csatolnak, 
Madarastól 5130, Katymártól 1130 kát. hold földet szakítanak ki. Arra vonatkozóan nem marad 
ránk adat, hogy Kunbajától mekkora területet vesznek el. Bácsalmást érintetlenül hagyták. Bajmok 
ekkor 62 600 katasztrális hold földdel gyarapodott26. Ide került több mint 250 tanya és mintegy 
2000 lélek. Közigazgatásilag a település a Dunai Bánsághoz tartozott.

Bajmok határában két szláv település jött létre: Ráta27 (a településtől északra, az 
egykori uradalmi földeken) és Misicevo28 (a településtől keletre, a Nagyjáráson).

A többnemzetiségű községben a szerb nyelv vált kötelezővé (govori drzavnim 
jezikom -  beszélj az állam nyelvén). Képviselő-testületi üléseken a kötelező 
nyelvhasználat miatt kezdetben gyakran heves nézeteltérések támadtak.

A bekövetkezett változásokkal megszűnt a kapcsolat a bácsalmási járással és 
járásbírósággal, de a rendszeres közlekedés is a két település között.

Bajmokon községi orvosnak dr. Momir Milojevicet nevezték ki.
Rendőrállomás létesült Bajmokon. Az állomány tagjai részére magánházat béreltek. 

Huzamosabb ideig Marko Miljkovic volt a parancsnok.
1923.
Holczhacker Boldizsár villanytelepet létesített. Mintegy húsz munkást foglalkoztatott.
Niederholczer Ferencnek a mostani Marko Oreskovic utcában bőrfeldolgozója 

volt, a jelenlegi Mosa Pijade utcában pedig bőrdíszműt készített. Huszonhat 
munkása volt.

A szabadkai Fudit Ferrum öntödében elkészült a templom nagyharangja (Szent 
Gergő-harang). Súlya 1080 kg és „esz' hangzású. Részben Grgo Patarác bíró29 
adománya. Ugyanekkor lett kész a Pál-harang, amit szintén Szabadkán, a Fudit 
Ferrumban öntöttek ki, súlya 510 kg és „gisz" hangzású. A bajmoki hívők ajándéka. A 
Szent Rókus-harang, amely a Központi temető kápolnájának tornyában van, szintén 
Szabadkán készült az említett cégnél, súlya 137 kg és „e " hangzású. A bajmoki 
hívők ajándéka.

26Jelenleg összesen 13 005 hold földdel rendelkezik, ebből 12 000 hold művelhető meg.

27Ráta (= részlet) a nevét onnan kapta, hogy 1927-ben „rátában" (részletekben) osztottak ki 25 ha nagyságú 
parcellákat.

28Misicevo nevét Zivojin Misic (1855-1921) vajdáról, az I. világháború szerb hadvezéréről kapta.

29A harang 112 000 dinárba került. A község 80 000, a plébánia 20 000 dinárt biztosított erre a célra, a hiányzó 
12 000 dinárt Grgo Patarcic vállalta.



Ráta településen pravoszláv temetőt létesített a község.
Megkezdődött Ráta településen az oktatás szerb nyelven.
A szabadkai Fudit Ferrumban kiöntötték a Szent József-harangot, súlya 275 kg és 

„c" hangzású. Czett Ferenc és Anna adománya. A lélekharang vagy Szent Anna-harang 
súlya 34 kg és „c" hangzású. Steinbach József ajándéka.

1926.
Miután előbb lebontották a mintegy 50 évvel előbb épült iskolát, a központban 

emeletes iskolát építettek, a földszinten két tanteremmel, mosdóval és egy tanügyi 
lakással, az emeleten két tanteremmel.

1927.
A madarasi tanyavilágban iskola épült.
A szabadkai-zombori műút építésekor J. Basler zombori mérnök a népvándorlás 

idejéből való vázákra és gyöngysorra talált, amit átadott a zombori múzeumnak. Más 
korból való pénzérmék is előkerültek.

1928.
Megkezdődött az oktatás magyar nyelven.

Cserkészcsapat alakult.
Létre jött az iparosok és kereskedők egyesülete. Felszentelték zászlójukat.
Kikövezték az addig földes utat Szabadka-Bajmok, Bajmok-Zombor, később (újra) 

Bajmok-Topolya között.

A községi képviselő-testület Misicevón magánházat bérelt oktatási célokra.
.Madarason, Rátán és Misicevón négyosztályos iskola működött.

1930.
Rátán új iskolát adtak át rendeltetésének.

Bajmokon szerb tagozaton hatosztályos, a magyar és a német tagozaton 
négyosztályos tagozatok működtek. A tagozatra való beiratkozáskor a tannyelvet nem 
a szülő, hanem kormányrendelet határozta meg. Ennek értelmében a szláv hangzású 
gyerekeknek szerb tagozatra kellett iratkozniuk. Ezen a törvényen később változtattak. 
A magyar tanítóknak nyelv- és hűségvizsgát kellett tenniük. A bajmoki iskola az Állami 
Népiskola nevet viselte.

Óvoda nyílt a Bergel-féle épületben. Előbb már működött óvoda a Kislujza-féle 
házban, az Úri, illetve a jelenlegi Mosa Pijade utcában, a Beslic-féle házban.

Összevonták a könyvtárakat Opstinska bibliotéka (Községi Könyvtár) néven.
250 ipari engedéllyel rendelkező kisiparost tartottak nyilván. Voltak zugiparosok 

is, mintegy 100-an. A feljegyzések szerint a következő szakmák léteztek: cséplőgépes, 
esztergályos, kovács, géplakatos, órás, késes, asztalos, bognár, kádár, cipész, papucsos,



bocskoros, csizmadia, szíjgyártó, szűcs, takács, üveges, kerékpárjavító, ékszerész, 
mészáros, szűcs, kőműves, hentes, harangöntő, férfi- és női fodrász, kályhás, ács, 
villanyszerelő, molnár, pék stb.

1931.
Megtartották az első népszámlálást az SZHSZ-ben. Belgrádi egyetemisták 

végezték ezt a munkát. Bajmok lakosainak száma ekkor 11 319. Nemzetiségi 
összetételük: szláv 4595, magyar 4276, német 2347, zsidó 76 stb. Az összeírás során 
egy kalap alá vették a délszlávokat: bunyevácokat, horvátokat, szerbeket, crnagorá- 
cokat, bosnyákokat és másokat, összesen 4595 személyt.

A királyi Jugoszlávia utolsó községi bírája Nikola Babic gazdálkodó, a jegyző 
Vladimír Ribar, az aljegyző Pajo Lulic, az esküdtek: Spentz Ádám, Tóth Mihály, Blasko 
Kovacevic, Mayer Johann, Veréb Ferenc, a képviselők: Szakács János, Szakács Lajos, 
Müller Antal, Sopper Vendel, Schummacher Ferenc, Hudáp Ádám, Weitschtein Lovro, 
Hegedűs Ferenc, Ritscher Anton, Nikola Merkovic, Holczhacker Ferenc, dr. Rudo Pijecki, 
Duro Bulic, Mojzes Imre, ifj. Bűnn János, Schoblacher József, Simon Lajos, Iván Gunic, 
Ouro Kecenovic, Kirchenmayer József, Herczeg József, Berkes Pál, Duro Mandic, Martin 
Jakovcevic, Bartul Milodanovic és Noll János.

1934.
Magyar Katolikus Egylet alakult, ezt követte a Horvát Keresztes Egylet és a német 

Volksbund megalakítása.
A Ráta településen megnyílt a Njegos Könyvtár a betelepült önkéntesek 

(dobrovoljacok) részére, majd a Mladost Ifjúsági Kultúregyesület, melynek tagjai az ott 
lakó bunyevácok és horvátok soraiból verbuválódtak. A fiúk megalakították a Bunyevác 
Legényegyletet.

A község a falu kijáratánál vágóhidat létesített.
A Dunai Bánság az agrárreform idején a Ráta(plága)-földekből 2466 katasztrális 

holdat kisajátított. Ebből parcellákat kaptak a szaloniki front önkéntesei (dobrovoljacok), 
3039 katasztrális hold földet pedig kiosztottak a bajmoki bunyevácoknak és horvátoknak. 
A magyarok nem jutottak földhöz. Az előírások értelmében csak az országhatártól 
25 km-re vásárolhattak ingatlant.

1935.
Nagy esemény volt a településen, amikor Lajco Budanovic püspök, aki Bajmokon 

született, ezúttal is, mint korábban, itt kezdte meg a bérmálást. Összesen 1324 
bérmálkozó volt, 605 fiú és 719 lány. A főpap horvátul, magyarul és németül szólt a 
mintegy 3000-3500 hívőhöz.

1936.
Margit Jenő kendergyárat építtetett a Bács-ér (Krivaja) partján, a Gátnál. Huszonöt 

személyt foglalkoztatott.

Cindel Antal és József a Pacséri úton építtetett téglagyárat, ahol harminc munkás 
dolgozott.



Kókay Károly nyugalmazott bajmoki aljegyző régészeti leleteket gyűjtött össze és 
adott át a zombori múzeumnak.

Az Alsó (Paprenyacsa) és a Felső/Központi) temetőben sok fát ültettek el.

1940.

Magyar Kultúregyesület alakult. Minden előadását be kellett jelentenie. Műsor 
előtt kötelező volt elénekelni a szerb himnuszt.

Hegedűs Lénárd esperesplébános megemlíti a História Domusban, hogy a Kálvária 
stációinak egykori alapítóit, illetve utódaikat felkérték, adakozzanak a stációk felújítására 
és a szentképek festésére. Az érintettek ezt meg is tették. A munkát a bajmoki Boszándli 
József végezte el, képenként 450 dinárért.

Megalakult a Sokol Testnevelési Egyesület.
Megépült a Szabadka-Baja és Szabadka-Cservenka között a vasút.
Csökkent az utasforgalom, a jószág felvásárlása és szállítása.
Bezárták a bankot.
Megépült Szabadka-Bajmok között a kövesút.

A magyar közigazgatás 1941. április 12-e és 1944. október 19-e között

1941.

április 12. -  újabb rendszerváltozás. A magyar honvédek nagyszombaton ellenállás 
nélkül bevonultak Bajmokra. Visszavonták ugyanis az országhatárról a szerb 
határőröket, akik április 9-e és 10-e között déli irányba elvonultak. A rátaiakból alakult 
60 fős civil határőrség -  régi francia fegyverekkel! -  Szenttamásig húzódott vissza, hogy 
Bajmokon ne kerüljön sor vérontásra. Ezt a döntést Marko Miljkovic helyi 
rendőrparancsnok hozta meg. Négy bajmoki és egy madarasi ember értesítette a 
honvédséget, hogy szabadon jöhetnek a településre, nem lesz ellenállás. A honvédség, 
az öt civillel az élen Ráta elejétől a községházáig a lakosság sorfala között vonult be 
Bajmokra. Az összegyűltek többször éltették a felszabadítóknak nevezett honvédeket. 
Élt még az a generáció, amely jól emlékezett a trianoni békediktátumra. A magyar 
közigazgatás idején Bajmok nagyközség volt, Bács-Bodrog vármegyéhez tartozott, 
melynek központja Zomborban székelt.

A szerbek többsége elhagyta Rátát és Misicevót.
A magyar honvédek bevonulása után létre hozták a bajmoki községi képviselő- 

testületet. A bíró előbb Cindel Lojzi, majd Cindel Károly, jegyző Pázmány, majd Nagy 
Aladár, később Varga Mihály és Bagi József.

június 14. -  Barcsra és Sárvárra internálták azokat a szerbeket, akik itt maradtak. 
Az egykori optánsokat Horvátországba, Kakinjci faluba telepítették. A Hazatelepítő 
Kormánybizottság és a katonai közigazgatási szervek bukovinai székely magyarokkal 
telepítették be Rátát és Misicevót. Rátának a Romániában levő falu, Hadikfalva után a 
Hadikújfalu nevet adták a betelepülők. Ez a helységnév azonban nem honosodott meg,



csak Hadikfalvaként emlegették. Az újonnan érkezettek között voltak papjaik, elöljáróik 
-  a bíróval -  és tanítóik is.

1942.
Elkészült Bajmok-Bácsalmás között a kövesút.
A Zombor-Szabadka, Bajmokon áthaladó útszakaszt a település bejáratától 

a kijáratáig kirakták kockakövekkel. Folyamatosan karbantartották a főutcát a 
községházától a vasútállomásig.

Hadikfalván (Ráta) a Bács-éren (Krivaja) négy hidat építettek.
Visszaállították a kaponyai emlékművet, a templom előtti téren felállították az 

Országzászlót, a székelytelepen -  a jelenlegi Njegos és Bunyevác utca közötti völgyben -  
a Hősök emlékművét.

1943.
Bajmoknak 11 641 lakosa volt, a nemzetiségi megoszlásuk: bunyevác 2309, 

magyar 6985, német 2234, orosz 7, szerb 121, zsidó 78, cigány 16. A magyarok 
számának növekedése a bukovinai telepesekkel magyarázható. A szerbek száma 
azért csappant meg, mert -  mint fentebb említettük -  sokakat Barcsra és Sárvárra 
internáltak. Közülük több mint 1100-an, az összlakosság mintegy 10 %-a a II. 
világháború áldozata lett.

Renoválták a vasútállomást.
Holczhacker Boldizsár kendergyára felépült a vasút mellett.
Hatosztályos elemi iskola működött magyar, német és bunyevác-horvát nyelven. 

Megkezdődött a tanítás a polgári magániskolában. A növendékek a szabadkai polgári 
iskolában vizsgáztak. Bajmokon volt tanonciskolái tagozat is.

A front közeledtével Bajmokra SS-egység érkezett, hogy Bajmokon, Tavankúton 
és Kisbajmokon, s környékükön a partizánokat, a Kommunista Párt tagjait és a baloldallal 
szimpatizálókat elfogják.

1944.
július 17. -  a zsidókat, akiket Dávid-csillaggal jelöltek meg, előbb Bácsalmásra, 

onnan Bajára deportálták, majd az auschwitzi haláltáborba vitték.
augusztus -  Végrehajtották a fö ldreform ot. A fö ldosztásból csak a 

nincstelen magyarok részesültek, a bunyevácok és a horvátok nem. Az új 
tulajdonosok birtokukba vették ugyan a földet, de a rendszerváltás miatt már 
nem munkálhatták meg.

szeptember -  a hónap második felében a környéken szervezetten megjelentek a 
partizánok csoportjai.

A szovjet egységek átlépték a Kárpátokat és gyorsan nyomultak előre, ezért 
rádión felszólították a németeket és a bukovinai magyarokat, hogy hagyják el a 
vidéket és vonuljanak északra. A németek Németországban, Darmstadt környékén, 
a bukovinai székely magyarok pedig Magyarországon, a Dunántúlon, Bonyhád 
környékén telepedtek le.



Megalakult a Hangya Beszerző- és Értékesítő Szövetkezet. Jegyre adtak 
sok árucikket, ami olykor gyenge minőségű volt, ezeket a lakosság 
műrostosnak nevezte.

szeptember 24. -  elfogtak, és a bajmoki börtönbe zártak 43 személyt. A magyar 
kémelhárítók nem találták őket bűnösnek, és a település lakossága felelősséget vállalt 
értük. Október 9-én és 10-én szabadlábra helyezték őket. Ebben nagy szerepet vállalt 
Iván Benes pap és egy SS őrnagy. A kiszabadultak azonnal a tavankúti Alkazar nevű 
partizánbázisba mentek.

október 19. -  ellenállás nélkül bevonultak az I. Ukrán Front egységei, másnap 
a helyi partizánokból álló csapat is. Ezzel véget ért a három és féléves magyar 
közigazgatás időszaka.

A szocialista időszak

A Vörös Hadsereget és a partizánok alakulatait a bunyevácok és a horvátok 
éppen úgy felszabadítóként várták, mint a magyar honvédek bejövetelét 1941-ben 
a bajmoki magyarok.

1944.
október 15. -  a tavankúti partizán bázisból a partizánok támadást intéztek 

Bajmok ellen. Ekkor gránátszilánk érte Varga Boldizsár 18 éves fiút, aki a kapott 
sérüléseibe belehalt.

október 23. -  a községházán tartotta meg első ülését a Népfelszabadító 
Bizottság -  a szovjet katonaság és a partizánok bevonulásáig illegálisan 
tevékenykedett - , tagjai voltak: Nikola Babic (elnök), Stana Kulic-Urbanovski 
(titkár), Stipan Merkovic-Pubi (pénztáros), Iván Benes pap), Joso Kajic, Pajo Lulic, 
Pajo Basic, Iván Ivkovic Ivandekic-Dusica, Duro Kujundzic, Radovan Parezanin 
(Ráta), Marko Kujundzic, Bartul Cibulja, Andrija Kulesevic, Marko Ivankovic, Franjo 
Miljkovic, Marjan Dulic, Pero Barakovic, Ivó Piukovic és Iván Benes-Hidegmeleg. 
A bizottságnak nem volt egy magyar, német vagy baloldali beállítottságú tagja 
sem. A többi között olyan határozatot fogadtak el, hogy népőrséget állítanak fel 
harminc fiatal és megbízható személy bevonásával, akik fegyvert viselnek. Később 
megalakult a helyi népi milícia, melynek a bajmoki Josip Plesa lett (1942-től 
partizán volt) a parancsnoka.

október 25. -  Létrehozták Bánát, Bácska és Baranya közös katonai parancsnokságát, 
amelynek parancsnoka Iván Rukovina tábornok lett. Szabadka (is) körzeti katonai 
parancsnokságot kapott, Iván Njaradi ruszin nemzetiségű parancsnokkal. Bajmokon 
helység-parancsnokság alakult, Bosko Vasllic, Duro Matic, Slavko Kekic és Marko Peic 
parancsnokokkal, sokáig helyettes parancsnok volt Duro Knezevic-Copa (egyik lábára 
bicegett, innen a ragadványnév). Bajmok helységparancsnoksághoz tartozott a bajmoki, 
a pacséri és az ómorovicai állomás-parancsnokság. A katonai közigazgatás idején 
bevezették a munkaszolgálatot, tagjai 18-55 év közötti magyar és német nemzetiségű 
férfiak voltak. Munkászászlóaljakat alakítottak, hogy az őszi termést betakarítsák. 
Az új hatalom így akarta szemmel tartani a magyar és német férfiakat. A zászlóalj 
parancsnoka Marko Peic volt, aki a háború előtt Bajmokon segített megalakítani a Horvát 
Keresztes Egyletet.



október vége -  ártatlan magyarokat és németeket vettek listára, azokat, akiket ki 
kell végezni. Aleksandar Rankovic belügyi titkár által vezetett ÓZNA30 utasítására 
hajtották végre mindenütt a razziát, amiről tudomása volt Titónak is, aki ezekben a 
napokban Versecen tartózkodott és az I. és II. Ukrán Front magas rangú képviselőivel 
tárgyalt a Jugoszlávián való átvonulásról. A kivégzésekről Titót Iso Jovanovic tartományi 
pártvezér naponta tájékoztatta telefonon, mindig közölte, hol és hány embert végeztek ki.

Bajmokot sem kerülték el a magyarok és németek elleni atrocitások. Két partizán 
kivégző osztag érkezett, hogy elvégezze a piszkos munkát: azok a partizánok és feletteseik, 
akik „felszabadítóknak" nevezték magukat.

november 2. -  kivégezték az összegyűjtött németek és magyarok első csoportját..
november 21. -  éjjel 193 bajmoki, pacséri, györgyéni, nagyfényi és tavankúti 

ártatlan magyart és németet végeztek ki.31
november -  megalakult a Népfront Marko Beslic elnökletével, utána Stipan 

Ferkovic volt az elnök. Létre hozták a Nők Antifasiszta Tanácsnak (AFZ) helyi 
szervezetét, Liza Vujevic-Xaver lett az elnöke. A Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) helyi 
bizottsága elnökének Vukan Dukicot választották meg. A Jugoszláv Ifjúkommunisták 
(SKOJ)) helyi szervezetének elnökévé Zagorka Bozovicot tették meg. Az Egyesült 
Jugoszláv Antifasiszta Ifjúsági Szövetség (USAOJ) helyi szervezete elnökének Joso 
Miljkovicot választották meg. Szakszervezeti elnök lett Iván Vukovic-Kurjak.

december eleje -  feloszlatták a munkászászlóaljat.
december 5-ig -  változatlan összetételű volt a Népfelszabadító Bizottság. 

Ekkor a Kommunista Párt szabadkai szervezetének javaslatára új vezetőségi tagokat 
neveztek ki: Iván Ivkovic Ivandekic-Dusica (elnök), León Filipovic (alelnök), Luka 
Vujevic-Sicin (titkár), a pénztárosi teendőket továbbra is Stipan Merkovic-Pubi 
végezte. A Népfelszabadító Bizottságnak és szerveinek székhelye a községházán 
volt. A helység-parancsnokság és a helyi állomás-parancsnokság Schmidt 
Antal korzón levő emeletes házának rőfös üzletébe rendezkedett be. A bajmoki 
állomás-parancsnokságnak 61 hivatalnoka volt, adminisztrációs munkát végeztek. 
A személyzeti főnök Pajo Lulic -  a háború előtt községi aljegyző -  volt.

A településre vonatkozó döntéseket mindig a Népfelszabadító Bizottság hozta 
meg, s a helyi állomás-parancsnokság hivatalnokai hajtották végre.

1945.
február 15. -  megszűnt a katonai közigazgatás.

Szerb, horvát és magyar nyelven tagozatonként kezdetét vette a tanítás a 
hatosztályos Állami Népiskolában.

március -  az inasiskolában megkezdődött az oktatás.

30OZNA = Odelenje za zastltu naroda (Népvédelmi Osztály)

31A plébánián, de a helyi anyakönyvi hivatal halotti anyakönyvében sincsenek feltüntetve a kivégzettek, csak 
azonak a nevét találni meg, akik természetes halállal hunytak el. Hogy Iván Benes, akkori káplán miért nem jegyezte 
be az egyházi halotti anyakönyvbe az ártatlanul kivégzettek nevét, nem tudni. 1994 óta a kivégzések helyén, az 
Akácfánál emléktemető van. A bajmoki és a környékbeli lakosok minden év november 2-án, az ártatlan áldozatok 
iránti kegyeletüket itt róják le.



jú lius -  a községi választások után hosszabb-rövidebb ideig a községi 
adminisztrációban dolgoztak: Joso Patarcic, Deno Kecenovié-Coban, Morvái Gyula 
(elnökök), Vukan Dukió, Mile Maravic, Hegyi Béla, Frazon Gyula, Stipe Zoric, Mojzes 
József (titkárok), Stevan Merkovic-Pubi, Fábián Simon, Stevan Zagorica, Danilo 
Zegarac, Perica Kosanovic, Duro Tatalovié-Mijat, Milán Basic, Bagi Károly, Mane 
Maravié-Sprlja, Tlhomir Veljkovic, Dusán Vukelié, Ilija Cupurdija, Pavle Mrkobad, 
Danilo Koruga, Mihajlo Papic, Mihajlo Vukajlovié, Novak Katic, Danilo Trklja, Halász 
József, Stojan Romié, Aleksandar Merkovié, Pajo Sevarac, Dmitar Radojcié, Milutin 
Tataiovié, Franjo Milkovié, Andrija Milkovié, Bozidar Vrbica, Bogdán Mehadzija, Stevo 
Lebovié, Anica Lebovié, Bajai Lujza, Mirko Zrnié, Bozidar Leró, Vasilj Zatezalo, Ratthmann 
István, Pravda József, Rade Ivosevié, Dorde Peié, Szakács Károly, Savó Pavlicevic, 
Gojko Vuletié, Bozo Vlsnjié, Lehotkai István, Nikola Graovac, Hajnal Teréz, Fiser Jenő, 
Stipan Kecenovic-Peda, Nikola Sulaver, Petar Trbovié, Drago Komlenié, Radivoje 
Pavlovié, Dragisa Stojanovié, Ignjacije Tomié, Milka Zrnié, Knézi Klára, Nedeljka 
Vujnovié, Szakács Anna-Brand, Janja Kecenovié, Anica Kostié, Milutin Kostié, Desanka 
Mormer, Maca Filipovié, Maca Vucetié, Milivoje Vucetié, Desanka Ivosevié, Matilka 
Sitarié, Mara Vukelié, Dusanka Hédi, Jovanka Kulié, Krista Sipos, Velinka Maravié, 
Nedeljka Loncar, Senja Tataiovié, Ljubica Anisié, Bozica Bokié, Ivsa Komesarovié, 
Milkovits Ferenc,Vastag Sándor, Marko Vitkovié és Elgetz Tibor (gépkocsivezetők), 
Oracsics Gyura-Bolto, Milutin Kostié; kisbírók: Nagy István-Jozsó, Nikola Bogdán, 
Antun Benedek, Grgo Probojcevié, Iván Vujevié és még ketten, akik lóháton vitték a 
tanyákra az értesítéseket. Házmesteri teendőket látott el Antun Vujkovié,.takarítónők 
voltak Dula Patarcié és Ana Vujkovic.

A tenyészállatok tartására istállók voltak a községházán. Utolsó felelős gondnoka 
Milutin Kostié mezőgazdasági technikus volt.

A bikaistálló a bikajáráson állt, utolsó gulyása Oracsics Boldizsár-Bolto volt. A 
község megszüntette, mert a megtermékenyítést mesterségesen végezték.

Volt mezőőri szolgálat, minden határrészt vadászfegyverrel egy-egy mezőőr 
felügyelt. Mezőőrök voltak: Ilija Tómié-Skender, Petar Tomié, Ilija Tataiovié, Dane 
Ivosevié, Boro Vukelié, Horák Ádám, Varga Sándor, Stefánovics Antal, Juhász 
Mihály, Hasek Lajos és Váci György, akik vadászfegyverrel járták a határt. A mezőőri 
szolgálatot később megszüntették, de a gyakori lopások miatt a szabadkai község 
ismét visszaállította.

A sintértelep a romaházak közelében, az úgynevezett Sömlyék falurészen volt, 
az elhullott jószágot Itt ásták el. A sintérteleppel Oroszi Klára volt megbízva a 
családtagjaival.

Elsőként a horvát, majd a szerb, végül augusztusban a Magyar Kör is megalakult.
szeptember -  megkezdődött a négyosztályos gimnáziumi oktatás. Főleg szerb 

gyerekeket írtak be, mert az oktatás szerb nyelven folyt. A következő tanévben magyar 
nyelven megnyílt a leány és a fiútagozat is.

Megalakult a Radnicki Labdarúgóklub, folytatva az egykori Bajmoki Atlétikai Klub 
(BAK) nyomdokait. Ezt a nevet azonban nem viselhette, mert a felsőbb szervek 
reakciósnak minősítették az egykori BAK-ot.

Naponta kétszer személyvonat közlekedett Szabadkáról Bajmokra és vissza.



A horvátországi Likából mintegy 340 családot telepítettek Bajmokra. A hatalom 
ezzel járult hozzá elnemzetiesítő politikájának megvalósításához, amit az itt élő 
magyarság nem fogadott tetszéssel.

1946.
Földreformot hajtottak végre. A földet a nincsteleneknek osztották ki, mondván, 

a föld azé, aki megműveli.
A gyárak, vendéglők és boltok, köztük a bőrgyár, a villanytelep, a kendergyár 

és a malmok -  Svoboda Antal malmát kivéve -  állomosítására került sor. A 
malmokat leszerelték és Boszniába vitték. Államosították Révész Ottó Strossmayer 
utcában levő magánpostáját is. A Bajmokon állomásozó határőrség parancsnoksága 
kapott helyet benne. Amikor a katonaságot Bajmokról átvezényelték, a község itt 
biztosított helyet a helyi társadalmi-politikai szervezeteknek, kivéve a JKSz helyi 
szervezetét. Az maradt a Schmidt-házban. Amikor Bajmok megszűnt község lenni, 
az épület üresen maradt. Akkor elhatározták, hogy kisebb tatarozás után az épületben 
rendezik be az idősek otthonát.

1948.
Tito megszakította a kapcsolatot a Tájékoztató Irodával (szerbül: Informbiro -  

IB)32. Ennek folytán országszerte hajtóvadászat kezdődött az IB-sek ellen. Sokakat 
évekre Goli ótokra száműztek. Bajmokon mintegy 50 IB-st tartottak nyilván.

június 21. -  a községi képviselő-testület választások utáni első ülése. Elnök 
ismét Joso Patarcic, alelnök Deno Kecenovic, titkár Ilija Maravic. A népbizottságnak 
nyolctagú végrehajtó bizottsága volt. A népképviselők száma 33. A bajmoki 
községi népbizottság a község Szabadkához való csatolásáig (1965. december 
31.), kisebb átszervezéssel és változással, a fentebb felsorolt összetételben 
működött.

Sor került az üzlethelyiségek, kocsmarészek államosítására (is).
Bevezették a pontrendszert élelem, lábbeli és ruházat vásárlására.
Kötelező terménybeszolgáltatásnak kellett eleget tenni, börtön járt azoknak, akik 

nem adtak át kiszabott mennyiségben vágójószágot, lisztet, búzát, zsírt stb.
A gazdákat parasztszövetkezetekbe kényszerítették.
A Reál Algimnázium igazgatója, Miljenko Batistic bemeszeltette az iskola épületét. 

Az Állami Népiskola igazgatója, Simo Ivanovic szintén nagy gondot fordított az iskola 
karbantartására és az oktatás minőségére.

Megnyílt az óvoda a Berger-féle iskolában.

32 Teljes néven: Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája. Bulgária, Csehszlovákia, Franciaország, 
Jugoszlávia, Magyarország, Lengyelország, Olaszország, Románia és a Szovjetunió kommunista és munkáspártjai 
alapították a pártok közötti tapasztalatcsere és a résztvevő pártok tevékenységének kölcsönös megegyezés alapján 
történő egyeztetése céljából. Az alapító tanácskozás 1947-ben Lengyelországban volt (1947-1948-ban székhelye 
BelgrácJ). 1948-ban a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) helyzetéről tanácskoztak, majd kizárták a JKP-t a Tájékoztató 
Irodából, amit 1956. tavaszán megszüntettek.



Bemeszelték a községházát, gyakoribbá lett a vasúti közlekedés, megkezdődött 
az utasforgalom egy tehergépkocsival Bajmok és Szabadka között. A „busz" reggel 
indult Bajmokról és délben jött vissza a településre.

1953.
Megkezdték a főutcán a járdaépítést. A vasútállomástól a központ felé 1,5 

méter szélességben kibetonozták a járdát a Tomislav király utca végéig. A 
következő években ugyanezt tették az utca másik oldalán, a vasútállomástól a 
zsidótemplomig.

A Dózsa György Magyar Kultúregyesületben felépült a nyári színpad. Ez volt a 
vidék első impozáns nyári színpada.

Öt kőműves megalakította a Kossuth Építővállalatot. A településen működött a 
Galvanoplastika fémgalvanizáló kisipari üzem, a Sutjeska asztalosműhelyből lett Bajmoki 
Bútorgyár, a Metalija mérlegkészítő- és fűnyírógyár, a téglagyár, a kendergyár, a Ravnica 
Szövetkezeti Kombinát, a malom...

A népszámlálás adatai szerint Bajmoknak 11 411 lakosa volt.

1955.
A község támogatásával felépült a korszerű tűzoltóotthon.
A bajmoki községi képviselő-testület határozatot hozott a század elején 

épült zsinagóga lebontásáról. A döntést Schwartz Iván bajmoki zsidó -  ekkor 
községi képviselő volt -  vitte Belgrádba, ahol a Jugoszláv Zsidó Hitközségek 
Szövetsége ehhez beleegyezését adta. A rabbi lakását és a zsidóiskolát óvodává 
alakították át.33

A főutcán, a volt emeletes iskolánál eltüntették a dombot, a községházától a 
vasútállomásig pedig kockakövekkel kirakták az úttestet.

1956.
Parkot létesítettek a templom mögött, a volt baromfiacon és a templom előtti téren, 

ahol valamikor az Országzászló állt. Parkot alakítottak ki a volt terménypiac helyén, 
kézilabdapályát építettek a volt sertéspiacon és Fleiser Leó egykori magtárának udvarán.

1957.
január -  a Dózsa György Magyar Kultúregyesület és a Zarko Zrenjanin Szerb-Horvát 

Művelődési Egyesület összevonásával létre jött a Jedinstvo-Egység Művelődési Egyesület.

1959.
Megalakult a Községi Közművelődési Közösség. Első elnöke Milán Jeremic 

történelemtanár, alelnöke Mojzes Antal tanító. Amikor Jeremic 1960-ban elment 
Bajmokról, Mojzes Antalt választották meg elnöknek. Az ő irányítása idején indították 
el a járási néptáncszemlét 1963-ban, amelyhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott 
Morvái Gyula, a bajmoki népbizottság elnöke. A szabadkai járásból nyolc csoport vett 
részt az időközben nemzetközivé vált szemlén.

33Azóta itt van az intézmény.



1959-1960.
Az egykori szabadkai járás idején, Fleiser Leó Bajmok központjában levő magtárát 

átalakították üzemcsarnoknak. Itt rendezték be a szabadkai Solid Cipőgyár bajmoki 
üzemrészlegét.

Khönigh Ignátz fatelepjének a helyén önkéntes adományból munkacsarnokot 
építettek. Itt volt a szabadkai Sever Villanymotorgyár mikromotorokat gyártó bajmoki 
üzemrészlege.

A három váltásban folyó munkába bekapcsolódott a kendergyár, a Brasno 
malom. Az Október 19-e Közművállalat és a Delta Villamossági Vállalat szintén 
Bajmok gyáriparát képezte.

1960.
A községi lakásépítési alapból a JNA utca bal oldalán, a Bolits és az egykori Berger- 

iskola melletti magtár helyén emeletes lakóház épült. 1963-ban ugyanitt társaslakást 
építettek a JNA utca jobb oldalán, az iskolaépület és a Lengyel Károly állatorvos telke 
között az iskolaalap földjén, amit még a Jugoszláv Királyság idején a pravoszláv 
templom helyének szántak. A lakótömb háromemeletes, a földszinten bank, önkiszolgáló 
és ruhásbolt volt. A tanügyi munkásoknak a Mosa Pijade utca 28 alatt, az egykori 
ipartestület helyén építettek egy négylakásos tömbházat, amit Zóni Sándor, Dusán 
Stankov, Marko Kukic és Mojzes Antal tanügyi dolgozóknak utaltak ki. Később ezeket a 
lakásokat a lakók megvásárolták.

1961.
A népszámláláskor 11 714 lakos élt a településen.

1957-1961.
Községi képviselők: Deno Kecenovic-Coban (a képviselő-testület elnöke), Morvái 

Gyula (alelnök), Vajo Maravié (valamennyi tanács elnöke), Kollár Gábor és Ljuban-Zrnic 
(alelnökök), egy-egy tanács elnöke: Franjo Cibulja, Bozana Knezevic, Nikola Fejsov, 
Ljubinko Izipac, Milenko Ivosevic és Tóth István-Bicskás (ifjúsági vezető), Mile Vujnovic, 
Milorad Slmovic, Branko Vujnovic, Ilija Maravic, Pénzes Mihály, Szakács Katalin, Duka 
Maravic, Hegyi Béla, Kosta Jovanovic, Ruza Merkovic, Marko Tomaskovic, Bozidar Dajic, 
Drago Bjelica, Mojzes János, Mate Benes, Rade Spahic, Petar Mirkovic, Pólyák József, 
Dusán Stipanovic, Milija Maravic, Milutin Kostic, Slobodan Kosanovic, Mijo Sevarac, Kollár 
János, Nikola Radulovic, Anica Milkovic, Marko Basic-Santavi, Deno Gunic, Molnár János- 
Golub, Pero Tomic, Luka Hodos (Misicevo), Nikola Vignjevic, Kicsi Károly, Antun Patarcic- 
Tuna, Nikola Zrnic, Juhász Ferenc, Duka Ivosevic, Bagi János, Duro Radulovic, Manda 
Peic, Halász János, Ábrahám István, Gyenes Pál, Beck Ferenc, Cindel Mihály, Lipták 
István, Antun Benedek, Nesto Sarcevic, Sindric Antal, Mile Zrnic, Stipan Burger, Letenai 
József, Stefánovity Antal, Ferenci József, Garajszki Sándor, Kadlicskó György, Szakács 
Simon, Joso Basic-Palkovic és Svetozar Lecic (Misicevo).

1963.
november 3. -  a Nikola Tesla és a Svetozar Markovié Általános Iskolát összevonták. 

A Vük Stefanovié Karadzié nevet vette fel. A két tanintézménynek együttvéve mintegy 1300 
tanulója, 65 pedagógusa és segédszemélyzete volt. Az oktatás a Berger Jakab-féle épületben, 
a Népegyetemen (Lutz József egykori vendéglője) és a Nikola Tesla iskola épületében folyt.



Megkezdték az egészségház építését a volt piactéren. Első Igazgatója dr. Cedomir 
Duketié volt. Éjjel-nappal fogadta a pácienseket. A fogorvosi rendelő két váltásban 
dolgozott. Volt gyermekosztálya is. Szabadkáról hetente egy alkalommal jártak Bajmokra 
a szakorvosok: belgyógyászok, nőgyógyászok, szívspecialisták, röntgen szakorvosok stb.

Megalakult a Népegyetem. Hatáskörébe tartozott a felnőttképzés és a filmvetítés.
Összevontak két sportegyesületet, a Radnicki Labdarúgóklubot, ahol főleg magyar 

és horvát-bunyevácok voltak, valamint a Zeljeznicar Labdarúgóklubot. Az új klub a 
Radnicki nevet vette fel.

Megalakult a Partizán Testnevelési Egyesület. Székházát Scheffer Tóni egykori 
(a jelenlegi Dusán cár utcában levő) házában rendezték be.

A képviselő-testület határozatot hozott korszerű sportközpont építéséről 
a Radnicki labdarúgópályánál. A tervben labdarúgó-, kézilabda-, röplabda- és 
kosárlabdapálya, olimpiai méretű úszómedence lelátókkal, és központi épület 
szerepelt.

Újévre a korzón felállítottak 20 fenyőfát, s ezeket színes villanyégőkkel díszítették. 
Igen dekoratív volt, megtekintésére a falu apraja-nagyaja eljött. Ugyanezt a következő 
évben megismételték. A központban, az útkereszteződésnél lezonitból készült hóembert 
állítottak fel a közlekedési rendőrt szimbolizálva. Mindkét alkalommal esett a hó.

1964.
A községi képviselő-testületi választásokon, egyben utolsó képviselők az önálló 

bajmoki községben, a következők kerültek a bajmoki községi képviselő-testületbe: 
Morvái Gyula (elnök), Stipe Zoric (titkár), a Községi Tanács tagjai: Morvái Gyula, Duka 
Maravic, Nikola Tomic, Lazar Rankov, Milica Trbovic, Grsity Ilonka, Ranko Radulovic, 
Bagi János, Franjo Cibulja, Szakács József, Vaso Jaksic (Misicevo), Stipe Zoric, Aleksandar 
Radojcic, Grgo Skenderovic, Bosnyák Károly, Marko Patarcic és Cindel Mihály.

A Termelők Tanácsának tagjai: Vajo Maravic, Iván Margetic, Ilija Tataiovié, Branko 
Nikolic, Boro Vukelic, Szakács Márta, Zóni Olga, Mara Papic, Andelka Pogacnik, Milija 
Maravié, Berkes Lajos, Milovan Cupurdija, Kollár Mihály, Romoda Sándor, dr. Marko 
Baraé, Marko Tomaskovié, Schwartz Iván, Jovo Lukié, Pénzes Mihály, Pénzes Mihály 
(igazgató) és mások.

Kibetonozták a Kisközben a járdát.
A korzót kitéglázták, mert a flasztertéglák megkoptak és kimozdultak.
Megalakult a Ravnica Szövetkezeti Kombinát, igazgatója Nikola Fejsov lett. 

Mintegy 6000 hold földet művelt, 15 km műutat, a termelési központokban igazgatósági 
épületeket, traktorállomásokat épített. Meghonosította a magashozamú olasz búzafajtákat. 
Volt időszak, amikor 850 dolgozója volt.

A bajmoki községi képviselő-testület két tantermet építtetett a Nikola Tesla 
iskolaépülethez, hogy enyhítse a tanteremhiányt.

december 31. -  Bajmok megszűnt mint önálló község. A szabadkai községhez 
csatolták -  helyi közösségként. A településnek ekkor 13 005 hold földje volt, ebből 
megművelhető 12 000 hold. Helyben 2500 munkás és alkalmazott dolgozott, több 
mint 500 utazó diákot, mintegy 400 egyetemistát, 500 ingázó dolgozót és 1500



nyugdíjast tartottak nyilván. Önálló mllíciaállomása, egészségbiztosítási intézete, 
munkaközvetítő irodája, társadalmi tevékenységügyi osztálya, összesen mintegy 50 
alkalmazottja és segédszemélyzete volt a községi adminisztrációnak. Korábban, 
Bajmokon kívül, a szabadkai járáshoz tartozott önálló községként még Szabadka, 
Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Omoravica, Topolya, Kishegyes. Bajmokhoz tartozott 
Györgyén kataszteri község, de amikor a szabadkai járást a kommunális rendszer 
váltotta fel, Györgyén ismét önálló lett.

Kiépült a Bajmok-Szabadka, valamint a Bajmok-Zombor és a Bajmok-Topolya műút.
Üzemanyagtöltő-állomás épült a Szabadka-Zombori műút, a volt fürdő mellett.

1965.
Megkezdték a sportközpont építését.
december 31. -  a kommunális rendszerről szóló törvény előirányozta a községek 

átszervezését. Ennek következtében Bajmok politikailag ráerőszakolt helyi közösség, a 
szabadkai község, és Vajdaság második legnagyobb helyi közössége lett.34

A gazdasági elemzések eredményei alapján a bajmoki társadalmi-politikai 
szervezetekben arra a következtetésre jutottak, hogy a települést mindenképpen 
Szabadkához kell csatolni, mert ezzel csak életképesebb lesz.

A Jugoszláv Kommunista Szövetség bajmoki szervezetének titkársága vitatta 
meg elsőként a csatlakozásra vonatkozó elképzelést, majd végrehajtó szerve is 
elfogadta az egyesítési javaslatot. Ezt követően valamennyi politikai testület, a 
Szocialista Szövetség, a szakszervezeti szövetség, az Ifjúsági Szövetség, a nőtanács 
stb. hasonlóképpen járt el. A polgárokat is tájékoztatták a javaslatról. A lakosság 
körében azonban voltak más elképzelések is. A nem párttagok közül sokan a 
nemtetszésüknek adtak hangot. A társulás hordozói voltak Ouka Maravic párttitkár, 
Kosta Jovanovic pártmunkás, Nedeljko Maravic pártmunkás, Morvái Gyula, a községi 
képviselő-testület elnöke, Tóth István, a szakszervezet elnöke és mások. A választók 
gyűléseiről az aktivisták azzal a benyomással távoztak, hogy a polgárokat sikerült 
meggyőzni, hogy Bajmok Szabadka egyik helyi közössége legyen.

Az egyesítés főbb érvei voltak: Bajmok szegény község, nem tudja pénzelni az 
egészségügyet, az oktatást, a rendőrállomás fenntartását, a kultúrát, a sportot stb. A 
köztársaság részéről is voltak Bajmokkal kapcsolatosan bizonyos elképzelések.35 Oeno 
Kecenovic-Cobant, aki akkoriban a Köztársasági Képviselőház Köztársaságok Tanácsának 
a tagja volt, közvetlenül a döntés meghozatala előtti napon felkereste Kishegyes 
küldöttsége, és a törvényjavaslathoz kiegészítő indítványt dolgoztak ki. Ennek alapján 
Oeno Kecenovic beterjesztette, hogy Kishegyes maradjon meg önálló községnek, amit 
a Köztársaságok Tanácsa elfogadott. Sok bajmoki azóta fájlalja, hogy a település 
csatlakozott Szabadkához.

34Csak a bánáti Nagybecskerek -  Muzslával -  bizonyult a legnagyobb helyi közösségnek

35A szabadkai járás megszüntetésével Belgrádban Bajmokot mezőgazdasági kommunának irányozták 
elő. Ide tartozott volna Tavankút, Györgyén, Pacsér, Ómoravica, Backi Sokolac, Gornja Rogatica, Telecska, 
Csonoplya és Aleksa Santic. Új községházát terveztek építeni és mezőgazdasági középiskolát létesíteni. A 
bajmoki pártvezetők felosztották a politikai tisztségeket is. Minden tisztségre, az ifjúsági elnökön kívül, bajmokit 
irányoztak elő. A községházán a vezetőbeosztásúak is bajmokiak lettek volna. Erről tudomást szerezve Zsáki 
József, háború előtti ómoravicai munkásmozgalmi ember és párttag, aki ekkoriban Újvidéken, a vajdasági 
szakszervezetben töltött be vezető pozíciót, kihallgatást kért Titótól, s elmondta neki a munkahelyek és funkciók 
tervezett felosztását az új kommunára vonatkozóan. Tito egy ceruzavonással áthúzta az elképzeléseket s így 
a mezőgazdasági kommunából nem lett semmi.



Községből helyi közösség

Az átszervezést követően a bajmoki helyi hivatal alkalmazottai: Mojzes József 
főnök, (főnökök voltak még: Zóni Sándor, Szabó-Batancs András, Antun Dulic, jelenleg 
Jovanka Kokai), anya könyvvezető Milkovits Ferenc, akit Ante Mekjovic követett ezen a 
munkahelyen. Később ezt a posztot megszüntették, a munkát a mindenkori főnök vette 
át. Az adóügyosztályon Lehotkai István, Ábrahám Béla, Gojko Vuletic volt a tisztviselő, 
továbbá Desanka Mormer, Milka Zrnic, Duro Tatalovic-Mijat, Desa Tomic, Dulic Ilonka, 
Dmitar Radulovic, Branislav Tatalovic és mások. Egy ideig a bajmoki ivóvizszolgálat 
kihelyezett irodájában dolgozott Ljubica Vulinovic és Antun Skenderovic. Miután Ljubica 
Vulinovic nyugdíjba vonult, a Szabadkai Víz- és Csatorna-szolgáltatási Vállalat ezt a 
munkahelyet megszüntette és pénzbeszedőket alkalmazott. A kataszteri hivatal jelenleg 
is dolgozik, mérnökei: Szungyi István, Nedeljko Culumovic és Miroslav Tomic. A szabadkai 
munkaközvetítőnek kihelyezett tagozata volt, ahol Dusán Ivanjisevic, Vasilije Papic és 
Milán Trbovid, az egészségbiztosítási intézet kihelyezett tagozatában Halász Irén és 
Grozdana Trbovic-Maravid volt alkalmazásban

A helyi hivatalnak és a helyi közösségnek összesen mintegy 20 alkalmazottja volt.
A helyi közösség első fizetett titkára Mihajlo Papic, később Szakács Nándor, Marina 

Vasiljevic. Jelenleg Novic Valéria a titkár, szakmunkatárs Sladana Korica. Itt dolgozott 
még Mihajlo Vukajlovic, Ljubica Vulinovic-Zrnic, Joso Basic, Deno Ivosevic és mások.

A helyi közösségnek volt tanácsa és közgyűlése. A tanács és a közgyűlés tagjainak 
a létszámát a mindenkori alapszabály irányozta elő. A tanácsnak volt elnöke, alelnöke 
és néhány tagja, a közgyűlésnek elnöke és alelnöke, valamint néhány tagja. A 
hatásköröket szintén az alapszabály határozta meg.

1966.
A helyi közösség tanácsának elnöke Lazar Rankov iskolaigazgató, fizetetlen titkár 

Benes Antal (Mihajlo Papic, a tanács fizetett titkára töltötte be), tagok: Ruza Kovac 
(horvát, háziasszony), Velim Maravic (szerb, volt harcos, nyugdíjas), Savó Pavlicevic 
(crnagorac, nyugdíjas), Evica Milankovic (a JKSZ helyi szervezetének hivatalnoka), Jovo 
Repac (szerb, nyugalmazott katonatiszt), Cindel Simon (magyar, földműves), Franjo 
Cibulja (bunyevác, munkavezető), Grgo Lukacevic (horvát, munkás) és Barta János 
(magyar, betanult pincér).

A helyi közösség közgyűlésének ebben a mandátumában 19 képviselője volt.36
Azok a települések, amelyek közművesítési, oktatási, egészségügyi, sport és 

egyéb téren jelentkező anyagi gondjaikat önállóan akarták megoldani, helyi járulékot 
vezethettek be. Ezt leginkább a helyi társadalmi-politikai szervezetek szorgalmazták. A 
helyi járulék bevezetéséről az adott település választópolgárai referendumon „igen" 
vagy „nem" szavazattal döntöttek. A referendum akkor volt sikeres, ha a helyi járulékra 
a választópolgárok 50 % +1 polgár adta szavazatát, és azt a községi képviselő-testület 
is megerősítette. Ezután a polgárok a két, négy, sőt tíz évre megszavazott helyi járulékot 
a jövedelmük után minden hónapban fizették. Mentesítve voltak a kiskorúak, a szociális 
segélyben részesülők, bizonyos esetekben a nyugdíjasok és mások. A befolyt összeget 
csak annak a programnak a megvalósítására fordíthatták a helyi közösségek, amit a 
referendumon a polgárok megszavaztak.

36Volt időszak, amikor 74!



Az első helyi járulékot Szabadka községi szintjén vezették be, éspedig a szabadkai 
közkórház építésére. Ősszel tartották meg a referendumot, amit támogattak a 
bajmokiak is, akiknek a jövedelméből 1967-től kezdték levonni megfelelő százalékban 
az összeget.

Később a bajmokiak is úgy határoztak, hogy négy évre helyi járulékot vezetnek 
be, mégpedig a vezetékes víz bevezetésére. Vízvezetékcsöveket fektettek le minden 
utcában. A munkálatokat egy pacséri vállalat végezte el. A vízvezeték megépült, 
de kút és víztorony nélkül! A probléma megvitatására meghívták Bajmokra Bagi 
Károly városelnököt, aki közölte, hogy a község a saját eszközeiből építteti fel a 
víztornyot. Eszéki vállalat végezte el a kútfúrást és a víztorony felépítését.

Misicevo polgárai is a helyi járulék bevezetése mellett döntöttek, így jutottak 
mélyfúratú kúthoz és vezetékes vízhez, amit minden háztartásba bevezettek.

Üzemanyagtöltő-állomás épült a valamikori fürdőmedencénél, a Szabadka-Zombor 
műút mellett.

Aszfaltozták a Gaj és a Trumbic utcát.
Az egykori korzó járdáját díszkövekkel rakták ki.
Járda épült a Mosa Pijade és a Strossmayer utca jobb oldalán a Mosa Pijade utca 

végétől, a réten át, megkerülve a üzemanyagtöltő-állomást és az egykori fürdőt, a 
Szabadkai utcáig, az Ezerjó vendéglőig.

Szabadka felől, a római katolikus tempóm mögött és a park mellett 
autóbusz-kitérő létesült megállóval a Topolya, Zombor és Ráta felé közlekedő 
buszok részére.

1969.
április -  a Szabadkával való egyesítés utáni első községi választásokon Bajmoki 

helyi közösségből a következő képviselők kerültek a szabadkai képviselő-testületbe: 
Mane Radulovic-Cort földműves, Velim Maravic nyugdíjas (volt harcos), Pénzes Mihály 
tanító, Mojzes Antal tanító, Deno Bosnjak földműves (Ravnica Szövetkezeti Kombinát), 
Nikola Fejsov igazgató, Antun Budanovic mezőgazdasági technikus, Andelka Pogacnik 
(az iskola képviseletében) és Mihajlo Vukajlovic (Misicevo). A szabadkai községi 
képviselő-testület üléseire a bajmoki képviselőket autóbusszal szállították, amíg a 
megbízatásuk tartott.

A szabadkai posta az Ivó Lola Ribar utcában, az egykori festéküzlet helyén új 
postát építtetett.

Mojzes Antal bajmoki képviselő Szabadka község képviselő-testületének ülésén 
javaslatot tett a Bácsalmás-Bajmok országhatár-átkelő megnyitására, amit a testület 
nem fogadott el, mert Szabadka a Kelebia-Tompa országhatár-átkelő megnyitásában 
volt érdekelt.

1971.
Megemlékeztek a falu újratelepítésének 200. évfordulójáról (1771-1971). Ezt 

megelőzően Ana Beslic bajmoki származású szobrásznőt kérték fel, hogy ebből az 
alkalomból emlékművet készítsen, amit a templom előtti parkban, az egykori Országzászló 
helyén állítanak fel.



október 18. -  az Emlékezések fáklyája elnevezésű emlékmű avatása. Alkalmi 
beszédet magyar nyelven Bagi Károly, Szabadka község elnöke, szerb-horvát nyelven 
Duro Stipic, a Szocialista Szövetség szabadkai községi választmányának elnöke mondott. 
Az emlékművet Duro Dulic vezéralezredes, a nép hőse leplezte le.

A volt zsinagóga udvarában, községi eszközökből, az egykori zsidó iskolában 
óvoda létesült.

Szabadka községi Lakásépítési Alapjából lakótömbök épültek Bajmokon (is). 
Elsőként a Dózsa György utca baloldalán (két épület), a JNH utca és a Sava 
Kovacevic utca szögletében (két egyemeletes lakótömb), a Strossmayer utcában, 
a volt Holchacker magánvillanytelep helyén (kétemeletes lakótömb), melynek egyik 
kijárata a Strossmayer, a másik a Béka utcára nyílik. Szintén a JNH utca elején, a 
bal oldalon épült egy háromemeletes alagsoros lakótömb.

Új bankot építettek a Mijo Mandic és a JNH utcai szögletében, a földszinten a 
Jugoszláv Nemzeti Bank helyi kirendeltséget nyitott. Minden munkát a helybeli Kossuth 
Építővállalat végzett el.

október 19. -  az összevont iskolába bevezették a központi fűtést, az udvarban új 
épületszárnyat építettek, alagsorral és félemelettel, az egykori tanári szobát átalakították 
fogorvosi rendelőnek. Bagi Károly községi elnök adta át rendeltetésének.

Az Elektrovojvodina szabadkai részlege 14 munkással kirendeltséget létesített. 
E célra megvették a Mosa Pijade utcában dr. Mattyassovszki Béla egykori házát. Azóta 
itt székel.

Összeíráskor Bajmoknak 10 856 lakosa volt.

1972.
Újabb helyi járulékot vezettek be 400 új munkahely megnyitására, utak és járdák 

építésére. A 400 új munkahelyből nem lett semmi. Járdára, útra jutott legtöbb eszköz. 
Az utak egy részét a bajmoki Kossuth Építővállalat, nagyobb részét a zombori Dusán 
Stanickov munkaszervezet építette. Az első négy év nem volt elegendő a tervezett 
munkák elvégzésére, és pénzelésére, ezért a helyi hárulékot meghosszabították még 
négy évre. Nyolc év alatt a település 103 utcája közül csak néhány faluszéli utca nem 
kapott aszfaltozott utat.

Bajmok helyi közösséghez tartozik Misicevo település. Ők is bevezették, és a 
polgárok fizették a helyi járulékot. Az így megvalósított pénzből járdát építettek.

október 18. -  a Jedinstvo-Egység eszközeiből, valamint Szabadka pénzbeli 
hozzájárulásával az 1969-1972 között épült 320 férőhelyes színháztermet Bagi 
Károly városelnök átadta rendeltetésének.

Szabadka község pénzelésével befejeződött a sportközpont építése.

1973.
Duro Dulic tábornoknak, a nép hősének a segítségével a madarasi 

tanyákon levő Ratko Sofijanic őrházba bevezették a villanyáram ot, ennek 
eredményeként a tanyasiak, és a közeli Ravnica birtokrész igazgatósági épülete 
villanyáramhoz jutott.



A helyi járulékból felépült a jelenlegi piactér.37 A falu felszabadulásának napján 
Bozo Jovanovic néphős, vezérezredes adta át rendeltetésének.

A volt piactér egy részén felépült az egészségház, másik részén pedig, jóval 
később, a Szent György pravoszláv templom.

szeptember 29. -  a Tudás-Hatalom közös tv-vetélkedőt követően Bajmok 
és Lukavac község Smoluca Helyi Közössége szerződést kötött az 
együttműködésről.

1981.

10.021 lakosa volt Bajmoknak.

1983.

A postát bővítették és automata telefonközpontot szereltek fel.

Megnyílt az idősek otthona.

1989.

Dr. Bednárné Kiss Ildikó, Bácsalmás polgármester asszonya 
kezdeményezést tett Kasza József, Szabadka polgármesterének a Bácsalmás- 
Bajmok országhatár-átkelő megnyitására. Mindketten egyetértettek, hogy 
szükség van rá.

Miután Bácsalmáson Tóth Árpád lett a polgármester, Bajmokon pedig az 
elfogadott kezdeményezést Mojzes Antal bajmoki községi képviselő vette át, a 
két érdekelt fél többször találkozott és tárgyalt. Mojzes Antal két alkalommal 
Jeszenszky Géza külügyminiszternek is felvetette ezt a kérdést és segítségét kérte 
a határátkelő megnyitására.

Felépült a sportcsanok. Kasza József, Szabadka polgármestere adta át 
rendeltetésének.

Helyi járulék tíz évre a szennyvízelvezető csatornák lefektetésére. Ez idő alatt a 
következő utcákban épült ki a szennyvízelvezető csatorna: Jugoszláv Néphadsereg, 
Mosa Pijade, Strossmayer, Radic fivérek, Ivó Lola Ribar, központ, Petőfi Sándor utca egy 
része, Trumbic utca egyik oldala.

1992.

Üzletközpont épült sorsjegyirodával, pénzváltóval, lapáruskioszkkal, 
bioélelmiszer-üzlettel.

A Szent Péter és Pál római katolikus templommal szemben és a Szentháromság
szobortól jobbra buszmegálló épült.

37A korábbi piactér azon a helyen volt, ahol jelenleg a Szentháromság-szobor van.



május 8. -  megalakult a Dózsa György Magyar Művelődési Központ. Nem 
volt ingatlanja. Megvásárlására Tóth Árpád, Bácsalmás polgármestere és dr. 
Tabajdi Csaba, országgyűlési képviselő nyújtottak jelentős segítséget. Mojzes 
Antal, Lukács Simon és Nagy József ez ügyben Mélykúton találkoztak Tóth 
Árpáddal és dr. Tabajdi Csabával, segítségüket kérve egy telkes ház megvásárlására 
Bajmokon. Kérvényt és a ján ló leve let adtak át a VMDK elnöksége nevében. 
Dr. Tabajdi Csaba a budapesti kuratórium elnöke volt akkoriban. Bajmok 
annyi pénzt kapott, hogy a Mosa Pijade utca 14-es számú házat, Kollár 
Szilveszter tulajdonát megvehette. Ezt követően Kasza József, Szabadka 
po lgárm esterének a jóváhagyásáva l a 13 m szé les és 35 méter hosszú 
színházterem terve is elkészült.

szeptember 1. -  megnyílt a Bácsalmás-Bajmok határátkelő. Nyáron 
reggel 8-tól este 6, télen reggel 8-tól délután 4 óráig vehető igénybe. A 
magyar oldalon megépültek a szükséges objektumok, a szerb oldalon létesített 
határátkelő objektumai azonban ideiglenesek, bár 1992 óta szorgalmazzák az 
építkezést.

1993.

június 28. -  a Sveti Georgijról (Szent Györgyről) elnevezett pravoszláv (ortodox) 
templom alapkövének elhelyezése Vid napján38. Dr. Predrag Ristic belgrádi mérnök 
tervei nyomán kezdődött meg az építkezés.

1996.
június 28. -  Misicevón leleplezték Zivojin Misic vajdának, a szaloniki front 

legendáshírű hadvezérének mellszobrát. Ezt megelőzően rendbe hozták a szövetkezeti 
központnál a parkot, kandelábereket állítottak fel.

augusztus 17. -  Siflis Zoltán, Szabadka község művelődési tanácsosa, Mojzes 
Antal, a Dózsa elnöke és Lukács Simon elhelyezték a Dózsa alapkövét. Ezzel elkezdődött 
az építkezés.

1999.

március 5. -  az 1849-es kaponyai győzelem tiszteletére emlékművet avattak a csata 
évfordulójának napján. Ezúttal harmadszor, ugyanis korábban, a rendszerváltozásokat 
követően a szerb hatóságok mindannyiszor lebontották. Kasza József volt ekkor 
Szabadka polgármestere.

május 6. -  felszentelték a Sveti Georgij (Szent György) pravoszláv (ortodox) 
templomot.

38Az I. világháború után Bajmokra érkezett szerb önkéntesekből álló telepesek 1921-ben alakították 
meg a pravoszláv hitközséget, és templom építését irányozták elő. Erről községi határozat azonban csak 
1933-ban született. Akkoriban 33 000 dinárt is összegyűjtöttek erre a célra. Az építésre azonban nem került 
sor. Az ortodox hívők többnyire a szomszédos Pacsérra jártak istentiszteletre.



A tíz évvel korábban bevezetett helyi járulék lejárta után újabb helyi járulék 
bevezetését, illetve a korábbi meghosszabbítását tervezték. A helyi közösség aktivistái 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a polgárok ezt támogassák. Már-már úgy 
tűnt, hogy sikerrel. A helyi közösség közgyűlése a Jedinstvo-Egység Művelődési 
Egyesület színháztermébe lakossági fórumát hívott össze, hogy döntést hozzanak a 
helyi járulék meghosszabbításáról. Mirko Bajic szabadkai községi és tartományi 
képviselő is jelen volt, s többször felszólalt -  a helyi járulék bevezetése ellen, mondván: 
a tervezett építkezést a községnek és a tartománynak kell pénzelnie. A jelenlevők semmi 
ellenvetést nem tettek, hiszen a lakosság már elszegényedett, csökkent Bajmokon a 
munkaviszonban levők száma. Mindenkinek imponált, hogy ne vezessék be, és fizessék 
a helyi járulékot. Nem is került rá sor. A képviselő azonban nem tett semmit annak 
érdekében, hogy folytatódjék a szennyvízelvezető csatorna építése.

2001.
A szabadkai községi önkormányzat restau rá Itatta a Szentháromság-szobrot. A 

munkát Sava Halugin szabadkai szobrászművész végezte el.
A bajmoki származású és Szegeden élő dr. Koppány György, a meteorológiai 

tudományok doktora a saját költségén megjavíttatta a templom harangjait.
október 19. -  Bajmok és Darosava (korábban: Partizani) Helyi Közösség 

szerződést kötött az együttműködésről.
2002.
Összeíráskor 8994 lakost tartottak nyilván Bajmokon.
Beruházás (helyi járulékkal együtt): 7 381 000 din. Elkészült az általános iskola 

építésének terve. A település központjában 12 kandelábert állítottak fel. Rendbe hozták 
a helyi hivatal épületét. Elkészültek az utca névtáblák és házszámok. Megkezdte 
munkáját az infóközpont.

2003.
Beruházás: 5 954 000 din. Kicserélték a vízvezetékcsöveket a Strossmayer és a Lazar 

cár utcában. Javították az utakat. Egytál meleg ételt kaptak a rászorulók. A nagy szárazság 
okozta károk enyhítésére anyagi támogatást kaptak a földművesek. A helyi közösség az 
iskolában megszervezte a Jugoszláv Gyűjtők Nemzetközi Találkozóját (MIRK).

2004.
A magyar közigazgatás idején a Rátán is bukovinai székely magyarok éltek. 

Közülük mintegy 88-an hunytak el természetes halállal. Halottaikat a bajmoki Központi, 
illetve Felső temetőben helyezték örök nyugalomra. Itt van Jakab Anna sírja is, aki 1941-ben 
tűdőbajban halt meg. A rátaiak kezdeményezték Anna sírját tolerancia sírrá nyilvánítani, 
ebből azonban eddig nem lett semmi.

Beruházás: 3 556 000 din. Rendbehozták a sintértelepet. Elkészülteket a tervrajzok 
a III., VII. és XII. utca aszfaltozására. Szanálták a sportcsarnokot. Folytatták a Dózsa 
György Magyar Művelődési Központ színháztermének építését. Elkészült a Jugoszláv 
Néphadsereg és a Zombori út jobb oldali gyalogjárdájának tervrajza. Játszóteret 
létesítettek az óvodában, a rátái iskola udvarában, a misicevói és a bajmoki egészségház 
melletti parkban.

2005.
A volt községházától a vasútállomásig aszfaltozták az utat.
február 17. -  Bajmok és Bácsalmás szerződést kötött az együttműködésről.



június 28. -  a misicevóiak kezdeményezésére, és a bajmoki helyi közösség 
hathatós támogatásával a misicevói temetőben tolerancia sírt állítottak, és szenteltek 
fel annak emlékére, hogy a magyar közigazgatás (1941-1944) idején a településen 
bukovinai székely magyarok éltek, akik közül 17-en haltak meg természetes halállal. 
Megjelent Predrag Markovié, a szerb parlament házelnöke, Pótárpi Árpád, a Bukovinai 
Székely Magyarok Szövetsége magyarországi elnöke, országgyűlési képviselő és mások.

szeptember 3. -  Bajmok, Fűllőkércs és Lakitelek szerződést kötött az 
együttműködésről.

Beruházás: 8 114 000 din. Rendezték a Bácsalmási út első szakaszát a 
központtól a határátkelőig. A temetőkbe bevezették a világítást. Rendezték a 
parkot az Emlékezések fáklyája emlékműnél. Az Emlékezések fáklyája közelében 
gépjárműparkolót létesítettek. Misicevón gépjárműparkoló épült. 
Településtáblákat raktak ki. A pravoszláv (ortodox) templom melletti parkban hat 
kandelábert állítottak fel.

2006.
Megszüntették a helyi járulékot. Negyven évig fizették a bajmokiak.
Beruházások: 7 947 000 din. A sintértelep fenntartása a Szabadkai út mellett. 

Újabb gödrök kiásása az elhullott jószágok elföldelésére. A Zmaj Jovin utcában a 
vízvezeték kicserélése. 600 méter hosszan aszfaltozták a III., VII. és XII. utcát. Az 
Őrszállási úton két híd javítása a Csík-éren (Krivaja). A tűzoltóotthon új épületszárnya 
építésének megkezdése.

2007.
június -  helyi közösségi választások. A következő pártok jutottak mandátumhoz: 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 6, Demokrata Párt (DP) 5, Szerbia Radikális Pártja 
(SZRP) 2, Szerbia Szocialista Pártja (SZSZP) 2, Vajdasági Horvátok Demokrata 
Közössége (VHDK) 1 és Bunyevác Párt (BP) 1. Az eredmények alapján a Községi 
Választási Bizottság a következőknek osztotta ki a mandátumot: Maglai Jenő (VMSZ), 
Garajszki Róbert (VMSZ), Hegedűs József (VMSZ), Ivankovic Natália (VMSZ), Mojzes 
Antal (VMSZ), Varga Matild (VMSZ), Nikola Ivosevic (SZSZP), Mile Maravic (SZSZP), 
Nikola Lalic, Marko Maravic (DP) Vera Cupurdija, Stojan Ivosevic, Ljubica Maravic, Zorán 
Tomic (SZRP), Stipan Tomaskovic (VHDK) és Marko Beretic (BP). A mandátumok 
kiosztása után megalakultak a pártkoalíciók.

július 7. -  az újonnan megválasztott helyi közösség alakuló közgyűlése. Mojzes 
Antal javaslatára a közgyűlés elnökének Maglai Jenőt választották meg, aleinök Nikola 
Ivosevic. Kinevezték a helyi közösség tanácsának tagjait, elnök Branko Pokornic 
(SZSZP), aleinök Mojzes Antal (VMSZ), tagok: Balázs György (VMSZ), Kiss Árpád (VMSZ) 
és Gojko Ivosevic (SZSZP). Úgy döntöttek, hogy minden tanácsülésen a közgyűlés 
elnöke helyett az aleinök vesz részt. A helyi közösség titkára továbbra Novic Valéria, a 
szakmunkatárs Sladana Korica. Az elhullt jószágok temetőjének (sintértelep) gondozója 
Emil Ivkovic-Ivandekic. A Helyi Hivatal főnöke Kókai Jovanka, segédtisztviselő Marina 
Vasiljevic. A kataszteri hivatalban két mérnök dolgozik.

Beruházások: 80 000 din. A sintértelep fenntartása és két gödör kiásása. 
A szeméttelep fenntartása. Csatorna tisztítása a Dózsa György utcában. Az új 
telefonközpont üzembehelyezése. Elkészült az Új utca, valamint a Bacic utca végének 
rendezésére a tervrajz. Rendezték a Rátán, a Völgyben a sportteret. Megtartották az 
első Stevan Vitkovic labdarúgó-emléktornát. Bajmokon a gáz bevezetésének munkálatai 
során lefektették a vezetékeket.



Visszaállították a mezőőri szolgálatot. Mezőőrök voltak: Veréb Róbert, Petar 
Lukacevic és Igor Culumovic.

Beruházások: 2 086 000 din. A sintértelep gödreit betonlapokkal lefedték. 
Tatarozták a sportcsarnokot. A Rátán, a Völgyben rendbe hozták a sportpályát. Gyalogút 
épült a Zombori úton 750, a vasúti átjárónál, a Ráta felé 150 méter hosszúságban. A 
Tartományi Fejlesztési Alaptól kapott eszközökből elkészült a pravoszláv és a római 
katolikus templom rekonstrukciójára vonatkozó tervrajz. A Kiskaszáló falurészen (Margit 
Jenőnél) 280 méter aszfaltút épült. Az általános iskola -  volt községháza és a volt Nikola 
Tesla -  épületén külső munkálatokat végeztek. A misicevói szövetkezet épületén 
kicseréltek két ablakot. A Maxim Gorkij és a Zrínyi, valamint a Maxim Gorkij és a Trumbic 
utcában a Bács-éren (Krivaja) új hidak épültek. A Tisztás határrészen, a Bács-éren 
(Krivaja) híd épült, hogy a gazdálkodóknak ne kelljen a falut megkerülniük, amikor el 
akarnak jutni másik határrészre. Bajmokon mintegy 1300 utcai villanyégőt kicseréltek.

2009.
Beruházások: A Tisztás határrészen, a Tomislav király utca folytatásában 700 

méter hosszú aszfaltút épült. Elkészült a településrendezési főterv. Felszerelték az 
általános iskolát. Az általános iskola udvarában a 16 tantermes épületen befejezték a 
munkálatokat. A Tartományi Nagyberuházási Alap a templomok rendezésére jóváhagyta 
a szükséges eszközöket. Rendezték a rátái szövetkezeti otthon környékét. Elvégezték 
az egészségház átalakításának első szakaszát. A Tartományi Nagyberuházási Alaptól 
kapott eszközökből folytatódott a tűzoltóotthon építése. Bekerítették a szeméttelepet. 
Facsemetéket ültettek. A bajmoki Dubrava átvette a munkálatok egy részének 
elvégzését a szabadkai Köztisztasági Vállalattól. A rátái iskolánál rendezték a parkot. 
Az I., III. és XII. utca közvilágítást kapott. A Zombori útig és az Akácfa emlékműig 
vezették a közvilágítást. Misicevón, a szövetkezeti otthonban kicserélték a vízvezetéket. 
A bajmoki egészségházban egy gyermekgyógyász megkezdte a rendelést. Rendezték a 
dűlőutakat.

2010.
június -  elkészült a Bácsalmás-Bajmok országhatár-átkelő szerb oldali részletes 

rendezési terve. Szabadka község képviselő-testülete is elfogadta. Van rá remény, hogy 
elkészülnek az építésre vonatkozó tervrajzok is, s csak eszközöket kell biztosítani a 
munkálatok kivitelezésére. Ha felépülnek a szükséges objektumok, mindkét oldalon 24 
órás állandó szolgálatot vezetnek be. A személygépkocsikon kívül akkor társasgépkocsik 
és 5 tonnás teherkocsik is igénybevehetik az országhatár-átkelőt.

október -  a Sever Villanymotorgyár volt csarnokában megnyílt a harisnyagyár, 
amely 50 nőt foglalkoztat.

Beruházások: A volt Nikola Tesla Általános Iskola épülete homlokzatának 
tatarozása a Tartományi Nagyberuházási Alaptól kapott eszközökből. Az Alap ebben az 
évben is juttatott pénzt a tűzoltóságnak, hogy befejezzék az udvarban megkezdett 
építkezést. Készülnek a tervrajzok a szennyvíztisztító-csövek lefektetésére a Bács-ér 
(Krivaja) mentén, a volt vágóhídtól a szennyvíztisztítóig. Készül a volt vágóhídtól 
mintegy 1,5 km-re levő szennyvíztisztító-rendszer terve. A Bács-ér (Krivaja) többszöri 
tisztítása. A sintértelep további szanálása. A dűlőutak rendezése. A település útjainak 
javítása.

(beérkezett 2011. január 25-én)



H orváth J ózsef 
(nyugalmazott mérnök, gyűjtőnagymester)

Helytörténeti gondolatok -  a gyűjtő szemével
A gyűjtemények bármely „családjáról" van szó, a Délvidéken valamennyinek 

helytörténeti vonatkozása van, akárcsak ha tájházat, művelődési központot avatunk és 
népdalokat, népi táncokat, népi hímzéseket stb. mutatunk be. Fontos, hogy azok az 
adott táj jellegét tükrözzék.

A HAGYATÉKOK, GYŰJTEMÉNYEK SORSA

Minden gyűjtőben, a tevékenysége során létrehozott gyűjteménye kapcsán, egy 
idő után felmerül a kérdés: mi lesz gyűjteményének a sorsa? (Mégsem beszélünk róla 
szívesen.) Egy-egy gyűjteményt elsősorban -  legjobb esetben -  nyilván az utódok (az 
örökösök) gondoznak, gyarapítanak. Ez a folyamatosság előnnyel jár, hiszen a gyűjtéssel 
járó kezdeti buktatók (értéktelen darabok, helytelen tárolás stb.) nemigen vagy egyáltalán 
nem merülnek fel. Sajnos, a gyűjtők találkozóin azt tapasztalni,, hogy fiatal vagy kezdő 
gyűjtő szinte már nincs, esetleg ritka, mint a fehér holló. Észak-Bácskában, de a 
Délvidék más tájain legalábbis ez a helyzet (a gyűjtemények kapcsán a kereskedőkről, 
vagy kereskedéssel foglalkozókról ezúttal nem szólnék, őket nem rangsorolom).

Az első két típusúba sorolt gyűjtemények sorsa legtöbbször idővel a „homályba" vész.
Ha egy gyűjtő még életében felszámolja gyűjteményét vagy annak egy részét, 

akkor az a gyűjtemény egy vagy több másik gyűjtő anyagát egészíti ki.
Az „örökösök" két lehetőség választása között tévelyegnek:
- abban a hitben élnek, hogy jelentős vagyont örököltek (a vagyon legtöbbször 

csak a gyűjtő szemében „vagyon"),
- nincsenek tudatában, hogy milyen érték került a tulajdonukba, és minél előbb 

meg akarnak szabadulni a felesleges „holmitól", elkótyavetyélik a jusst. Ez nem is olyan 
nehéz, hiszen az újságok újabban tele vannak ilyen hirdetésekkel:
„ Magas áron felvásárolunk porcelánfigurákat, festményeket, gobelineket, faliórákat,
könyveket... Fizetés azonnal, készpénzben a helyszínen..."

vagy
„Megvételre keresünk régi stílbútorokat, fali és zsebórákat, ezüst tárgyakat, képes 
levelezőlapokat, pénzgyűjteményt, lámpákat és más hagyatéki tárgyakat..."

A magam példája: Harminc éven át gyűjtöttem a jelvényeket és a 10.000 darabból 
álló gyűjteményem az 1970/80-as években szinte párját ritkította. Akkoriban Szabadkán 
60-70 jelvénygyűjtő volt (itt volt Jugoszlávia legnagyobb jelvénygyára, az Aurometal 
is). Számomra „vagyont" jelentettek ezek a jelvények. Most olyan korszakot élünk, hogy 
szinte senki nem gyűjt jelvényeket (Szabadkán ketten maradtak, egyikük labdarúgó- 
klubok jelvényeit gyűjti továbbra rendületlenül, a másik csak régebbi és zománcozott, 
de szabadkai vonatkozású jelvények után vadászik).

Az én gyűjteményem még számomra is „kegyvesztett", darabjai dobozban állnak 
a szekrényekben, talán egyszer érdeklődik majd irántuk valaki?

Elszomorító, hogy neves és nagy gyűjtők anyagai kiestek látókörünkből, elkerültek 
máshová.



Mit lehetne tenni a gyűjtemények itthon és megtartása érdekében? A kérdés 
mindinkább időszerű.

A gyűjtemények megőrzése az utókor számára nagy jelentőséggel bír(na). Ez 
talán, nem is magánügy már, hanem közösségünk ügye.

(beérkezett 2011. január 28.)
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Horgos helytörténeti kutatásai és kultúrájának 
helyzetképe*

Mint ismeretes, a délvidéki Horgos község térsége több mint ezer évig 
Magyarország szerves része volt. Horgos Csongrád vármegyéhez tartozott, de Bács- 
Bodrog vármegye folyton mesterkedett, hogy az egykori Horgos és Tisza Szent Péter 
pusztákat az ö fennhatósága alá csatolhassa.

Trianont követőn Bács-Bodrog vármegyét kettészakították, és Bács megye része 
Bácska néven szerb fennhatóság alá került. Ekkor Bácska, a szerbek mesterkedései által 
az egykori Horgos és Tisza Szent Péter pusztákat, mint a felvidékről Szegedre került 
nemes Kárász család Csongrád megyei birtokát, vagyis a későbbi Horgos és Horgosi- 
Királyhalom (ma: Királyhalom) területét bekebelezte. Horgos mára egy cseppnyi 
Csongrád, a néhai Bács megyében.

A később még említésre kerülő, Gyetvai Péter könyvéből idézet (683. oldal): 
„Bács-Kiskun Megye a Bács -  elemet jogosulatlan viseli, mert az egykori Bács- 
Bodrog Vármegyének ma csak a Bodrogi része tartozik Magyarországhoz. Nem 
először okoz ilyen torzulást a hivatalos névadók történelmi és földrajzi 
tájékozatlansága."

Horgos vidéke helyzeténél fogva közkedvelt letelepedési hely volt már az őskorban is. 
Gazdag feltárt, és még feltáratlan lelőhelyek vannak a térségben. Dr. Tergina Gyula 
(1856-?) nádasi születésű, bölcseleti doktor, királyi tanácsos és királyi tanfelügyelő 
1893-ban a Tisza menti Ördög lyukban, majd 1894-ben a kamarási Reök parton, a 
Reök major mellett népvándorláskori sírokat tárt fel (Reök Iván /1856-1923/ császár 
és királyi folyam-mérnök, szegedi Reök palota építtetője, és kamarási földbirtokos.). 
A Szegedre került leleteket ma is jelentős számban tartják a magyar honfoglalás kútfői 
között (lásd: zágrábi születésű országos főlevéltáros Pauler Gyula /1841-1903/ 
és kolozsvári születésű könyvtárigazgató Szilágyi Sándor/1827-1899/: A magyar 
honfoglalás kútfői /Budapest, 1900/). Ezen ásatásokról beszámolt a Hampel 
József (1849-1913) szerkesztette korabeli Archaeloaiai Értesítő.

Hosszabb idő eltelte után 1963-ban újabb feltárásokat folytatott Szekeres László 
(1931-1997), a szabadkai városi múzeum régésze, a Kis-Horgosi major melletti 
templomdombon, az Árpád-kori Horgas halásztanya helyén, amelyet I. Géza (1040 
k.-1077) magyar király a garamszentbenedeki, 1075-beli adománylevelében említ (lásd.: 
Esztergomi Káptalan Levéltár, jelzet 9, fasc 3, No 3, / M.O.L., Dl 235997), és Kamaráson. 
A leletek eredményeit megírta a: Zenta és környéke története a régészeti leletek 
fényében (Zenta, 1971), a Középkori települések Északkelet Bácskában (Újvidék, 1983), 
a Kanizsa múltia a régészeti leletek fényében (Kanizsa, 1986), és A Kis-Horgosi 
templomrom ásatása (Kanizsa, 1993) című könyveiben.



1981/82-ben Ricz Péter, a szabadkai Városi Múzeum régésze feltárta a Budzsáki 
part (lásd: Vaskapu, korabeli őrhely-település) rézkori temetőjét.

Az idő folyamán ezen ásatásokból gazdag leletek kerültek a szegedi, szabadkai, 
és a zentai múzeumokba.

1994-2006 között az újvidéki vajdasági múzeum régésze Stanko 
Trifunovic nem tartva be a régészet nemzetközi szabályait, egyedül politikai 
indíttatású ásatásokat végzett Zsilinszky Mihály egykori földbirtokán (lásd a 
mai: Zsilinszky földek), a Madarász-tó melletti, a korabeli térképeken már jelzett 
megye-határút menti, feltehetőn kunok lakta őrtanya helyén (lásd térképjelzés: 
Diversorium). A belgrádi lapok világszenzációként hozták, hogy Horgostól nem 
messze, az országhatár közelében már a IV-V. században éltek szlávok. Erre 
reagálva három nemzetközi tudományos tanácskozás is fog la lkozott vele, 
amelyen a szakemberek elvetették a szlávoknak az antik korban való 
megjelenéséről szóló elméletet (lásd: Magyar Szó. Újvidék 1995. október 
19-én a 13. oldalon, és 1995. október 26-án a 9. oldalon). A szlávoknak nem 
volt szokásuk lápos árterületekre, vízpartokra települni! Mind ezek ellenére az 
említett régész 2003-től a szerb államhatalom támogatásával minden évben 
tovább folytatja az ásatásokat. A Szabadkai Múzeum régészei ettől most már 
teljesen elhatárolják magukat (lásd: Maavar Szó. Újvidék 2003. november 
1-2-án a 7. oldalon).

1996/97-ben az újvidéki és szabadkai régészek gyors mentőásatásokat végeztek 
a készülő európai autóút mentén: a Kis-Horgosi major mellett, a Buzgány (Buzkán) 
major, a mai Kelemen földek (lásd dr. Kelemen Béla /1863-1944/, szegedi ügyvéd), 
valamint a Kender-tó mellett (lásd az egykori Láda-tó mai északkeleti része) készült 
vízülepítőnél.

Szintén megelőző mentőásatásokat kellene végezni az országhatár-zónába eső 
Buzgány (Buzkán) halom (mai neve: Kurva domb, néhol Kurta említve) mellett
elterülő Buzgány pusztán (lásd: Buzkán szál -  egy 1333. évi oklevélben szerepel 
Kun IV. László /1262-1290/ magyar király rokona, a kun nemzetségű Arbuz, akinek 
fia a Buzkán fejedelem), amely helyre az új határátkelő felépítése folyik.

Tény, hogy sok-sok feltáratlan kincset rejtenek Horgos környékének lankái, és a 
műemlékszámba menő, egyre fogyatkozó halmok (Ezen Tisza menti térségre lokalizálta 
több régész is a hun vezér, Attila (400-453) temetkezési helyét). Tudni kell, hogy a 
Horgos külterületéhez tartozó, szerb betelepítettek által létesített Kis-Gyála részén, a 
Sas halmot 1970-ben elhordták a Tisza áradásakor a magyarkanizsai töltéshez, akárcsak 
a Buzgány halom déli környékét, a Folyó semlyékes mellől. A Kántor semlyék (mai 
nevén: Béró semlyék, iletve Degelica) nyugati széle mellett egykoron kiemelkedő Kukora 
halmot 1997-ben szintén elhordták az európai autóúthoz. A Vaskapu halom (később 
Ágyú domb, majd Tévedő domb, ma Kiserdő domb) és a Marinka szőlőhegy (ma 
Kapros domb) jó részét mára szintén elhordták. Ilyen veszélyeztetett még a: Kun halom, 
a Hegyes halom (mai neve: Szűcs halom), és a Béka halom, stb. melyeket folyamatosan 
beszántanak. A tervezett új határátkelőhely kiépítése és az európai autóút munkálatai 
továbbra is fenyegetőn hatnak ezekre a ritkuló műemlékekre.



A történelmi Magyarország idején nagy érdeklődés mutatkozott a magyarság 
történelme iránt. Vármegyék, városok, falvak, történelmi családok monográfiáival 
kezdtek foglalkozni. Csongrád vármegye és Szeged történetével már több 
történetíró is foglalkozott. Néhányan, akik Horgos területével legbehatóbban 
foglalkoztak: az ocsovai születésű evangélikus prédikátor, Bél Mátyás (1684- 
1749): Csongrád és Csanád Megye leírása (1732), / a miskolci születésű egyetemi 
tanár, Vályi András (1764-1801): Magyarország leírása (Buda, 1796), / a mádi 
születésű császári tanácsos, a tudományos akadémia tagja ifj. Palugyay Imre 
(1818-1866) szintén Maovarorszáo leírásában: Békés-Csanád. Csongrád és Honth 
vármegyék leírása. IV. kötet (Pest, 1855). A dömösdi születésű táblabíró és ügyész 
Gyárfás István (1822-1855): A iász-kunok története. I-IV. (Kecskemét, 1870, 
1873, Szolnok, 1883). Reizner János (1847-1904) szegedi születésű főjegyző és 
királyi tanácsos, történetíró és könyvtáros: A réoi Szeged. I-II. kötete (Szeged, 
1884, 1887), és a Szeged története. I-IV. kötet (Szeged, 1899, 1900) könyveiben 
bőven kitér ezen térségre, és Horgos újratelepítésére. A temesvári születésű 
történész, a magyar tudományos akadémia tagja, Pesty Frigyes (1823-1889): 
Maovarorszáo helynevei, földrajzi és nyelvészeti tekintetben (Budapest, 1888) 
szintén értékes horgosi adatokat közöl. A lugosi születésű főgimnáziumi tanár 
Iványi István (1845-1917): Bács-Bodroo Vármegye földrajzi és történelmi 
helvnévtára. I-V. (Szabadka, 1889-1907) művében Horgost mint Bács-Bodrog 
vármegye helységét említi. Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) békéscsabai 
születésű, Csongrád vármegye főispánja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
és történetíró, volt horgosi mész-homokkő téglagyár tulajdonosa (lásd később: 
Molnár János /1876-1959/ lisztmalma, illetve az 1946-ban államosított mai 
Vitamin paprikagyár helye), és földbirtokos (lásd a mai: Zsilinszky földek): a 
Csongrád Vármegye története. I-III. (Budapest, 1897, 1898, 1900) köteteinek egyik 
része Horgos és Tisza Szentpéter puszták históriája.

Az utóbbi időben e térséget legátfogóbban Gyetvai Péter (1912-1988) 
péterrévei születésű plébános, és történetíró dolgozta fel: A Tisza koronakerület 
településtörténete. I-III. kötet (Kalocsa, 1992) gigantikus művében. Horgosról írt 
dolgozatot a szabadkai Mészáros Piroska: Horgos település fejlődési vizsgálata a 
középkortól az I. világháborúig (ÜZENET, Szabadka, 1982). Ezutárí Barta László: 
Horgos 1828-ban (ÜZENET, Szabadka, 1983). Szerb nyelven írtak helytörténetet dr. 
Győré Kornél és dr. Pavle Tomic: Oostina Kaniiza /Kanizsa község/ (Újvidék, 1982) 
címmel. Az újvidéki Magyar nyelv, irodalom és Hungarológiai kutatások intézetének 
tanára, a magyarkanizsai dr. Papp György: Kanizsa és környéke földrajzi neveinek 
adattára (Újvidék, 1982) könyvében Horgos határát is felölelte, - ebben adatgyűjtéskor 
sok téves adatot is rögzítettek. Magyarkanizsai szerzők által létrejött: Kanizsa 
monográfiája. I. kötet (Kanizsa, 1995) amely több fejezetében is foglalkozik Horgos 
településével. Sőt, a történelmi lelőhelyek java részét is Horgostól „kölcsönözték" 
Kanizsa monográfiájához.

De nemcsak a vidékiek, maguk a horgosiak is mind nagyobb figyelmet 
fordítanak a szülőfalujukra. A II. világháborút követőn Horgoson újraéledt a 
település múltja iránti érdeklődés. 1951-ben Horgosra került Varbai Jenő 
(1906-1974) becsei születésű plébános, aki 1968-tól 1971-ig helyi gyűjtésekből 
kultúr-, és településtörténeti kiállításokat szervezett. A 342 horgosi tárgyból



álló néprajz gyűjteményét, nyugdíjba vonulásakor (1972) a Zentai Városi 
Múzeumba helyezték megőrzésre. Ó a helyi plébánia gondozásában 1967-től 
nyugdíjazásáig 14 füzetecskét is megjelentetett: Horaosi haranaszó címmel. 
Ebben a saját írásain kívül helytörténeti írások jelentek meg a már említett 
Gyetvai Péter, majd Körmendi József (1947-1992) horgosi születésű 
történelemtanár (aki Kecskeméten dolgozott és hunyt el) és Fodor Gellért 
(1903-1977) volt országgyűlési képviselő tollából.

1972-ben megülték a szegedi lakos nemes Kárász Miklós által újratelepített 
Horgos község fennállásának 200. évfordulóját. Később kiderült, hogy az ünnepséget 
megkésve tartották, ugyanis Mária Terézia (1717-1780) királynő 1771-ben adta ki a 
birtokjogi oklevelet (lásd: M.O.L. Kárász családi levéltár, jelzet: P 348 / AA No 5) Kárász 
Miklós (1715-1797) privigyei születésű szegedi főjegyzőnek, és még azon évben 
megkezdődött a betelepítés is. Az 1772. év már az első telepesek névjegyzékbe 
vételének az évszáma (lásd: Vajdasági Levéltár. Bács-Bodroa Vármegye fondia. 
jelzet: 1/1772).

1972-ben az ünnepségre készülve a Horgosi Helyi Közösség tanácsa 
megbízásából Borsos György, horgosi történelemtanár, mgr. Dobos János 
(1935-1998) kanizsai születésű zentai levéltáros, Jelovac Mária, a horgosi 
mezőgazdasági birtok volt igazgatónője, Konc Albert (1928-1993) szintén horgosi 
történelemtanár, és a magyarkanizsai dr. Papp György közös kutatásba fogtak. 
Munkájukat írógéppel írott brosúra formájában, 1972-ben sokszorosították. 1978-ban 
Szabadkán kinyomtatták könyvecske formájában Horgos 1772-1978 címmel. 
Ezután 1991-ben dr. Papp György szerkesztésében: a Dokumentumok, források 
Kanizsa monográfiájához, című könyvének részeként az előző horgosi könyvecske teljes 
anyagát megjelentette. Ez az anyag ezzel egyidőben még egy másik, közös csokorba 
fogott szabadkai kiadványban is megjelent: Ó-Kanizsa. Martonos. Horgos -  
helytörténete címmel.

1995-ben a horgosi római katolikus plébániahivatal megünnepelte a horgosi 
templom fennállásának 200. évfordulóját, melynek alkalmából megjelentettek egy 
bővített, újabb horgosi helytörténeti könyvet: BESZÉLŐ MÚLTUNK címmel. Az 
egyházi ünnepségre készült mű gyors munkával jött létre, ezért a könyvbe bele is 
került: „Ezt a művet hídnak tekintjük az 1978-ban megjelent Horgos 
helytörténetének brosúrája és majd egy későbbi, önálló nagy monográfia között." 
Ezen könyv horgosi lakosú szerkesztői: Kiss-Iván Anna, Győrből származott 
tanítónő; Nagygyörgy Zoltán képzőművész és sportmunkás, majd hivatalos 
helytörténész; Palatínus István, plébános és Táborosi Imre (1929-2001), volt 
iskolaigazgató. A szakírások szerzői: mgr. Dobos János, Palatínus István, 
Danyi László, Kárász Ilona, Táborosi Imre, dipl. ing. Szécsi Gusztáv, Nagy 
László és dr. Czékus Géza.

Az 1995-től Szabadkán megjelenő BÁCSORSZÁG című vajdasági honismereti 
kiadványnak, a 2000-től felújított kiadásaiban horgosi helytörténeti dolgozatai 
jelennek meg Nagygyörgy Zoltán hivatalos helytörténésznek (Az eltűnt 
Kamaráserdő nyomában. A Horaosi-Királvhalom. A népdalavűités múltja Horoos- 
Kamaráson. A 230 éve újratelepített Horgos címere, stb.). Emellett az újvidéki



Magyar Szó című napilapban és a szabadkai Hét Nap című hetilapban is megjelennek 
helytörténeti, műemlékvédelmi és tájvédelmi írásai. Horgos történetét mintegy húsz 
éve kutatja, ezért elkötelezettségből felvállalta Horgos monográfiájának az 
elkészítését. A monográfia szükségességét értékelve a Horgosi Helyi Közösség 
tanácsa támogatja e munkát.

Horgosi vonatkozású kiadványok még a néprajzi, folklór és egyéb ismertető 
művek. A Csallóközből Szegedre származott Csapiár Benedek (1821-1906) 
plébános, néprajzkutató, író (írói nevén: Karcsanyéki, Árpádfi), korabeli Betlehemes 
játékot jegyzett fel Horgoson, melyet aztán a nagyszalontai születésű jogász és 
akadémikus Arany László (1844-1898) és a kolozsvári születésű egyetemi tanár 
és akadémikus Gyulai Pál (1826-1909): Elegyes gyűjtések (Pest, 1872), című 
könyvükben megjelentettek. 1906-ban Bartók Béla (1881-1945) zeneszerző és 
zongoraművész, népdalokat gyűjtött Horgos-Kamaráson, és az itt gyűjtött 25 
horgosi jelzetű dallamot a budapesti Nemzeti Múzeumba helyezte el. Ezekből A 
maovar népdal (Budapest, 1924) című könyvében is jelentetett meg. Farkas 
Frigyesné Lichneckert Margit: Bokréta 1914-1940 (Szabadka, 1940) című 
könyvében bemutatta a korabeli horgosi Gyöngyösbokréta néptáncegyesületet és 
a falu kultúréletét. Dr. Hegedűs László: Horoosi lakodalom (KALANGYA, 
Szabadka, 1942) című könyvében megörökítette Krekuska György (1923-1995) 
falubeli első vőfély rigmusait. Dr. Kiss Lajos (1900-1982) zombori születésű, 
népzenekutató, bölcseleti doktor a: Horoosi népdalok (Zenta, 1974) című 
könyvében folytatta a helyi népdalok rögzítését. Dr. Papp György: Betlehemnek 
nyissunk ajtót! (Szeged, 1994) című könyvében összefoglalja és feleleveníti a 
Betlehemes játékokat. Ezen térség néprajzával igen kimerítően foglalkozott 
Bálint Sándor (1904-1980) néprajztudós: A szöoedi nemzet I-III. köteteiben 
(Szeged, 1976, 1977, 1980).

Horgoson a Trianont követően virágzó magyar színjátszás a II. világháború után 
mára fokozatosan elsorvadt. Jelenleg a horgosi Bartók Béla Közművelődési Egyesület 
szakosztályaiként eredményesen működik az iskolásokból összetevődött Pöttöm színpad, 
és aktívan őrzi a horgosi néphagyományokat a néptáncegyüttes, a az
asszonykórus és a Betlehemes csoport. Tervben van egy horgosi tájház kialakítása, 
amely helytörténeti múzeumként működne, s helyet kapna benne a néhai Varbai Jenő 
plébános néprajzi gyűjteménye is.

Horgos képzőművészetének történetével eddig nem foglalkoztak behatóan, bár 
színpalettája bőséges. A Horgost alapító Kárász családi ág Szeghalmon élt tagja: 
Kárász István (1871-1951) császár és királyi kamarás, festőművész, akinek a 
Horgoson festett olajképei fennmaradtak a horgosi leszármazottak tulajdonában (pl. 
Szelevényi puszta). Egyébként a Horgoson még élő Kárász család tulajdonában 
fennmaradt csaknem minden felmenőik megfestett arcképe. Munkácsy Mihály 
(1844-1900) festőművész 1891. október 24-én résztvett a szegedi új tiszti kaszinó 
megnyitóján, és ekkor az unokaöccsénél Reök Iván császár és királyi folyammérnöknél 
szállt meg, akinek 1890-től kamarási földbirtoka volt. Munkácsy a Reök család több 
tagjáról csodálatos portrékat festett, így 1896-ig a Reök család kíséretében Munkácsy 
biztosan járt Kamaráserdőn, Iván apósánál a Kelemen család új villájában, ahol 
feltehetően Horgos-Kamarás körüli tájképet is festhetett. Aztán a századfordulón



Kamaráson műterme volt Nyilasy Sándor (1873-1934) szegedi festőművésznek, a 
magyar impresszionizmus egyik pioníijának, aki Trianonig ott alkotott (lásd Horgoson 
festett műveit a szegedi Móra Ferenc Múzeumban és a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban). Sümeghi András (1882-?) festőművész Horgoson élt és festett -  ő festette 
a volt „Sárkány" színház paravánjait, és ott díszletet is tervezett. A felsőtőkési születésű, a 
nagybányai művésztelep volt tagja Balázs G. Árpád (1887-1981) festőművész 1957-től 
húsz éven keresztül a horgosi Szent János utcai műtermében alkotott, ahol élettársi 
viszonyban élt Klobucsár Valériával. A festőművészhez bejáratos volt az akkor 
szárnyaikat bontogató két horgosi képzőművész: Fujkin István (1953-)
művészgrafikus, aki jelenleg Torontóban él és dolgozik, és barátja a régiótörténész 
publicista és művészgrafikus Nagygyörgy Zoltán (1955-).

A horgosi Kárász Képzőművészeti Szakcsoportot Fujkin István és Nagygyörgy 
Zoltán indítványára 1972-ben velük együtt hat falubeli képzőművész alapította meg. A 
másik négy: Császár József (1939-1997) tisztviselő, Kárász Ilona (1931-2004), aki 
később Martonoson volt tisztelendő nővér, Szalma Imre (1942-) szobafestő, és 
jelenleg Stuttgartban a Porsche autógyárban dolgozó Tóth István (1952-).

A szabadkai Hovány Lajos, vízépítő mérnök többször is bejárta a horgosi határt 
Nagygyörgy Zoltán vezetésével, és a térségről vízrajzi dolgozatai jelentek meg: 1992-ben 
a LÉTÜNK (Újvidék), 1997-ben és 1999-ben az ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG (Kanizsa), 1999-ben 
és 2000-ben a BÁCSORSZÁG (Szabadka), 2000-ben a HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 
(Újvidék) című kiadványokban, és legutóbb a Vizeink nyomában. (Szabadka, 2002) című 
könyvében.

Horgos környékének élővilágával igen részletesen foglalkozott a vadászati szakíró 
Lakatos Károly (1853-1914): Vadászati és madarászati emlékeimből (Szeged, 1891) 
című könyvében. A növényvilágot alaposan felmérte Lányi Béla (1879-1918) 
botanikus, tanár a Csonarád megye flórájának előmunkálatai (Magyar Botanikai Lapok 
13. évfolyam 6/9 szám, Budapest, 1915.) című kiadványban. Dr. Milovan Gajic: Flóra 
i veaetaciia Suboticko-Horooske pescare /A Szabadka-Horaos homokvidék növény és 
élővilága/. (Szabadka, 1986) című kötete, és a dr. Sturc Béla (1914-1994) botanikus, 
tanár A Szabadka-Horoosi homokpuszta természetes flóraképe és megőrzésének kérdései 
(Szabadka, 1997) című könyve jelentős szakmunkák.

A Horgoson élt, és ott járt írók is kedvvel írtak e térségről. Az egykori szegedi 
újságíró Móricz Pál (1870-1936) A Kárász uraság kocáia (Budapest, 1904) című 
könyvében a horgosi nemes földbirtokos családról szóló balladai hangú történetet is 
közreadta. Mikszáth Kálmán (1847-1910) Válogatott novellái III. (Budapest, 1965) 
rövid elbeszélései között az egyik horgosi utazását is megörökítette, A rokkant szekér 
címmel. Továbbá A demokraták (Budapest, 1898) elbeszéléseinek a Szervusz. Pali 
bácsi! című fejezetében a horgosi Kárász Karolina és a férje gróf Fejérváry 
Amerikába vándorlásának szakaszával foglalkozik - álneveken említve őket. Gárdonyi 
Géza (1863-1922) a szegedi tartózkodása idején és a Göre Gábor írásakor, többször is 
megfordult Burg Dénes (1854-1928) horgosi gyógyszerész és községi képviselőnél, 
akik jó baráti viszonyban voltak. Balázs Béla (1884-1949) Emberek a határon 
(Budapest, 1949), és az Álmodó ifjúság (Athenaeum, 1946., Budapest, 1976) című 
regényeinek cselekménye részben a falu területén játszódik. A horgosi születésű



órásmester, Győri Géza (1904-1982): Életem, emlékeim (ÚJ SYMPOSION, Újvidék, 
1973) önéletírásában a Horgoson töltött gyermekkorára gondol vissza. A szintén horgosi 
születésű Zabosné Geleta Piroska (1910-1989) néptáncoktató: így zajlott az életem 
(Újvidék, 1983) önéletrajzában megjeleníti a korabeli Horgos életét.

Horgos lakosságának genealógiájával átfogóan foglalkozott Gyetvai Péter a már 
említett: Tisza koronakerület.... köteteiben. Jóval előtte kiadott mű a balassagyarmati 
születésű történész és geneaológus Nagy Iván (1824-1898) Magyarország családai 
czímerekkel és nemzedékrendi táblázattal. I-XII. (Budapest, 1857-1868). Kempelen 
Béla (1874-1952) budapesti születésű családtörténetíró és heraldikus, a Magyar nemes 
családok I-XI. (Budapest, 1911-1932) című köteteiben is találhatók egykori horgosi 
családok. Habermann Gusztáv (1903-1994) Személyi adattár a szegedi polgári családok 
történetéhez (Szeged, 1992) című lexikonában, és Kázmér Miklós a Régi magyar 
családnevek szótára. XIV-XVII. század (Budapest. 1993) több Horgoson, Kamaráson és 
Királyhalmon birtokokkal rendelkező polgári családdal foglalkozik. Horgos 
újratelepítőjének, az 1700-as évek első felében Szegedre került felvidéki nemes Kárász 
család, a későbbi Horgos és Tisza Szent Péteri földbirtokosnak a családfája az 1500-as 
évektől ismert (lásd: M.O.L.. Kárász család levéltára. P 349 / 2.. 3.csomóY A Kárászok 
szintén történelmi családokból házasodtak (lásd.: gróf Batthyány, gróf Lónyay, 
gróf Fejérváry, báró Wenckheim stb). A legutolsó leszármazott Kárászok 
Horgoson még élnek. Birtokaik, kastélyaik és más kultúrlétesítményeik behálózták 
az egész történelmi Magyarországot, sőt messzi országokat is (lásd.: Csongrád 
megye -  Szeged, Horgos /  Békés megye Szeghalom, Bélmegyer, Füzesgyarmat,
Mezőberény /  Nyitra megye -  Prlvigye, Román f  megye -  Kls-Bózsva
/  Krassó-Szörény megye -  Karánsebes, Krassóvár /  U.S.A., Iowa Állam Davenport / 
stb.). Minden történésznek látnia kell, hogy a Kárász család történetének kellő 
megismerése magyar nemzeti ügy. Ezek után kétségtelen, hogy Horgos készülő 
monográfiájának ez lesz az egyik fő fejezete. A másik kiemelt fejezete pedig Horgos 
építészete, mivel eddig azzal sem foglalkoztak részletesebben.

A Kárász család által 1771-ben újratelepített Horgos régi népi építészetéről tudni 
kell, hogy Szeged orientáltságú. Később az 1860-as években a földosztáskor, a Szeged- 
Alsóváros kirajzása az Alsó-tanyákra, egyben Horgosra is elhozta a paprikatermesztés 
tudománya mellett a napsugaras házvégeket is. A századfordulón, Horgos mellett, az 
Ormódy Béla (1831-1917), miskolci születésű szegedi nagykereskedő és bankár által 
kialakított Kamarás üdülőn (lásd egykori neve: Kamaráserdő) Magyar Ede (1877-1912) 
orosházi születésű műépítész tervezte szecessziós stílusban a vasútállomást (1911), és 
1893-tól több szegedi polgár villáját. Sajnos Horgoson és Kamaráson is a régi magyar 
népi és polgári épületek, egyéb építmények (lásd: Kishorgosi magtár 1750, Kárász 
kastély -  barokk, 1795, a Reök villa - szecessziós, 1910, a Bagolyvár -  1875, stb.) 
Trianon óta folyamatosan pusztulóban vannak, és ez az utóbbi húsz évben felgyorsult. 
Mára sok épületet el is bontottak. Mind ezen értékeinkre odafigyelni már általános 
magyar nemzeti ügy, mert segítség nélkül ez mind el fog tűnni. A szerb hatalomnak 
nem érdeke, hogy a más nemzeti értékek a Délvidéken fennmaradjanak.

Horgossal folyamatosan foglalkoztak a régi szegedi folyóiratok: a Szegedi Híradó 
(1859-), a Szegedi Napló (1878-), Szeged és Vidéke (1902-), és a szabadkai lapok is, 
a Szabadság (1877-), a Munka (1925-), stb. A két világháború között Horgosnak volt



saját folyóirata: a HORGOS ÉS VIDÉKE újság (1937-1944), a közgazdasági, községi 
politikai és közművelődési hetilap (lásd: Országos Széchényi könyvtár - Budapest). A
II. világháború után a horgosi római katolikus plébániahívatal ingyenes folyóiratot adott 
ki HORGOSI HARANGSZO (1967-1971) címmel, évi három alkalommal. 2001-től a 
horgosi Lazarus Teleház fiatalok szerkesztésében fénymásolón sokszorosítva jelent meg 
a kicsiny, négy oldalas HORGOSINFÓ ingyenes heti kiadványt, de megszűnt. Jelenleg 
2005-től az önkormányzat kiadásában havonta jelenik meg a Horgosi Kisuisáa. melyben 
a „Régiótörténész tollából" című rovat a település múltjával foglalkozik.

A korhű látképeket ábrázoló régi képes-levelezőlapokról olykor megfeledkeznek 
a monográfiaírók, holott ilusztrációként kiválóak. A nagy gyűjtők ma már egy-egy 
helység önálló képeslevelezőlap albumát is megjelentetik. A Horgoshoz tartozó 
Kamarásról már a 19. század végén megjelentek képes-levelezőlapok, a szegedi 
üzletemberek gondozásában. Kronológiai sorrendben az eddig ismertek: Czapik Gyula, 
nyomdász és könyvkereskedő (üzlete a Kárász szám alatt volt), Engel Lajos
nyomdatulajdonos (a Dugonics téren), Várnay Lipót nyomdatulajdonos ( utca 
9.), Grünwald Hermann könyvkereskedő, aztán Baranyai Gyula (1859-1932) 
szegedi iskolaigazgató, amatőr fényképész és kamarási villatulajdonos. Bartók Béla a 
Szeged-környéki népdalgyűjtése idején ebben a - mára lepusztult állapotú - kamarási 
Baranyai villában szállt meg és vendégeskedett Brauswetter Ottó (1858-1919) 
szegedi órásmester villájában is (lásd A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve - 6. szám, 
Szeged 2003. A népdalgyűjtés múltja Horgos-Kamaráson, 366-374. oldal, és 
BÁCSORSZÁG. Szabadka. 2001. IX-XII.. 111-113.oldal). Horgosról a helyi kereskedők 
adtak ki képes-levelezőlapokat tízes sorozatokban: Wolf Miksa vegyeskereskedő, 
Bodvai Károly (1864-1915), akinek vegyesárú üzlete az egykori Nagy utca és Vasút 
utca sarkán állt, Donáth Andor, akinek a vaskereskedése a Nagy utcán volt, Kováts 
József, majd Vass Jenő (1897-1976) kereskedők. A Horgosi-Királyhalom  termelte 
messzi földet bejárt szőlő és borok hírére a budapesti Magyar Fénynyomdai Rt. adott ki 
képeslapokat. Régi képeslapok megtalálhatók mind a nagyobb gyűjtőknél, mind a 
budapesti Országos Széchényi könyvtár gyűjteményében és a szerencsi Zempléni 
Képeslevelezőlap Múzeumban, ahol szintén ritka képeslapok vannak.

Mindig voltak és lesznek olyan lokálpatrióta krónikások és történelemkedvelők, 
akik kellő kutatási lázzal és szakértelemmel igyekeznek kutatni a múltunk történéseit. 
A történelemben az írott emlékek tekinthetők hitelesnek. Szájhagyományokra nem 
szabad hagyatkozni, az csak kiegészítőül szolgálhat! Horgost, vagy a Horgosi- 
Királyhalom helytörténetét kutatónak kívánatos végigjárnia a Gyetvai Péter által már 
kutatott helyeket is! Először a régi könyveket és folyóiratokat kell átnézni, hogy eddig 
mit tártak fel és írtak meg. Csak ezt követőn célszerű levéltári kutatásokba kezdeni. De 
mindenhol a repertórium kikérése az elsődleges!

Horgos és területének régi hivatalos dokumentumai és térképei a Csongrád megye 
egykori székvárosaiban találhatók: Szegeden a Somogyi-könyvtárban, a Csongrád 
Megyei Levéltárban és a Móra Ferenc Múzeumban -  ennek helytörténeti részlegében, 
a Fekete Házban. Szentesen a Csongrád Megyei Fióklevéltárban található a legtöbb 
horgosi vonatkozású dokumentum. Hódmezővásárhelyen a Csongrád Megyei 
Fióklevéltárban találhatók Horgos régi kataszteri térképei. Ezenkívül Budapesten az 
Országos Széchényi Könyvtárban és a Magyar Országos Levéltárban sok horgosi



vonatkozású adat található. Többek között a Horgost újratelepítő nemes Kárász család 
korabeli levéltára (lásd. P szekció, Családi és személyi fondok.). Budapesten a Központi 
Statisztikai Hivatal Levéltára, a Közlekedési Dokumentációs Rt. Levéltára, és az Országos 
Hadtörténeti Múzeum Levéltára kutatandó. Szabadkán a városi könyvtárban és 
levéltárban, vagy még inkább a Zentai Történelmi Levéltárban. Fontosak a horgosi 
vonatkozású egyházi dokumentumok: a Kalocsai Érseki Levéltárban, az Esztergomi 
Káptalan Levéltárban, a Váci Püspöki Levéltárban és a horgosi plébániahivatal 
levéltárában találhatók.

Létezik még több, itt nem említett dolgozat, szakkönyv vagy dokumentum is, 
melyek különböző terjedelemben foglalkoztak Horgosai és térségével. De biztosan van 
még több olyan is, melyek felkutatásra várnak. Az itt felsorolt szakirodalom és lelőhelyek 
csak a legfontosabbak és legismertebbek.

* A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve - 6. szám, 333-347. oldalak, Juhász Nyomda, Szeged, 2003. megjelent 
dolgozat bővített és javított változata.
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Bezdán lakosságának helyzete a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyságban *

Helytörténeti dolgozatunk elöljárójában szeretnénk elmondani, hogy az 1921. 
évi népszámlálás adatai szerint az északnyugat-bácskai Bezdán községnek 7756 
lakosa volt. (A legkisebb közigazgatási, önkormányzati egységet községnek 
nevezték.) 6195-en magyar, 1350-en német, 194-en szláv (szerb, horvát, bunyevác, 
sokác stb.) és 17-en egyéb nemzetiségűnek vallották magukat. Az 1910-es évek 
közepén község határát 13 983 kát. hold föld alkotta. A községi földterület 2436 
kát. holdat, tett ki. (Ebből szántóföld 1079, kert 1, kaszáló 103, legelő 490, erdő 
59 és rét 44 kát. hold volt.) A lakosság fő megélhetési forrását a mezőgazdaság 
jelentette.

Az első világháború négy évében Bezdán lakosságának élete is sok 
mindenben megváltozott. Az emberek fő problémai a családfők bevonulásával 
vagy elvesztésével, a földek megművelési gondjaival, a kötelező 
gabonafelvásárolással, a pénz elértéktelenedésével, az élelm iszerekkel való 
spekulációval, a hadikölcsönök jegyzésével, az élelmiszer- és munkaerőhiánnyal 
voltak kapcsolatosak.

Ismereteink szerint az első világháború harcterein, az osztrák-magyar hadsereg 
tagjaként 123 bezdáni illetőségű személy esett el, vagy tűnt el. A háború befejezése 
után a községben 73 rokkant élt. Ezek közül 44-nek, akik az osztrák-magyar hadseregben 
szolgáltak, a budapesti kormány rendezte a járandóságát. A többi 29 személy 
önkéntesként sebesült meg a Jugoszláv Légióban, vagy a szerb és a szövetséges 
hadseregben. Az ő járandóságukat az Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (SZHSZ Királyság) 
kormánya rendezte.

1918 nyarán nyilvánvalóvá vált, hogy Németország és az Osztrák-Magyar 
Monrchia nem nyerheti meg a háborút. Október 24-én Budapesten gróf Károlyi Mihály 
vezetésével, az ország három legjelentősebb ellenzéki pártjnak képviselőiből megalakult 
a Magyar Nemzeti Tanács, amelynek célja a demokratikus hatalomváltás volt. A frontról 
hazaözönlö katonák és a fővárosi munkások szabták meg az események alakulását. 
31-én megalakult a Károlyi-kormány, amelynek tagjai a Nemzeti Tanács pártjaiból kerültek 
ki. Győzött a polgári és egyben nemzeti forradalom.

November 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia fegyverszünetet kötött az 
antanthatalmakkal, s ezzel gyakorlatilag véget ért az első világháború.

Ugyanazon a napon a megyei alispáni hivatal a következő szövegű táviratmásolatot 
küldte Bezdán elöljáróságának:



„Alispáni hivatal

Zombor

A Nemzeti Tanács közli Magyarország népével, hogy Budapesten átvette a hatalmat, 
egyetlen csepp magyar vér sem folyt ki. A király gróf Károlyi Mihályt nevezte ki 
mimiszterelnöknek. A Tanácsból kormány alakult. A katonaság, munkásság, polgárság, 
vidék fe lesküdött a Tanácsra. Budapesten nyugalom  van. A Tanács fe lh ívja  
Magyarország népét, hogy szent fegyelemmel, önfeláldozó nyugalommal őrizze meg a 
rendet; a személyi és az életbiztonság megóvása a legnagyobb érdek; aki pusztít, 
rombol a nemzet életét veszélyezteti. A Tanács a haza üdve, függetlensége, a béke 
szent érdekében parancsolja meg, hogy mindenki, a nép és a katonaság legnagyobb 
rendben várja be a Tanács utasításait.

Magyar Nemzeti Tanács

Felhívjuk, hogy ezen táviratot a legsürgősebben plakatírozza és röpcédulán 
terjessze. Minden eseményt nekünk jelentsen. Utasítjuk, hogy a legtapintatosabban 
lépjen fel. Utasítjuk, hogy alakítsák meg a Nemzeti Tanácsot.

Nemzeti Tanács"

Bezdán községi képviselő-testülete november 3-án átalakult nemzeti tanáccsá. 
Elnöke Turkovits András (1865-1944), jegyzője Farkas Ferenc (1863-1952) igazgató
tanító lett. A nemzetőrség parancsnokának Ruff (Abonyi) István (1889-1969) községi 
kántort, tartalékos főhadnagyot választották meg.

A főszolgabíró táviratában utasította a bezdáni községi jegyzőt, hogy a vonattal 
hazaérkező katonákat lássa el élelemmel. Ezenkívül arról is értesítette, hogy a 
csendőrség letette az esküt a Nemzeti Tanács kormányára, ezért azt nem szabad 
lefegyverezni, vagy munkájában akadályozni. Idézte Batthyány belügyminiszter szavait, 
hogy ma honpolgári kötelesség a csendőrséget közérdekből támogatni.

November 7-én gróf Károlyi magyar miniszterelnök vezetésével küldöttség utazott 
Belgrádba, a katonai hadállásokat tisztázó tárgyalásokra. Az antanthatalmak keleti 
frontjának főparancsnoka megalázó módon tárgyalt a miniszterelnökkel. 13-án a Károlyi
kormány aláírta a belgrádi konvenciót, amely arra kötelezte Magyarországot, hogy ürítse 
ki az Arad-Szeged-Szabadka-Baja-Pécs-Barcs-Dráva vonaltól délre eső területeket. Ezen 
túlmenően a konvenció megadta a megszállási jogot az antanthatalmaknak „minden 
stratégiai pontra és helységre" Magyarországon. De azt is rögzítette, hogy a megszállt 
területeken a polgári közigazgatás a magyar kormányzat kezén marad mindaddig, 
amíg a békeszerződést valamennyi ország nem ratifikálta. ( Később látni fogjuk, hogy 
ez a gyakorlatban nem érvényesült.)

November első két hetében Bezdánban mintegy 1500 frontról hazatért katona 
tartózkodott. Mind gyakrabban garázdálkodtak. A vasútállomson feltörték a vagonokat, 
s az azokban talált élelmiszert és műszaki árut szétosztották a lakosság között. Ugyancsak 
kifosztottak két dohányt szállító dereglyét, amelyek a bezdáni, dunai hajóállomás 
kikötőjében vesztegeltek. Megfenyegették az elöljáróság egyes tagjait. Ladány Ervint, 
a zsidó vallásból korábban kikeresztelkedett községi jegyzőt azzal vádolták, hogy



hadisegélyt a háború alatt csak azoknak adott, akik hajlandóak voltak földjén dolgozni. 
A bizonytalan helyzet miatt családját Budapestre küdte, maga pedig ismeretlen helyre 
távozott. Horváth Sándor községi bíró lemondott tisztjéről, amit a megyei főszolgabíró 
december 1-jével fogadott el. Ruff István, a nemzetőrség volt parancsnoka 1942-ben 
így emlékezett visza ezekre a napokra: „(...) Szomorú, borongós őszi napok virradtak 
Bezdán nagyközségre 1918 év novemberében. A lelki egyensúlyát elvesztett, végtelenül 
agyoncsigázott katonáink, a szebb jövőbe vetett minden hitüktől megfosztva érkeztek 
haza családjuk körébe. Nem kellett biztatás, hogy kirobbanjon fáradt lelkűkből a 
keserűségszülte önbíráskodás azok irányába, akik idehaza intézték jól-rosszúl az itthon
maradt családok sorsát. Alighogy sikerült Ruff István volt tart. honvédfőhadnagy, 
bezdáni róm. kát. kántornak élete kockáztatásával a bosszúért lihegő tömeget 
megfékezni és a békés, mindennapi élet munkás útjára terelni (...)"

November 10-én a bezdáni elöljáróság a következő tartalmú táviratot kapta a 
főszolgabírótól:

„Elöljáróságnak

Ha antanté csapatok községében jelentkeznének, utasítom, hogy a legnagyobb 
nyugalommal és előzékenységgel fogadja őket. Gondoskodjék jó  elszállásolásról és 
ellátásról, s teljesítse legpontosabban békés szándékú kívánságaikat. Ezen csapatoknak 
joguk van Bács megye területének legnagyobb részét megszállni."

Főszolgabíró"

14-én a szerb királyi hadsereg bevonult Bezdánba. A magyar lakosság néma 
megdöbbenéssel vette tudomásul a szerb megszállást, amelyet ideiglenesnek vélt. A 
községben állomásozó katonaság azt a feladatot kapta, hogy tartsa fenn a rendet 
Bezdánban, Küllődön, Béregen, Hercegszántón és Dávodon. Másnap a földműves 
gazdákhoz munkára kiadott 20 orosz hadifogoly elhagyta a községet.

A főszolgabíró utasította az elöljáróságot, hogy a rendszerint teljes felszereléssel 
hazatérő katonáktól, mindent el kell venni, kivéve fehérneműjüket, sapkájukat, 
zubonyukat, nadrágjukat és cipőjüket. A begyűjtött tárgyak ideiglenes elhelyezése és 
átadásaa a helyi hatóság feladata.

16-án Budapesten kikiáltották a Magyar „Népköztársaságot", amely valójában 
polgári demokratikus köztársaság volt.

23-án a magyar hadügyminiszter körrendeletében, az alispáni hivatalon keresztül 
utasította az elöljáróságokat, hogy a hadisegélyek rendezésénél a legnagyobb 
méltányossággal, a családok érdekeit szem előtt tartva járjanak el.

A megszállás első heteiben egész Bácskában, így Bezdánban is, sajátos kettős 
közigazgatás folyt, kettős hatalom uralkodott. Rendeletek érkeztek, mint a szerb királyi 
hadsereg parancsnokságától, mint a budapesti kormányzattól. A község lakossága nem 
értette az előállt helyzetet. Egyesek ideiglenes megszállásról, mások pedig a 
Délvidéknek, az anyaországtól való végleges elszakításáról beszéltek. A politikai 
események alakulásának hatására, Bezdán magyar lakosságán apátia lett úrrá.



24-én az alispán továbbította Bezdánba a szerb királyi hadsereg állomás- 
parancsnoksgának alábbi rendeletét, amelyet dobszóval hirdettek ki a községben:

„Az ellenség visszavonulása közben egész Szerbiában kifosztotta és magával vitte 
egyebeken kívül a marhaállományt, lovakat, az összes állam i és magánhatóságok, 
intézmények és magánlakosok berendezését, irat- és könyvtárait (...) ezért elrendelem: Hogy 
a mi lakosságunktól elvett s az úton feltartóztatott összes marhák, kocsik, berendezés, 
irat- és könyvtárak összegyűjtessenek, összeírassanak és sértetlenül átadassanak

Novembertől a délvidéki, magyar állami tisztviselőknek, közalkalmazottaknak fel 
kellett esküdniük a Bánát, Bácska és Baranya Nemzeti Igazgatóságára (Narodna Uprava 
za Banat, Backu i Baranju), azaz a vajdasági regionális kormányra. Akik ezt nem voltak 
hajlandóak megtenni, elbocsátották állásukból. De voltak olyanok is, akiket áttoloncoltak 
Magyarországra.

December 1-jén kihirdették a Szerb-Horvát-Szlovén Állam (ez az állam felölelte 
volt Monarchia területén élő összes délszláv népeket) és a Szerb Királyság egyesülését. 
Az új állam a Szerb-Hovát-Szlovén Királyság nevet vette fel.

A 27-én kiadott főispáni rendelet értelmében az állami anyakönyvi hivatalban a 
polgárok keresztneveit úgy kellett beírni, ahogy bejelentették őket; a polgári 
házasságkötésnek meg kellett előznie az egyházit. A rendelet szerb és magyar nyelven 
íródott (a szerb nyelvű cirill betűkkel). A főszolgabíró december végén utasította a 
bezdáni elöljáróságot, hogy azoknak a volt magyar katonáknak, akik egységeikben 
szeretnének leszerelni, nem kell kiadni utazási igazolványt, mert ők valójában be 
szeretnének lépni a magyar köztársaság hadseregébe.

1919. január 14-én a vasútasok ideiglenes fogadalmat tettek a főszolgabíró előtt. 
Ennek szövege a következő volt: „Becsület szavamat adom és fogadom, hogy a 
megszállt területen lévő vasútvonalakon összes kötelességeimet, amelyeket a megszálló 
hatóságok előírnak, híven és lelkiismeretesen teljesíteni fogom."

Az elöljáróságnak küldött főszolgabírói, januári és februári utasításokból: a 
demarkációs vonalat csak az lépheti át, aki a főszolgabírói hivataltól utazási igazolványt 
kap; azokat a személyeket, akiknek magaviseleté ellenkezik a megszálló hadsereg, vagy 
a SZHSZ Királyság érdekeivel, rendőri felügyelet alá helyezik.

A megyei főispán rendelete értelmében január 25-én Bezdánban kifüggesztették 
a Bánát, Bácska és Baranya Nemzeti Igazgatóságának 1918. november 21-i és december 
4-i kiáltványát. Ezekben az Igazgatóság a többek között közli, hogy az újvidéki Nagy 
Nemzeti Szkupstina (Velika Narodna Skupstina) átvette a hatalmat Bánátban, Bácskában 
és Baranyában, valamint kimondta e területek Magyarországtól való elszakadását és a 
Szerb Királysághoz történő csatlakozását. Tudatta a polgárokkal, hogy az Igazgatóság, 
amelyet a Nagy Nemzeti Szkupstina és a Nagy Nemzeti Tanács hozott létre, mindaddig 
ellát minden igazgatási feladatot, amíg nem kerül sor a délszlávok egyesülésére I. Petar 
Karadordevic király dinasztiájának vezetése alatt. Az Igazgatóság felhívta a polgárok 
figyelmét arra, hogy ne engedjék magukat félrevezettetni a pesti kormány által; a szerb 
nép a zsarnokság elleni harcban a legnagyobb áldozatok árán is megvalósítja a 
szabadságot, egyenlőséget és testvériséget.



A bezdáni kultúregyesületek közül a Katolikus Legényegylet elsőként újította fel 
működését. A január 25-1 közgyűlésén egyházi elnöknek Meszner István apát-plébánost, 
világi elnöknek pedig Schwell Jánost választották meg. A beiratkozási díj 1 dinárba 
(4 korona) került. 1919-1921 között nem folyt komolyabb kultúrmunka az egyesületben. 
Az államhatalom újabbnál újabb nehézségeket gördített a magyarság művelődési 
életének kibontakozása elé. 1922-ben a farsangi műkedvelő előadás nettó bevétele 642, a 
jelmezbál nettó bevétele pedig 2226 korona volt. A főszolgabírói hivatal nem engedélyezte, 
hogy az egyesület színjátszói a húsvéti ünnepekben előadják Szigligeti Ede Csikós című 
népszínművét Farkas Ferenc rendezésében. így az egyesület csak táncmulatságot 
rendezett. A vezetőség az év közepén lemondta a Bácskai Napló c. szabadkai napilap 
járatását, és Hírlap c. szabadkai napilapra fizetett elő. A főszolgbaírói hivatal továbbra 
sem engedélyezte az egyesületnek, hogy advent és böjt idején, minden második vasárnap 
felolvasással egybekötött tombolajátékot szervezzen. Horváthh Gyula (1875-1966) 
plébános, az egyesület új egyházi elnöke karácsony ünnepén szeretet adományokat 
osztott szét az arra rászoruló gyermekeknek. Az államhatalom 1923-tól a magyar nyelvű 
művelődési rendezvényeket adóval sújtotta (a bevétel 40 százalékát be kellett fizetni).

A bezdáni Katolikus Népkör 1919. január 26-i választmányi ülésén felvett 
jegyzőkönyvből: „(...) Ficza István vál. tag kívánatosnak tartja, hogy a Népkör nagyobb 
tevékenységet fejtsen ki, több életjelt adjon magáról, mert amikor Istentagadás, 
földosztás, dolgozni nem akarás oly féktelen dühhel lármáz, erőszakoskodik, szükségesnek 
tartja (...) Hitfelvllágosító, hitvédő (...) modern gazdasági előadások megtartását (...) 
Karácsonykor és esetleg más ünnepen is, néhány szegény iskolásgyerm ekek 
felruházását (...) e célra egy persely felállítását főleg kártyanyertesek részére (...) 
temetkezési segély kiutalását, munkásoknak munkához való juttatását, bál tartását, 
mozi beállítását (...)"

Ficza István (1876-1953) a dunai folyamhajózásnál dolgozott hajóskapitányként.

A Katolikus Népkör február 2-i tisztújító közgyűlésén készült jegyzőkönyvből: 
„(...) Dupp Bálint egyházi elnök üdvözli a megjelenteket, majd így folytatja: (...) miután 
demokrácia v. i. népuralom van, és a nép nemcsak százezer Isten-tagadó, gyűlölködő, 
osztozkodó szocialistákból áll, hanem annak része és pedig értékesebb része az 
Isten-félő, parancsait így a tulajdonjogot is tisztelő milliók is, kik nem a szabad szerelmet 
és a vele járó szétzüllést, boldogtalanságot és gyilkolást akarják, hanem ragaszkodnak 
a családi élet szentélyéhez és szentségéhez, kik dolgozni, iparkodni, nem pedig élvezni 
és osztozkodni akarnak, kik részére nem kell bíró és börtön, fegyház és őr meg zsandár 
(...) minekünk (...) is van jogunk részt kérni (...) a népuralomból, mi nem akarjuk és 
nem fogjuk engedni magunkat az útból félre, a sarokba állítani. Mi is ott akarunk és ott 
fogunk lenni, hazánk és nem zetünk újjáalakulásának nagy munkájában 
A közgyűlés elfogadta a Ficza István világi elnök által beterjesztett munkaprogram
javaslatot. A jegyzőkönyv szerint a közgyűlés „(...) Őszinte fájdalmának ad kifejezést a 
felett, hogy a katholikusok oly közönyösek, oly visszahúzódók, m ikor a hitetlenek 
annyira törtetnek, minket, vallásunkat letiporni merészelnek (...)"

Dupp Bálint (1883-1944) a bezdáni római katolikus egyházközség káplánja volt. 
1923. október 23-án új szolgálati helyére, Csúrogra távozott.



A főispán 1919 első hónapjaiban több rendeletet adott ki. Néhányat röviden 
ismertetünk:

Az előjáróság csak szerb nyelvű megkerésessel fordulhat a megszálló szerb 
katonai parancsnoksághoz.

Meg kell akadályozni, hogy a magyar köztársaság ügynökei rábeszéljék az itteni 
magyar lakosságot a csatlakozásra. Az ügynökök jelen vannak Bánátban, Bácskában 
és Baranyában.

A jelenlegi magyar kormány választásokra készül. Meg kell akadályozni minden 
gyülekezést és minden felhívás továbbítását, mivel az újvidéki Nagy Nemzeti Szkupstina 
Bánátot, Bácskát és Baranyát már a Szerb Királysághoz csatolta.

Színielőadást csak az tarthat a községben, aki arra engedélyt kap a királyi 
minisztériumtól, vagy a Nemzeti Igazgatóság belügyi osztályától. A polgári 
házasságkötésnél azt a nyelvet kell használni, amelyet az érdekeltek megértenek.

Az elöljáróság megrendelte Bánát, Bácska és Baranya Hivatalos Közlönyét 
(Zvanicne novine za Banat, Backu i Baranju). A község nem újította fel 
előfizetését a Budapesti Közlöny, a Belügyi Közlöny és a Közélelmezési Értesítő 
című hivatalos lapokra.

Február 21-én sztrájkba léptek a vasutasok Szabadkán, Temesváron és Pécsett. 
Többek között követelték a magyar közigazgatás visszaállítását, a botozás mint 
büntetési forma megszüntetését, a hűségeskű eltörlését, az elbocsátott magyar 
tisztviselők visszavételét stb. A szabadkai vasút-igazgatósághoz tartozó vasutasok 
1920 januárjáig a magyar köztársaság alkalmazottai voltak, fizetéseiket a Magyar 
Államvasutaktól kapták. •

A párizsi békekonferencia voltaképpen már 1919 februárjában döntött 
Magyarország sorsáról, amikor elvileg kimondta a határozatot, hogy Csehszlovákia, a 
SZHSZ Királyság és Románia megkapják azokat a területeket, amelyeket az összeomlás 
után megszálltak.

Budapesten március 21-én a kommunista párt és a szociáldemokrata párt 
egyesülésével létrejött a Magyarországi Szocialista Párt, amely meglakította a 
Forradalmi Kormányzótanácsot, bevezette a proletárdiktatúrát és kikiáltotta a 
Magyar Tanácsköztársaságot. A proletárdiktatúra augusztus 1-jéig állt fenn.

Magyarország és az SZHSZ Királyság közötti kapcsolatok véglegesen március 28-án 
szakadtak meg. Az országhatárt lezárták, a kereskedelmi forgalom, utazás, hírszolgálat 
megszűnt, miután Magyarországon kezdetét vette a proletárdiktatúra.

Az SZHSZ Királyságból csak olyan vonatszerelvények mentek Magyarországra, 
amelyek kenyerüktől, vagyonuktól és állásuktól megfosztott magyarokat és 
családjukat szállították.

A nyilvános összejövetelek (színielőadások, egyesületi gyűlések) megtartását 
Bezdánban, 1919 március közepétől a megyei főszolgabírói hivatal engedélyezte.
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Április 21-én a katolikus népkör vezetősége rendkívüli közgyűlést hívott össze „a 
kommunisták hangos törtetésének ellensúlyozása" céljból. A jegyzőkönyv szerint Dupp 
Bálint káplán, egyházi elnök többek között kijelentette: „(...) Szerb megszállás alatt 
vagyunk. Ezért a magyarországi kommunizmus hullámai hozzánk nem csaphatnak 
át. De sajnos, sok polgártársunk (hajósok) az eszméket hirdetik féktelenül és 
meggondolatlanul ¡11. értetlenül. A józan gondolkodó előtt világosan áll: kommunizmus 
mellett kivész az Iparkodás, a becsületes munka, a szorgalom, az ipar tökéletes 
elsajátítása, a föld többtermeléses művelése, hisz a lusta, ügyetlen és a szorgalmas, 
ügyes egy elbánásban részesül (...)"

Május 1-jén 4%-os kamattal államkölcsönt írtak ki. Bár a bezdáni, községi jegyző 
minden befolyását latba vetette, a lakosság egy koronát sem volt hajlandó jegyezni.

Dr. Kosta Bugarski főispán június 10-én felhívással fordult Bezdán lakosságához 
a cégtáblák feliratával kapcsolatban. Arra hivatkozva, hogy hamarosan nagyobb szerb 
királyi hadsereg halad át a helységen, felszólította a polgárokat, hogy a magyar feliratú 
cégtáblák fölé, vagy azoktól balra függesszék ki a cirill betűs feliratot is. Idézünk a 
felhívásból: „(...) Demonstrálásnak tekintjük, ha valaki a cégtábláját leveszi és újat nem 
tesz ki. A demonstrációtól óvakodjék mindenki. Az összes érdekelteket figyelmeztetem, 
hogy felhívásomnak önként szívesen és minden halasztás nélkül mielőbb tegyenek eleget, 
be nem várva a kényszerítő eszközök igénybevételét, hogy ezáltal is dokumentálhassuk a 
megszálló szerb hadsereg iránt érzett nagy hálánkat, amely ezen gazdag vármegyét az 
elpusztítás és fosztogatás veszélyétől megmentette. (...)"

Július 1-jétől a főszolgabíró fordítót alkalmazott a szerb nyelvű szövegek 
magyarra, valamint a magyar nyelvű szövegek szerb nyelvre való fordítására. Ezért az 
érdekelt helységeknek havonta 20 koronát kellett fizetniük a hivatalnak. A fordítóra 
azért volt szükség, mert például május 20-án, amikor a főszolgabíró egy szerb nyelvű 
utasítást küldött Bezdánba, a községi jegyző azt visszaküldte neki azzal a kéréssel, hogy 
a szöveget fordítássá le és a magyar nyelvű szöveget postázza az elöljáróság címére, 
mivel községben senki sem beszéli tökéletesen a szerb nyelvet.

Szeptember elején a bezdáni felekezeti zsidó népiskolában Nagy József (1862- 
1943) tanított. Az 1918/1919-es tanévet 33 római katolikus és 11 izraelita diákkal kezdte 
meg. Az év végén a római katolikus tanulók száma 32, az izraelita tanulóké pedig 8 
volt. Nagy József az 1919/20-as tanévben 29 római katolikus és 8 izraelita diákot 
tanított (a községben 12 tanköteles izraelita tanuló szerepelt a nyilvántartásban).

A községi jegyző 1919. október 10-én jelentette feletteseinek, hogy a frontról 
hazatért katonák többszöri kihirdetés után sem adták át katonai egyenruhájukat. A 
jegyző véleménye szerint ezt nem is tehették meg, mert amikor bevonultak saját 
ruhájukat átadták a kaszárnyákban. Otthon csak ünneplő ruhájuk maradt. A katonaruhát, 
amelyet már több éve viselnek, teljesen elhasználták. Ha az államnak ilyen ruhákra is 
szüksége van, akkor ezek begyűjtését a csendőrségnek kell elvégeznie, mivel az 
elöljáróság felhívásai eredménytelenek maradtak.

1920. április 6-án kezdődő országos vasutas sztrájkhoz a szabadkai 
vasútigazgatóság magyar vasutasai is csatlakoztak, akik elsősorban a készülő 
békeszerződés ellen tiltakoztak.



Júliusban a főszolgabíró engedélyezte Laudan Géza zombori tánctanárnak, hogy 
Bezdánban tánciskolát szervezzen a gyerekek részére.

A magyar békedelegáció június 4-én a Párizs melletti Nagy-Trianon 
palotában aláírta a békeszerződést, amelynek értelmében a magyar nép egyharmada 
Magyarország újonnan meghúzott határain kívül rekedt. Magyar többségű területeket 
is csatoltak a szomszédos országokhoz. Az SZHSZ Királyság és Magyarország közötti 
demarkációs vonal végleges országhatár lett.

A megyei hatóság politikailag megbizható jegyzőket nevezett ki a községekbe, 
így került Bezdánba községi jegyzőnek a szerb nemzetiségű Aurél Nikolic.

Augusztus 20-án rendelet jelent meg, amely betiltotta valamennyi bezdáni 
kultúregyesület működését, s elrendelte azok ingó és ingatlan vagyonának elkobzását. 
Az egyesületek nem tarthattak közgyűlést, de választmányaik továbbra is dolgozhattak. 
A bezdáni egyesületek nem rendelkeztek ingatlan vagyonnal. Legtöbbjük valamelyik 
vendéglőben bérelt helyiséget székháza részére.

A rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint az év végén a hatóság már 
engedélyzete, hogy egy új társadalmi egyesület megtarthassa alakuló közgyűlését a 
községben.

Az anyakönyveket a községházán szerb nyelven és latin betűkkel kezdték vezetni.

A bezdáni gazdasági takarékpénztár, a kölcsönös segélyező egylet mint 
szövetkezet és az önsegélyező szövetkezet a szerb kormány intézkedései következtében 
képtelenek voltak kölcsönöket folyósítani, betéteteseik követeléseit nem tudták 
kifizetni, csődbe kerültek. A jótékonysági célokat szolgáló alapítványokat kártérítés 
nélkül kisajátították.

A község lakosságát rendkívül megterhelték a különféle adók. Adóalapnak 
elfogadták azt a kataszteri tiszta jövedelmet, amit korábban a Monarchia katasztere 
megállapított. Ezt Vajdaságban 34-gyel, Horvátországban 17-tel szorozták meg, az 
országnak a Szávától délre fekvő részében pedig semmivel. Az ún. adóelőleg nevű 
adónemet Bezdánban kíméletlenül behajtották, míg a szerbek és más szlávok lakta 
településeken kevésbé vették olyan szigorúan.

Az év végétől a községi képviselő-testület ülésein készült jegyzőkönyveket szerb 
nyelven kezdték vezetni.

1921-ben a délvidéki, magyar állami tisztviselőknek, közalkalmazottaknak az új 
alkotmányra és a királyra kellett felesküdniük.

1922. január elején a hatóság engedélyezte, hogy a Katolikus Népkör 
vasárnaponként tombolajátékot rendezzen.

A délvidéki magyarságnak optálási joga volt, vagyis arról dönthetett hogy 
feleveszi-e az új állampolgárságot vagy pedig a régit tartja meg (Magyarországra



távozik). Az optálási határidő 1922. január 26-án járt le. A magyar nemezetiségű pol
gárok közül csak azok kapták meg automatikusan az új állampolgárságot, akik 1910. 
január 1-jén a volt Monarchia azon magyarországi részein éltek, amelyek az SZHSZ 
Királysághoz kerültek. A bezdáni illetőségű személyek, mielőtt elhagyták volna 
a községet, ki kellett fizetniük adóhátralékukat. Valamennyien eladták minden 
vagyonukat. Az optáltak között nem volt tanító.

Az államhatalom a magyarokat azzal az indoklással, hogy még nem zárult le az 
optálásra engedélyezett idő, 1922. január 26-ig kizárták a politikai életből.

A Katolikus Népkör és a Katolikus Legényegylet év elejei közgyűlésén hatósági 
megfigyelőként Aurél Nikolic községi jegyző vett részt.

A nyilvános összejövetelek rendezői/szervezői Bezdánban, február 24-étől, 
24 órával az összejövetel kezdete előtt kötelesek voltak a főszolgabíró engedélyt 
felmutatni az államvasutak és a határszéli, folyami hajózás rendőrkapitányságán, amely 
a vasútállomás épületében székelt.

A főszolgabírónak küldött februári községi jelentés szerint a helységben nem 
települt le dobrovoljác, azaz szerb háborús önkéntes, vagy szerb telepes.

A megyei alispán június 6-án, a Bezdáni Szerb Olvasókör kérelmére engedélyezte, 
hogy a megye területén 1922. június 10-től 1923. február 28-ig pénzadományokat 
gyűjtsenek a Bezdánban építendő szerb pravoszláv templom részére.

1922. szeptember 8-án a járási szolgabíró elrendelte, hogy a községi jegyző a 
jövőben, hivatalában, csak államnyelven köteles beszélni. Ugyancsak államnyelven kell 
vezetni a községi képviselő-testület ülésein felvett jegyzőkönyveket is, amelyek később, 
ha szükséges, lefordíthatok magyar és német nyelvre.

1923. május hónapban a belügyminiszter rendelete alapján betiltották a bezdáni 
Magyar Olvasókör működését. Ennek hivatalos magyarázata csak 1925 májusában 
érkezett meg. Ebben az állt, hogy a községben nincs szükség két olvasókörre, és a 
magyar ajkú polgárok is betagosodhatnak a Szerb Olvasókörbe.

Az osztrák-magyar hadseregben szolgált és tiszti fokozattal rendelkző bezdáni 
polgárok közül senki sem jelentkezett önként a szerb királyi hadseregbe.

A katonai sorozással szemben a megye egyes német, de magyar községeiben is 
ellenállás bontakozott ki. Több bevonulást megtagadó férfit letartóztattak.

A háború befejezésétől 1923-ig kétszer volt katonai sorozás Bezdánban, de 
bevonulásra nem került sor. Az 1899-es, az 1990-es, az 1901-es, az 1902-es és az 1903-as 
születésű szláv és nem szláv származású fiatalok, akik valamilyen oknál fogva addig 
nem voltak sorozáson, 1923. június 3-án Gádorra mentek sorozásra. A hatóság 
falragasszal értesítette a lakosságot, hogy aki nem megy el önként a regrutációra, azt 
a rendőrség fogja elkísérni. Csoportos ellenállás esetén a főszolgabíró és a csendőrség, 
míg nagyszámú távolmaradás esetén a katonaság fog intézkedni.



A járási szolgabíró 1923 augusztusban elrendelte, hogy az elöljáróság a jövőben 
minden másnap táviratban értesítse őt a községben uralkodó általános helyzetről. 
Továbbá arról is, hogy az ismertebb polgárok mivel foglalkoznak, és hol jelennek meg 
nyilvánosan.

1924. május 20-án a főszolgabíró, a belügyminiszter rendelete értelmében 
utasította a községi jegyzőt: a községben meg kell akadályozni az esetleges magyar 
kémtevékenységet. E célból el kell távolítani a magyar nemzetiségű polgárokat a 
munkásszervezetek éléről, és azon kell lenni, hogy azok helyébe megbízható 
személyek kerüljenek.

Mivel az állami titkosrendőrség nem vehetett részt minden nyilvános gyűlésen, 
a főszolgabíró utasította a községi jegyzőt, hogy azokra ő menjen el, és készítsen 
beszámolót arról, hogy hányán voltak, kik szólaltak fel, miről beszéltek, volt-e rendbontás 
stb. A főszolgabíró azt tanácsolta, hogy a jegyző forduljon a zombori katonai 
parancsnoksághoz, ha netalán katonai segítségre lenne szüksége.

A magyar kémtevékenységtől, fegyveres szervezkedéstől való félelem több 
délvidéki magyar polgár letartóztatásához vezetett.

Néhány bezdáni magyar érzésű polgár nyíltan kifejezte elégedetlenségét a 
királyság kisebbségi politikája miatt. Őket a rendőrség gyakran megbízhatatlansággal 
vádolta. Voltak, akiket megfigyelés alatt tartottak, de voltak olyanok is, akiket internáltak 
vagy börtönbüntetésre ítéltek. A rendőrség bírói végzés nélkül, bármely időpontban 
házkutatást tarthatott. Nincs tudomásunk róla, hogy „ nek nyilvánított
bezdáni lakost repatriáltak volna, vagyis egy-két nap alatt átraktak volna a demarkációs 
vonalon vagy az országhatáron.

Köteles András (1891-1967) fogásznál többször házkutatást tartottak. 1942-ben 
elmondta, hogy írásba foglalta a szerb hatóságok által elkövetett igazságtalanságokat, 
majd a szöveget francia nyelvre fordítva élete kockáztatásával az illetékes magyar 
minisztériumba juttatta.

Jeszenszky Istvánt (1902-?) iparost magyarsága miatt hat hónapra Belgrádba 
internálták.

Szabó Imre (1900-1944) földművest magyarságáért hathónapi börtönbüntetésre ítélték.

Szlávík Sándor (1888-1975) oki. gyógyszerészt a rendőrség fegyvercsempészéssel 
gyanúsította. A községházán napokig vallatták, de bántalmazták is. Végül bizonyítékok 
híján szabadon engedték.

Rózsa János folyamhajózási hajóskapitányt mint kémgyanús személyt megfigyelés 
alatt tartották és jelentkezésre kényszerítették. Állását emiatt többször elvesztette, de 
hű maradt politikai meggyőződéséhez.

Megtörtént, hogy azokat a helybéli cigányzenészeket, akik nyilvánosan magyar 
nótákat játszottak, véresre verték.



A község magyar lakosságát a királyság idején a legérzékennyebben a magyar 
nyelv használatának korlátozása, az Iskolai tanulók névelemzése és az agrárreform 
igazságtalan keresztülvitele sújtotta.

A magyar nyelv használatáról az elemi iskolában és az iskolai 
tanulók névelem zéséről.

A szerb hatóság a Bács megye tanügyének megszervezésekor az 1914. évi 
szerbiai iskolatörvényt alkalmazta. Ez még lehetővé tette volna a nemzetiségi elemi 
iskolák fennmaradását.

1919 októberében megjelent az iskolák államosításáról szóló rendelet. A bezdáni 
községi képviselő-testület e rendelet alapján államosította a zsidó felekezeti iskolát. 
(A bezdáni községi elemi népiskolát 1911-ben államosították.) Az elemi iskolában 
engedélyezték a szerb, magyar és német tannyelvet.

A tanügyi dolgozókat a közigazgatásügyi miniszter nevezte ki a 
tanfelügyelőség közvetítésével. A bezdáni elemi iskola tanítóit, akik valamennyien 
magyar nemzetiségűek voltak, hűségeskűre kötelezték. Állásukat addig nem 
véglegesítették, míg nem tették le a három fokozatú vizsgából álló, államvizsgát. 
A tanfelügyelők szigorúan ügyeltek arra, hogy a magyar tannyelvű tagozatokban 
felszámolják a magyar szellemiséget, amelyet egyébként államellenes cselekedetnek 
minősítettek.

1920-tól több miniszteri rendelet jelent meg, amelyek a magyar nyelvű oktatás 
leépítésére irányultak. A szerb történelmet és földrajzot szerbül tanították. A szerb nyelv 
tanítása az első osztálytól kezdve szerepelt az órarendben. A négyosztályos elemi lett 
a kötelező, az 5. és a 6. osztály nyitását csak abban az esetben engedélyezték, ha az
5. osztályba legalább 25 gyereket beírattak. A tankönyvekből kihagytak minden magyar 
vonatkozású anyagot, hogy a tanulókat semmi se emlékeztesse nemzeti múltjukra, 
irodalmukra.

Az 1922/23-as tanévben az elemi iskola hat osztályában 852 tanuló járt. Az 1., a
2. és a 3. osztályban szerb, magyar és német, a 4., az 5. és a 6. osztályban magyar és 
német nyelven tanultak. A szerb tannyelvű tagozatnak az 1. osztályban 42, a 2. 
osztáyban 32, a 3. osztályban 35 tanulója volt.

Az 1924/25-ös tanévben a magyar és a német tanulók már csak az első négy 
osztályban tanulhattak anyanyelvükön.

A szerb tannyelvű tagozatok tanulókkal való feltöltését a Pribicevic-féle 
névelemzésről szóló rendelet tette lehetővé. Ennek alapján sok magyar szülő kényszerült 
arra, hogy gyerekét szerb tannyelvű tagozatra Írassa. Eleinte csak a vitathatatlan 
(például az -ics, -vics végződésű) szerbhangzású családnevűeket kötelezték szerb 
tagozatba, később azonban már a Kovács, Szlávik, Osztrogonác, Buják, Mazák, Bosnyák 
stb.nevűeket is. Akkor még nem fordult elő, hogy a magyar szülők gyerekeiket szerb 
tagozatra Íratták volna. Éspedig abból a számításból, hogy később könnyebben 
érvényesülhessenek az életben.



Ugyancsak megtiltották, hogy a magyar nyelvű, zsidó vallású, valamint a német 
családnevű, de magyar érzelmű és „svábul" nem beszélő gyerekek magyar tannyelvű 
tagozatokra járjanak. (Ezt azért tették, hogy a magyar tannyelvű tagozatokban minél 
kevesebb tanuló legyen.)

A hivatalos rendeletek mellett voltak ún. bizalmas rendeletek is, amelyeket csak 
az iskolaigazgatók kaptak kézhez. Ők ezekben utasítást kaptak, hogyan kell értelmezniük 
és alkalmazniuk a rendeletek egyes előírásait. A minisztérium ezek meghozatalára azért 
kényszerült, mert lassan így vagy úgy, mégis csak sikerült több magyar ajkú gyereknek 
magyar tannyelvű tagozatra iratkoznia. A tanulók száma a bezdáni elemi iskola szerb 
tannyelvű tagozataiban is csökkenni kezdett. Az 1929. évi miniszteri rendelet igyekszik 
a státust helyreállítani. „(...) Az elemi száma nem csökkenthető. (...)" -  olvashatjuk a 
rendeletben. Ezekután iskolaigazgatónak gondoskodnia kellet arról, hogy elegendő 
számú magyar gyerek járjon a szerb tagozatokra. A magyar gyerek, ha egyszer az 
iskolaigazgató túlbuzgóságából, csak rövid időre is szerb tagozatra került, onnan többé 
nem iratkozhatott át. A magyar tannyelvű tagozatokban, csak azok a gyerekek 
tanulhattak, akiknek családneve markánsan magyarhangzású volt.

A névelemzés mellett meg kell említeni a szerbesítés azon módszerét is, hogy a 
hivatalokban és a vasútállomásokon szerb nyelvű feliratok, példul a „Govori 
jezikom! (Beszélj államnyelven!) " f i gyelmeztettek mindenkit az állami nyelv használatára.

A bezdáni elemi iskolában a tanítók általában lediktálták a megtanulandó tananyagot. 
A tanulók iskolában közös hangos ismételgetéssel is tanultak. Erre azért volt szükség, mert 
nem mindig volt tankönyvük, továbbá a gyerekek otthoni elfoglaltsága és a körülmények 
nem tették lehetővé, hogy a zömében földműves családok gyerekei iskolán kívül leckét 
tanuljanak. A módosabb családok gyerekeiket az elemi iskola 4. osztályának elvégézése 
után különórákra járatták egyes helybeli tanítókhoz (Nagy József, Ruff István, 
Windischmann Antal). Tették azért, hogy a gyerekek gyarapítsák tudásukat és az iskolaév 
végén magántanulóként osztályvizsgát tehessenek és bizonyítványt szerezhessenek 
valamelyik állami, városi középiskolában. (Az iskoláztatás költségei így kerültek a 
legkevesebbe.) A bezdániak főleg a gimnázium első osztályát végezték el magánúton; 
legtöbbször Zomborban, Szabadkán és Zentán vizsgáztak. Szokásban volt, hogy valamelyik 
községi tanító elkísérte őket a vizsgabizottság elé. Általában e vizsgák eredményei 
eldöntötték, hogy a tanulók továbbtanulnak-e vagy sem.

A magyar gyerekeknek a szerb tagozatokban nem tanították a magyar ábécét. 
A különórákra több esetben azért is szükség volt, hogy a cirill betűismeretre tanított 
tanulók magyarul is megtanuljanak, írni és olvasni.

A zombori magyar gimnázium 1923-ban megszűnt. Az 1920-as évek közepétől 
Vajdaságban csak két magyar gimnázium volt: a nyolcosztályos szabadkai és a 
négyosztályos zentai. Attól az időtől kezdve a bezdáni középiskolások többsége szerb 
gimnáziumba járt. Az 1920-as évek végén a középiskolások száma 30-40 között 
mozgott. A belgrádi és a zágrábi felső oktatási intézményekben 4-5 egyetemista tanult.

Az elnemzetietlenítés az erőszakos elszerbesítés politikáját szolgálta.



Az elemi iskolai hittanoktatásról

1923. április 18-án Budánovics Lajos római katolikus püspök elrendelte, hogy a 
hittanoktatás az elemi iskola szerb tannyelvű tagozataiban -  a világi hatóság álláspontjával 
összhangban -, csak államnyelven folyhat. Továbbá tilos a magyar történelmi 
vonatkozású egyházi énekek éneklése, például a Szent István királyról szólót. Horváth 
Gyula bezdni plébános a legerélyesebben tiltakozott a szerb nyelvű hittanoktatás 
bevezetése ellen a magyar nemzetiségű tanulók számára. Feljegyzéseiből tudjuk, hogy 
még Rómába is hajlandó lett volna elmenni annak érdekében, hogy a hittant a magyar 
anyanyelvű tanulóknak magyarul taníthassa. A plébános római útja végül is elmaradt. 
A világi hatóság rendeletére több római katolikus templomban eltávolították a magyar 
vonatkozású képeket, művészi ablaküvegfestményeket. A bezdáni templomban Horváth 
Gyula plébános nem szereltette le Szent István király egész alakját ábrázoló vitrázst.

1925 tavaszán az egyházközség képviselö-testülete Ficza István tag javaslatára 
határozatot fogadott el a hittantanítással kapcsolatban. Ebben a testület kéri a felsőbb 
egyházi hatóságot: engedélyezze a magyar nyelvű hittanoktatást azon magyar anyanyelvű 
tanulók számára, akik az elemi iskola szerb tannyelvű tagozataira járnak. A képviselőtestület 
ezzel kapcsolatos kérelemét eljuttatta Anton Korosec miniszterelnöknek is.

Az 1920-as években Bezdánban a római katolikus egyház állt ki a leghatározottabban 
a magyar nyelv használatáért.

A községben, a magyar nyelv és kultúra egyedüli mentsvárai a működő társadalmi 
egyesületek: a Katolikus Népkör, a Katolikus Legényegylet, a Gazdasági Legényegylet, 
az Önkéntes Tűzoltó Egylet és a Sport Egylet voltak. A Gazdasági Legényegylet 
munkáját külön ki kell emelnünk. Az egyesületben színielőadások mellett, téli 
tanfolyamokat is tartottak, amelyeken a szakelőadók a korszerű földműveléssel, 
állattenyésztésztéssel és növénytermesztéssel ismertették meg a hallgatóságot. Nem 
kisebb jelentőségűek voltak a közművelődési tanfolyamok sem, amelyeken számtant, 
magyar írást-olvasást és történelmet tanítottak.

A földosztási kísérletről

Az agrárreformot az SZHSZ Királyságban 1919-ben kezdték meg és gyakorlatilag
1922-ben fejezték be. 1919. február 25-én jelent meg az a királyi ukáz, amely előírta az 
500 kát. holdon felüli földterületek kisajátítását. Az 1921. évi (vidovdáni) alkotmány 
kimondta: „(...) a kisajtított földek felosztásánál előnyben részesülnek azok a hadviseltek 
(dobrovoljácok -  a szerzők megj.) és családtagjaik, akik a szerbek, horvátok és 
szlovének felszabadításáért küzdöttek. (...)" A szabadkai székhelyű Megyei Agrárhivatal 
(Zupanijski agrarni ured) 1921. november 3-án hozott végzése alapján Bezdán községi 
szántóföldterülete az agrártörvény alá esett. Az illetékesek nem voltak tekintettel arra, 
hogy a községi földek a helységek anyagi terheinek viselését finanszírozzák. Bezdánban 
nem voltak 100 kát. holdnál nagyobb magánbirtokok. A község elöljárósága 1922. 
január 3-án panaszt emelt a végzés ellen a Megyei Agrárhivatalnál. Az utóbbi a beadványt 
továbbította a belgrádi székhelyű Agrárigazgatósághoz (Agrarna direkcija). Az 
elöljáróság a dokumentumban elmondta, hogy van ugyan 2436 kát. hold földje, de 
annak nagyobb része a Dunától mintegy 2 km-re fekszik és gyakran elönti az árvíz; a 
községi földeket a bezdáni rokkantak, hadiözvegyek és szegényparasztok bérlik, ezért 
nem célszerű az agrártörvény értelmében szétosztani.



Mivel az Agrárigazgatóságtól elutasító válasz érkezett, a község, a Földreformügyi 
Minisztériumhoz (Ministarstvo za agrarnu reformu) intézett beadványában kifejtette, 
hogy ha elveszik a község 900 kát. hold szántóföldjét, akkor 1000 szegényember kenyér 
nélkül marad. Ugyanis ők bérlik e földterületet 1-2 kát. hold nagyságú parcellákban.A 
község minden igykezete hiábavalónak bizonyult. A hatóság Bezdánt a 58. számú 
telepes községgé nyilvánította. A községi földterületen megkezdték a parcellák 
kimérését és azok kiosztását a dobrovoljácok (a szerb háborús önkéntesek és a telepe
sek) között. Mivel ők más helységekből valók voltak, a kapott parcellákat (1084 kát. 
holdat) gyakorlatilag sohasem vették birtokukba, de évekig pereskedtek a bezdáni 
bérlőkkel, követelve tőlük a bérletet. A járási főszolgabíró rendelete értelmében 
bérletként vagy a termés felét kellet átadni, vagy annak pénzértékét kellett kifizetni a 
dobrovoljácoknak. A bezdániak közül volt, aki eleget tett a rendeletnek, s volt, aki nem.A 
földigénylőknek az SZHSZ Királyság állampolgárának kellett lenniük. A bezdáni magyar 
és a német nemzetiségű agrárérdekeltek nem kaphattak földet a földosztás első, 
intenzív szakaszában, mivel állampolgárságuk 1922. január 26-áig rendezetlen volt. 
(Mint már említettük, a törvény addig a dátumig adott hatridőt az optálásra, a 
„ honosság megválasztására').

1922 nyarán újabb probléma akadályozta meg, hogy a bezdáni földigénylők 
földhöz jussanak. Ugyanis az agrárérdekeltek nem voltak szerb, horvát vagy szlovén 
nemzetiségűek. Akadtak ugyan szláv származású (Jankovics, Bosnyák, Horváth stb. 
családnevű) földigénylők, de azok már csak magyarul beszéltek. Felvetődött a kérdés, 
hogy ők az agrártörvény értelmében szlávoknak tekinthetők-e. Az elöljáróság december 
7-én megkapta a Megyei Agrárhivatal magyarázatát a fenti kérdéssel kapcsolatban. A 
magyarázat szerint a magyar nemzetiségű agrárérdekeltek nem kaphatnak földet, mert 
nem beszélik az államnyelvet.

A Földreformügyi Minisztérium rendelete alapján 1923. március 3-án lefoglalták 
azon bezdáni bérlők ingóságát, akik a föld termésének felét, vagy annak pénzértékét 
nem voltak hajlandóak átadni, illetve kifizetni a vidéki lakhelyű dobrovoljácoknak. Az 
első árverés 19-én, a második 26-án volt. A házaknál megtartott árveréseken 12 lovat, 
10 szarvasmarhát és 269 tonna kukoricát adtak el.

A községi képviselő-testület szeptember 8-án megvitatta Aurél Nikolic községi 
jegyző beszámolóját. A jegyző többek között elmondta, hogy a bezdáni szegénység 
mind nagyobb számban szándékozik kivándorolni Amerikába; általános a nyugtalanság; 
mivel a földreformtövény alapján elvették a község 1000 kát. hold földjét, sok 
szegényember kenyér nélkül maradt; a község arra kényszerült, hogy a községi pótadót 
ötszörösére emelje.

Szeptember 23-án az elöljáróság értesítette a főszolgabírót: a folyó évben nincs 
értelme összeírni a bezdáni ágrárérdekelteket, ha továbbra sincs esély arra, hogy földet 
kapjanak, mert az összeírás csak fokozná az elégedetlenséget a földnélküli családok körében.

Egy 1926. évi községi jelentés szerint Bezdánban 500 munkanélküli földmunkás 
volt, 1000 földnélküli személy szeretett volna földet kapni és 30 földmunkás hajlandó 
lett volna külföldön munkát vállalni.

Az agrárreform nemcsak mezőgazdasági célokat szolgált, hanem nemzetpolitikai 
törekvéseket is. Hogy a szerb kormány elősegítse a földreform sikerét, elrendelte a



földbirtokok forgalmának korlátozását magyar határ mentén húzódó 50 kilométer széles 
sávban. (Bezdán mintegy 10 kilométerre fekszik a szerb-magyar országhatártól.) A föld
birtok adás-vételét a hadügyminiszter engedélyéhez kötötték. A rendelet a magyarok 
ellen irányult, mert a hadügyminiszter csak abban esetben hagyta jóvá az adásvételt, 
ha az új tulajdonos szerb volt.

Zárószó

Dolgozatunkban szemléltetni kívántuk, hogy Bezdán községben, hogyan nyilvánult 
meg az SZHSZ Királyság magyarság elleni folytonos diszkriminációs politikája.

A belgrádi kormánynak, az 1919-évi kisebbségvédelmi szerződés 3., 6. és 7. cikkelye 
értelmében szavatolnia kellett volna az alapvető polgári és politikai jogokat. Végre kellett 
volna hajtania a 9. cikkely előírásait, amelyek a nemzeti kisebbségek anyanyelvű elemi 
iskoláztatásának megkönnyítésére vonatkoztak. Továbbá, az állami költségvetésből 
megfelelő arányban támogatást kellett volna folyósítania a kisebbségek oktatási, 
kulturális és vallási fejlődéséhez. Sajnos, a Népszövetség sem intézkedett a szerződés 
előírásainak betartása érdekében.

A délvidéki magyar kisebbség politikai képviselői előtt mind világosabbá vált, hogy 
a magyarság csak a királyság külkapcsolatainak alakulásától remélheti helyzete javítását.
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Elhallgatott negyvennyolcas rácjárásainkról 
II. (folytatás)

Sztratimirovics György, az 1848-as szakadár rác1 lázadás vezére már a május 24-ei 
kiáltványában meghirdette, megtervezte a rácjárásokat. Nyíltan kijelölte a halálraítélt 
népcsoportokat is, mégpedig olyan szavakkal, miszerint „ idegenek" az 
állítólag itt egykoron már létezett rác vajdaságba! „Azonban egyetlen gonoszság se tart 
örökké" -  folytatja. A megoldás pedig: „az ennyire megátalkodott gonoszságot csakis 
a bátor rác karok kardjaival lehet gyökerestől kiirtani."2

Ugye gyönyörű? A magyarokat, akik egyébként a térség egyetlen őslakosai, 
az akaratuk ellenére jelölték meg a gyűlölet olyan bélyegeivel, mint „megátalkodott 
gonoszság", stb. Ezt, a lakosság óriási többségének, az „idegeneknek" bélyegzett 
őshonos magyarok és más nem-rác hazafiak kiirtására buzdító kiáltványt azonban, 
a Kossuth-legendától eltérően hiába keresnénk a tankönyveinkben, de még a 
szakirodalomban sem! Jóllehet, szó van itt a kardról, a népirtásról is -  Sztratimirovics 
valóban nem átallotta kiirtással fenyegetni a nem-rác lakosságot. Egyedül az a baj, hogy 
ez nem csak szóbeszéd, hanem a szakadár rác kormány kiáltványa. S persze az is, hogy 
ott nem Kossuth, hanem Sztratimirovics aláírását találjuk! A negyvennyolcas rácjárások 
végül éppen Bácsszenttamásról indultak ki, de csak a hazafias lakosság háromhónapnyi 
sínylődése után, 1848. július 14-én. Vajon hány népirtás volt még Délvidéken, akár csak az 
1848/49-es rácjárások folyamán is, amiről sejtelmünk sincs, amint eddig a bácsszenttamási 
vérmezőkről sem volt? Mert egyszerűen nincs, aki föltárja? Mert nem akad senki, aki 
kutatni kezdene egy furcsa nyom után? Vagy aki kutat ugyan, de nem sikerül 
nyomtatásban is napvilágra tárnia az örök elhallgatásra ítélt titkokat és borzalmakat?3

1A nyelvszokás kizárólag rácnak ismerte a ma szerbnek nevezett népet, 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.) „Szerb" alatt csakis szerbiai szerbet -  vagy éppen hazai, de 
magyargyűlölő szakadár (azaz szeparatista) szerbet -  értettek. A „szerb" megnevezésnek így gúnyos kicsöngése van a 
XIX. században: a „szerbek" a „legdühösebbek", a „gyülevész fanatizált rácosok ... expressio Serbica". (Lásd V. Waldapfel 
Eszter [szerk.]: A forradalom és szabadságharc 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 ezen túlmenően ugyanolyan korsértő 
(anakronisztikus), mintha a középkori zetaiakat neveznénk montenegróiaknak vagy crnagoraiaknak, a kunokat oguzoknak 
vagy a jászokat oszétoknak -  esetleg az inkákat kecsuának.

2 Perovics Radoszlav [szerk.]: Gragya za isztoriju szrpszkog pokreta u Vojvodini 1848-1849. Szerija I. Tóm 1. 
1848 mart-jun. [Okmánytár az 1848/49-es rác mozgalomhoz a Vajdaságban. I. sorozat, I. kötet: 1848. március-június] 
Beograd, 1952 [cirill]. 322.

3 „Se szeri, se száma annak a sok szép könyvnek, amit a magyar szabadságharcról írtak -  olvashatjuk 
például Móra Ferenc sorait A csókái csata című elbeszélésben. Hát még a megíratlan történet mennyi, amit csak 
egyes vidékek szájhagyománya őrzött meg! Erdő az, nem berek, tenger az, nem patak, vagy legalább az lehetett, 
míg újabb zord idők el nem temették a negyvennyolcat, meg a negyvenkilencet." Éppen ezért, az 1848/49-es 
vérengzésekről szóló, padlásokon porosodó régi források, a régi szájhagyomány vagy az e lfojtott népi 
emlékezet ismerőit arra kérem, mihamarébb jelentkezzenek bizalommal az elérhetőségeim valamelyikén 
(E-MAIL: delvidekia@gmail.com, TEL.: +381-65-460-2127 ,SMS: +36-20-514-1658).
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Ezek a történettudomány tárgyilagosságát is érintő, talán legfontosabb kérdések. 
E tanulmányban föltárul egy ilyen, örök időkre leplezni kívánt '48-as magyarirtás. 
Több mint másfél évszázad után ui. ideje már, hogy megvizsgáljuk: mit tettek a 
'rácvédők' az április óta túszként tartott szenttamási magyar hazafiakkal 1848. július 
14-én; s egyáltalán, kik is ezek a furcsa nevű „szrbobranacok"...?

Az ún. 'rácvédők' bácsszenttamási népirtásainak a koronatanúi

Lássunk most tíz első kézből való tanúvallomást, amelyek önmagukban is 
egyértelműen bizonyítják a bácsszenttamási népirtást. Nézzünk szembe az elhallgatásra 
kárhoztatott, de minden érző ember számára borzalmas sorokkal: a nagyszerb eszme 
szörnyű titkaival. Már amit egyáltalán ennyi idő után is ki lehetett még bányászni a rég 
elfeledett emlékiratok, a „válogatósnak" bizonyult történetírás által száműzött 
szakmunkák és a máig földolgozásán levéltári papírhalmazok mélyéről.

I. Kovacsevics: „A csata ideje alatt, míg mi az ellenséggel az ütközetet vívtuk, 
Szenttamás kisváros egykori magyar lakói kimenekültek a lelkészeikkel a magyar 
táborokba, nem akarván velünk szövetségben lenni, s császári zászló alatt a császárság 
egységéért, és I. Ferenc József Császárunkért harcolni. De nem mind, s így sokan 
menekülés közben a mi seregünk által leölettek, sokan Radisics Jenő [István! -  D. S. 
A.] vízimalmánál a Krivaj [Bácsér -  D. S. A.] vizében (a csatornába való torkolatnál) 
nem messze Turia [Turol -  D. S. A.] helységtől, a Gyöngyszigetnél [Popovacsa] éjszaki 
oldalon lelték örök sírjukat. Némelyik pedig nálunk maradt Szenttamáson mint 
rabszolga, nem bántalmaztatván s nem kínoztatván -  a meghatalmazottak nagy 
fölügyelete mellett -  s búsulván nemzetségük után; akiket kis idővel később mi, 
nyájasan és bölcsen bánva velük, mindet szerencsésen elengedtük az övéikhez."4

II. Teodorovics: „A csata ugyanazon idejében pedig egyszer csak valami 
akadályoztatásra s zavarra lettünk figyelmesek az ellenségnél: némely [bácsszenttamási 
-  D. S. A.] magyarokra, akik a családjaikkal jöttek, talán hogy koszorúkkal illessék a 
diadalmas magyarokat. Észrevettük, hogy a vízimalom folyócskáján át a magyar 
egységek felé menekülnek, akik már hátráltak, mégpedig titkon a kukoricáson és a 
kenderesen át, mintha mi nem is tudnánk róluk, hogy szöknek. Kijelöltetett erre egy 
kis szakasznyi katona, amely a lövészárokból kilépve lehúzódott a Malomvíz [Rekavica 
voda] partjai alá, s itt a kukoricásból mind lelövöldözte őket -  akik nem akarták megadni 
magukat. Ugyanakkor, amikor rájöttek a határőrök és a szenttamásiak, akik a faluban 
s a falu körül szemlélték a mi csatánkat, hogy az odavalósi magyarok a Malom vizén 
menekülnek át, odasiettek a mieink, hogy az útjukba álljanak. De azok hátra sem nézve 
futottak hanyatt-homlok a magyar sereghez, poggyásszal megpakolt kocsikon. Sokan 
besüppedtek lovastól-szekerestől, sokan meg is fulladtak. Nagyobb részüket a Malomvíz 
mindkét partjáról összefogdosták s visszafordították anélkül, hogy bárki feje is megfájdult 
volna [mármint a „mieink" közül! -  D. S. A.]. Amíg ott ez a fogdosás tartott, Rácerődből 
(Szrbobran) mi szünet nélkül lőttünk."5

4 Kovacsevics Jovan: Poyjesztnica [Történelem]. Rukopiszni odszek Matice szrpszke, szign. M.4587, Növi Szád, [drill] 53.

5 Teodorovics Manojlo: Osznlvanye Szrbobrana ili Prva bitka Szrba protlvu Magyara 1848 god. (Oplszano 
ocsevidcem i szaucsasztnikom tadasnyi zbitija.) [Rácerőd megalapítása avagy a rácok első csatája 1848-ban a magyarok 
ellen (megíratván az akkori történések szemtanúja s résztvevője által.)]. Becs, 1853 (Vojvogyanin (Od Milosa D. Rasicsa) 
-  Szrpszko-narodnij kalendar za godinu 1853.), 40.



III. Radak György: „Ezen az oldalon [Rácerőd felől -  D. S. A.] az ellenségből 
legkevesebb közel 300 halott és majdnem 500 sebesült lehetett, mit azok az emberek 
tanúsítanak akik a halottakat szállították, és a becseiek ahol a sebesültek feküdtek."6 
„Itt közel 500 halott és majdnem 800 sebesült magyar katona lehetett, akik között itt 
sok pesti polgár is rajtavesztett."7 „E csatában 900-1000 esett el részben halva részben 
sebesülten, s ahogy csak amilyen éktelen veszteséget szenvedett itt az ellenség, nekünk 
ezzel szemben, teljesen hihetetlen módon, egyetlen sebesültünk sem volt, halottról nem 
is szólván."8 „A csata időtartama alatt a szenttamási magyar lakosok fölgyújtottak egy 
szárazmalmot, gondolván ezzel a rácokat megzavarni, a magyarnak útját Szenttamásra 
megnyitni. A nekikeseredett rácok, belátván a magyarok gonosz szándékát, a csata 
végeztével rajtuk ütnek megtorlásképpen, és sokakat, akik át akartak szökni a magyar 
után a Krivaj lápjain körösztül, puskákból lelövöldöztek a mocsárban. Néhányan 
megölettek a házaknál is, némelyeket pedig a táborban [értsd: Rácerődben -  D. S. A.] 
lövöldöztek le az összefogottak közül [Mindössze pedig közel 40 halott volt, -  Radak 
György]9 és így ugyanazon nap, a harcmezőn elpusztult magyarokon kívül elesett 4© [e 
szám utóbb át van javítva „közel 40"-re -  D. S. A.] szenttamási polgár, s annyian vagy 
többen zár alá tétettek; kik aztán a rácoknak szolgáltak, a leginkább pedig a Lövészárkok 
erődítésére használták föl őket -  s így végződött szerencsésen az első csata."10

IV. Biga Péter: „Radisics István [CTeBaH Pafluiunh] Úr szenttamási lakos azzal a 
panasszal jelent meg ezen Hadparancsnokságnál, hogy az első szenttamási csata idején 
július 14-én, amikor a mi kicsapongó embereink egyik csapata a szenttamási magyarok 
üldözése és gyilkolása alkalmával irgalmatlanul pusztította és prédálta a magyar javakat, 
a szerviánok Mikovics István [CTeBaH M m ko bh Tí] ügyvéd rábeszélésére az ő [Radisics -  
D. S. A.] házába is elmentek, a szőlőskertbe ahol lakott, s miután megkötözték őt, s 
megkötve a szervián táborba [Rácerődbe -  D. S. A.] vitték ... fölgyújtották a panaszos 
vízimalmát, mivel kitapasztaltatok:, hogy elősegíti az ellenség bejövetelét... Ezt követte 
a föld egész idei termésének a kára és elveszte, mert a panaszos, [magyar -  D. S. A.] 
szolgáinak agyonverése miatt, a 60 láncnyi földjéről egy szem élelmet -  sem szénát, 
sem szalmát -  nem hozott be, hanem mindez széthordatott az itteni rácok által..."11

6 Radak Györgye: O buni 1848/49. g. [Az 1848/49-es évi lázadásról] Növi Szád, é. n. Matlca szrpszka, Rukoplszno 
odeljenye, M.4771, [cirill] 13.

7 Radak, i. mű, 26.

8 Radak, i. mű, 15.

9 Itt magyarázatot igényel a szöveg, Radaktól ui. két piszkozat áll a rendelkezésünkre. Lényeges különbség 
nincs is köztük, kivéve -  árulkodó módon -  a vízimalomnál fölkoncolt magyarok számát, ezért a két változatot itt együtt 
próbáltam meg bemutatni. A 40-es szám egyébként elképzelhető, hogy vagy csak a Malomvíznél legyilkoltakat takarja, 
vagy pedig valóban a Rácerődben kivégzett férfiak csoportját, de akkor itt a Császár Péternél 140-ben megjelölt számot 
-  szembetűnő egybeesés -  csökkentette le Radak százzal. Ezt lásd Császár Péter: Magyarország története 435-től 1849 
végéig. II. kötet. Bácskúla, 1904, 1010. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár, 1848-as gyűjtemény, Föl. 
Hung. 3816. Egyes részeinek másolata megtalálható a kútfőt fölkutató -  jelen sorok -  szerzőjének tulajdonában, valamint 
a Délvidéki S. Atilla: Fejezetek a rácjárások történetéből. Lángoló temetők -  Az úgynevezett Vajdaság kihasításának 
elhallgatott titkai és borzalmai (1268-1868). Szekszárd, 2009, Bemutató kötet, 379., 380.

10 Radak, i. mű, 16.

11 Szrpszki narodni pokret 1848-1849-e godine [Az 1848/49-es rác nemzeti mozgalom], Szerb Tudományos és 
Művészeti Akadémia Levéltára/Arhiv Szrpszke akademije nauke i umetnoszti, Szremszki Karlovci, 7. doboz, 1721. irat (a 
továbbiakban ASANU).
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V. CSÁBY Ferenc: „Akik bent maradtak, azoknak sorsa szerencsétlen, mert 
mindnyájukat megölték. Eddig már 114-et megöltek; az apró gyermekeket fölhajítják, 
és úgy a panganyétra12 veszik vagy a kanálisba hagyigálják, hogy édesanyjukat a sáncba 
vihessék el paráználkodni -  kiket azután szintén megölnek. Harangozómat agyon lőtték, 
Templomomból kaszárnyát csináltak, Plébániából kórházat..."13

VI. Sendula János: „Július hó 14-én, a kegyetlen módon öldöklő szerb [értsd: 
szervián -  D. S. A.] lázadók által megfosztattam, úgyhogy semmi nemű öltözettel a 
rajtam valón kívül nem bírok..." és „...a magam életét csak a Krivaj folyón többekkel 
átúszva, robbanások dübörgése közepette [menthettem meg -  D. S. A.]..."14

VII. Kolowrat Lipót (Leopold Kolowrat-Krakowsky): „Miközben mi szanaszét 
lövöldöztünk, néhány gránát esett a település rác részére, ami kigyulladt. Az emiatt 
nekikeseredett rácok meg elhatározták, hogy a velük együtt lakó magyarokon állnak 
bosszút, és ölték ezeket. így, a magyar néptömeg egyszer csak nekirontott ennek a 
gázlónak, és megpróbált átkelni rajta. A plébános átjutott hozzánk és kiabált, hogy 
vegyük föl őket. Én védelmet ígértem neki, és fölvezettem egy ágyút a megadott 
irányba, hogy ha a rácok üldözésbe fognak, föl tudjam tartóztatni őket. Azután elindult 
a vándorlás. A nők nekigyürkőztek, a csecsemőt a fejükre, egy másik gyereket a vállukra 
tettek. A férfiak az ingóságokat és a nagyobb gyerekeket vitték a fejükön és a vállukon 
a vízen körösztül; amely viszonylag mély volt, egy középmagas embernek a melléig ért. 
Amint ezt észrevették a szerbek az erődből, ágyútüzet nyitottak a szerencsétlenek 
tömegére, de mindig csak a domboldalba lőttek, hogy az emberek a vizesárokba 
bukfencezzenek -  sikolyokkal töltvén meg a levegőt. Szívbemarkoló jelenet volt. [...] 
Közben a szerbek a födözőimet lőtték, akik a menekülők feje fölött támadták őket. 
Szétoszlottak az elterülő kukoricásban, és heves sortüzet intéztek a huszárjaimra, akik 
őket a magas kukorica miatt nem tudták elérni."15

VIII. Pesics Lukács (JlyKa rieujMh): „Az éjszaka ... több lovast elfogtak, kettőnek 
levágták a fejét és tanúságképpen behozták a táborba, karókra tűzdelték és a mellvédre 
fölemelték. A ma elkapott 3 magyart pedig a csata után a táborban megölték, és a 
testüket kivéyezetlenst temetetlenül hagyták. A csatatéren ... puskákat, magyar lovakat és 
szekereket zsákmányoltak, itt rabolnak és rabokat ejtenek, tűzzel-vassal pusztítanak..."16

12 Vagyis: bajonétra, szuronyra! A 'rácvédők' által emlegetett kézifegyverről, a „spádékról", azaz „spangékról" 
lehet itt szó, amivel „a szuronyt utánozták le" (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 főleg Szenttamás 
védelmére és bukására vonatkozó emlékei]. Növi Szád, 1893 [cirill], 12.). A kiirtandó lakosság gyermekeivel való ilyetén 
kegyetlenkedésnek ősi hagyománya van. Éppen egy magyar szemtanú jegyezte például föl a borzalmas jelenetet valahol 
Rigómezőn, amikor a Csernovics orvul végbevitt törökirtásait megbosszuló szultáni seregek a hátramaradó rácságot 
gyilkolták, miszerint a tatárok „kedvelt játéka volt a gyermekek fölhajítása a magasba, akiket aztán karddal gyorsan 
darabokra vagdaltak vagy bottal szétverték a fejüket..." Mitrovics D. Jeremija: Narodnoszna szvest u Szrba [A rácok 
nemzetiségi öntudata]. Beograd, 1989 [cirill], 169. Lásd még Panics Milorad Szurep: Kad szu zsivi zavideli mrtvima 
[Amikor az élők megirigyelték a halottakat]. Beograd, 1960 [cirill], 103.

13 Délvidéki S., i. mű, 374-375.
14 Sendula János, Kalocsai Érsekségi Levéltár, Személyi részleg. Az első részlet az 1849. június 17-én kelt 

leveléből származik, a másik -  latin nyelvű -  pedig egy keltezetlen 1863-as levéléből: „...quanta mala ego cum illis sub 
Epocha infaustie Revolutionis 1848. passus fuerim, ubi non solum omnem substiam perdideram, séd etiam vitám cum 
multis ipsorum solum per fluvium Krivaja natando inter explosienes termentorum..."

15 Kolowrat-Krakowsky Leopold: Meine Erinnerungen aus den Jahren 1848 und 1849 [Emlékeim az 1848-as és 
1849-es évekből]. I. kötet, Wien [Bécs], 1905, 54.

16 Szrpszki narodni pokret 1848-1849-e godine [Az 1848/49-es rác nemzeti mozgalom]. ASANU, 3, 353.



IX. Matics Dömötör (flkiMMTpuje MaTufi): „A hősies és becsületes rác nemzet már 
több fényes győzelmet aratott a magyarok fölött [értsd: a török s a kuruc korban 
Kecskemét, Sebes, Lugas, stb. esetében -  D. S. A.], de a szenttamási csata, ahol 300 
magyar vesztett rajta [a Rácerődben leöltek? -  D. S. A.], méltán lesz emlékezetes a rác 
történelemben."17

X. Szurdutsky István: „Markovics Mirko [MnpKO MapKOBnh] őrnagy és katonai 
táborparancsnok Úr, f. július 24-én a Főhadi Parancsnokságnak jelenti, hogy sok szláv, 
német, zsidó és magyar család kíván Szenttamásról elköltözni azon okból, hogy a 
helységben történt kihágások következtében néhányan közülük megcsonkíttattak és oly 
nincstelen állapotba kerültek, hogy ittmaradni nem tudnak többé, mert nincs mivel 
táplálniuk magukat. Semmilyen útmutatást sem bírván, az őrnagy úr Bácska egészének 
Főparancsnokságához fordul, hogy megfelelő útmutatással szolgáljon neki e tekintetben, 
megjegyezvén, hogy ő semmi esetben sem engedte meg, hogy ugyanezen családok 
átköltözzenek Magyarország belsejébe -  hanem csak némelyeknek, éspedig a Naszádos 
[Sajkás] Zászlóaljba."18

Az áttekinthetőség érdekében alább összegezzük tételesen is az itt föltárt 
tanúvallomások alapján leszűrhető csupasz tényeket. Megfigyelhető, hogy Teodorovics 
a gyilkoló 'rácvédők', Kolowrat az ármányos osztrákok,19 Csáby pedig a polgári áldozatok 
részéről egyaránt tanúságot tesz a népirtás valós megtörténtéről. Teodorovicsnál pl. a 
menekülő szegénynépet válogatás nélkül, tömegesen mészárolták és Kolowrat ezt 
teljes mértékben megerősíti. Csáby is tömegvérengzésről számol be, miközben 
külön hangsúlyozza a kiskorúak és a nőlakosság fölprédálását.

A fegyvertelen emberek, nők és gyermekek lassú halálra kínzásának az idegrázó 
részleteit itt most nem ecsetelhetjük,20 ezt megtaláljuk a Fejezetek a rácjárások 
történetéből c. kötetemben is.

A szenttamási magyarirtás hiteles tanúvallomásainak az összevetése
I. Kovacsevics 'rácvédő' segédpap állítja

1. A '48-as magyar lakosok nem a későbbiek: ők csak kisváros
egykori magyar lakói".

17 Matics Dimitrije: Gyacski Dnevnik (1845-1848) [Diáknapló (1845-1848)]. Beograd, 1979 [cirill], 119.

18 Szrpszki narodni pokret 1848-1849-e godine [Az 1848/49-es rác nemzeti mozgalom], ASANU, 4, 439.

19 Kolowrat-Krakowsky Lipót (1804-1863) nyíltan császárhű cseh ezredes Bechtoldnak, a bécsi kamarilla titkos 
megbízottjának a társa. Főnökét ö is követte Bécsbe: pótlovazás ürügyén szökött meg, tetemes adósság hátrahagyásával. 
(Lásd Thim József: A magyarországi 1848/49-iki szerb fölkelés története. I. Elbeszélő rész. Budapest, 1940, 217.) A ka
marilla nagyobbnevű, Jellacsics kinevezését javasló képviselőjének -  név szerint Kolowrat-Liebsteinsky Antal (1778- 
1861, Franz Anton Kolowrat-Liebsteinsky) grófnak -  az unokaöccse ő. (Grosschmid Gábor: Az utolsó báró Kray a szerbek 
között 1848-1849. Zombor, 1886. Bács-Bodrog Vármegye Történeti Társulatának Évkönyve, II. évfolyam, 97, 111.) 
Fekete-sárga szellemtől csöpögő -  1851-ben megírt, de csak 1905-ben kiadott -  emlékirataiban azzal dicsekszik, hogy 
nem erőltette meg magát a szenttamási csatákban...

20 Közlöny: A magyar kormány hivatalos napilapja. Pest, 1848, 284. Iványosi-Szabó Tibor [szerk.]: A mai Bács- 
Kiskun megye az 1848—49-es forradalom és szabadságharc idején. Kecskemét, 1988, 243. Stb. A szakértő olvasónak 
fontosak lehetnek a magyarirtás mindmáig napvilágot nem látott, itt idézett történeti forrásai is, amelyek a Délvidéki S. 
i. mű, Függelékében nagyrészt fénymásolatban is megtalálhatóak.



2. E lakosok közül „sokan menekülés közben" a szakadár fegyveresek „által leölettek".
3. A magyar polgártársak közül „sokan" a Krlvaj (Bácsér) vizébe veszteka tyúkréti 

(tuki) vízimalomnál, valamint északon, a Gyöngyszigetnél (Popovacsa).
4. A „némely" túlélő magyar lakosokat a 'rácvédők' rabszolgaként használták ki.

II. Teodorovics rendőri elöljáró állítja:

1.A „családjaikkal" menekülőket „mind lelövöldözték", ha „nem adták meg magukat".
2. „Sokan" közülük a Krlvaj (Bácsér) vizébe „fulladtak" a vízimalom környékén.
3. A többiek „nagyobb ré szé t... összefogdosták", s bentrekedtek a megszállt 

mezővárosban.

III. Radak György 'rácvédő' élharcos állítja:

1. „E csatában 900-1000 esett el..."

2. Az „ellenségből legkevesebb közel 300 halott és majd 500 sebesült eshetett el..."
3. A 'rácvédők'„sok" menekülőt „puskákkal lőttek agyon a mocsárban..."
4. A magyar polgártársak közül„néhányan ... agyonlövettek a házaknál is..."
5. „Némelyek pedig az össze fogottak közül a táborban lettek lelövöldözve..."
6. Mindezek az áldozatok összesen „4&közel 40 szenttamási polgár"-t tettek volna 

ki, az állítólag a „harcmezőn elpusztult magyarokon kívül..."
7. Még „annyi vagy többen zár alá tétettek kik aztán a rácoknak szolgáltak..."

IV. Blga Péter (rieiap Bura), Szenttamás októberi táborparancsnoka -  Radlslcs István 
a vízimalom tulajdonosa nyomán -  állítja az 1848. július 14-ei eseményeket Illetően:

1. A 'rácvédők'„egyik kicsapongó csapata"általában „üldözte és gyilkolta a szenttamási 
magyarokat", valamint „irgalmatlanul pusztította ésprédálta a magyar javakat..."

2. Radlslcs magyar „szolgáit" is válogatás nélkül „agyonverték..."

V. Csáby Ferenc túlélő helyi plébános állítja:

1. A mezővárosban rekedt magyarságot „mind megölték" a 'rácvédők'.
2. „Eddig m ár"-azaz három héttel később -114  áldozat nevét gyűjtötte össze. 21
3. A 'rácvédők'az,¿pró gyermekeket"szuronyokra „veszik" vagy a
4. A magyar nőket Rácerődben megerőszakolják és „megölik".

21 A túlélő híveitől is elszigetelt plébános nyilván sok mindennel, így a népirtás valódi méreteivel sincs 
még tisztában 1848. augusztus 7-én, a jelentése keltekor. A plébános itt -  a hivatásából eredően -  föltehetően 
halotti anyakönyvet próbált összeállítani a saját emlékei és a vele együtt kimenekült néhány túlélő útján. A 
Tyúkrétről szerencsésen kijutó Csáby azonban -  a 'rácvédőktőr eltérően -  nem volt elejétől a végéig tanúja a 
vérengzéseknek; ezért az ő adata az összeírt 114 áldozatról csak a valós szám töredéke lehet. Annak föltételezése, hogy 
mindössze ennyi lett volna a fölkoncolt magyarok és zsidók száma -  más források alapján is egyszerűen kizárható.



VI. Sendula János szenttamási katolikus káplán állítja:

1. „Jú lius hó 14-én a ... szerb lázadók" Szenttamás polgárait
módon öldökölték..."

2. Ő„...csak a Krivaj folyón átúszva, robbanások dübörgése közepette"menekült 
meg a haláltól.

VII. Kolowrat császári ezredes állítja:

1 . A „rácok ... a velük együtt lakó magyarokat... ölték".
2. „A rácok az erődből ágyútüzet nyitottak a szerencsétlenek tömegére".
3. A gyilkosok úgy „lőttek, hogy az emberek a vizesárokba bukfencezzenek", 

vízbefullasztván így „a magyar néptömeg"-et: „a csecsemőt a fejükre, egy másik 
gyereket a vállukra" helyező anyákat, „a nagyobb gyerekeket" pedig „a fejükön és a
vállukon" cipelő apákat.

VIII. Pesics 'rácvédő' hadnagy állítja:

1.„Itt rabolnak és rabokat ejtenek, tűzzel-vassal pusztítanak..."
IX. Matics Dömötör szervián zsoldos állítja:
1. A „csata"során „300 magyar vesztett rajta..."

X. Szurdutsky, a lázadók megyei parancsnoka állítja:

1. E vészterhes időben „sok szláv, német, zsidó és magyar család helységben 
történt kihágások következtében ... megcsonkíttatott, és olyan nincstelen állapotba 
került, hogy... nincs mit ennie."

2. A csonka családok,̂emmiesetben sem ... költözhetnek Magyarország belsejébe..."

A népirtás fogalmát kimerítheti a válogatás nélküli tömegmészárlás, a jövő 
nemzedékének kiirtása, a nőlakosság megsemmisítése és önmagában a nemzőképes 
férfilakosság legyilkolása is. A népirtás négy lehetséges válfaja közül Teodorovics, 
Kolowrat és Csáby háromról tesz itt bizonyságot: a válogatás nélküli tömegmészárlásról 
mindhárman, a gyermekek gyilkolásáról -  Csáby, Kolowrattal együtt -  ketten, a 
nőlakosság szadista föléléséről pedig Csáby egymaga. Kiegészíti itt Csábyt az egyik 
másodkézi forrásunk, a magyar kormány lapjának, a Közlönynek a híradása. Ez is 
megrázóan ecseteli a nőlakosság és a gyermekek kínhalálát: „Szent-Tamásról halljuk 
az irtózatos kegyetlenséget. A magyar asszonyokat em lőiken áthúzott nyárssal 
vagy zsineggel összefűzvén, Ily kínzás közt kísérgetik föl, s alá. Az orvosnak, 
Tóth nevezetűnek életében kezét-lábát fűrészelték el, s úgy nyakát vágták el. 
A gyermekeket célnak tűzvén ki, lövöldözik agyon. Egy másikat a két torony 
közt kötélen fölfüggesztettek, s úgy lőttek rá; a pápista templom ajtajára egy 
m ásikat kiszögeztek -  s több ily  hajm eresztő, fenevadhoz sem illő  
kegyetlenségről, m int valóságos tényekről beszélnek."12

22 Közlöny, i. mű, 59.



Talán nem is véletlen, hogy a magyar katolikus pap a népirtás három válfajáról is 
megemlékezik, Kolowrat tessék-lássék módjára, a 'rácvédő' vezér pedig csak általában 
ír a vérengzésről: valószínűsíthetően az adatközlők érdekeltségének és emberségének 
is megfelelő fokozati sorrend ez. Rajtuk kívül azonban még hét koronatanú vallomása 
áll a rendelkezésünkre: Kovacsevicsé, Radaké, Maticsé, Radisicsé, Szurdutskyé, Pesicsé 
és Senduláé. Az első kettő vallomása a legrészletesebb, hiszen ők nem szenvedő alanyai, 
hanem föltételezhetően a résztvevői is voltak e véres eseményeknek; ráadásul -  vezető 
beosztás és a vele járó felelősség híján -  valamivel bőbeszédűbbek is. Radisicsot ugyan 
magyarbarátsággal vádolták az őt tönkre tevő Mikovicsék, csakhogy ő maga ottmaradt 
a 'rácvédők' között. A szavait is különben nem más, mint a szenttamási lázadók későbbi 
táborparancsnoka, Biga százados hitelesítette.

A válogatás nélküli tömegmészárlásban tehát mindegyik 'rácvédő' tanúnk 
megegyezik. Itt ennél nem is futotta többre az őszinteségből; a nők és a kisdedek 
kegyetlen fölkoncolásának a tényeit teljesen nyíltan nem vállalhatták még a 
nemzetiségük szakadár közvéleménye előtt sem, amely őket nemzetük választottjaiként 
ünnepelte. Asszony- és csecsemőgyilkosok nem fértek bele e „nemzeti hősök" 
fehér-kék-piros szalagokkal ékített, aranykeretes képébe. A nem-rác kisgyermekek 
elpusztításakor egyébként mintha némi szégyen és ódzkodás is lenne némelyik 'rácvédő' 
részéről, akik csak úgy vettek ebben Csáby szerint részt, hogy a társaik szuronyára 
dobálták a Malomvíznél legyilkolt szülők csecsemőit -  ahelyett, hogy saját kezűleg 
ütötték volna agyon őket...

Másodkézi tanúvallomásaink is vannak viszont. Itt Császár Péter, a második 
bácsszenttamási ostrom résztvevője a legjelentősebb forrás: „élő tanúk"-ra 
hivatkozik, „kik a történteken jelen voltak, szemeikkel látták." Császár így a 
következőket állítja:23

1.Minden magyart leöltek, akit az „utcákon találtak..."

2. „Összefogdosták a férfiakat" és „rövid haditanács után főbe lőtték őket..."
3. M integy „140magyar fé rfi" kivégzését számszerősíti.

4. A túlélők „m integy 240-en lehettek"- legalábbis aznap még.

Itt, a válogatás nélküli tömeggyilkosságok megjelenítése mellett, a népirtás 
éppen azon válfajáról esik még szó, amelyet a jelentést író Teodorovics és Csáby 
kihagyott: a férfilakosság legyilkolásáról. Az adat teljes mértékben hitelt érdemlő, 
hiszen az ellenség részérő Radak is (5. pont) tanúságot tesz az esetről, szinte szóról 
szóra ugyanígy: „némelyek pedig az összefogottak közül a táborban lettek 
lelövöldözve..." Csak azt felejti el kihangsúlyozni, hogy ők férfiak voltak. Csak 
hát, Radak egyébként sem beszél másokról -  nőkről vagy gyermekekről ha a 
legyilkoltakról ír, csakis értelemszerűen férfiakról. A túlélő szemtanúk vallomásának 
másik, korabeli forrását adják az 1848-as ún. tudósító költemények. Itt elsősorban 
a Rác és szerb lázadás Szenttam ásnál című gyászénekben találunk kézzelfogható 
adatokat a magyarirtás részleteit illetően.

23 Császár, i. mű, 1012, 1010.



„Az első ágyúlövésre a magyarság szarvasként / A szőlő felé futottak, hol egy 
folyón útjokat / Folytatván, öt szekereik a posványbán felakadt; / A megterhelt 
szekereken ülő nők és gyermekek / A szekérről kiáltoztak, hogy jöjjön segedelmek, / 
Mert a partokról lődöztek a megdühödött rácok, / Szuronyokkal öletvén le az elmaradt 
magyarok..."24 Az ének azonban a rémségeket is különösen érzékletes (plasztikus) 
részletességgel ecseteli: „Szenttamáson irtóztató kínt szenved a lakosság, / Elevenen 
süti őket a megdühödött rácság. / Elébb egy láncos ostorral, melynek golyó van végén, 
/ Kínoztatnak, és ezután testeket széjjeltépvén. / A háromezerre menő magyar lakosok
ból már, / Akik megmaradtak is még égbekiáltó kín vár."25 A szerkesztő egyébként 
előrelátóan figyelmeztet, hogy „e históriás versek forrásértékűek," s „hogy e 
költeményeket nem a fantázia színezi ki, hanem a tényekre építenek" -  legyenek ezek 
bármennyire is „rendkívül kíméletlen" események...

Idézhetjük még Széchenyi István (1791-1860) naplóját is, melynek szemtanúk 
vallomásain alapuló, 1848. július 17-ei bejegyzése úgy szól, hogy Bácsszenttamáson 
„Zákó biztos magánértesülései szerint: 1500 magyarnak vágták le a fejét".26 Zákó István 
(CrecjDaH 3ai<o) a térség rác nemzetiségű szülötte, negyvennyolcas országgyűlési 
képviselő, lánglelkű hazafi, akinek fizetett kémektől volt erről tudomása. Ugyanígy 
másodkézi forrásunk pl. a július 20-i tudósítás is a Kossuth Hírlapjában, mely szerint e 
vegyesajkú mezővárosban „a meg nem menekülhetett számtalan helybeli magyarok, 
öregek, ifjak, nők, s ártatlan gyermekek a legnagyobb kínzások közt végeztettek ki". 
Sok közvetett bizonyítékot is föl lehetne sorolni továbbá -  melyek adatolásától itt 
eltekintünk - , mint Madarász József országgyűlési képviselő naplójában a 
„Megdöbbentő hirek. 1848 julius 18." fejléc alatt:

„Az ellenforradalom aggasztó hirei fölizgatták még e házat is. Mondják, hogy a 
rácok Szenttamáson minden magyart, a csecsemőkkel együtt lekoncoltak."27

(beérkezett 2011. február 18-án)

24 Pogány Péter [szerk.]: Riadj magyar! 1848-1849 fametszetes ponyvái, csatakrónikái. Budapest, 1983, 158.

25 Pogány, i. mű, 160. és 12.

26 Széchenyi István: Napló. Budapest, 1982, 1287. Széchenyit ugyan érheti a vád, hogy sok mindent eltúlozva 
ad elő; ám itt Zákóról van szó, az 1500 lenyakazott magyar adata tőle származik, ehhez Széchenyinek semmi köze. A 
'rácvédők' minden magyar fejét Rácerődre mellvédjeire tűzik föl (Kossuth Hírlapja. Pest, 1848, 315. V. Waldapfel, i. mű, 
345. Császár, i. mű, 1010.) s ebben vélhetően versengenek is egymással. A Szurdutsky által is kiemelt „Rác Dicsőség" 
(Vjesztnik [Hírnök], Szremszki Karlovci, 1848 [cirill], 113.: „CpncKa Cnaaa") kóros tudatzavara (pszichózisa) ugyanis 
egészen biztosra vehetően oda hatott, hogy a hóhérok fészkében mindenki pontosan tudta, hány magyarnak a feje 
„emeli" a nagynemzeti bálvány (Rácerőd) vérszomjas és förtelmes dicsőségét. Ezek száma naponta tovább nőtt. Az 
ezer-ötszáz fej tehát, ott himbálózott Rácerőd mellvédjein. Ettől csak azok mentesültek, akiknek tetemét a víz, a tűz, a 
bűz vagy az ebek emésztették el.

27 Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Budapest, 1883, 137.



KÉPMELLÉKLETEK

A 95. OLDALHOZ: A magyarok és zsidók egyik vérmezője: a bácsszenttamási 
görögkeleti rác templom. Itt húzták föl a „rácvédők" július 14-én a magyar kormány 
Közlönye szerint kötelekkel a kiirtott lakosság gyermekeit a két torony közé majd 
lövöldözték őket le; és itt volt a lemeztelenített, mellükön át nyársra fűzött magyar nők 
keresztútjának a vége is, akiket golyós végű láncos ostorral hajtottak az utcán kólót 
táncolni. Az előtérben az 1941-ben virágcsokorból magyar katonákat agyonlövő 
csetniklánynak, a legújabb magyarirtás hírnökének az emlékműve (az új, 1941/45-ös 
vérengzéseknek Szenttamáson közel 2000 áldozata volt: a kutatók szerint ekkor a 
magyar férfiaknak csak közel a harmadát verték agyon)...

Bácsszenttamás kettős tornya

A 101. OLDALHOZ: Császár Péternek, az 1848/49-es magyar szabadságharc 
alhadnagyának a bácsszenttamási magyarok és zsidók irtásáról és kínzásáról írt 
ismertetésének a kezdete, a -  megfogalmazása szerint -  „Vadrácz" illetve 'rácvédő' 
(szrbobránac) népirtás túlélő áldozatainak a tanúvallomásai alapján. A kincset érő kútfőt 
egy padláson találta meg az ismert szenttamási magyar író, Gion Nándor (1941—2002). 
Jelen sorok szerzője juttatta el az OSZK-ba.
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•̂ Ŷx>.ff jt^^jeÂ «Â e «v <*v <Jntst <i í • .-'><s'..j< A ■ û_. -•:'/<< <yaj/*
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Tallózás a padláson
Szabadkai öltözködési szokások a 19. században

Közvetett úton, egy padláson olyan elenyésző anyaghoz jutottam, amelynek 
alapján teljes egészben rekonstruálhatóak voltak a 19. századi öltözködési szokások 
Szabadkán. Jó, ha valakinek gyűjtögető típusú ősei vannak, mert akkor minden hivatalos 
papír, számla, levél, adókivetés, fénykép és hasonló anyag megmarad az utókorra.

Egy ilyen ház eladásakor kiderült, hogy a melléképület padlása tele van papírral. 
A vevők megkérdezték a közvetlen örökösöket, mit csináljanak a sok papírral. A válasz 
az volt: Égessék el!

Szerencsére az eladókkal és a vevőkkel is némi rokonsági kapcsolatban voltam. 
Égetés közben félretettek néhány papírt, fényképet és meghívtak, nézzem át, hátha 
valami érdekel. Mennyi tanulmányt írhattam volna Szabadkáról, ha minden papír a 
birtokomba kerül, mert az égetés két napig tartott.

Az öltözködési szokásokat Villov Etelka kis füzete alapján rekonstruálhattam, 
aki 1894-ben ment férjhez, míg nővére, Julianna két évvel korábban, 1892-ben. 
Mindkét esetben részletesen leírta a kelengye darabjának számát és minőségét. 
Szembetűnő, hogy milyen nagy különbség volt a két kelengye közt. Eltekintek a 
lepedők és ágyneműk ismertetésétől, bár abban is van különbség. Kizárólag az 
öltözködési ruhadarabokkal foglalkozom.

Az öltözködést ebben az időben az határozta meg, hogy a férjnek milyen 
társadalmi rangja volt. Etelka Fimpl Dániel vasútépítő mérnökhöz ment feleségül, 
Julianna pedig Pletl Máté gazdálkodóhoz. Édesanyjuk, Villov Sándorné, Varga Erzsébet 
az utolsó divatsikoly szerint öltözködött és hasonló stílusban öltöztette lányait is. Etelka 
életében semmi változás nem történt. Az ő kelengyéjében a következő ruhadarabok voltak:

-  négy szövetruha, egy selyemruha gyönggyel díszítve, egy selyem eljegyzési 
ruha, egy báli ruha, három kartonruha, egy selyemblúz, egy fehér esküvői ruha és egy 
télikabát muffal,

-  négy pongyola, egy selyem köpeny és két fésülködőköpeny,
-  két selyemkötény, hat kartonkötény, huszonegy hálórékli, huszonhárom vászoning, 

tizenkét sifoning, hat tarka ing, négy selyeming, hat nadrág (fehérnemű), tizenegy fehér 
és hat színes alsószoknya, tizenkét cérna, huszonöt pamut és nyolc berliner harisnya.

Julianna kelengyébe adott öltözködési darabjai a következők voltak:

-  kilenc szövet-, hét selyem- és tizenkét kartonruha, hat paja és két cvikli ruha,
-  hat vastag pregacsa, és nyolc sotis pregacsa (a pregacsa deréktól a szoknya 

hosszáig ért),



-  két nagy téli kendő, egy kockás kendő és egy mosó nagykendő (ezek a kabátot 
helyettesítették), huszonhét selyem fejkendő, egy fekete és tizenkilenc karton kendő, 
hat fej- és nyakkendő,

-  hat fehér alsószoknya, három meleg (barhent) alsószoknya, hat slingelt elejű 
hosszú ing, tizenöt slingelt rövid ing, tizenkét slingelt pöndöl, tizenkét hálórékli,

-  ttizenhat pár fehér, tizenkét pár színes és hat pár téli harisnya, hat pár papucs, 
ötvenkét finom zsebkendő és három sárga zsebkendő.

Julianna kelengyéjéből hiányzott az eljegyzési ruha, a báli ruha, a fehér esküvői 
ruha, a pongyola, a selyemblúz, a selyemköpeny, a fésülködőköpeny, a selyemkötény, 
a nadrág és a télikabát muffal.

A két kelengye alapján megállapítható, hogy a jövendőbeli férjes asszony 
öltözködését a férj foglalkozása határozta meg. A helyzet furcsasága az, hogy Pletl Máté 
édesapja nem csak gazdálkodással foglalkozott, hanem edény- és vaskereskedése volt 
Szabadka belvárosában a Rókus kápolnánál. Létrehozott egy családi vállalkozást, amit 
a fiai vezettek. Márk fia a terjedelmes földbirtokot irányította, Máté fia az állatállományt 
vezette, Antal fia az asztalosműhelyt, ami a temetkezési vállalat része volt.

Pletl Rókus a város vezetésében is részt vett, városi bizottsági tag volt. Szabadka 
város vezetése a bizottsági tagokat a befizetett adóösszeg alapján választotta meg azon 
elv alapján, hogy aki jól tudja saját vagyonát gyarapítani, az a városét is majd jól 
irányítja. Pletl Rókus az 1898-ra összeállított névjegyzékben szerepel, mint százhuszadik 
tag a százhuszonkét tanácsnok között. Macskovics Titusz neves tervező mérnök és 
építkezési vállalkozó helyét foglalta el, aki egyik vállalkozása miatt sok pénzt veszített, 
így adója is lényegesen lecsökkent.

A legtöbb adót fizető városi bizottsági tagok névjegyzékében a harmadik helyen 
a zobnaticai Törley Gyula van bejegyezve 4311 forint és 58 krajcárral. Ezáltal talán 
Szabadka is elmondhatja, hogy van némi köze a híres Törley pezsgőhöz. Zobnatica 
ugyanis a trianoni békéig Szabadkához tartozott. Másik érdekessége a névjegyzéknek 
a 26. adófizető, akinek birtoka Napfényen volt. Ezek szerint 1898-ban a mai Nagyfényt 
még eredeti nevén Napfénynek írták.

A három esküvői képet illusztrációnak mutatom be. Etelka fehér esküvői ruhában, 
Julianna vajszínű brokát ruhában, ami később megfelelt ünneplő viseletnek is. A 
harmadik esküvői fénykép szabadkai polgári foglalkozást űző személyé, ide tartoztak 
az iparosok is. A családban senki nem tudta megmondani, kié a harmadik esküvői kép. 
Feltételezésem szerint Villov Sándoré és Erzsébeté lehet. A negyedik arckép Varga 
Erzsébeté, a két Villov lány édesanyjáé, aki még idős korában is a napi divat szerint 
öltözött. A későbbi felvételek tanúsága szerint a 20. sz. elején Julianna is követte a 
divatot, igaz, sokkal szerényebb formában, mint édesanyja és húga.

(beérkezett 2011. március 1-jén)





Bíró, Kupuszina, Mosztonga és Vajas etimológiája
A magyar szavak régiségüknél fogva sokkal mélyebb értelműek, mint azt a mai 

felületes nyelvismeretünk feltételezi. Szavaink jelentése az idő, szokás, vallás, tisztség 
függvényében változott. Ezek a változások homályosították el idővel szavaink világos 
értelmét, annyira, hogy a ma embere csodálkozik, ha szóelemzéssel az elsődleges 
értelmet kimutatjuk.

Jogos az az észrevétel: miért foglalkozik szóelemzéssel egy laikus, mindezt 
miért nem bízza a nyelvészekre? Erre a felvetésre a válasz magától adódik: azért, 
mert édes anyanyelvűnket kecskékre bíznánk, akik nem őriznék nyelvünket, hanem, 
ellenkezőleg, elherdálnák azt, és erre ékes bizonyíték A magyar nyelv történeti 
etimológiai szótára, amelyben -  kimutatásuk szerint -  nyelvünk közel fele 
ismeretlen eredetű szavak halmaza, míg a fennmaradó rész pedig átvétel más 
nyelvekből. Lényeges, hogy egyetlenegy szóról sem mondták, hogy elsődlegesen 
magyar eredetű.

Bíró

Közismert szavunk a bíró, de nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy azt az értelmét 
ismerjük, amely tisztséghez kötődik, nem is kutatjuk más értelmét. A magyar falu és 
város vezetője a bíró volt a kommunisták éltal kierőszakolt társadalmi változásokig. Bíró 
volt a magyar valóságban, akit a hatalom megfeddett, akitől követelt, ütköző szerepe 
volt a hatalom és az általa képviselt közösség között, és végül, akit a közösség szidott. 
Minderre szép példa a Benedek Elek éltal lejegyzett monda, a Kolozsvári bíró1 és Móra 
Ferenc által leírt Gyevi (Algyői) törvény2. Világos mindenki számára, hogy két szótagú 
szóról van szó. Ha elemzően gondolunk a bíró szó összetett voltára, rá is érzünk. 
A második szótag, a ró önálló szóként is világos értelmű. Ezek után csa az első szótag, 
a bí értelmét kell megtalálnunk!

„BÍRÓ, BÍRÓ (bír-ó) fn. tt. biró-t, tb. biró-k vagy szokottabban bírák. Személy ragozva: 
birám, birád, bírája stb. Eredetileg, aki hatalommal, törvényhatósággal bír mások fölött. 1) 
Általában olyan személy, ki akár hivatalból, akár hívatlanul mások tettei, művei fölött ítél. 
Igaz, részrehajlatlan, mély eszű és belátású bíró. Kiki kegyes bíró magának. Km.

„Légyen álom, légyen biró,
Bátran megyek elébe,

Mert ha biró, nem fordal vád,
Mert ha álom: nyúgalmat ád."

Berzsenyi
2) Bizonyos községnek, falunak, városnak főnöke, s az illető tanács elnöke. Falusi, 

városi biró. Öregbiró. Bagoly is biró a maga barlangjában. Km. Simon biró hajtja a lovat, azaz, 
asszony parancsol a háznál. Bírót választani, bírót tenni, letenni. A sereg és a biró (cohors et 
tribunus). Münch. cod. Pesti Gábornál: előttök járó. 3. Törvényhatósági személy, kinek 
hivatalos kötelessége a köréhez tartozó peres ügyekben Ítélni. Országbíró. Szentszéki biró.

1 Benedek Elek: Kolozsvári bíró, in. Árpád népe, 1000 év magyar mondái, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Debrecen

1 Móra Ferenc: Gyevi (Algyő) törvény, in Árpád népe, 1000 év magyar mondái, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
Kft. Debrecen



Fő-, alszolgabiró, Álbiró, ítélő biró, Közbiró; a királyi tábla közbirája, azaz a birótagok egyike, 
kinek más neve (pl. itélőmester) nincs. A jó lelki isméretnek nem kell itélőbiró. Km. Udvarbiró, 
városbiró, koldusbiró. Átv ért kisbiró, kinek-kinek saját lelkiismérete.

Valószínűleg nyelvünkből kölcsönöztetett a szerbeknél is ez értelemben használt birow, 
mert a bíró a szláv nyelvekben szud."3

Czuczor Gergely és Fogarasi János által leírt BÍRÓ, BÍRÓ szócikkel kapcsolatban 
az embernek az az érzése, hogy ők tisztség megnevezéseként értelmezték, de már a 
második szótaggal kapcsolatban a cselekvést is körülírják, sőt az eszközt is megadják, 
amivel a cselekvést végzik, ellenben az első szótag a szótárukban nem található.

„RÓ, (= rov v. rav) áth. ragozva: rovok, rósz, rovunk, rótok stb; első m. rovék, rovál stb. 
másod m. ró-ttam, ~tál, ~tt, v rovott, jöv. rovand, pár. ~j htn ~ni, részes, rovó. Önhangon 
kezdő ragok (és képzők) előtt, mint látjuk v hangot vesz közbe, midőn a hosszú ó röviddé 
válik; de vannak esetek az ellenkezőkre is, pl róvja, róvjam, róvjuk, róvjátok, róvtam, róvtál 
és róvtad, rovta, rovtuk, róvtátok, róvni; de ezekben a v mindenütt el is maradhat. 1) Éles 
eszközzel bizonyos kemény testen metszést teszen, hézagot, vonalat vés belé; különösen 
jegy gyanánt metsz be valamit. Betűket, számjegyeket róni a fa derekába. Nevét beróni a 
gyűrűbe. Botra felróni a g a bon a ke resztek számát.

„Rója fel a rés fokosom nyelére,
Hány itcze bort ittam én meg hitelbe."

(Népd.)"4
Sára Péter A magyar nyelv eredetéről másképpen című könyvében (alcím: 

magyar-török rokon szavak, szókapcsolatok), Arculat BT Budapest, 1994. a 25. oldalon 
a bir szóval kapcsolatban írja:

„bír -  Ismeretlen eredetűnek tartják. Szerintem a tör. birikmek = összegyűjteni, 
felhalmozódni igével rokon. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy van neki valamije, birtokol valamit; 
biriktirmak = összegyűjteni, felhalmozni (aki ezt teszi, annak van, az bír vagy birtokol valamit)"

A bíró szavunkkal kapcsolatban ugyanezen az oldalon a következőket írja:
„bíró -  Valóban kapcsolatos a bír igével, de olyan módon, hogy a tör. birikmeknek és biriktirmeknek 

van egy egyesülni, egyesíteni jelentése is, és a magyar falu régi bírója, ezt az egyesítő szerepet töltötte be. 
Neve valószínűleg közvetlenül a már idézett török szavak alapszavából keletkezett: bir = egy (első); tehát ő 
volt a falu első embere és egyesítője, összetartója."

A ró szavunkkal kapcsolatban a 143. oldalon lásd az alábbiakat:
„ró -  Ősi finnugor szónak tartják. Az idézett példák azonban a magyarral együtt 

kapcsolatban vannak a tör. oymak = faragás, metszés; régi tör oymak = faragás, metszet; 
régi tör. oymaq = kivájni, kivésni; oi = vájat, mélyedés; jak. ojuu = rajz, ábra, díszítés 
jelentésű szavakkal. -  Meg kell jegyeznünk, hogy igen kevés régi török szó kezdődik r hanggal. 
A magyar szókezdő r valószínűleg későbbi fejlődés során keletkezett."

így van-e, mint Sára állítja, nem tudjuk, de egy biztos, az első szótag hosszú í 
magánhangzójának nem adta magyarázatát.

Torma József Útravaló című írásában (Túrán, I. évfolyam 2. szám 1998. májusa, 
az 53 oldalon) olvasható kiolvasó első tagja a következő:

„Kunmadaras Az egyik kazak A kazak változat
változat magyar fordítása

Bérem bélő Blrim-blr Egyem-egy"

3 Czuczor Gergely, Fogarasi János: A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, Pest, 1862.

4 Cuczor Gergely és Fogarasi János: i. szótára



Ebben a kiolvasóban is a bir kazak nyelven egy, de hogy összefüggés lenne a mi 
bíró szavunkkal, az vitatható. Ha a bir + ró szóösszetétel volt az elsődleges, akkor 
érthető az i betű meghosszabbodása a szótagvégi mássalhangzó elhagyása okán. Ez 
egy ősi szabály, mely más szavaknál is megfigyelhető.

A magyar nyelv etimológiai szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967.1. kötet 
305. oldalán a bíró megnevezéssel kapcsolatban ezt írja: „Származékszó: a bír ige 
főnevesült -ó  képzés melléknévi igeneve. Eredeti jelentése 'hatalommal bíró' 
lehetett." Úgy magyarázzák, mintha a ró igével semmi kapcsolata sem volna, és a ró 
igéből nem származhatna. A bíró megnevezést 1306/1359 körül Byroutelek hn. 
formában jegyezték le először, de ez semmit sem bizonyít, és főleg a szó ősisége 
ellen nem bizonyíték.

A bír szó első lejegyzését 1372-re datálják. „Ismeretlen eredetű. Feltehető 
alapjelentése 'hatalma van valamin, valamit hatalmában tart'; ebből a többi jelentés 
mind értető. A régi nyelvben volt tárgyatlan ikes változata is; vö. 1617: Ez a test földben 
birike? (Nyr. 34:5)."

A ró szóval kapcsolatban A magyar nyelv etimológiai szótára, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1976. „III. kötet 426. oldalán olvasható: „ró 1392: ? „Roas Jacob" sz. szn. 
(MNY 50: 206); Ősi örökség a finnugor korból; vö. osztj. 0. röyatta 'egy darabot levág', 
V. royamta 'kivág, farag, vés, átlyukaszt'."

A 427. oldalon írják: „Ugyancsak nagy és még hosszabb ideig tartó szerepe 
volt a rovásos pálcáknak a pásztorkodásban, az állatok Írástudatlan őrzőinek 
elszámolásában, a dögrovások elkészítésében."

Varga Miklós az önálló személyes névmásokról írja: „a sumír nyelvben az egyes 
szám 3. sz. e-ne, ni, bi, ba=ő. A ni és a bi inkább csak helyettesítik az egyes szám 3. 
személyes névmást, maguk tulajdonképpen mutató névmási karakterrel és jelentéssel 
rendelkeznek."5 Számunkra a bi érdekes és meg kell jegyezni, hogy ez mutató 
névmásként is szerepelt.6 A bíró szavunkban ez az első szótag, és ezek szerint a bíró 
megnevezés jelentése: ő ró, ez vonatkozik minden bíróra, tehát a megnevezés a 
feladatukat rögzíti.

Mosztonga

A második szó, amelyet elemezünk, egy törökdúlás idején hajózható folyó neve 
a valamikori Bács-Bodrog vármegyében, a Mosztonga, amely a telecskai fennsíkon és 
annak aljában eredt, majd Zombort nyugatról és délről megkerülve Doroszló mellett 
folyt nyugatra és délre. Bács várának várárkait feltöltötte a vizével, utána pedig Bács 
alatt torkollott a Dunába. Ma ez a terület Szerbia rész, emiatt először a szerb nyelv 
segítségével fogjuk elemezni. Szótagolva szerbül: Moszt-on-ga. Az első szótag jelentése 
magyarul híd. A második szótag a szerb nyelvben az egyes szám 3. személyt jelölő 
személyes névmás, az ő, a harmadik szótag pedig ennek a személyes névmásnak 
az akkuzatív (tárgy) esete, azaz az őt. így a folyónév szerb olvasata híd-ő-őt, ami 
értelmetlen, így azt elvethetjük.

5 Dr. Varga Zsigmond: Ötezer év távolából, Új Kiadás, Gede Testvérek, 2000 Budapest, 290. oldal.

6 Dr. VargaZsigmond: I. könyve 293. oldal



Dudás Rudolf könyvében olvashatjuk a 374-es sumír ékjeinél annak olvasatát 
(MUS), aminek magyar jelentése: kígyó.7 Ismert az az állítás, hogy a szavak 
mássalhangzói tulajdonképpen a szavak jelentésének hordozói, ami miatt a 
megnevezésünket MOSZ-ként Is olvashatjuk, azaz ez is kígyót jelent. A sumírban nem 
volt o betű. A második szótag a TÓN. Dr. Nagy Sándor az Arpád-házi királyaink korából 
származó okiratokban Libaton és Holtton megnevezéseket talált, amelyek későbbi 
időpontban Libató és Holttó alakban kerültek lejegyzésre,8 ezekkel együtt kell 
említenünk a Balaton elnevezést is, ami még ma is megőrizte az alakját. Tehát a TÓN 
jelentése mára TÓ-ra módosult, itt is láthatjuk a szóvégi mássalhangzóvesztést, 
ami az előtte levő mássalhangzó meghosszabbodását okozta. A harmadik szótag a 
GA, jelentése folyó, lásd VOLGA. A Julga9 szó baskír nyelven folyót jelent.

„Jylga f. TB. 68.: bask. Jylga / Koro Kulayik, or. Jelga Kait, az or. Mokryj 
Kalmas jobb oldali mellékfolyója.
< bask. Jylga «- bask. jylga 'folyó'."

Mindezek után megnevezésünk olvasata: kígyózó tó, folyó, ezt pedig bizonyítják 
a következő térképek:

1. térkép: Mtiller Ignác térképe 1769-ből
Zombortól nyugatra és délre folyik apró kanyarokkal a Mosztonga folyó

7 Dudás Rudolf: Scytha szó és mondattár, Vancouver, 1998. 107. oldal

8 Dr. Nagy Sándor: A magyar nép kialakulásának története, Gede Testvérek BT. 2003, Budapest, 43. oldal

9 Ceglédi Katalin: Szkita-hun nyelv ősmondatai, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2007. 167. oldal



2. térkép: Bács-Bodrog vármegye térképe 1904 és 19011 között
Az apró kanyarokkal kígyózó Mosztonga jól kivehető

3. térkép: A Magyar Állam erdeinek térképe (részlet)
(1896. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, TM 25197/10) 

A Mosztonga folyó itt is nyomon követhető



4. térkép: Bács vármegye térképe, részlet (Joseph Lihtenstern, 1793/95)
A térképen látható egy három ágból keletkezett folyó, amely Kupuszinától északnyugatra 

torkollott a Sárkányi Öreg-Dunába, ezt a kupuszinaiak Kígyósnak nevezték

Kupuszina

A harmadik szó, amelyet elemezünk, helységnév. Kupuszina helység 
megnevezését Milenko Beljanski a törökdúlást követő időkre, 1692-re 
datálja.10 A megnevezés jelentésével nem foglalkozott, de jelentése szerb, 
horvát nyelven nagy (fej) káposzta.11

Dr. Schedel Andor tanulmányában: Adalékok vagy AMI KIMARADT Bárci Géza 
Szótárából, a kápa szónál ez olvasható:

„Bárci szerint egyh. Latin cappa „köpeny" átvétele.
KU-BU-SU (a) 1) púp; Höcker D. 84. 105; 2) nyereg; Sattel. D. 142.29 
KU-PU-SU (a) nyereg; Sattel D. AS. 192." 12
Nincs adat arra, hogy Kupuszina határában káposztát termeltek 1751 előtt, erről 

először Vályi Andrásnál olvashatunk 1799-ben megjelent könyvében, de az 1751 után 
betelepültekkel kapcsolatban.13 A törökdúlást követő Időben, az elvadult környezetben 
legelők, kaszálók és főleg bozótosok uralták a határt és nagy kiterjedésű mocsarakat, 
nádasokat találhattak. Milenko Beljanski az 1720-as összeírás alapján írja: „Rét volna 
elegendő, de a zombori katonák rendszerint zavarják a munkában a kaszálókat, és a 
lekaszált füvet elviszik. Legelő van elég, csak legnagyobb részét víz borítja. Tüzelőfa és 
szerfa bőségesen található,..."14

10 Beljanski, Milenko: Hetes és Kupuszina története a tizennyolcadik század végén, Zombor, 1974. 5. és 18. ol.
11 Levasics-Surányi: Szerbhorvát-magyar kéziszótár, Terra, Budapest, 1982. 277. oldal
12 Dr. Schedel Andor: Adalékok vagy AMI KIMARADT Bárci Géza Szótárából, Függelék in Badiny Jós: KÁLDEÁTÓL 

ISTER_GAMIG II. A Sumir-Magyar Nyelvazonosság Bizonyítékai, Szerző kiadása, Buenos Aires, 1981. Függelék, 43. oldal
13 Vályi András: Magyarország leírása, Budán, 1799. II. kötet, 468. oldal
14 Beljanski, Milenko: I. m. 18. oldal



Dudás Antal könyvében olvasható Chottmann Antal kamarai tanácsos írása 
Kupuszináról, 1763-ból, 43 évvel az 1720-as összeírást követően:

„Következő napon, jól. 20-án Zombortól Kupuszínán át Apatinba tértem vissza. 
Kupuszina 11 évvel ezelőtt magyarokkal, tótokkal (slavis) és dalmátokkal (dalmatis) 
telepíttetett, van temploma és saját lelkésze. S jóllehet e falu határa a Duna és mocsarak 
közt terülvén el, igen gyakran elöntésnek van kitéve és a vizek által nagyon meg van 
szűkítve: mégis annyi nép tódult már oda, hogy a falu összes határa alig elégséges 
mindnyájokat ellátni (jóllehet a falu területéhez Kis Bresztovác puszta Runyanin kia 
pusztával és Aranyos kis pusztának egy részével hozzácsatoltatok:). Minthogy azonban 
nincsen mód arra, hogy nekik nagyobb földterületet lehessen adni, s ők sorsukkal meg 
vannak elégedve csak ezen földek háborítatlan birtokában kell őket hagyni és csak 
bozótnak szorgalmasabb irtására buzdítani, amely a határnak egy részét még ellepi."15

Kupuszina a mocsarakkal határolt magaslaton, kiemelkedő szigeten, púpon 
keletkezett, de ha képekben tudunk gondolkodni, akkor világos, hogy a káposzta is csak 
púp a föld hátán, akár a sziget is púp a víz felszíne fölött.

Vajas

Negyedik szóelemzésünk a Vajas folyó neve, amit nehezen tudunk megérteni, 
mert jelentése számunkra ismeretlen. A Duna magyarországi szakaszán több Vajas is 
volt. A Duna délvidéki szakaszán is volt a folyó jobb és bal oldalán egy-egy Vajas 
elnevezésű fok vagy patak. Az alant látható térképrészleten a Vajas-fok a Kaziku 
Öreg-Dunából eredt, de ezt a XIX. század végén, XX. század elején, a folyót a 
Duna szabályozásával kettévágták, a vízuténpótlását megszüntették. A Duna bal 
oldalán, Kupuszina térségében is volt Vajas nevű folyó vagy patak, amellyel 
bővebben Dudás Antal foglalkozott.16

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a vaj meghatározása a következő: 
„Tejszínből v. tejfölből köpüléssel készült, nagy tápértékű és zsírtartalmú, sárgás színű 
termék, amelyet kenyérre kenve fogyasztanak v. sütéshez, főzéshez használnak."

Vajas mn fn címszó alatt a következő olvasható:
„I. mn -an, -abb
1. Olyan <edény>, amelyben vajat tartanak. ~bödön, edény, fazék.
2. Olyan, amihez vaj tapadt, vajjal szennyezett, ~ kés, papíros, ~ volt az újjá.
3. Vajjal készült, ízesített <étel>, ~ karfiol, morzsa, rántás. II a. Vajjal megkent
~kenyér, kifli, zsemle.
II fn -t, -ok, -a  (ritk) Vajat árúsító személy. Végigjárta a ~okat." 17

A leírtakból világos, hogy az általunk ismert vajnak kevés köze lehet a Vajas 
folyókhoz, hacsak nem gondolkodunk őseink észjárása szerint. A vaj a tej mellékterméke 
és így mintha közelebb kerülne hozzánk a mellékpatak elnevezés.

15 Dudás Antal: Szülőfalum századjai, Életjel Könyvek 53, 1992. 25. oldal

16 Dudás Antal: i. m. 11. oldal

17 A magyar nyelv értelmező szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. VII. kötet, 167. oldal



Czuczor-Fogarasi szótárában a vajas címszóval kapcsolatban ez található:
„VAJAS, (1), (vaj-as) mn. tt. vajas-t v. ~at, tb. ~ak. 1) Ami vajrészeket foglal magában, 

vajjal készített, vajjal bekent. Vajas túró. Vajas kalács, lepény, tészta, sütemény, perecz, 
pogácsa. Zsíros tarisznyából is húll ki néha vajas pogácsa. (Km) 2) Amiben vajat tartanak. 
Vajas edény, bödön, fazék, vindöl, hordó. 3) Atv. ért. Vajhoz hasonló zsírosságú, tapintású, 
ízű. Vajas ganéj, melynek sűrű, zsíros leve van. Vajas bogár, isten ünője, isten tehénkéje.

VAJAS, (2) puszta Komárom m.; helyr. Vajasra, ~on, ~ról."

A fentiekből megállapítható, hogy a megnevezés megértéséhez a vaj szóhoz 
kapcsolódó más jelentésnek is kellett lennie a magyar nyelv múltjában.

Ceglédi Katalin nyelvész Szkíta-hun nyelv őstörténete18 című könyvében olvasható:
„Basurka f. Asm.: - , NAP: - ,  Ar.: - ,  Vax.: or. Basurka Zav., az or.Bydvajka jobb oldali
mellékfolyója.
<or. Basurka < Ba + surka
or. Bydvajka < Byd «- vö.: enyec. Bido 'víz', nganaszán beda 'víz' + vajka <- vö.: ud. vaj
'mellékfolyó, patak'."

Amint látható, az udmurt vaj szó magyar jelentése mellékfolyó, patak és ebből 
következik, a vajas mellékfolyó, hogy azok a Dunából eredtek és oda is folytak vissza 
(ez a szerző észrevétele a dunai Vajas mellékfolyókkal kapcsolatban).

5. térkép: Duna a XIX. és a XX. századok forulóján a jobb oldali Vajas-fokkal
(A Vajas a Kazuki Öreg-Dunából ered és a Vémelyi Öreg-Dunába torkollik a Kopácsi-rétnél)

(beérkezett 2011. március 5-én)

18 Ceglédi Katalin: Szkíta-hun nyelv őstörténete, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2007. 313. oldal



50 éves a zentai Dudás-Kör
Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre (1961-2011)

A helytörténeti kutatás ablakai szűkebb régiónkban, a Délvidéken, a II. 
világháború után, a mai Vajdaságban csak lassan nyíltak ki. Csak egy évtized után 
kezdtek megalakulni a területi levéltárak és múzeumok, ahol megcsonkítva bár, de végül 
bekerültek a háború előtt létrejött irattárak és gyűjtemények, a magántulajdonokban 
lévő megkopasztott könyvtárak és gyűjtemények, megnyíltak az első kiállítások és 
megalakultak az első helytörténeti körök. A több évtizedes Csipkerózsika álomból 
felébredvén születtek meg az első kezdeményezések a helytörténeti kutató-, gyűjtő- és 
kiadótevékenységre. Zenta e tekintetben az élen járt Vajdaságban, hiszen már az 1860-as 
években a zentai Dudások foglalkoztak helytörténeti és megyei kutatásokkal, írásokat 
jelentettek meg, 1954-ben pedig megnyílt az első kiállítás a múzeumban és 1961-ben 
elsőként megalakult a helytörténeti kör is.

A zentai Népbizottság épületében vasárnap szerény ünnepséget tartott a 
Múzeum és a Történelmi Levéltár tanácsa. Dudás Gyula születésének 100. évfordulóját 
ünnepelték. A díszülésen Katona Pál, a zentai Múzeum igazgatója a neves író, történész 
és publicista életéről beszélt és munkásságát méltatta..." (olvasható a Magyar Szó 
napilap 1961. november 21-i számában).

Az ünnepség keretében tartották meg a Múzeum- és Levéltárbarátok körének 
alapító közgyűlését (37 lelkes művelődést kedvelő zentai jelenlétében). A kör a nevét 
Dudás Gyuláról kapta. Az egyesület tagjai elhatározták, hogy múzeumi anyagot fognak 
gyűjteni s ez mellett nagy gondot fordítanak az ifjúság és a felnőttek művelésére, 
kiállításokat és tudományos kirándulásokat is szerveznek. Feladatul tűzték ki azt is, hogy 
segédkeznek Zenta város monográfiájának elkészítésében.

Az emlékünnepség folytatásában újra megnyílt a zentai Múzeum, amely öt évig 
szünetelt. A kiállítás témaköre: Környékünk története a zentai csatáig nevet viselte. A 
város környékén talált ásatási leleteket állították ki és az áttekintően elrendezett anyag 
a város történelmét ismertette, kezdve a kőkorszaktól egészen a zentai csatáig. Kő és 
Bronz korszakbeli edényeket, használati tárgyakat: Szarmata jazig ékszereket (gyöngy, 
bross, csat): Avar és népvándorlás korabeli fegyvereket, középkori edényeket és harci 
felszereléseket, továbbá a zentai csatából fennmaradt fegyvermaradványok állítottak 
ki. Numizmatika gyűjtemények, tárképek, okmányok és ismeretterjesztő feliratok 
egészítették ki a kiállítás anyagát.

1961. október 21-én a Zentai Népbizottság 05-7597/1 szám alatt határozatot 
hozott, hogy Zenta város 750 éves évfordulójára (1966) a Dudás Gyula Múzeum- és 
Levéltárbarátok köre kiadja Zenta Monográfiáját. Ki jelölték a kiadóbizottságot Erdélyi 
István, Danilo Branovacki, dr. Búrány Béla, Katona Pál, dr. Szeli István, Tóth Horgosi 
Pál és Néstor Vukov személyében. Több okból kifolyólag a monográfia nem készült el. 
Napvilágot csak 2000 karácsonyára látott a Zenta Monográfiájának I. kötete, 399
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oldalon. A szerkesztőbizottságot Szloboda János, Fodor István és Hajnal Jenő alkotta. 
A kötet szerzői Dobos János, Guelminó János, Pejin Attila, Szekeres László és Urbán 
János voltak. A Dudás Gyula kör ezzel a kiadással régi álmát valósította meg.

„... A Kör kiadói tevékenységével, a helytörténet-kutatói hagyományok ápolásával 
és a monográfija megjelentetésével méltó módon adózott a nagy zentai történész 
emlékének, Dudás Gyulának..." írja közmegelégedésre könyvében Pejin Attila.

Ki volt Dudás Gyula és kik voltak a Dudások?

A Dudás család ősei nemesek voltak, Nógrád vármegyéből származtak. A XVII. 
században tűnik fel Dudás Miklós, aki Mohorai előnéwel szerepel, 1682-ben Thököly 
Imre híveként említik s a kuruc hadban kapitányi rangot viselt. Testvérei: Márton nógrádi 
és kékkői kapitány (1701). András II. Rákóczi Ferencz kuruc hadában szintén kapitányi 
rangot viselt (1703-1711). E családból származtatta magát Dudás Endre, aki 1848-49-ben 
honvédhadnagy, és szintén a Mohorai (Muhorai) előnéwel élt, s 1847-ben telepedett le 
Bács-Bodrog vármegyében, Zentán.

Címerük: kékben, hármas zöld halom középsőjén, jobbjában görbe kardot, 
baljában koronás magyar címerpajzsot tartó arany oroszlán. Sisakdísz: pajzsalak 
növekvően. Takarók: kék-arany, veres-ezüst.

Dudás Endre -  a családalapító

1820. február 29-án született Szegeden. Iskoláit helyben és Pécsett végezte, majd 
a Torontál megyei Pusztakeresztúron jegyzősködött, 1842-től 1847-ig. Ekkor Zentára 
költözött, ahol a szabadság harc kitöréséig tanítóként volt alkalmazásban. Részt vett a 
forradalomban, de ennek ellenére 1861-től Zentán rendőrkapitány, majd a 70-es években 
kataszteri jegyző, végül pedig adótiszt haláláig, 1888. június 2-áig. Ó volt talán az első 
zentai publicista, és írásaival egy családi hagyománynak az alapjait vetette meg. Több 
cikket jelentetett meg különböző újságokban (Pesti Napló, Pesti Hírlap). 1861-ben aktív 
tagja volt az újonnan alakult Zentai Casino Egyletnek, 1869-től 1871-ig a Corvina 
Könyvkiadó Társulat zentai könyvterjesztője. A zentai híd alapkő letételének alkalmából 
(1872) őt bízták meg a város történetének megírásával. Lőrinzcy Alojzát vette feleségül, 
a házasságából 12 gyermek született, de csak hat élte meg a felnőtt kort.

Dudás Mária

1848. április 18-án született Zentán. Nagyon fiatalon férjhez ment Preszly Károlyhoz, 
a pacséri jegyző fiához. Igazi honleány volt, szenvedélyesen pártolta a függetlenségi 
eszméket. Kedvelte a történelmi és az ismeretterjesztői témákat. 1904-ben halt meg.

Dudás Lajos -  a polgármester

1850. augusztus 13-án született Zentán. Iskoláit helyben és Szabadkán végezte. 
Előbb árvaszéki jegyző, rendőrkapitány, majd 1892-től 1901-ig főjegyző, 1901-től 1906-ig 
polgármester. Aktív társadalmi életet élt, alapító tagja volt a Zentai Önkéntes Tűzoltó



Egyesületnek (1874. május 14.), a Regatta Klubnak (1875), az Athleticai Clubnak (1882. 
június 6.) és a Vadásztársaságnak (1884). Élete során sorozatos családi tragédiák érték. 
62 éves korában halt meg bánatosan, magányosan, miután eltemette szüleit, három 
testvérét, két feleségét és két leánygyermekét. 1912. február 5-én halt meg Zentán.

Dudás Ödön -  a helytörténetírás úttörője

1852. október 18-án született Zentán. Tanulmányait Zentán és Szegeden, majd 
Temesváron folytatta. 1866-ban városi jegyzői hivatalban gyakornok, majd díjnok 
(közben a zsidó felekezeti iskolában németül tanult). 1865-ben kézzel írt és sokszorosított 
helybeli hírlapot szerkesztett „Zentai Közlöny" címmel. Álmodozó volt, már akkor olyan 
városról álmodott, amely csak pár évtized múlva valósult meg. 1867-ben ugyancsak 
kézzel írt lapot készített, ezúttal nem helyi, hanem megyei érdekűt „Bács-Bodrog" címmel. 
1870-től 1874-ig Pesten tartózkodott majd Kishegyesen és Pacséron
segédjegyzősködött. Pacséron nősült meg és adta ki 1878-79-ben a Bács-Bodrogh című 
évnegyedes folyóiratot a helytörténelem, népisme, statisztika és a régészet köréből. 
Miután megírta, a folyóiratban közölte többek között Pacsér, Temerin, Titel és Szabadka 
helytörténetét. Alapító- és választmányi tagja volt az 1883-ban létrehozott Bács-Bodrogh 
Vármegye Történelmi Társulatnak. 37 éves korában véget ért rövid alkotni vágyó 
karrierje. Az örök álmodozónak nem adatott meg, hogy elvetett termése beérjen és 
learassa azt. 1899. február 27-én tüdőgyulladásban halt meg Zentán.

Dudás István -  a nyughatatlan bohém

1857-ben született Zentán. Az elemit Zentán, az algimnáziumot Verbászon kezdte el, 
de nem fejezte be. Később hivatalnokoskodott, majd újságírással és szerkesztéssel kezdett 
foglalkozni. A Zentai Ellenőr újság felelős szerkesztője majd kiadója és laptulajdonosa lett. 
Később a Zentai Takarékpénztárban titkári teendőket látott el egy ideig, később a 
vezérigazgatója lett (két évtizedig). Tagja volt az 1882-ben alakult Zentai Athletica Club 
elnökségének és a zentai Vadásztársaságnak (1884). Élénk társadalmi életet élt, szerette 
a társaságot és a vidámságot, általában mindig jókedve volt. A Takarékpénztárban hiány 
keletkezett, ezzel nem tudott elszámolni. 1908. április 18-án halt meg Zentán. Állítólag 
véletlenül fejjel beleesett a kútba.

Dudás Gyula -  Bácska lelkes historikusa

1861. november 19-én született Zentán. Iskoláit Zentán, Szegeden és Szabadkán 
végezte, a tanári és bölcsészet doktori oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. Első 
munkahelyén, a zentai gimnáziumban történelmet, latin és görög nyelvet tanított, majd 
a szegedi tankerületi főigazgatóság hivatalnoka lett. 1889-ben a zombori felső 
kereskedelmi iskola tanárává választották meg, s egyúttal kinevezték a Bácska című 
megyei lap szerkesztőjének. Ebben az évben a Zentai Városi Tanács megbízta Zenta 
monográfiájának elkészítésével, de a Tanács végül nem adott pénzt, hogy megírt 
monográfiája megjelenhessen. 1891-től a megye Történelmi Társulat titkáraként 
hivatásos történészként kezdett dolgozni. A megyei levéltárat rendezte, de önálló 
kutatómunkát is végzett. Elejétől kezdve részt, vett a Bács-Bodrogh megyei monográfia



előkészítő munkálataiban, 1893-ban pedig rábízták szerkesztését is. Az egyetemes 
monográfia 1896-ban készült el. A kétkötetes, 1253 oldalas mű országszerte nagy 
feltűnést keltett. A monográfia egy negyedét Dudás írta. Valami elöl mégis menekült, 
mert 1899-ben tanfelügyelői állást vállalt Budapesten, Zomborban majd a távoli 
szlovákiai Homonnában. Neveléstudománnyal foglalkozott, s 10 év alatt 37 tanügyi tár
gyú munkája jelent meg. Homonnán halt meg 1911. január 9-én. Összesen 15 önálló 
könyve jelent meg s több mint fél ezer történelmi értekezés, tanulmány, szépirodalmi 
kísérlet, polemikus cikk és kritika. Mindenütt, mint kiváló pedagógus szakembert 
és termékeny történészt ismerték meg személyében, viszont nagyon lobbanékony 
természetű ember volt. Bírálatai, dolgozatai és magállapításai sokszor alkalmat adtak 
ellenvéleményre, toliharcra, sajtópörre, sőt párbajra is. Dudás Gyula életének 50 évéből 
harminc évet a tudományos irodalomnak szentelt. Olyan lelkes történész, Bácska 
historikusa volt, hogy kortársai már nem is hivatásos, hanem tudományos feltáróként 
emlegették. Tökéletesen beszélte a latin, görög, német, francia és a szerb nyelvet. 
Számos pályadíjat nyert, elismerésben, jutalomban részesült. Irodalmi tevékenysége és 
történelmi munkássága oly sokoldalú és értékes, hogy a zentai helytörténeti társaság 
a neve viselésével méltó módon adózik emlékének.

Jelentősebb munkái: A zentai csata. Előszóval bevezette Szilágyi Sándor. 
Zenta, 1885. -  Bács-Bodrog vármegye régészeti emlékei. U. o. 1856. -  A zentai 
ütközet és Szeged visszavétele. 1686-ban. U. o. 1886. -  A szabad hajdúk története. 
Szeged, 1887. -  Szerémi György emlékirata. Bpest, 1886. -  A Szeged-alsóvárosi 
templom művészeti szempontból. Szeged, 1887. -  Kritikai jegyzetek Szeged 
történetéhez. Zombor, 1890. -  Bácskai nemes családok. Zombor 1893. -  A szerbek 
története. Zombor, 1894. -  Az oktatásügy múltja és jelene. Zombor 1901. -  Az oktatás 
története Bács-megyében. Zombor 1903. -  József császár tanügyi utasításai. Pécs, 
1903. Az oktatásügy története Zemplén vármegyében. S.-A.-Ujhely, 1906. -  Kéziratban 
Zenta város monográfiája, melynek megírásával 1889-ben a város közönsége bízta 
meg. -  Bács-Bodrog vármegye megbízásából szerkesztette többek 
közreműködésével a vármegye kétkötetes monográfiáját 1896-ban.

Dudás Andor -  a krónikás

1869. november 13-án született Zentán. Erdészeti szakiskolát végzett Királyhalmon, 
mégis hivatalnoki pályára lépett. Előbb írnok, helyettes levéltáros, később városi tanácsos 
(kultusz) lett. A helytörténet mellett természettudományi kérdésekkel is foglalkozott. 1898-ban 
tagja lett az országos Régészeti és Embertani Társulatnak. Több ilyen témájú közlése jelent 
meg a társulat évkönyvében, valamint a zentai hírlapokban. Örök álma volt egy zentai 
városi múzeum alapítása. Az összegyűjtött tárgyakról irattárat hozott létre, leltárt készített 
és ragcédulákat. Krónikája újságkivágásokból, hírlaprészletek lejegyzéséből, eredeti 
dokumentumok rezüméiből állt össze. Jött azonban a háború és neki is be kellett vonulnia. 
Leszerelése után az új államformában nyugdíjazták. Ez nagyon érzékenyen érintette. A 
múzeum megalapításáról azonban soha nem mondott le, hiszen rengeteg gyűjteménye 
volt, és testvérei hagyatékait is méltán őrizte. A múzeummal kapcsolatos álma végül nem 
teljesült be, mert 1944-ben a Vörös Hadsereg közeledtének hírére egy kis batyuval a vállán 
elhagyta Zentát, mondván: nem tud elviselni még egy impériumváltást. Ekkor nyoma 
veszett, sorsának további alakulásáról nincs tudomás.



A Dudás Andor lakásán lévő gazdag Dudás hagyaték-múzeumi gyűjtemény egy 
ideig gazdátlanul kallódott, s nem tudni, mekkora hányada semmisült meg, tűnt el, és 
mennyi anyag került végül a háború után megalakult múzeum, később a történelmi 
levéltár gyűjteményébe. A hiányosan megmaradt anyag így is felbecsülhetetlen értéket 
képvisel számunkra.

A zentai Dudás család tagjai szomorúan rövidre sikeredett életkoruk ellenére 
jelentős szerepet töltöttek be Zenta és a megye közéletében. Nevüket örökké megőrzi 
az utókor, hiszen munkásságukkal elévülhetetlen érdemeket szereztek.

„...Vajha a további kutatások ezen közlés hézagainak pótlását eszközölhetnék..."

Dudás Ödön (1878)

A Zentai Dudás-kör legaktívabb tagjai 1961-től: Katona Pál, dr. Szeli István, 
Rácz Vince, Tolmácsy Géza, Tóth Péter, Tripolszky Géza, Guelminó János, Erdélyi 
István, Szekeres László, Dobos János, Urbán János, Szloboda János, Szloboda 
Ilona, Tóth Horgosi Pál, Danilo Branovacki, Nestor Vukov, Hajnal Jenő, Fehér Lajos, 
Fábri Jenő, Kókai Sándor, Milivoje Gasovic, Iván Dordevic, dr. Búrány Béla, Vojislav 
Jankovic, Andruskó Károly, Fodor István, Pejin Attila, Kalmár Károly, Balassy Ildikó, 
Bartha László, Hanák László,Tari László, Molnár Tibor, Pataki Tibor, Lövei Mihály, 
Beszédes István, Táborosi László, dr. Milorad Curcic, Cs. Simon István, Vida János, 
Szügyi Ferenc, Sándor Valéria, Gerhard János, Oláh István, Baranyi István.

Napjainkig a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre 67 monográfiái füzetet, 
34 zentai füzetet, 13 egyéb kiadványt és számos levelező- és szórólapot adott ki.

ZENTAI MONOGRÁFIA FÜZETEK

Sorszám Széria
szám

Leltári
szám Szerző és cím Kiadási

év

1. A145 Dr. Szeli István: Zenta írói (Kultúra I.) 1964

2. A5294 Dobos János: Srednje skole 1965

3. A1427 Fábri Nándor: Zenta földrajza 1965

4. A1428 Fábri Nándor: Zenta története 1965

5. A1429 Dr. Vígh Ágoston: A zentai kórház története 1966

6. A1430 Huszágh László: A zentai gyógyszertárak története 1966

7. A1431 Dobos János: Okmányok az 1987. évi zentai földmunkásmegmozdulások 
történetéhez 1967

8. A1432 Fábri Jenő: Szenta a török uralom alatt 1967

9. A1433 Dr. Szeli István: Pisci Sente (Kulturni zivot I.) 1967

10. A1817 Rácz Vince: Poljoprivreda u Senti 1967

11. A1818 Erdélyi István, Katona Pál: Kulturni zivot III. 1968

12. A1819 Guelminó János: Zenta és környékének növényei I. (Virágosok) 1968



Sorszám Széria
szám

Leltári
szám Szerző és cím Kiadási

év

13. A1820 Dobos János: Kommunista szervezkedés Zentán 
(Okmányok a munkásmozgalom történetéhez) 1969

14. A1821 Tolmácsy Géza: Pénzügyi élet I. (Bankok és részvénytársaságok) 1969

15. A1822 Rácz Vince: Mezőgazdaság II. (Klimatológiai vizsgálatok Zentán) 1969

16. A1823 Rácz Vince: Mezőgazdaság III. (Pedológiai vizsgálatok Zentán) 1970

17. A1824 Tolmácsy Géza: Pénzügyi élet II. (A tőkésvilág kereskedelmi magánvál
lalkozóinak, szövetkezeteinek és részvénytársaságainak cégjegyzéke) 1970

18. 18 A1825 Szekeres László: Zenta környéke története a régészeto leletek fényében 1971

19. 19 A1826 Tolmácsy Géza: Testnevelés I. (A zentai sport és testnevelés krónikája) 1971

20. 20/a A5313 Tolmácsy Géza: A zentai társadalmi egyesületek 1918-ig (I. kötet) 1972

21. 20/b A1827 Tolmácsy Géza: A zentai társadalmi egyesületek 1918-ig (II. kötet) 1972

22. 21 A1829 Katona Pál: A zentai mozik története / Istorijat bioskopa u Senti (Kultúra IV.) 1973

23. 12/b A1830 Guelminó János: Zenta és környékének növényei II. (Virágtalanok) 1973

24. 22/a A1828 Tolmácsy Géza: Testnevelés és sport a két háború között (I. kötet) 1973

25. 23/1 A5317 Rácz Vince: Poljoprivredna proizvodnja (Secerna répa) 1975

26. 22/b A5316 Tolmácsy Géza: Testnevelés és sport a két háború között (II. kötet) 1978

27. 24/a A3628 Katona Pál: Istorijat razvoja narodne vlasti u Senti (Istorijat organiza- 
cionog razvoja narodnih odbora u Senti 1944-1963) 1979

28. 25/a A4226 Tóth Péter: Felekezeti elemi iskolák Zentán (Adalékok a zentai 
középiskolák történetéhez) 1979

29. 26/a A4180 Tolmácsy Géza: Zenta társadalmi élete a két háború között (1. kötet) 1980

30. 26/b A5321 Tolmácsy Géza: Zenta társadalmi élete a két háború között (II. kötet) 1981

31. 31 A4418 Fehér Lajos: A kevi-tornyosi tűzoltóság 50 éve 1937-1987 1987

32. 31 A4463 Tripolsky Géza: A zentai Ipartestület száz esztendeje 1888-1988 
Sto godina Udruzenja Zanatlija Senta 1888-1988 1988

33. A4470 Tolmácsy Géza: A Vajdasági Bank - Zentai Alapbank 30 éve 
30 godina Vojvodanske banké - Osnovne banké Senta 1988

34. 33 A4500 Szloboda János: A zentai kommunális munkaszervezet 40 éve 
40 godina komunalne radne organizacije u Senti 1989

35. 34 A4503 Fehér Lajos: Tornyos múltja és jelene / Tornjos proslost i sadasnjost 1990

36. 34 A4531 Kókai Sándor: Andruskó Károly (Katalógus és bibliográfia) 1991

37. 35 A4554 Guelminó János: Zenta és környékének állatvilága I. (Gerinces állatok) 1991

38. 36 A5328 Fodor István, Kalmár Károly: 2itopromet - Malom Zenta 
(a zentai malomipar története) 1994

39. 36 A5348 István Fodor, Karolj Kalmar: Zitopromet - Miin Senta 
(Istorijat mlinske industrije u Senti) 1994

40. 37 A4820 Barta László, Balassy Ildikó: A zentai csata (Két tanulmány) 1995



Sorszám Széria
szám

Leltári
szám Szerző és cím Kiadási

év

41. 38 A4824 Szloboda János: A zentai sajtó története 1995

42. 39 A4834 Tari László: Zenta villamosítása 1995

42. 39 A4835 Laslo Tari: Elektrifikacija Sente 1995

44. 40 A4836 Kalmár Károly: A zentai elemiáltalános iskolák története II. 1995

45. 41 A5335 Szloboda Ilona: A zentai óvodák története 1996

46. 41/a A4869 Ilona Sloboda: Istorija sencanskih zabavista 1996

47. 42 A4951 Guelminó János: Zenta környékének állatvilága II. (Gerinctelen állatok) 1996

48. 42 A4951 Dobos János: Zenta pecsétje és címere (1506-1920) 1997

49. 43 A5339 Dobos János: A zentai gimnázium száz éve (1876-1976) 1998

50. 44 A5070 Szloboda János - Molnár Tibor: A zentai kommunális munkaszervezet 50 éve 
50 godina komunalne radne organizacije u Senti 1999

51. 45 A5080 Milorad Curcic, Tari László, Vígh Ágoston: A zentai kórház története 
(1833-1998) 1999

52. 45 A5079 Milorad Curcic. Laslo Tari, Ágoston Vig: Istorijat sencanske bolnice 
(1833-1998) 1999

2000 Karácsonyára megjelent Zenta egyetemes monográfiájának I. kötete

53. 46 A5345 Molnár Tibor: Az I. világháború zentai áldozatai 2001

54. 47 A5347 Tari László: Zenta elöljárói, polgármesterei és elnökei 2001

55. 48 A5578 Milorad Curcic, Laslo Tari: Sencanske apoteke (1818-2001) 2002

56. 49 A5580 Gerhardt János: Kevi története 2002

57. 50 A5640 Milorad Óurcic: Istorijat psihijatrije u Senti (1853-2003) 2003

58. 51 A5695 Oláh István: A felsőhegyi önkéntes tűzoltó testület története 2003

59. 53 A6073 Molnár Tibor: Zenta és Magyarkanizsa községek II. világháborús hősi 
halottjai 2003

60. 52 A6074 Milorad Curcic, Laslo Tari: Gradski spasavaoci 2004

61. 54 A6107 Kalmár Károly: A zentai elemi iskolák története III. 2004

62. 55 A6187 Milorad Őurcic, Tari László: A zentai gyógyszertárak (1818-2004) 2004

63. 56 A6213 Vida János: Szakrális építmények és emlékművek Zentán 2005

64. 57 A6222 Táborosi László: Zenta sporttörténete 2005

65. 58 125 éves a zentai atlétika (1882-2007) 
125 godina atletike u Senti (1882-2007) 2007

66. 59 Molnár Tibor: A zentai bíróság 135 éve (1872-2007) 2007

67. 60 Baranyi István: Mohol rendezett zanácsú nagyközség - mezőváros 2008



ZENTAIFÜZETEK

Sorszám Széria
szám

Leltári
szám Szerző és cím Kiadási

év

1. 1 A5349 Dr. Szeli István: Thurzó emlékfüzet 1960

2. 2 A1246 Bozidar Kovacek: Jovan Oordevic 1960

3. 3 A1248 Erdélyi István (szerkesztő): Adalékok Zenta könyvtáréletének történetéhez 1961

4. 4 A1249 Dr. Szeli István: Egy versró szocialista a század elején 1961

5. 5 A1250 Erdélyi István (szerkesztő): étampa o slikarskoj koloniji (Nyomtatványok 
a művésztelepről 1962

6. 6 A1251 Dr. Szeli István: Majtényi Zentán 1962

7. 7 A1252 Erdélyi István: Sencanske teme u zaznim granama kolekcionarstva 1962

8. 9 A1253 Erdélyi István (szerkesztő):Istorijat mostova kod Sente (Azentai hidak története) 1963

9. 12 A1258 Milivoje Gasivic, Erdélyi István: Jovan Muskatirovic 1963

10. 11 A1256 Privredni turisticki vodici (Gazdasági és turisztikai útmutató) 1963

11. 8 A2545 Dr. Burány Béla: Zenta-vidéki népballadák 1964

12. 13/a A5351 Erdélyi István: Zentai kiadványok bibliográfiája 
Bibliografija sencanskih izdanja 1965

13. 8/b A2574 Dr. Burány Béla, Fábri Jenő, Tripolsky Géza: Száraz kútgém, üres válú 
(Juhászdalok, betyárdalok, balladák Zentán és környékén) 1966

14. A3575 Iván Oordevic (szerkesztő): Zenta 1216-1966 / Senta 1216 /1966 1966

15. 15 A5353 Dobos János: Zenta az árútermelés és polgárosodás kialakulásának 
időszakában 1967

16. 16 A5354 Tripolsky Géza, Andruskó Károly: Ady 1967

17. 17/a A5355 Dobos János: Zentai helyismereti képek 1967

18. 13/b A5361 Erdélyi István,Vojislav Jankovic : Azentai írók bibliográfiája 
Bibliografija pisaca sencana 1968

19. 13/c A5352 Erdélyi István,Vojislav Jankovic : Azentai írók bibliográfiája (1. pótfüzet) 
Bibliografija pisaca sencana (1. dopunska sveska) 1969

20. 18/a A5356 Andruskó Károly: Azentai amatőr festők ex librisei 
Ex librisi slikara amatera Sente 1969

21. 19 A5357 Dobos János: Zentai kommunisták (1919-1944) 
Sencanski komunisti (1919-1944) 1969

22. 8/c A2569 Dr. Burány Béla, Fábri Jenő: Két szivárvány koszorúzza az eget 
(142 népdal Zentán és vidékén) 1969

23. 10/d A5350 Hanák László (szerkesztő): Választások Zentán 1969 / ízbori u Senti 1969 1969

25. 19/2 A2572 Tripolsky Géza: Zentától Hangonyig 1970

26. 19/3 A2572 Székely Ilona: Halálra ítélve 1971

27. 19/4 A2570 Katona Pál: Meggyőződésből tettem (Gerő István élete és munkássága) 1972



Sorszám Széria
szám

Leltári
szám Szerző és cím Kiadási

év

27. 8/d A2568 Dr. Burány Béla, Fábri Jenő, Tripolsky Géza, Bodor Géza: Rukkolnak a 
szép zentai legények (Katonadalok Zentán és vidékén) 1972

28. 8/e A2567 Dr. Burány Béla: Hej, széna, széna (Gyermekjátékdalok) 1973

29. 19/5 A5358 Rácz Vince: Földosztások Zentán 1979

30. 19/6 A3739 Virradat - Svitanje (Visszaemlékezések Zenta felszabadulásának napjára) 1981

31. A5359 Lövei Mihály: Önéletrajz 1982

32. A5360A Dorde Kablar: Crvena kolonija (A vörös kolónia) 1985

33. A6153 Táborosi László: Százéves a zentai tenisz 2004

34. A6154 Laslo Taborosi: Sto godina sencanskog tenisa 2004

EGYÉB KIADVÁNYAINK

Sorszám Széria
szám

Leltári
szám Szerző és cím Kiadási

év

1. A4885 Cs. Simon István: Falu a hármashatáron (Rábé 740 éve) 1996

2. A5364 Pej in Attila: A zentai csata olvasókönyve 1997

3. A4962 Cs. Simon István: Virulsz-e még szölőföldem 1997

4. A5090 Kalmár Károly: Zenta tűzoltóságának 125 éve (1874-1999) 1999

5. A5089 Kalmar Karolj: 125 godina vatrogasaca i sencanskoj opstini (1874-1999) 1999

6. A5208 Pejin Attila: Magyarkanizsa 1848-49-ben 1999

7. A6416 Szerkesztők: Molnár Tibor, Pejin Attila: Helyismereti almanach 2006

8. Szerkesztők: Molnár Tibor, Pejin Attila: Helyismereti almanach 2007

9. Szerkesztők: Molnár Tibor, Pejin Attila: Helyismereti almanach 2008

10. Szerkesztők: Molnár Tibor, Pejin Attila: Helyismereti almanach 2009

11. Szerkesztők: Molnár Tibor, Pejin Attila: Helyismereti almanach 2010

12.
Molnár Tibor: Óbecse, Péterréve és Bácsföldvár első világháborús (1914- 
1918) katonai áldozatai / Vojne zrtve prvog svetskog rata (1914-1918) iz 
Beceja, Backog Petrovog Sela i Backog Gradista

2010

Források
Magyar Szó napilap 1961, 1986 
Bácsország 1997
Pejin Attila: A Dudás család krónikája, Szabadka: Grafoprodukt 2006 
Dr. Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai * Bács-Bodrogh *, 1909 
A zentai Történelmi Levéltár dokumentációja 
A zentai Városi Múzeum dokumentációja 
A szerző archívuma
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Bácska lelkes historikusa

Dudás Gyula (1961-1911)

¿Szer ke szti  :

xxxxxxás nnm i.

M á s o d ik  é v fo ly a m . 2 . s z .  18 7 9 . ju n iu s  I .

S ftG S -B O Ö R ö B H .

Pacsir, 1879.A' • tsrkíJSlS tu'Jsjdon* «» Jtl««*«»- . 
KOKSZ ÉVI ELÖFIZKTKS1 lR

Évncgycdes folyóirat .i helytúrléneícm, népisme, 

statisztika és a régészet kóréból.

Dudás Ödön (1852-1889) 

(beérkezett 2011. március 5-én)



Lenkey János (1 8 1 0-1 8 5 0)tábornok,  
a tizenötödik aradi vértanú*

Mottó:

Petőfi Sándor: Lenkey százada (részlet)
Koszorút kötöttem 
Cserfa leveléből,
Harmat csillog rajta 
Öröm könnyeimtől,...
Kinek adnám én azt,
Kinek adnám másnak, 
mint vitéz Lenkey 
Huszár századának?

1848 augusztusában jelent meg Kossuth Lajos híres hazahívó szózata: „A Lenkey 
kapitány százada, Württemberg huszárokból, megmutatta az utat, megmutatta miként 
kell hű magyarnak cselekedni. így cselekedjetek ti is vitézek!"

A század Galíciából indult haza májusban, otthagyva az ezredét, hogy 
csatlakozzon a magyar forradalmárokhoz. Ennek hatására az idegenbe 
kényszerített katonák hegyen-völgyön, tűzön-vízen át elindultak a szülőhaza 
felé Itáliából, Galíciából, Morvaországból...



Lenkey huszárjai becsülettel helytálltak a délvidéki hadszíntéren Szent-Tamásnál, Perleznél, 
Versecnél. Szent-Tamás második ostrománál életét vesztette Fiáth főhadnagy, Lenkey helyettese.

Lenkey kapitány ősszel még a századjánál van, vitézségéért őrnagyi rangot kap, 
három hónap múlva pedig alezredessé léptetik elő.

Folyik a hadsereg szervezése, őt Pestre rendelik a huszárok kiképzési központjába. 
A Hunyadi huszárezred parancsnokává nevezik ki, melyhez Rózsa Sándor és betyárjai, 
mint szabadcsapat tartoznak. Tevékenységük az egész országra kiterjed, főként a veszé
lyeztetett helyeken vannak jelen.

1848. XII. 15-én Lenkeyt ezredessé léptetik elő és a Déli-sereg vezérkarába 
helyezik, hogy betöltsék a veszteségek miatt keletkezett űrt.

1849 tavaszán az ország legerősebb erődítményének, Komáromnak a parancsnokává 
Guyon Richárdot nevezték ki, a falak mögött állomásozó VIII. hadtest parancsnokává pedig 
Lenkeyt. Ekkor a két ezredes megkapta a tábornoki rangot is, 1849. III. 15-én.

Később áthelyezték a hadsereg tartalékainak parancsnokává. Reumás betegsége 
vagy talán a leginkább neki való feladat hiánya nagyon elkeserítette.

Lenkey ott volt a Görgeyt leváltó június végi pesti haditanácson. Követte a 
kormányt dél felé. Perczel Mórral együttműködve a Tiszánál szerveződő hadosztály már 
meglévő néhány alakulatával részt vesz a szegedi sereg összevonásában. Augusztus 
elején 8.000 emberrel Hódmezővásárhelynél állomásozott. Csatlakoztak Görgey 
táborához és Világosnál ő is letette a fegyvert.

Mivel sorsát legszorosabban hozzákötötte nemzetének sorsához, annak tragédiája 
lelkében-agyában hordozott végzet beteljesedésévé vált.

A szökött császári huszártisztnek, a szabadságharc tábornokának nem lehettek 
illúziói saját sorsa iránt. A szabadságharc eseményei, az átélt örömök, csapások, a 
bajtársak halála, az életre-halálra folytatott küzdelem, a nemzet sorsáért érzett 
felelősség, a bitófa alá vezető út megpróbáltatásai felőrölték az idegeit. Kialudtak 
szeméből az öntudat és az értelem fényei. Tudatát az őrület sötét erői kezdték uralni.

Aradon, a hadtörvényszéken tett első két vallomása még összefüggő szöveg volt, 
de szeptember közepén kelt beadványából már kiolvashatók a lelkében végbemenő 
bomlás jelei. A neves katonatiszt néhány hét alatt emberi ronccsá nyomorodott..

A magyarrá lett (orosz nemzetiségű) katonatiszt és emlékíró Egerváry (Patyomkin) 
Ödön Lenkeyről levelében így számol be barátjának: „Vadállati tekintettel néz, mesztelen, 
egy rongyos szalmazsákon hidegtől összezsugorodva fekszik. Tizenöt-húsz seb van rajta, 
részint akkor kapta, mikor dühöngött és a katonák, kik őrizték szuronnyal és puskatussal 
verték és szurkálták. Gyógyítás nélkül véreznek és gennyednek sebei, a hideg, ablak 
nélküli cellában. Az utóbbi időben betakarja a fejét és nem válaszol egyetlen kérdésre 
sem. A haditörvényszék a tárgyalást és a büntetést függőben hagyta. A betegség és a 
rettenetes bánásmód önmagában is hóhérnak bizonyult."



A tizenhárom tábornok október 6-i, és az őt követő Kazinczy Lajos dandártábornok 
október 10-i kivégzését követően, a tizenötödik aradi tábornok vértanú, Lenkey János 
1857. február 7-én sok szenvedés után elhunyt. A sors még azt a lehetőséget sem 
adta meg neki, hogy az október 6-i megemlékezésekkor őt is megemlítsék a többi 
tábornokkal együtt.

Kazinczy Lajos (1820-1849)

Most, mikor már ismerjük a sorsát, igaznak érezhetjük a kezdő őrület 
rádöbbenésével papírra vetett sorait: „Ilyen leírhatatlanul borzalmas sorsa senkinek 
sem volt még, mióta világ a világ, és senkinek sem lesz míg csak világ a világ."

A katonák, akik őrizték a foglyot, észrevették a halál beálltát, szóltak a 
börtönparancsnoknak és megkérdezték, hogy mit csináljanak a holttesttel. Azt a 
parancsot kapták, hogy tegyék fel az ott veszteglő kordélyra, mely minden nap az 
ürüléket szállította a várból. A gyepmesternek megmondták, hogy dobja a testet 
az emésztőgödörbe. A gyepmester becsületes magyar ember volt és a kocsin levő 
testtel Arad város utcáit járva kiabálta: „Itt viszem Lenkey János tábornok 
holttestét!" Az aradi jó szándékú emberek kapcsoltak és hamarjában koporsót és 
halottas kocsit kerítettek. Sírt ástak a temetőben és nagyon sok ember kísérte a halottat 
a nyugvóhelyére. Pappal helyezték a megszentelt sírba, még egy fehér rózsa is volt a 
koporsón. Néma tüntetés volt ez a gyászmenet, melyet a hatalom nem zavart meg.

Lenkey csontjai nincsenek az aradi közös sírban a többi tábornokkal, mivel évekkel 
halála után bátyja a holttestet átvitte az egri temetőbe.**

Jókai Mór A kőszívű ember fiai regényében a középső fiút, Baradlay Richárdot 
Lenkey Jánosról formálta meg.



Csernovits Péter Kisorosz kegyura az 1849. október 6-i kivégzés után a sírásóknak 
25-25 aranyat adott, hogy kiadják Damjanich János és Lachner György holttestét. A 
mácsai parkban, titokban, pappal eltemettette őket. Innen a hamvakat 1896-ban vitték 
át az aradi közös sírba. Kiss Ernő holttestét szolgája sok megpróbáltatás után az eleméri 
templom kriptájában helyezte örök nyugalomra.

(beérkezett 2011. március 5-én)

A szerkesztő megjegyzései:

* Egyes történészek a tizenhárom egy időben kivégzett vértanú tábornok mellett 
még nyilvántartják Ormai Norbert honvéd ezredest, mint az első aradi vértanút 
(kivégezték 1849. augusztus 22-én), Kazinzy Lajos -  a nyelvújító Kazinczy Ferenc fia -  
honvéd ezredest (kivégezték 1849. október 27-én) pedig tizenötödik aradi vértanúnak 
nevezik, így -  az ő számításaik alapján -  Lenkey János csak a tizenhatodik vértanú lehet.

Forrás: http://hu.metapedia.org/wiki/Aradi_vértanúk

** A közhiedelemmel ellentétben a tábornok holttestét nem bátyja, Lenkey Károly 
ezredes szállíttatta át az egri temetőbe, mert ő 1874-ben elhunyt. Az egri újratemetésre 
1936. május 27-én került sor, mégpedig a Magyar Királyi Külügyminisztérium és Eger 
város Polgármesteri Hivatalának közbenjárására.

Forrás: http://ciszterciekegerben.hu/index.php?o=wr&page=iras_sebestenyl00128

http://hu.metapedia.org/wiki/Aradi_v%c3%a9rtan%c3%bak
http://ciszterciekegerben.hu/index.php?o=wr&page=iras_sebestenyl00128


Csóka lórévasút-hálózata

1. kép: utcarészlet a sínpárral

Dolgozatom fő témája a csókái Léderer birtok -  amit a köznyelvben Léderer uradalomnak 
hívnak-gazdasági kisvasút nyomvonalának a feldolgozása. Ezen a vasúthálózaton bonyolították 
le az év mindennapi szállítási szükségleteit lóvontatással. A termelésszervezés magas fokon 
állt, a gazdaság mintagazdaságként működött a vasút megszűnéséig.

Bevezető

Bevezetőnek fontosnak tartom térségünkben megvizsgálni a közlekedés 
fejlődését.

A kerék alkalmazásával a közlekedési eszközökben felért egy műszaki forradalom
mal, mivel összehasonlítva az addigi szállítási tényezőkkel ami mennyiség/idő és men
nyiség/megtett út viszonyában állapíthatunk meg, a fejlődés óriási.

Ahol nem lehetett alkalmazni a kereket, maradt minden a régiben, mint a sivatagi 
és a hegyi karavánutak.

Emlékeztetőül felsorolom a közlekedési ágazatokat:
Közúti (szárazföldi) közlekedés 
Vasúti közlekedés 
Vízi közlekedés 
Légi közlekedés



Ezek kombinációi adják egy-egy ország, világrész gazdaságához a nyersanyag és 
késztermék szállításának, valamint a személyszállításnak a kiszolgálását. Fejlett 
közlekedés fejlett gazdaságra utal.

1. Az úthálózatok leírása kiegészítve a fontosabb statisztikai adatokkal

Földünk szárazföldi úthálózatának a hossza ismeretlen, állandóan változik. Adatok 
vannak a régi korok úthálózatairól, pl. a Római-birodalom fénykorában több mint 150.000 
km kiépített úttal rendelkezett, ebből 75.000 km, vagyis a fele a birodalmat átszövő úthálózatra 
esett. Az utak minősége olyan jó volt, hogy egyes útszakaszok még ma is használhatók és 
használatban is vannak, nem muzeális tárgyként, hanem közútként.
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2. kép: A Római birodalom

Szűkebb pátriánk úthálózatának a hossza 2010-ben így alakult:

Csóka község területén áthaladó országút: 
Úgynevezett lokális (helyi jellegű) út:
A lakott területek úthosszái:

Ebből
Csókán
Tiszaszentmiklóson
Pádén
Hódegyházán
Szanádon
Feketetón
Kanizsamonostorán
Egyházaskéren

56,91 km 
10,17 km 
93,56 km

19,92 km 
18,31 km 
21,97 km 

7,55 km 
10,80 km 
4,65 km 
2,14 km 
4,52 km



Néhány 20. századi adat Szerbiából:
1945-ben a szerbiai I. II. és III. rendű utak összhossza 15.917 km volt. (szűkebb 

Szerbia a két autonóm tartománnyal)
1985-ben az úthálózat hossza 40.452 km-re bővült, amiből:
Szűkebb Szerbia 28.343 km
Vajdaság 7.605 km
Koszovó 4.504 km
A 40 év alatti kiépítés / bővítés 24.535 km-t tett ki.
Ide kívánkozik még, hogy 1945-ben az akkori Jugoszlávia 50.345 km úttal 

rendelkezett, 40 évvel később pedig 115.440 km hosszúval.
Az utak akadálymentes használatára szolgálnak a hidak, alagutak, de ezek a 

műtárgyak ismertetését most mellőzném.
Egy kis kitérővel kanyarodjunk vissza szűkebb környékünkhöz. Tekintsünk át egy 

pár, az utakra vonatkozó adatot az évszázadokon át.
Az első használható méretarányos térkép a Mária Terézia által elrendelt és elkészíttetett I. 

katonai felmérés volt, 1: 28.800-as méretarányban, aminek az előfutára az 1723-1725. között, 
Szavoyai Jenő parancsára elkészíttetett 1: 25.500 méretarányú térkép a Temesi Bánságról.

3. kép: Az 1. katonai felmérés térképének csókái része

Részletesebb térkép az úgynevezett II. katonai felmérés alatt készült, amit 1819-1869. 
végeztek el, majd később, a III. katonai felmérés alatt, ez a mai felmérések alapjául szolgált.

4. kép: A II. katonai felmérés térképének csókái része
132



Érdemes megemlíteni, hogy a majd megemlített szerzők felhasználják a már 
meglevő térképeket a különböző tematikájú tanulmányok feltérképezéséhez. Pl: a mel
lékletben látható Győrffy és Borovszki térképe a helységekről, ahol Győrffy még a főbb 
útvonalakat is berajzolta Csanád vármegyében.

5. kép: Győrffy térképe
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6. kép: Borovszki térképe



7. kép: A mai állapotot ábrázoló térképrészlet
Összehasonlítva a felsorolt térképek tartalm át a rendelkezésemre álló 

geomorfológiai térképpel, megállapítható, hogy eleink ésszerűen használták ki a 
terepi adottságokat a közlekedési útvonalaik kijelölésénél.

Kisebb eltérések mutatkoznak egyes települések helyeinek meghatározásánál, de 
mentségükre szolgál a szerzőknek, hogy ők sohasem jártak ezen a vidéken. A terepbe
járásnál pontosan meghatározhatók a ma már nem létező kisebb települések helyei, 
például a Csókától nem messze fekvők települések: Kanizsa-Monostor, Király-Monostor, 
Veresdob, Veresegyház, Homokrév, Terjén, Hódegyháza, Debelyhát, Füzes, Varsány, 
Kér, Agárd, Razsán-Szentmiklós, Temerkény, Halász-Morotva stb.

A középkorban is létező települések sora, melyekre ráépültek a mai települések: 
Csóka, Szanád, Révkanizsa, Fehéregyház, Keresztúr, Gyála, Rábé, Majdán (Oroszlános
monostora), Pádé, Száján, Tiszaszentmiklós, Bocsár, Hegyes, Szentelt (Mokrin). Kis- 
Zentára épült Imretelek 1823-ban, ami előtte valószínűleg Zentarév volt.

Az I. katonai felmérés útvonalainak tanulmányozásával sok mindenre lehet következtetni, 
de csak a terepbejárás és kivizsgálás (régészeti adatok) adják meg az igazi adatokat.

Vegyük példának a Győrffy-féle térképet, ami nem régi keletű és Csanád- 
vármegye XIV. század eleji állapotot ábrázolja. A Szegedtől Moharévig terjedő 
Tisza-szakaszon őt rév található, Szegednél, Révkanizsánál, Szanádnál, Zentánál 
és Moharévnél. Innen az utak Csanádra vezettek. Az I. katonai felmérés által 
feltérképezett utak megközelítő pontossággal behatárolható útvonalak, követik az 
utaknak megfelelő terepviszonyokat, kiparcellázott területek abban az időben még 
nem voltak. A II. katonai felmérés előtt a határrészek már ki lettek parcellázva, a 
dűlőutak meghatározásával a régi fő utak kis nyomvonalmódosítással megmaradtak, 
de át is neveződhettek. (például a Tiszaszentmiklóstól a mai Monostorra vezető



úgynevezett Csanádi út a mostani Csanádi úttól három dűlővel délebbre volt. Ezt 
anyai nagyanyám magyarázta el nekem az 1960-as években).

A katonai felmérések hűen dokumentálják a települések fejlődését (területileg) a 
18. századtól a 20. század elejéig, napjaink térképei pedig az utolsó 100 évet. Nyomon 
követhető egyes települések születése és halála, dokumentálják a közúti és vasúthálózat 
fejlődését és leépítését. Ebben a munkámban a vízi és légi közlekedést nem tárgyalom, 
a vízi közlekedésről csak annyit, hogy a Léderer gazdaság nem termelt kukoricát. A 
kukoricát hajóval szállították Horvátországból, majd lórévasúton a Tiszáról a magtárba. 
Arról sem kell megfeledkezni, hogy a tiszai személyszállítás az utolsó 18 évben szünetel 
Zenta és Szeged között.

A vízen való szállítás és a vasúti szállítás a leggazdaságosabb a világon. 
Az Angliában, a 19. század első harmadában kezdődött gőzmozdony vontatta 
szállítás az első gyermekbetegségek átvészelése után 1840-re már elérte a 
8.000 km pályahosszat. 1880-ra már 360.000 km-en közlekedtek vonatok 
úgymond világszerte.

Rendelkezésemre áll a világ vasúthálózatának statisztikai összegzése ami a 2007-es 
állapotot mutatja be.

A teljes hossz 1.370.782 km
Dupla vonalak 216.616 km
Villamosított több mint 252.390 km
Nyomtávszélességek:

1435 mm 720.000 km (normál nyomtáv)
1520 mm 220.000 km (széles nyomtáv vagy orosz nyomtáv)
1067 mm 112.000 km (fokföldi nyomtáv)
1000 mm 95.000 km (metrikus nyomtáv)
Mindez 1.147.000 km távot tesz ki.

A fennmaradt 223.782 km a következő nyomtávok között oszlik meg:

1676 mm az úgynevezett Indiai nyomtávolság
1668 mm „ Ibériai nyomtávolság
1600 mm „ ír  nyomtávolság
950 mm „ Olasz metrikus nyomtáv.

914 mm használatos Guatemalában, Haitin, Kolumbiában és El Salvadorban

A Kárpát-medencében a normál nyomtáv mellett a következő keskenyebb 
nyomtávok voltak használatban, javarész mint ipari vasutak: 1000 mm, 950 mm, 790 
mm, 780 mm, 760 mm, 750 mm, 700 mm, 633 mm, 600 mm, 580 mm, 500 mm, 400
mm, valamint a Budapesti Vidámpark kisvasútja az ő 385 mm nyomtávjával.

Csókái Lóré

így jutottunk el a csókái uradalom gazdasági vasútjához. amit mi lórénak 
nevezünk / neveztünk. Nyomtávolsága 600 mm volt, a nyilt pályán lóvontatású, 
egyforma futóműre háromfajta kocsit használtak: személyszállítót, raklaposat és 
billenőtartályosakat.



Mit jelent az, hogy LÓRÉ ?
1. lóré = (vasút),az angol lowry népies kiejtése, I. vasúti kocsi. 
(Forrás: Pállasz Nagylexikon)
2. lóré, lóri = pőrekocsi, oldalfal nélküli vasúti kocsi

= csille, keskenyvágányú vasúti teherkocsi 
(Forrás: Lapoda Multimedia)

8. kép: Csóka és környékének térképe, 1941-es állapot

A külső nyomvonalhálózat szakaszonkénti leírása

1. Újmajortól északra haladt a Tisza-töltés felé vezető kistöltésig

2. A kistöltésen vezető ág ami keresztezi a tiszai nagytöltést 
az Új-majori ág találkozásától a Tisza vizéig

3. Az 1 és 2 pontban leírt ágaknak a folytatása észak felé 
a Jato néven ismert major érintésével keletnek fordult 
a Széki majori csomópontig

4. A Széki majori csomóponttól egy ág északi irányba vezetett 
az úgynevezett Sörház majorig

5. A Széki majori csomóponttól délkelet irányba vezetett
a vasút egészen a Nagyrét nyugati része felé vezető leágazásig, 
ami a Zentára vezető úttól északra feküdt

6. A Nagyrét nyugati része felé vezető észak-dél irányú ág
a Valamikori útászház keleti oldalán, a Kremenyák-Tűzkőhalom 
Régészeti lelőhelyet érintve vezetett

7. A Zentai úti vasút szakasz a Nagyréti leágazástól a borpincei 
leágazásig. Az állami vasutat keresztezve az utca északi oldalán haladt

1.240 m 

500 m

2.320 m 

1.050 m

530 m

1.200 m 

760 m



8. A Zentai úttól északra haladt egy leágazás a borplncéig 813 m

9. A Zentai úti csomóponttól keletre vezetett a lórévasút, a Szentmiklósi 
útnál az utcának a keleti oldalán délre kanyarodik és a Bara utcánál a 
Szentháromság r.k. templom magasságában kilép a falu területéről 
és a vasúti töltésen halad a Rét majorig. Enyhe ívben keletre kanyarodik 
és a Nádas-t átvágó töltésig nyílegyenesen halad. A Nádas-t, 
a Terjáni dűlőt, a Nagyszéket kanyarokkal és egyenes szakaszokkal 
átvágva eléri a macahalmi területet ahol kialakítottak egy csomópontot 6.530 m

10. Ebből a csomópontból ágazott le egy északi ág ami 
a szőlőültetvényekben levő őrházig vezetett

11. Az északi ág leágazásának csomópontjától keletre haladva 
Macahalma major központjában a vonal két részre oszlik

12. A keleti ág kikanyarodik Macahalmáról és a majortól délre 
levő dűlőúton halad a végálloásig

13. Az északi ág Macahalmától a Kopót keresztezve Árenda 
Majort érintve halad a Kopó legészakibb pontjáig

250 m

890 m

1.670 m

3.620 m

Mindez összesen 21.373 m

A mobil sínpárok és a majorok belső hálózatának a hossza 6-7 km lehetett.

9. kép: A lórévsút pályatérképe 
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A gazdasági vasút elemei

Maga a sín keresztmetszete egy ,,I" széles talppal.Több típusú sín volt 
használatban, a rendeltetés szerint. A rendelkezésemre álló, a még fellelhető 
vasúti sínek mint betonba ágyazott szőlőkarók és a még álló használaton 
kívül levő gazdasági épületek padlóiba beépített sínek őrizték meg a hiteles 
adatokat.

A főgerinc sínméretei:

Sínfejszélesség 30 mm

Sínmagasság 70 mm

Talpszélesség 55 mm

A mellékszárnyak és a gazdasági udvarok belső hálózata:

Sínfejszélesség 24 mm

Sínmagasság 65 mm

Talpszélesség 50 mm

A sínpár kanyarulatának minimális kanyarsugara 5,00 m volt.

A talpfák keresztmetszete átlagosan 13/18 cm, a magassága minimálisan 10 cm, 
maximálisan 15 cm, a szélessége minimálisan 15 cm, maximálisan 20 cm volt, míg 
a hosszuk a nyílt pályán 120-130 cm, a váltóknál és átjáróknál a hossz a szükségletek 
szerint változott.

A talpfákat a süllyedés megakadozása miatt homokágyba, helyenként 
kavicságyba építették. A tampon minimálisan 20 cm vastag volt, ami döngölt 
altalajra volt elterítve.

A sínpár minden esetben a környező vízszintes talajtól 20-30 cm-re ki volt emelve 
a vasút alapjainak természetes vízkicsorgása miatt.

A sínek hosszanti összekapcsolása kétoldali, az erre a célra gyártott fogópárral és 
négy acélcsavarral volt megoldva. A sínek a talpfákhoz történő leerősítését sínszögekkel 
végezték.

A váltók és forgók kiképzése hasonlóan történt, mint a normál nyomtávú vasútnál, 
csak kicsiben.

A beltéri 90 fokos forgó helye jól látható a macahalmi lóistállóban. Sajnos, a forgó 
fémrészei mára már eltűntek, de a hosszanti és a leágazósínek még úgy állnak, mint 
100 évvel ezelőtt a téglapadlóval együtt. A kültéri forgók fémrészei megegyeztek a 
beltérikkel.



10. kép: Istállórészlet Macahalmán
A lóré és az állami vasút kereszteződését egy nyeregidom beiktatásával oldották 

meg. A lórévasút a vasúti sinpár mindkét oldalán megszakadt, nem zavarva annak rendes 
használatát és karbantartását. A kisvasút kocsijainak az átvezetése egy a vasúti sinre ráfektetett 
sínekből erre a célra kifejlesztett nyeregidommal történt. A lóvontatta kocsisor áthaladása 
után az áthidaló nyeregidom le lett véve a sínpárról. Több sínpárnál több nyeregidomot 
alkalmaztak. Ilyen átjárók voltak a Zentai utcában és a Széki majortól északra a valamikori 
avar temető mellett amit a birkafürdető medence építése során találtak és tártak fel.

11. kép: Platós kocsi valahol Rét major és a Terján-dűlő között 
A fénykép 1960 nyarán készült.Az utasok: Basa György ifjú korában és egy 

arab vendég, a hajtó pedig Basa tanár úr nagyapja



12. kép: A vasút kellékei (egy szakkönyvből kimásolva)

Egyetlen lórévasúti híd maradt fenn a mai napig (használaton kívül van) ami a 
réti nagycsatorna két oldalát köti össze.

A lórévasút tervezésénél nagy figyelmet szenteltek a lejtők és emelkedők 
minimálisra csökkentésére. Ez végett töltések és bevágások épültek. Töltésen haladt a 
vasút Árenda major előtt a Kopón át, a Nagyszéken át, a Nádason át a Terján-dűlő alatt, 
Rét major és Csóka között a már említett vashídtól, továbbá a zsidótemetőtől a Széki 
majorig, onnan Jató felé egy darabon, és fel és le a Tiszai nagytöltésnél. Bevágást 
csináltak a Terjáni dűlő partján és a Jató és a Széki major közti földgerinc átvágásakor.

A vasúti pálya az útkereszteződésekben fapallókkal volt megvédve a teljes 
út szélességében.

A mobil (áthelyezhető) sínpárok amiből több km volt használatban, a dűlőutakon 
vagy magán a szántókon voltak összeszerelve fapalló alátét vagy az nélkül mint tiszta 
vasszerkezetként. Ezekhez a pályaépítésekhez nem kellett nagy szakértelem, két 
hozzáértő irányításával gyorsan haladt.

Mind a három fajta kocsi alváza egyforma volt, ami egy körbefutó „U " profil, 
ellátva kerékfelgüggesztések kellékeivel és a többiszükséges szerkezeti elemmel. A kocsik 
kéttengelyes párban forgó, szükség szeint fékrendszerrel ellátott kerekeken gördültek.

13. kép: A billenőtartályos kocsi (három drb maradt az utókorra)
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A vontatás a nyilt pályán muraközi lovakkal történt. Egy ló akár 10 megrakott 
kocsit is húzhatott. Belső szállításra-vontatásra öszvéreket is alkalmaztak. Minden 
majorban volt lóistálló, a munkaszervezés így kívánta meg. A lovak akik a vasúton 
dolgoztak más munkát nem végeztek.

A vasúti kocsik karbantartási munkáit egyetlen műhelyben végezték. A műhely a 
mai régi öntöde területén volt. A javításra szorult kocsik a fővonaltól mobil vasúton 
lettek áttolva az utca másik oldalára.

A pályakarbantartók fő raktára a Rét majorban volt. A kisebb hibák kijavítását 
maguk a fuvarozómunkások végezték az intéző utasítására. Magának a pályának a 
karbanbtartását képzett szakamberek végezték. Ide tartozott a talpfák cseréje, a 
tampon pótlása, a váltók és forgók úgymond napi ellenőrzése, és nem utolsósorban 
a sínpárok és más szerkezeti elemek karbantartása.

Végszó:

A II. világháború után az államosítással új szervezési rendszer szerint dolgozott 
a csókái gazdaság. A csókái Szalámi és konzervgyárnak nemcsak a volt Léderer birtok 
volt a nyersanyagbeszállítója. Új „szakemberek" jöttek, átszervezték a termelést, nem 
kellett az istállótrágya, mert műtrágyával helyettesítették, a becskereki cukorgyárból 
nem hozták többé a mésziszapot a réti földek talajjavítására, sorra állították le a 
szeszfőzdéket, az utolsó volt a Rét majori az 1980-as években, stb.

A kövesutak kiépítésével meggyorsult a szállítás, a kisvasúira nem volt többé szükség. 
A majorok még használták a belső vonalakat, de a gazdaság leépítésével azok is megszűntek.
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14 sz. kép: A Léderer kastély falán látható és olvasható márványtábla



Forrásanyag:

- Tehnicar III, Gradevinski prirucnik, Beograd 1966
- AD Vojvodinaput Zrenjanin, Zrenjanin 2002
- 40 godina puteva SR Srbije, Beograd 1985
- Putevi u SAPV, Növi Sad 1974
- Prostorni plán opstine Coka, Növi Sad 1980
- Generálni urbanisticki plán grada Coke, Növi Sad 1980
- Csóka 725 éve, Növi Sad 1972
- Opstina Coka, Geografska monografija, Mesne zajednice opstine 1978 
-1. katonai felmérés, Erdély és a Temesi bánság, Arcanum
- 2. katonai felmérés, Arcanum
- Magyarország térképe az 1941-es határokkal
- Katonai térkép (Csóka és környéke)
- Borovszky térképe (Csanád vármegye története 1897)
- Győrffy térképe (Csanád vármegye a XIV. század elejéig)
- A római birodalom térképe az internetről
- A ZMTE kiadványai
- Csókái adatközkők -  nekik külön köszönettel tartozom
- Saját terepbejárásom adatai és fényképei
- Mások által rendelkezésemre bocsájtott fényképek

(Beérkezettt 2011. március 5-én)



Az 1956-os magyar forradalom visszhangja 
és magyarországi menekültek Bezdánban*

i

Bezdán északnyugat-bácskai település, amely a Dunától, a szerb-horvát 
országhatártól 5 kilométerre keletre, a szerb-magyar országhatártól pedig 10 
kilométerre délre fekszik. Az 1953. évi népszámlálási adatok szerint a helységnek 6.681 
lakosa volt. A településen az 5.491 magyar mellett 567 horvát, 482 szerb és 141 egyéb 
nemzetiségű élt. Az 1941 és 1944 közötti magyar közigazgatás idején a Zombor 
megyeszékelyt, Bezdán, Küllőd (Kolut) és Béreg (Backi Breg) települések érintésével, 
vasútvonal és kövesút kötötte össze Bajával. A jelenlegi Béreg-Hercegszántó 
határátkelőhely 1962-ben nyílt meg.

A második világháború befejezése után a szovjet mintára szervezett 
magyarországi államhatalom sokban hasonlított a Jugoszláviában, a népi diktatúra idején 
(1944-1950), a Jugoszláv Kommunista Párt által bevezetett és irányított államhatalomra. 
Elsősorban ezzel magyarázható, hogy miért rokonszenvezett Bezdán magyar lakosságának 
többsége azokkal az eseményekkel, amelyek 1956-ban, a Magyarország népének a 
diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca idején 
történtek. Tehát a megnyilvánuló rokonszenvet nemcsak egyszerűen a nemzeti érzelem 
táplálta. Az emberek megértették azokat az okokat, amelyek a forradalmat kiváltották.

Bezdán lakossága 1956-ban még szűkös anyagi körülmények között élt. De az 
embereknek nemcsak anyagi, hanem lelki problémái is voltak. Sokakban még frissen 
élt az 1944-es magyarellenes, véres attrocitások emléke. A községben talán nem 
volt olyan család, amelyből ne hiányzott volna egy férfitag. Vasárnap délutánként fekete 
ruhába öltözött fiatal és idős nők virágcsokorral a kezükben egyedül vagy kisebb 
csoportokban sétáltak az Alsó-temető felé. A felnőttek szeretteik elvesztéséről, csak 
csukott ablakok, vagy zárt, utcai kapu mellett mertek beszélni. Ilyenkor gyermekek nem 
lehettek jelen, nehogy véletlenül elszólják magukat.

A második világháború idején a különböző harctereken honvédként kb. 86 
bezdáni személy vesztette életét. A folyami hajózásnál alkalmazott mintegy 19 
személy aknarobbanás vagy bombatámadás következtében valamelyik folyóban lelte 
halálát. A község területén lévő kisebb-nagyobb tömegsírokba, kb. 150 bírósági ítélet 
nélkül kivégzett, döntő többségében magyar nemzetiségű civil személyt és honvédet 
temettek el. A gádori (Gakovo) gyűjtőtáborban, valamint a Szovjetunióban felállított 
lágerekben mintegy 25 német nemzetiségű személy hunyt el.

A visszavonuló német hadsereggel mintegy 700 német ajkú polgár távozott a 
községből. Ezek helyére 1945-46-ban kb. 110 szerb és horvát családot telepítettek. A



Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsának (szerb nyelvű rövidítése AVNOJ) 
határozata alapján 150 lakóház, 50 szállás és 2648 katasztrális hold föld állami 
tulajdonba ment át.

A népbíróság 1947-ben, a sikeres kollektivizáció végrehajtása érdekében 10 
bezdáni földművest gazdasági szabotázs vádjával, kényszermunkával és pénzbüntetéssel 
járó szabadságvesztésre ítélt. Mivel az elért eredmények nem voltak kielégítőek, 1949-ben 
fokozódott a termelő-parasztszövetkezetbe való terelés politikája. Akkor a népbíróság 
40 földművest kényszermunkával és vagyonelkobzással járó szabadságvesztésre ítélt. 
A nagy fizikai és lelki nyomásgyakorlás miatt 1950. február 5-én egyszerre 26 földműves 
teljes vagyonát „önként" felajánlotta az államnak, amit az el is fogadott.

Az iparos lakosság csak különböző szövetkezetekben dolgozhatott tovább. Aki 
hosszabb ideig halogatta a szövetkezetbe való belépését, a népbíróság vagyonelkobzással 
járó börtönbüntetéssel sújtotta.

Ez az áldatlan állapot 1953-ig tartott. Országos viszonylatban súlyos 
következménye volt a mezőgazdaságot sújtó erőszakos szövetkezetesítésnek és 
beszolgáltatási kötelezettségeknek. A várttal ellentétben csökkent a termelékenység. 
Az államvezetés a gazdasági politika változtatására kényszerült. A termelő-paraszt- 
szövetkezetek a gyakorlatban felbomlottak, miután azok a tagok, akik a közösből ki 
kívántak lépni, minden következmény nélkül megtehették. Megszűnt a kötelező beszol
gáltatás. Az állam a gyárak, üzemek vezetését részben átengedte a munkástanácsoknak. 
Az 1950-es évek közepén múlóban volt egy nehéz évtized. A bezdáni emberek 1956 
őszén a magyarországi eseményekben a pozitív irányú politikai és gazdasági változások 
felgyorsulását látták.

Bezdánban az értelmiségiek többsége nyilvánosan az államvezetés politikáját 
támogatta. Mindössze csak néhány aktív társadalmi tevékenységet folytató értelmiségi 
merte szóban jelét adni polgári demokratikus gondolkodásának. Kis számuk ellenére is, 
részben befolyásolni tudták a lakosság viszonyulását a magyarországi eseményekhez.

A polgári demokrácia mellett elkötelezett személyek közül az első helyen Kecskés 
Maconkai Ferencet (Zenta, 1921-2001), a bezdáni római katolikus egyházközség 
káplánját kell megemlítenünk. 1951. augusztus 26-án foglalta el szolgálati helyét, de már 
a következő évben igencsak meggyűlt a baja mind a sajtóval, mind a néphatósággal. A 
káplán tevékenységével főleg a Magyar Szó napilap és az Ifjúság Szava hetilap foglalkozott. 
Elmarasztaló cikkek mellett, karikatúrák is jelentek meg róla. A néphatóság többször 
figyelmeztette, hogy ne politizáljon a vallási tevékenység örve alatt; törődjön hivatásával, 
a vallással és templomával, ne pedig az ifjúság nevelésével. A káplán világi 
tevékenységéről és az ellene folytatott sajtóhadjáratról már többen (F. Cirkl Zsuzsa, Fuderer 
László, dr. Balla Ferenc, dr. Balla István) is írtak.

Egykori iskolatársa Olajos Mihály 1952-ben, a palicsi Magyar Ünnepi Játékokon 
mondott beszédében azt fejtegette, hogy az ellenség most az egyházban van, 
példának a Bezdánban szolgálatot teljesítő Kecskés Maconkai Ferenc káplánt 
nevezte meg.



Kecskés Maconkai Ferenc bezdáni plébános az 1960-as években

A bezdáni pártbizottság 1952. február 8-án jelentést készített a járási 
pártbizottságnak az ifjúsági szervezetben uralkodó politikai helyzetről. A dokumentumban 
szó esik Kecskés Maconkai Ferenc káplánról is. E részt röviden így foglalhatnánk össze. 
A helységben mintegy 45 gyerek jár templomba. Többségük leány. A káplán 
társaságában 4-5 fiatal figyelhető meg. Egyébként a káplán alakított két futballcsapatot: 
egyet a diákok, egyet pedig a munkás fiatalok köréből. A labdarúgást kedvelő fiatalok 
száma 30 körül mozog. Megtörténik, hogy a tanulók elmennek az iskolai órákról, hogy 
részt vehessenek az edzéseken vagy, hogy ministrálhassanak. Esténként a gyerekek a 
plébánián gyülekeznek, ahol a rádióban zene- és énekszámokat hallgatnak, sakkoznak, 
dominóznak, kártyáznak, pingpongoznak, gombfociznak és a káplántól könyvet 
kölcsönöznek. A káplán a kisebb gyerekeknek különböző játékszereket szerzett be és 
cukorkákat osztogat nekik. Minden nap van körülötte legalább 20 pionírfiú és -leány. 
Fényképezkedni is szokott velük, hogy legyen emlékük egymásról. A káplán körül 
csoportosuló gyerekekre nagy hatással vannak szüleik, akik a megszállók támogatói voltak.

Amikor 1956/1957 telén a Bácskai Nagy-csatorna (Ferenc-csatorna) a községháza 
előtti öbölszerű kiszélesedése befagyott, a bezdáni nyolcosztályos általános iskola tanulói 
azon jégkorongpályát alakítottak ki. Legtöbbjük a 7. osztályból került ki, de voltak közöttük
8. és 6. osztályosok is. A jégpálya építését és jégkorongcsapatok mérkőzéseit Kecskés 
Maconkai Ferenc szervezte meg. A pályával kapcsolatos gyakorlati teendőket Braun 
József rangidős tanuló végezte. Az ő feladata volt például azon eszközök beszerzése a 
hajógyárból, amelyekkel megtisztíthatták a pályát a hótól. Ebben a munkában 15-20 
tanuló (Skerlecz Imre, Kalinka Mihály, Stulich Sándor, Tábori László, Horváth Gyula) és 
néhány idősebb fiatal (Bautz Endre, Bautz Ferenc) vett részt. Rendszerint a civil ruhába



öltözött káplán is tisztította a pályát és ütötte a korongot. Az egymás ellen küzdő 
két jégkorongcsapatot úgy állították össze, hogy azokban az idősebb tanulók mellett, 
fiatalabbak is szerepeljenek. Akinek nem volt korcsolyája, az úgynevezett gódzsát 
készített magának. (Két talpnagyságú vastagabb deszkára két, egymással párhuzamos, 
vastagabb drótszállat erősített.) Amikor nem jégkorongoztak a pályán, a huszonéves 
felnőttek (Kedves Katalin, Tallósy Julianna) is korcsolyáztak rajta.

Amint látjuk, Kecskés Maconkai Ferenc a legkülönbözőbb módon igyekezett 
maga köré gyűjteni a fiatalságot. Hatéves bezdáni káplánkodása alatt feladatának 
tartotta, hogy főleg az általános iskolai és középiskolás tanulókban ápolja a 
keresztény értékeket és erősítse a magyarságtudatot. Az ország életében ez volt 
az az időszak, amikor bevezették a szocialista önigazgatási rendszert, de a 
Jugoszláv Kommunista Szövetség uralma töretlen maradt. Lelkészi teendőit 1957. 
július 21-ig végezte Bezdánban.

Ezek után arról szólunk, hogy több bezdáni fiatal, főiskolai hallgató 1956-57-ben, 
hogyan ismerkedett meg a magyar demokrácia hagyományait képviselő, külföldön és 
Magyarországon élő írók alkotásaival.

A bezdáni Balla István (1937-) az 1955-56-os tanévben a zombori magyar 
tannyelvű gimnázium nyolcadik osztályos tanulója volt. Földműves családból származott. 
Apja 1945 előtt 42 katasztrális hold földön gazdálkodott. A népbíróság 1947-ben a 
gazdasági szabotázs vádjával apját, anyját és nagyapját kényszermunkára ítélte. 1949-ben 
hasonló váddal konfiskálta szülei vagyonát. Anyjával, nagyanyjával és két testvérével 
az utcára került azzal, hogy a házból magukkal vihettek 4 ágyat ágyneművel, 2 
ruhaszekrényt, 2 asztalt, 5 széket, 1-1 konyhakredencet és -polcot, valamint 5 személy 
részére evőeszközt, konyhaedényt és 4 hónapra való élelemet.

Balla István 1955 végén részt vett a gimnázium ifjúsági szervezete által, az egyik 
tanteremben rendezett irodalmi esten. Az előadó a Zomborban élő Herceg János író 
volt. Az író akkor az Újvidéken megjelenő Híd című irodalmi, művészeti és társadalmi 
folyóirat felelős szerkesztői tisztét töltötte be. Előadásában többek között arról beszélt, 
hogy a magyarlakta falvak népe nemcsak dalol, táncol és mesél. Kifejtette, hogy ezer 
és ezer dolgában találhatjuk meg a magyar nemzeti sajátosságokat, szokásokat, 
babonás hiedelmeket, a születés, az élet és a halál különféle kísérőjelenségeit; ezek a 
sajátosságok elmosódnak idővel, ha nem jegyezzük fel őket, nincs mire építenünk azt 
a magyar és népi kultúrát, amelynek a helyhez kötöttség adja meg az alapját. Hiányolta 
az olyan elbeszélést, regényt a vajdasági magyar irodalomban, amelyekben a bácskai 
vagy bánáti paraszt a maga eredetiségében, sajátosságában kapott alakot. Az író 
mondanivalóját azzal a kérdéssel zárta, hogy csakügyan vajdasági folyóirat-e a Híd 
céljánál és tartalmánál fogva vagy csupán azért, mert itt jelenik meg? Az előadás után 
Herceg János elbeszélgetett a tanulók egy kisebb csoportjával. Balla Istvántól például 
megkérdezte, hogy olvassa-e valamelyik külföldi magyar irodalmi folyóiratot, például 
az emigrációban élő magyar írók lapját, a müncheni Látóhatárt? A megszólított azt 
válaszolta, hogy külföldi magyar folyóirat még nem került a kezébe. Az író szavai a 
vajdasági magyar irodalomról és magyar demokrácia hagyományairól, mélyen 
emlékezetébe vésődtek.



Balla István, az újvidéki Tanárképző Főiskola hallgatója 1956-ban

Herceg János a Híd 1956. februári számában a Naplójegyzetek című program
cikkében összehasonlította a magyarországi (az írók Szövetsége által kiadott) Csillag, 
a romániai Igaz Szó és a Münchenben megjelenő Látóhatár című irodalmi és politikai 
folyóiratok irányzatosságát. Ezzel kapcsolatban a következő megállapítást tette: „(... 
) Talán mégis a Látóhatár irányzatossága a legérthetőbb és elfogadhatóbb. Még akkor 
is, ha az otthoni viszonyok erőszakolt tagadása nem bír mindig a tárgyilagosság erejével, 
a nyugati demokráciák forszírozott dicséretének szándéka pedig olykor megrendeltnek 
tűnik. Hazátlanná vált magyar írók szólnak hasábjain s a honvágy fájdalma sok 
mindent másként láttat. Fenyő Miksa, Cs. Szabó László, Horváth Béla, Szabó Zoltán 
és mások írásai mégis közelebb vannak a magyar demokrácia hagyományaihoz, s a 
magyar írás őszintén ható erejéhez, mint az előbbi két folyóirat közleményei. (...)"

Herceg Jánosnak a nyugati demokráciáról mondott véleménye heves nemtetszést 
váltott ki a vajdasági magyar sajtóban. „(...) Nyilvánvaló hát, hogy nem erről [a szocialista 
demokráciáról - a szerzők megjegyzése] van szó, hanem egy másik, úgynevezett 
demokráciáról, amely például lehetővé teszi, hogy a müncheni Látóhatár a legtarkább 
gárdát tömörítse maga köré az emigrált és a régi időket visszasíró magyar toliforgatók 
és tollal hadakozók sorából, kezdve a nyárspolgároktól egészen a fasizmussal 
kacérkodókig, sőt már nem is kacérkodókig. (...)" - írja Kolozsi Tibor az Azok a „magyar 
szellemi égtájak" című írásában, amelyet a szabadkai 7 Nap hetilap közölt. Az írót a 
Híd folyóirat szerkesztőbizottságának több tagja is bírálta. [Bori Imre leveléből: „(...) a 
famózus naplójegyzetek igazán elkedvetlenítettek. (...)". Major Nándor leveléből: „(...) 
soha még nálunk elvi jelentőségű írás {Naplójegyzetek - a szerzők megjegyzése), (...) 
ilyen csupa ellentmondásos, zűrzavaros kispolgári életszemléletet nem tükrözött. (...)]"



Herceg János másfél év után, 1957 áprilisában lemondott felelős szerkesztői 
tisztjéről.

A kedvezőtlen továbbtanulási anyagi feltételek ellenére, Balla István bátyja 1956 
őszén diplomázott a belgrádi tudományegyetem orvosi karán, míg maga megkezdte 
tanulmányait az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar-német szakán.

A főiskolán már az első napokban kellemes meglepetés érte. Sátai Pál 
hallgatótársa megmutatta neki a Látóhatár című folyóirat legújabb számát. Miután 
belelapozott, úgy határozott, hogy ő is megrendeli a folyóiratot. A szerkesztőségnek írt 
levelét csak egy-két hét múlva postázta, mivel időközben az egyik hallgatótársától, arról 
értesült, hogy bátyját 1955 őszén egy külföldi folyóirat megrendelése miatt másfél havi 
elzárásra ítélték. Október közepén megérkezett címére a folyóirat legújabb száma, 
néhány korábban megjelent számmal együtt. Miután főiskolai barátaival, Gál Lajossal, 
Szabados Lászlóval, Bilmájer Károllyal stb. elolvasták a folyóiratpéldányokat, mindjárt 
továbbították őket azoknak a hallgatótársaknak, akikről biztosan tudták, hogy nem 
rokonszenveznek a Magyar Dolgozók Pártjának rezsimjével. Balla Istvánnak 
köszönhetően egy hét múlva már néhány fiatal és értelmiségi Bezdánban is olvashatta 
a folyóiratot. A fiatalok közül például Kanizsai Mihály, Ódri András, Juhász Sándor, 
Jankovits József stb.

A főiskolán a magyar irodalmat B. Szabó György (Nagybecskerek, 1920 -  
Muraszombat, 1963), ismert vajdasági irodalomtörténész, képzőművész és kritikus 
adta elő. Az október végi napokban, az óraközi szünetekben, a magyar nyelven 
előadó tanárok közül csak ő beszélgetett el hallgatóival, az október 23-án 
Budapesten kezdődő népfelkelésről.
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Bezdán lakossága az 1956. október 23-án kirobbant magyarországi forradalom 
eseményeiről főleg a Szabad Európa Rádió és a Szabad Kossuth Rádió adásaiból, 
valamint a Magyar Szó napilap tudósításaiból értesült. Az embereket meglepte az 
emberfeletti hősiesség és elszántság, amely magával ragadta a budapesti fiatalokat, az 
értelmiségieket, a párttagok tízezreit és a munkások tömegeit. A fiatalabb korosztály mély 
együttérzéssel s egyben ámulattal hallgatta az anyaországában történtekről szóló híreket.

A forradalom napjaiban a Bezdánból elszármazott, Budapesten élő Zimándi Pius, 
polgári nevén Zillich István (1909-1973) magyar-latin szakos tanár szorgalmasan írta 
naplóját. Budapest közhangulatát és az ott zajló politikai eseményeket ebben úgy írja 
le, ahogyan azt maga is tapasztalta és látta. Október 23-áról elmondja, hogy a felvonuló 
egyetemi diákokkal és tanárokkal a Petőfi-szobor közelébe sodródik. Az emlékműnél 
Sinkovits Imre színművész elszavalja a Nemzeti dalt, egy diák felolvassa a diákság 
12 pontos követelését. Ezután a diákok, a hozzájuk csatlakozó munkásokkal és 
értelmiségiekkel a Bem-szobornál gyülekeznek, a lengyelek melletti szimpátiatün
tetésre. Veres Péter felolvassa az írók kiáltványát, Bessenyei Ferenc elszavalja a Szóza
tot. A napló írója ott lát először lyukas nemzetiszínű zászlót a tüntetők kezében. A 
beszédeket követően a több tízezres tömeg elindul a Kossuth tér felé jelszavakat



(Munkás-paraszt gyerekek -  Együtt megyünk veletek!; Nemzeti zászló -  Kossuth címer!; 
Rákosiból elegünk -  A Nagy Imre kell nekünk!; Vesz-szen Ge-rő! stb.) skandálva, és azt 
követelve, hogy a korábban a hatalomból eltávolított Nagy Imre beszéljen a Parlamentnél. 
A Parlament előtti tér és a környező utcák megtelnek emberekkel. Míg a tömeg Nagy 
Imre beszédére vár, Erdei Ferenc miniszterelnök-helyettes próbál beszédet intézni a 
tüntetőkhöz, de a tömeg füttyszóval és kiabálással félbeszakítja. Közben osztogatni 
kezdik a Szabad Ifjúság c. újságot. Már sötétedik, de hangszórót még mindig nem 
szerelik fel. A tömegben elterjed az a hír, hogy a tüntetők ledöntötték a Sztálin-szobrot. 
A napló írója akkor elhagyja a Parlament előtti teret, s hazafelé indul.

Részlet a Budapesten megjelenő Irodalmi Újság c. hetilap 1956. november 
2-i számának első oldalából. A kép e lapszám második [londoni] kiadásáról

készült)

Már a forradalom első napjai izgalomba hozták, nemcsak az egyetemista, hanem 
a földműves és iparos ifjúságot is Bezdánban. Szabadidejükben magánházakban 
csoportosan hallgatták a rádióhíradásokat. Esténként Kecskés Maconkai Ferenc káplán 
tágas nappali szobájában, a rádiókészülék mellett 10-15 fiatal is ült. A káplán igyekezett 
megmagyarázni nekik a gyorsan pergő magyarországi, politikai eseményeket, és óva 
intette őket minden meggondolatlan cselekedet elkövetésétől. A plébániába bejáró és 
a káplánnal szorosabb kapcsolatot nem tartó fiatalok különbözőképpen reagáltak a 
forradalmi eseményekre. Több 19-20 éves fiatal a tenni akarás vágyától vezérelve 
szervezkedni kezdett. Közülük néhányan úgy döntöttek: átmennek Magyarországra, 
hogy valamilyen módon segítsék a felkelők harcát.



Csapó Sándor (Bezdán, 1938-) elmondása szerint 1956. október végén, vagy 
november elején besötétedéskor, a Szövetkezeti Otthonban működő mozi bejárata előtt 
fiatalok csoportosultak. Ő is közöttük volt. Fiatal életkora ellenére akkor már néhányszor 
játszott Bezdáni Sport Egylet (BSE) labdarúgócsapatában. Odament hozzá Vukovics 
Sándor (1938-) és megkérdezte: Akarsz velünk jönni? Hová mentek? -  kérdezte Csapó. 
Átmegyünk Magyarországra -  válaszolta Vukovics. Csapó elutasította az ajánlatot. 
Később megtudta, hogy Vukovics és Horváth (Gombár) János (193[4?>) azon az éjjelen 
a zöldhatáron Béreg környékén átszökött Magyarországra.

A Csoknya János (1936-), Kontra Sándor (1936-) és Ivica Stankovic (1938-) 
alkotta csoport november közepén hagyta el az országot. A Mohácsi sziget térségében 
mentek át a zöldhatáron. Megemlítjük, hogy Ivica Stankovic édesanyja magyar 
nemzetiségű volt.

Abban az időszakban Pőcz Józsefnek (1936-) nem sikerült átszöknie a jugoszláv- 
magyar államhatáron. A jugoszláv határőrség elfogta és visszatoloncolta.

A ma Kanadában élő Csoknya János nemrég elmesélte a szerzőknek, hogy 
hogyan alakult az élete, miután 1956-ban illegálisan átment Magyarországra.

-  Szinte átsétáltunk a jugoszláv-magyar országhatáron -  mondta. Nem járőröztek 
sem a jugoszláv, sem a magyar határőrök. Az volt az elgondolásunk, hogy elmegyünk 
Nyugat-Magyarországra. A további terveinkről, a körülményektől függően ott szándékoztunk 
dönteni. Az első két napunk időjárása nagyon kedvezőtlen volt számunkra. Esett hó és 
hideg szélt fújt. A Duna-parton elkötöttünk egy halászcsónakot és azzal átkeltünk a 
folyón. Az utóbbi nem ment könnyen. Mivel nem találtunk csónakevezőt, cirokseprőkkel 
kellett eveznünk. A folyó jobb partján fekvő Mohácson kötöttünk ki. A Magyarbóly nevű 
faluban eladtam karórámat, hogy legyen forint-költőpénzem. Barcsig gyalog mentünk. 
Innen Körmendre vonattal utaztunk. E város környékén találkoztunk egy budapesti és 
főváros környéki fiatalokból álló, kisebb csoporttal. Amikor szóba elegyedtem velük, 
szavaikból arra következtettem, hogy néhányan közülük a fővárosban fegyveres akciókban 
vettek részt. Elmondták nekünk, hogy az országba bevonuló szovjet csapatok vérbe 
fojtották a forradalmat, és az abban fegyverrel résztvevő fiatalok - félve az új magyar 
rezsim megtorlásától - Ausztriába vagy esetleg Jugoszláviába menekülnek. A 
magyarországi fiatalok tájékozottabbak voltak nálunk az országban uralkodó politikai 
helyzetről. Nekünk, bezdániaknak döntenünk kellett, hogy mi tévők legyünk. Maradunk-e 
az országban, vagy csatlakozunk-e a magyarországi fiatalokhoz, akik Ausztriába 
szándékoztak menni. A politikai helyzet miatt az utóbbit találtuk célszerűbbnek. 
Kerestünk egy olyan személyt, aki hajlandó volt bennünket átvezetni a magyar-osztrák 
országhatáron. Csoportunk éjjel indult el a határ felé. Másfél órai gyaloglás 
után útvezetőnk azt mondta, hogy osztrák földön vagyunk. Kifizettük neki azt 
a forintösszeget, amelyben megállapodtunk indulás előtt. Ezután az útvezető visszafordult. 
Egy-két kilométert boldogan gyalogoltunk, amikor váratlanul három fegyveres, szovjet 
katona feltartóztatott bennünket. Az útvezető vagy becsapott bennünket, vagy 
eltévesztettük az útirányt a sötétben. A katonákkal nem tudtunk szót érteni. Átadtak 
bennünket a körmendi magyar rendőrségnek. Miután a rendőrök valamennyiünket 
kihallgattak, szabadon távozhattunk. Ekkor a magyarországi fiatalok azt tanácsolták, 
hogy mindnyájan menjünk át Jugoszláviába, mert onnan is eljuthatunk valamelyik



nyugati országba. Mi, bezdániak egy kicsit vonakodtunk ettől. Mi lesz, ha valaki felismer 
bennünket? Végül engedtünk a magyarországiak rábeszélésére. Nagykanizsa 
térségében léptük át a zöldhatárt. Négy napig tartózkodtunk Magyarország területén. 
A magyarországi menekültek számára, a horvátországi Gerovoban felállított menekült- 
táborba kerültünk. A bezdániak magyarországi menekülteknek adták ki magukat. Én 
letelepedési engedélyt kérhettem három országba: az Egyesült Államokba, Kanadába 
és Svédországba. A kanadai illetékes szervek által felkínált letelepedési engedélyt 
fogadtam el. Kitanultam az autószerelői szakmát. New Yorkban 7, Torontóban 21 évig 
dolgoztam. Ezután nyugdíjba vonultam. A kanadai Saulnierville-ben lakom. 1980-ban 
látogattam először haza, Bezdánba - fejezte be történetét Csoknya János.

Nincs információnk arról, hogy a Magyarországra távozó bezdániak részt vettek-e 
valamilyen forradalmi cselekményben.

Amikor a Nagy Imre-kormány úgy döntött, hogy kilép a Varsói Szövetségből és 
bevezeti a többpártrendszert, a jugoszláv vezetés megvonta a támogatást az október 
végén létrejött koalíciós kormánytól. Ugyanis attól tartott, hogy a magyarországi politikai 
változások átterjedhetnek Jugoszláviába is, de nem kívánta a javuló jugoszláv-szovjet 
viszony elmérgesítését sem.

Miután a nyugati nagyhatalmak biztosították a Szovjetuniót arról, hogy nem 
nyújtanak a magyar kormánynak katonai segítséget, 1956. november 4-én a szovjet 
csapatok megszállták Magyarországot. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt 
ország több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott.
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Kecskés Maconaki Ferenc káplán bezdáni tartózkodása idején az ifjúság nevelését 
azért is fontosnak tartotta, mert tudta, hogy a fiatalok által a felnőtt híveket nemcsak 
megtarthatja az egyház kebelében, hanem gyarapíthatja is számukat. Az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc leverése után, a káplán nevelési munkájának eredménye 
szépen megnyilvánult. A római katolikus egyház hitvallására és a magyarság 
összefogásának szükségességére nevelt lakosság többsége önzetlenül segítséget nyújtott 
a hontalanokká vált nemzettársainak, ruházatban, lábbeliben, élelemben, szállásadásban, 
sőt még munkahelyszerzésben is, függetlenül attól, hogy azok rokonok, barátok vagy 
ismeretlenek voltak.

Az első magyarországi menekültek november hónapban érkeztek Bezdánba. Az 
első hullámot, az egykori bezdáni lakosok alkották, akik Mohácsról, Bajáról, Budapestről 
jöttek, tulajdonképpen bezdáni rokonaikhoz. A határőrök nem tartóztatták fel őket. Az 
országhatár melletti Béreg és Bezdán közötti 10 kilométernyi távolságot, kövesúton, 
gyalog tették meg. Többségük fiatal férfi volt. Általában hátizsákba csomagolták az 
élelemet és legszükségesebb holmijukat. Voltak, akik koffert is hoztak kezükben. Némelyek 
kerékpáron keltek át az országhatáron. A menekültek féltek, mert a bizonytalanságba 
jöttek. Egyesek azért menekültek, mert tartottak a megtorlástól. A legtöbb menekült 
azért hagyta el az országot, mert reménytelennek tartotta egzisztenciális helyzetét. Volt 
olyan menekült is, aki néhány órát időzött bezdáni rokonánál, barátjánál, majd folytatta 
útját Zombor felé. Akik még gondolkodtak azon, hogy merre menjenek vagy, hogy



egyáltalán tovább menjenek-e, néhány napig a faluban tartózkodtak (például a Zomborl 
úti Csordás Mátyás pékmester Is adott ideiglenes szállást néhány menekültnek). A 
menekültek között olyan fiatal gyerekek is voltak, akik szüleik tudta nélkül vágtak neki 
az ismeretlen útnak. Nem egy ilyen szülő azért jött Bezdánba, hogy megkeresse 
és visszavigye gyerekét Magyarországra. Ha a szülőnek volt bezdáni rokona, barátja, 
akkor megkérte azt, hogy segítsen neki gyereke megkeresésében. A bezdáni Tallósy 
József (Bezdán, 1926-) műszövőmester is elvállalt egy ilyen feladatot. A menekülő 
gyereket sikerült megtalálnia Dél-Bánátban.

Voltak olyan menekültek is, akik nem szárazföldi zöldhatáron érkeztek Bezdánba. 
Tomasits Márta (Bezdán, 1936-) 1956-ban a szülői házban lakott, a Gólya utca lb  sz. 
alatt. Az első világháború után, az új határvonal meghúzásával családja kettős birtokos 
lett, földbirtokuk egy része magyarországi területen maradt. 1956. december 22-én 
este 8 óra körül váratlanul betoppant házukba Horváth László (Baja, 1925-), édesanyja 
unokatestvérének férje, aki tornatanár volt Baján. Vele jött egy Laci nevű barátja. A 
jövevények fáztak, ruhájuk vizes volt. A beszélgetés során Márta megtudta, hogy a 
bajai férfiak a Dunán, kajakkal menekültek Bezdánba, éspedig azért, mert otthon valaki 
megsúgta nekik, hogy a forradalomban való részvétel vádjával, felelősségre fogják őket 
vonni. A Lacinak nevezett férfi civil ruhába öltözött magyar katonatiszt volt. Márta 
édesapja, attól tartva, hogy egy nap mint kettős birtokosnak, kellemetlenségei lehetnek 
a Magyarországról menekülő jövevények miatt, azt ajánlotta a két férfinak: legjobb 
volna, ha azonnal jelentkeznének a helyi rendőrállomáson. A jövevények ezt meg is tették. 
Másnap már elhagyták Bezdánt. Horváth László Baján hagyta feleségét és három 
gyermekét, akiknek később engedélyezték a külföldre távozást. A család Franciaország 
történelmi tartományában Gascogne-ban telepedett le. Horváth László volt katonatiszt 
barátja a francia Riviérán Cannes-ban vendéglátóipari vállalkozásba kezdett.

1957 első hónapjaiban több menekült érkezett Bezdánba, mint az előző év 
novemberében és decemberében. Amikor januárban a szovjet és a magyar katonaság 
lezárta az osztrák-magyar országhatárt, a menekülés csak a jugoszláv-magyar 
országhatáron át volt lehetséges. Maros János (Bezdán, 1927-) akkor a bezdáni 
mezőgazdasági szövetkezet (zemljoradnicka zadruga) titkári teendőit látta el. Az igazgatói 
tisztséget Burján Sándor (Bezdán, 1921-1977) töltötte be. Az 1957-es tavasz végéig 
50-60 menekült kapott ideiglenes elszállásolást a Puszta u. és a Zombori út sarkán épült 
Szövetkezeti Otthon épületében. A helyi népbizottság felső utasításra gondoskodott a 
menekültekről. Ezek fogadását, elszállásolását és élelmezését a Szövetkezeti Otthon 
helységeiben, Maros János szervezte meg. A menekültek kaptak takarókat és teljes 
ellátásban részesültek. Az épületben, de a faluban is, szabadon járhattak-kelhettek. 
Rendőri ügyelet nem volt. Az élelmezésüket a szövetkezet biztosította. Egy-két napi 
ott-tartózkodásuk után, tehergépkocsival Zomborba szállították őket, ahol menekült
befogadóközpont működött. Vajdaságban 17 befogadóközpontról tudunk. Ezekben 
a menekültek szabadon dönthettek, hogy tovább mennek-e más országba, vagy 
visszatérnek-e Magyarországra, esetleg Jugoszláviában telepednek le. Egy mezőgazdász 
képzettségű, menekült férfi munkát kapott a bezdáni mezőgazdasági szövetkezetben. 
Családjával mintegy öt hónapig tartózkodott a faluban. A család Kanadába vándorolt 
ki. Nem tudunk róla, hogy a jugoszláv belügyi szervek, vagy az UDBA munkatársai 
Bezdánban elbeszélgettek volna a menekültekkel, vagy több kérdésből álló kérdőívet 
töltettek volna ki velük.



Miután a szovjet csapatok megszállták Magyarországot a jugoszláv-magyar 
országhatár déli szakasza Karapancsa (Duna melletti erdős terület) és Béreg térségében 
hosszú hónapokig átjárható volt. A határőrök az egyik oldalon sem járőröztek, a 
zöldhatáron senkit sem tartóztattak fel. Erről szól az alábbi két történet.

1956-57 téli napjaiban időnként vastag jégréteg borította a Bácskai 
Nagy-csatornába torkolló baja-bezdáni tápcsatornát. Kecskés Maconkai Ferenc káplán 
fiataljai ezen a csatornán igencsak szerettek szórakozni, mert tükörsima jegén gyorsan 
korcsolyázhattak. Bár néha megtörtént, hogy a jég beszakadt alattuk, ez nem riasztotta 
el őket attól, hogy a jugoszláv-magyar országhatár irányába, több kilométer távolságra 
ne távolodjanak el a falutól. Egy alkalommal eljutottak egy addig számukra ismeretlen 
szivattyútelepig. Annak gépészétől megtudták, hogy a hercegszántói telepnél vannak, 
ami már magyar területen van. A tápcsatorna hosszú, kitűnő korcsolyapályája vonzotta 
a fiatalokat. Egy alkalommal, amikor az országhatáron túli területen korcsolyáztak, 
Skerlecz Imre alatt beszakadt a jég. A társaknak sikerült őt kihúzniuk a jéghideg vízből. 
A csatorna parton tüzet raktak, hogy valamennyire megszáríthassák barátjuk vizes 
ruháit. Míg tartott a ruhaszárítás, a szerencsétlenül járt fiú azokban a ruhadarabokban 
volt, amelyeket társai vetettek le magukról. A korcsolyázó csoport ezúttal sem találkozott 
határőrökkel.

A BSE labdarúgócsapata az 1956-57-es és az 1957-58-as évadban az észak
bácskai ligában versenyzett. Ellenfelei cservenkai, topolyai, zentai, szabadkai 
futballcsapatok voltak. A bezdáni labdarúgók jó vacsoráért szívesen játszottak barátságos 
mérkőzést a környező falvak csapataival. Történetünk az egyik ilyen, Béregen rendezett 
mérkőzéshez kapcsolódik. A település északi határát akkor a jugoszláv-magyar 
országhatár képezte. A szerzők a történetet Schumaher Péter, az akkori évek egyik 
leggólerősebb bezdáni csatárjátékosának elmondása szerint jegyezték le.

A bezdáni és a béregi labdarúgók barátságos találkozójára 1957 tavaszán került 
sor. A bezdániak az első csapatukkal szerepeltek. Csapattag volt többek között Szloboda 
István, Vida Ferenc, Vukovics Lukács, Bilmájer Károly, Vince László, Mayer János és 
Schumaher Péter. Magánszemélyautóval utaztak. A mérkőzést fölényesen megnyerték. 
Amikor hazafelé indultak, már eléggé besötétedett. Lehúzott ablakok mellett nótáztak. 
Nagyon jó hangulatban voltak. Amikor az autóoszlop Béreg főutcájának végére ért, 
rátért az ahhoz merőlegesen kapcsolódó, Bezdánt Bajával összekötő kövesútra. Miután 
megtettek 2-3 kilométert egy olyan településre értek, amelynek utcái ismeretlenek 
voltak számukra. Kiszálltak az autókból, hogy tájékozódjanak a sötétben. Valaki közülük 
megjegyezte: „Emberek, itt a templomnak két tornya van!" Ekkor világossá vált előttük, 
hogy nem a Béreghez legközelebb fekvő, jugoszláviai településen, Küllődön, hanem a 
magyarországi Hercegszántón vannak. Eltévedésük oka pedig az volt, hogy amikor 
rátértek a kövesútra nem jobbra, Béreg-Küllőd-Bezdán felé, hanem balra, 
Magyarország felé fordultak el. (Hercegszántón nincs kéttornyú, hanem van két, közel 
egymás mellett épült egytornyú templom - a szerzők megjegyzése) Az autó-menetoszlop 
azonnal elindult Jugoszlávia felé. A futballistákat Hercegszántón senki sem állította 
le. Az országhatár átlépésükkor nem láttak határőröket.

Jugoszlávia 1958 elejéig fogadott menekülteket Magyarországról.



1945-től a jugoszláv-magyar országhatár őrzésének szigorúsága általában a két 
ország politikai viszonyától függött. Abban az évben három bezdáni illetőségű személy 
tűnt el a határon, amikor azt illegálisan akarták átlépni. Név szerint: Mészáros Ferenc 
szabósegéd, Filipovics István (a púpos órás tizennyolc éves fia) és Lebedáné Mészáros 
Anna. Beslity János (Bezdán, 1901-?) Napkeleti utca 84. szám alatti lakos 1946. április 
27-én megkísérelte illegálisan elhagyni az országot. Mivel két év elteltével sem érkezett 
semmi hír felőle, családja 1949-ben bíróságilag holttá nyilváníttatta. Sírhelye a mai napig 
s ismeretlen. 1946-ban a zombori kerületi népbíróság Mészáros Jánost (1909-?) illegális 
határátlépési kísérlet miatt 4 évi kényszermunkára ítélte. A népbíróság 1947-ben 
hasonló bűncselekményért tíz bezdáni személyt sújtott 6-tól 12 hónapig terjedő 
börtönbüntetéssel. A következő években a népbíróság nem ítélkezett az országhatár 
Karapancsa-Béreg térségében húzódó szakaszán elkövetett illegális határátlépési 
bűncselekmény ügyében.
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A müncheni Látóhatár c. irodalmi és politikai folyóirat 1956. november
decemberi számának fedőlapja

Balla István kis baráti köre Újvidéken és Bezdánban 1957 végéig figyelemmel kísérte a 
magyarországi politikai eseményeket. Ehhez nemcsak a Magyar Szó és a jugoszláv napilapok
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tudósításai szolgáltak. A fiatalok nagy érdeklődéssel olvasták a Látóhatár 1956. évi novem
ber-decemberi, úgynevezett forradalmi számát. Szerencsére ebből a szerkesztőség öt 
példányt küldött. Az érdeklődők kézről-kézre adták a folyóiratot, amely többek között Ilyés 
Gyula Egy mondat a zsarnokságról és Kassák Lajos A diktátor című versét, valamint Németh 
László Emelkedett nemzet és Tamási Áron Magyar Fohász című írását tartalmazta. A folyóirat 
felelős szerkesztője Vámos Imre volt.
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Vámos Imre, a Látóhatár folyóirat szerkesztőjének 1957. január 27-i 
keltezésű levele Balla Istvánnak

A Magyarországról külföldre távozott írók irodalmi és politikai tevékenységéről, 
valamint a Magyarországon letartóztatott, ellenforradaimároknak nevezett 
szabadságharcosok, politikusok, írók és újságírók bírósági pereiről és ítéleteiről



állandóan tájékoztatott a nyugati országokban élő magyar írók, havonta kétszer 
megjelenő lapja, az Irodalmi Újság. A Balla István által megrendelt lap a politika iránt 
érdeklődő bezdáni fiatalok és néhány felnőtt értelmiségi kezébe is eljutott. Az 1957. 
május 15-i számát Londonban adták ki. A szerkesztőbizottság tagja volt többek 
között Faludy György (felelős szerkesztő), Cs. Szabó László, Kovács Imre, Szabó 
Zoltán és Vámos Imre. (A budapesti Irodalmi Újság című hetilap utolsó száma 1956 
novemberében jelent meg.)

Fejtő Ferenc újságíró, politológus, az AFP francia hírügynökség főszerkesztő
helyettese 1957. június végén, hírügynöksége megbízásából Belgrádba utazott a jugos
zláv munkástanácsok első kongresszusára. Néhány észrevételéről beszámolt a Belgrádi 
levél c. írásában, amely az Irodalmi Újság 1957. augusztus 1-jei számában jelent meg. 
Idézünk a cikkből: „(...) Sok íróval találkoztam: kétségtelen, hogy az irodalmi életet 
nagy szabadság jellemzi, legalábbis, ami a formákat illeti. A szocialista realizmus itt már 
régóta nem kötelező. (...) Az irodalomban a szürrealizmusnak és a festészetben az 
absztraktoknak nagy a divatjuk. Csak éppen a tartalom körül akad baj, panaszolják az 
írók. Vannak témák, mégpedig igen lényeges témák, a jugoszláv társadalom valódi 
állapotát, a nép hangulatát, az ifjúság lelki krízisét érintő tárgyak, amelyekről senki sem 
beszél. Pedig nem tilos beszélni róluk s talán baja se történnék annak ki felvetné őket, 
de... De itt a Gyilász ügy...(...) A magyar eseményeknek is ott (Ljubljanában - a szerzők 
megjegyzése), meg Zágrábban, sokkal mélyebb visszhangjuk volt, mint Szerbiában vagy 
akár - érdekes módon - a Vajdaságban."

A szerzők úgy tudják, hogy a népbíróság nem ítélt el bezdáni illetőségű személyt 
az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal kapcsolatban. De megtörtént, 
hogy a külföldön feladott kiadványok 10-15 nap után érkeztek meg a címzetthez, és 
csomaglásaik felbontott állapotban voltak.

1992-ben a budapesti Századvég Kiadó megjelentette, a 19 évvel korábban 
elhunyt Zimándi Pius A forradalom éve - Krónika 1956-ból című naplóját. Ez a könyv 
pontos történelmi adataival, az események élményszerű leírásával, egyszerű és világos 
stílusával hasznos, érdekes olvasmányként ajánlható a fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Magyarországon az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett emlékünnepségek műsoraiban gyakran elhangzanak idézetek Zimándi 
Pius naplójából. A budapesti Kossuth Rádió 2006-ban több folytatásban közölt 
részleteket a műből.
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Hallgató I mre - Kőrizs J ózsef

Konfirmáció Bácsfeketehegyen

Történelmi előzmények

Bácsfeketehegy a mai Szerbia Duna-Tisza közötti térségének mértani 
középpontjában, a telecskai dombok lankáinak déli részén fekvő település.

A falu első középkori neve Feketeegyháza volt. Első lakosai az 1785-ben a 
Nagykunságot, zömében Kunhegyest elhagyó, a törökdúlás után lakatlanul maradt 
térséget belakó ősök. Zömmel református vallású családok teremtettek maguknak 
otthont, alapítottak falut a pusztaságon Feketehegy néven. Elnevezése az alig több mint 
kétszázéves történelme folyamán tízszer változott. Ma a hivatalos magyar elnevezése 
immáron harmadízben Bácsfeketehegy, míg a szerb Feketic.

Az ősök ragaszkodtak református vallásukhoz, amit az is bizonyít, hogy rektor
prédikátort hoztak magukkal. A helyben lakó és szolgáló lelkész folyamatosan jelen van 
az egyházközség eddigi élete alatt. Három évvel a letelepedés és az otthonteremtés 
nehézségei után szervezett iskolai oktatás és egyházi élet folyt a faluban. A ma is 
meglevő barokk stílusban épült templomépületet 1802-ben szentelték fel. A 
templombelső 1901-ben nyerte el mai formáját. Ekkor épült az orgona is. Az ülőhelyek 
száma 600. Az ülésrend a templomban osztott. A szószéktől balra a férfiak, jobbra a 
nők, szemben a presbiterek foglalnak helyet. Ez a régen kialakult helyi szokás nagyobb 
ünnepek alkalmával megbomlik.

A trianoni leszakadás után Ágoston Sándor helyi lelkipásztor volt az, aki a 
délvidéki református egyházakat egységbe szervezte. E történelmi munkásságáért 
a király a Szent Száva érdemrenddel tüntette ki, ami igen magas rangú állami 
kitüntetésnek számított. Ágoston Sándort a délvidéki reformátusok 1934-ben 
megválasztották első püspöküknek. Ezt a tisztségét 1960-ban bekövetkezett 
haláláig helyben szolgálva be is töltötte. Napjainkig, egy időszakot kivéve, 
Bácsfeketehegy püspöki székhely is.

A falu lakosságának nemzetiségi és vallási összetétele többször változott. A 
kezdetben tiszta magyar lakosok közé evangélikus és református vallású németek 
keveredtek, akikkel a második világháború befejezéséig együtt éltek. A német lakosságot 
kényszer alatt kilakoltatotta az új hatalom a háború után. A németek helyére főleg 
montenegrói (szláv) telepesek kerültek. Idővel más szláv nemzetiségű lakosok is 
megtelepedtek a faluban.

A falu lakosainak száma ma kb. 4.600 fő. Ebből kb. 3.000 a magyar. A nyilvántartott 
reformátusok száma 2.200. Ezzel a lélekszámmal a mai Vajdaságban ez az egyik 
legnagyobb református közösség. A Vajdaságban ma kb. 17.000 református vallású 
ember él. A protestáns vallásúak között ez a második legnagyobb közösség a 
Vajdaságban, de egész Szerbiában is.



A konfirmáció előzményei
Keresztelő alkalmával a szülők és a keresztszülők fogadalmat tesznek, mely szerint 

a megkeresztelendő kisdedet úgy nevelik és neveltetik, hogy felnőve egykor önként 
tegyen vallást a hitéről...". A konfirmációra való előkészületre hat iskolai évre kidolgozott 
hittanprogram szolgált és szolgál ma is alapul. A hittanoktatás 1948-ig az iskolai oktatás 
része volt, és ezt a tanítók végezték. Ezután több mint ötven éven át az iskolai oktatástól 
elkülönítve, az egyházközség keretein belül volt megszervezve az úgynevezett parokiális 
hittan változatlan tartalommal. Ez a hittanoktatás a lelkészek feladata volt. A hatévi 
hittanoktatás és tanulás záróvizsgája a konfirmáció. Erre az ifjak tizenharmadik életévében 
kerül sor. A konfirmáció korábban áldozócsütörtökön volt megtartva. Pontosan nem tudni 
mióta, de már csaknem száz éve a pünkösd előtti vasárnap eseménye.

A konfirmáció eseménye

A konfirmáció vizsga és fogadalomtétel is egyben. Az esemény ünnepnek számít 
az egyházközségben és az ifjak családjában is. A konfirmációt mindig a templomban 
gtartják, az Istentisztelet keretében, a gyülekezet jelenlétében. Az ünnepi eseményen 
a szülők, a családtagok és a keresztszülők szokás szerint jelen vannak. Ilyen alkalomkor 
a templom gyakran megtelik. A konfirmandusok a templomba ünnepélyesen vonulnak 
be. Az első padsorokban ez alkalomra fenntartott helyeket foglalják el. A konfirmáció 
eseményére körülállják az Úrasztalát. A fiúk a férfiak, a lányok a nők oldalán állnak.

Konfirmáció a templomban



Konfirmáció a templomban
Középen Dr Hodossy Imre püspök -  lelkipásztor, a képeken jól látható a 

virággal való dlszités módja, valamint a konfirmandusok helye 
a fogadalomtétel alkalmával

A vizsga és fogadalomtétel után a lelkész áldást ad, majd feljogosítja a 
konfirmandusokat az úrvacsora vételére. Az első ünnepélyes Úrvacsoravételre a 
következő vasárnap, Pünkösd napján kerül sor. Ekkor a szokásoktól eltérően 
elsőként a frissen konfirmáltak járulnak a jegyek átvételére a szent asztalhoz. 
Konfirmációra csak a megkereszteltek jogosultak. A szabályrendeletek alapján az 
egyházi tisztségekre való választói jog és a választhatóság alapvető feltétele a 
konfirmáció, a hitről önként tett vallás.

A konfirmáltak névjegyzéke anyakönyvezve van. A legrégebbi anyakönyv 
1851-ből származik.

Az anyakönyvbe a lelkipásztor elválasztva vezette be a magyar, illetve a 
németajkú konfirmandusok neveit. Ebben az időben a falu német és magyar 
reformátusai közösen használták a templomot. A későbbiek folyamán a németek 
külön templomot építettek maguknak, ennek ellenére egy egyházközséghez 
tartoztak a magyar reformátusokkal.



Konfirmáltak anyakönyve 1851-ből
Az anyakönyvet id. Kozma Lajos helybeli lekész irta, aki 1850-1868 között 
szolgált Feketehegyen. Ez azt jelenti, hogy ő kezdte anyakönyvezni a

konfirmáltakat

Részlet az 1933 óta ma is használt anyakönyvből
161



A legrégebbi konfirmációi kép 1924-ből 
A képen levők közül ma már senki nincs az élők sorában

Konfirmáció 1928-ban, Ágoston lelkész mögött Józsa Lajos áll, a 
későbbi egyházi főgondnok



A konfirmáció előzményei és az utána történő események -  a különböző szokások -  
változtak az idők folyamán. Ezzel az esménnyel itt helyben soha senki nem foglalkozott. 
Tudomásunk szerint Egész Vajdaság területén ez a téma még nem lett kutatva. Ebből 
értetődően semmilyen dokumentumanyag nem található. A kialakult szokásokról a 
legidősebbektől gyűjtöttük össze visszaemlékezéseiket, ami alapul szolgált a dolgozat 
elkészítéséhez. A felkeresett és megszólított emberek kivétel nélkül Bácsfeketehegyen 
születtek, őseik megtalálhatók az 1785-ben letelepedettek névjegyzékén. A legidősebb 
embereknek leírhatalan élmény volt az esemény felelevenítése és az elképzelés, hogy 
a fiatal koruk jeles eseménye dokumentálva lesz.

Nagy Kálmánné, Szolga Julianna (1924)
Hatodikos voltam amikor konfirmáltam. A konfirmációra az iskolai oktatás 

keretében lettünk felkészítve. Az anyagot teljes egészében meg kellett tanulnunk. 
Áldozócsütörtök napján kaptuk az áldást, valamint a konfirmációi emlékkönyvet. 
Számomra is maradandó emlék, hogy utána átvonultunk a szomszédos KIÉ ( Keresztyén 
Ifjúsági Egylet, a királyi Jugoszláviában ez az egyesület volt a nemzeti tudat és 
anyanyelvápolás egyetlen lehetősége a fiatalok részére.) épületébe.

A KIÉ épülete, ma már nincs meg.

Itt felkértek bennünket az egyesületbe való belépésre. A lányok teljesen fehér 
ruhát öltöttek magukra. A ruha nem volt hosszú, de a térdet betakarta. A fiúk öltönyben, 
fehér ingben voltak öltözve. Az ünnepélyre a templomot friss, élő virággal díszítettük 
fel. A konfirmandusok fogadalmat tettek. A virágot az ünnepély után a temetőbe vittük 
a lelkészsírokra.

A fogadalomtétel szövege:



Fiúk
REFORMÁTUS IFJÚ VAGYOK,
HALÁLOMIG AZ MARADOK.
VALLÁSOMNAK SEMMI FOLTJA,
TISZTA MINT A MENNY ÉGBOLTJA.
AMINT ÉN E TISZTA VOLTÁT MEGSZERETTEM,
ÚGY ÁLDJON MEG, ÚGY SZERESSEN ISTEN ENGEM.
Lányok
ARRA VALÓ A VALLÁSOM,
HOGY A LELKEM MENNYET LÁSSON.
LÁSSON ÖRÖK ÜDVÖSSÉGET,
BOLDOGSÁGOT, DICSŐSÉGET.
AZ ÉN HITEM AZ ISTENNEK SZENT IGÉJE,
MELYÉRT HULLOTT JÉZUSOMNAK DRÁGA VÉRE.
Fiúk
HITÜNK A FŐ IGAZ DOLOG,
ÍGY ÍRTAK AZ APOSTOLOK.
HA ELHAGYNÁM A HITEMET,
MEGÖLNÉM AZ ÉLETEMET.
A HITLENEK NEM TALÁLNAK VIGASZT, ENYHET, 
LÁNGJÁBAN A KÁRHOZATNAK GYÖTRELMEZNEK.
Együttesen:
HA BETÉREK A TEMPLOMUNKBA,
NEM VAKÍT EL SEMMI POMPA.
NEM KELL NEKEM SEMMI HÍVSÁG,
CSAK A LÉLEK ÉS IGAZSÁG.
HARCAIM KÖZT KITŐL FÉLJEK,
HA VEZETŐM A SZENTLÉLEK.
SZENT NEVÉHEZ HŰ MARADOK,
HŰSÉGEMÉRT TŐLE VÁROM PÁLYABÉREM,
EZT FOGADOM :
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN !

Konfirmandusok 1937-ben.
Az első sorban balról az ötödik Szolga Julianna. Középen Ágoston Sándor

püspök-lelkipásztor



Szabó József (1921) és neje Braskó Lídia (1927)
Fényképeink már nincsenek az eseményről, de tudom, hogy készült rólunk 

közös kép (az előkészületeket és a konfirmációt követő eseményeket az előbbi 
visszaemlékezéssel azonosan mondják el). A családi ünnepélyen csak a 
legszűkebb családtagok vettek részt a keresztszülőkkel együtt. Én az alkalomra 
keresztszüleimtől egy kis gyűrűt kaptam ajándékba.

Krisztián István (1928)
1941-ben konfirmáltam, közvetlenül a háború előtti napokban (a konfirmációra 

való felkészülést azonosan mondja el mint az előbbiek). A konfirmációra új ruhát 
kaptam. A fiúknak öltönyük volt, a lányok fehér ruhában öltöztek. A templomi ünnepély 
után külön, otthoni családi ünnepség nem volt.

Krisztián István ma
Pál Sándor(1929)
1942-ben konfirmáltam. A hittan oktatása az iskolai oktatás keretében volt. Az 

oktatást Bartha Gábor kántortanító tartotta. A konfirmációra már Ágoston Sándor 
püspök úr készített fel bennünnket. Tőlük csupa szépet és jót tanultunk. Nagyon 
tiszteltük őket. Nemcsak a tananyagot tanították velünk, hanem komoly hangsúlyt 
fektettek keresztyéni szellemű nevelésünkre is. Szeretetre, egymás megbecsülésére, 
tiszteletére, az élet örömeire, annak tiszteletére, mint Isten ajándékára tanítottak 
bennünket. Az élet nehézségeinek vállalására és a terhek keresztyéni módon való 
viselésére neveltek. Konfirmációra a templomot fehér és lila színű orgonavirággal 
díszítettük fel. Édesapám komoly vagyonnal rendelkező földműves volt. Testvérem nem 
volt. A templomi ünnepély után szüleimmel otthon ünnepi ebéd várt ránk, amelyet 
édesanyám készített. Ebéd előtt édesapám felolvasta a Bibliából azt az igeszakaszt amit 
előtte áldásul kaptam és ami be van írva a Konfirmációi Emlékkönyvembe is, majd imádkozott 
és elfogyasztottuk az ebédet. Szerényem, de nagyon meghitten ünnepeltünk.



Konfirmáció 1942-ben, a hátsó sorban balról a második Pál Sándor.
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Pál Sándor Konfirmációi Emlékkönyvének első oldalai és a Konfirmációi
Emlékkönyv fedőlapja



Pál Sándor ma szobájában ősei fényképei előtt
Berták József (1940), Csete József (1940)
1953-ban konfirmáltunk. 1948-ig az iskolai oktatás keretében tanultuk a hittant. 

Utána már csak az iskolán kívül, az egyház keretein belül. Hatodik osztályosok 
voltunk amikor konfirmáltunk. Erre az alkalomra először kaptunk hosszú nadrágot. A 
fiúk öltönyben voltak, a nyakkendő nem volt szokás. Otthon szűk családi körben 
ünnepeltünk. Az első úrvacsoravétel alkalmával mi közvetlenül a presbiterek után 
következtünk. A KIÉ már nem volt meg. Előző évben megszüntették. A református 
fiatalok csoportjába tartoztunk.

Gyarmati Lászlóné, Szitás Erzsébet. (1940)
1953-ban konfirmáltam. A templomi ünnepségen a szűk családtagokon kívül külön 

meghívás nélkül, szinte kötelességtudóan jelen voltak a keresztszülők is. A templom 
teljesen megtelt, a pótpadokon is ültek az ünneplők. Erre az alkalomra kaptam először 
fehér ruhát. A ruha felső része szigorúan zárt volt. Rövid volt, de térden alul kellett, 
hogy érjen. A templomot az ünnepi alkalomra kizárólag otthonról vitt frissen szedett 
virággal díszítettük fel. A templomi ünnepség után a virágokat kivittük a temetőbe a 
lelkészsírokra. A konfirmáltakról csak csoportkép készült, egyéni fényképezés nem volt 
szokás. Az akkori szegény világban erre nem is volt lehetőség. A templomi ünnepély 
után otthon szerényen, szűk családi körben ünnepeltünk.



..

Bertók József és Csete József ma a bácsfeketehegyi egyházközség
gondnokaiként

Konfirmációi kép 1953-ból
Középen a legmagasabb fiú Bertók József, a hátsó sorban jobbról a második 
Csete József) az első sorban balról a harmadik Szitás Erzsébet. A kép 
jobb szélén Ágoston Sándor püspök-lelkipásztor a bal szélen Ágoston

Sándorné Kelecsényi Mária



Konfirmálólányok 1947-ben: Bordás Julianna, Gál Rozália, Papp Erzsébet

. Konfirmáció 1947-ben, középen Ágoston Sándor püspök-lelkipásztor



Konfirmáltak 1968-ban, középen Hodossy Imre lelkipásztor

Konfirmáló fiú 1968-ban: Konfirmálólányok 1975-ben:
Hallgató Imre , Tüskei Etelka és Krisztián Valéria



Konfirmálólányok:
Kőrizs Erzsébet (1995), Hallgató Boglárka (2004), HallgatóTünde (2001)
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Konfirmációi emléklap



Zárszó

A konfirmáció egyházi / templomi tartalma az idők során csak kisebb változásokon 
ment át. Tartalmilag kötődik az egyházi előírásokhoz. A konfirmandusok korábban 
emlékkönyvet kaptak, ma már emléklapot.

A ruházat mindenkor ünnepi, a kor szellemének megfelelően. Az elmúlt 
időszakban a lányoknál előfordult a hosszú ruha, ami eddig nem vált szokássá. Ez 
a római katholikus elsőáldozói ruhára emlékeztet E ritkán előforduló eset a nemzeti 
vagy vallási alapon kötött vegyesházasságoknak tudható. Kisebb hajdisz is megjelenik 
olykor-olykor. A fátyol nem szokás. A miniszoknya nem szokás. A fiúknál kizárólag a 
sötét színű öltöny vált szokványossá, valamint a szigorúan fehér ing és nyakkendő. 
A fiatalok ruháikat természetesen gyorsan kinövik, így azt gyakran elteszik emlékbe, 
néha a fiatalabb, későbben konfirmáló családtag, vagy rokon kapja el.

A konfirmandusok ünnepélyes bevonulása a templomba.
Elöl Csete Szemesi István püspök-lelkipásztor, a háttérben Harangozó

László beosztott lelkipásztor.

A templom feldíszítése kizárólag friss élő virággal volt szokás. A díszítés a kezdeti 
fehér orgonáról fokozatosan áttért a színes virágokra. Mindig törekedtek az élő, friss 
virág felhasználására. A templom soha nincs túldíszítve, a pompát mellőzik, de ez a 
puritán ünnepi szellemiséget mindig kielégíti. A virágokat az ünnepnap délutánján a 
konfirmandusok kivitték a temetőben levő lelkészsírokra, valamint a világháborúk 
áldozatainak emlékművére.



A technika fejlődésével szokássá vált a csoportos, valamint az egyéni és a 
családtagokkal való külön fényképezkedés is. A templomi eseményeket gyakran 
mozgókép formájában is rögzítik.

Szokássá vált akonfirmandusokkisebb, szerény megajándékozása is. Az ajándék 
gyakran jelképes, de maradandó emléktárgy.

Az ünnepi ebéd szokássá vált, amelyet mindenki a maga tehetsége alapján 
szervez. Ez lehet szűk körű családi rendezvény, vagy kisebb vendéglőben lezajló 
zártkörű fogadás is. Az ünnepi ebéd mellé nem szokás a zeneszó.

Előfordult az elmúlt időszakban egy eset, amikor kb. száz meghívott vendég volt 
az ebéden, ami már felér egy lakodalommal is. Az ünnep valódi mulatsággá vált élő 
zene kíséretében. Ez egyedi eset volt, eddig nem talált követőkre.

Az elbeszélések alapján megállapíthatjuk, hogy régebben a konfirmáció eseménye 
bennsőségesebb volt, a konfirmandusok családja inkább „befelé" ünnepelt és keveset 
fordítottak a külsőségekre. Manapság a bennsőség, a befele ünneplés mellé gyakran 
külső ünnepi forma is társul.

(beérkezett 2011. március 10-én)



Egy fénykép hátlapjára

Kakas a körözvényben
Adalékok az Ómorovici Diákszövetkezet történetéhez

Egy régi fénykép került elő a közelmúltban, pontosabban én mostanában találtam 
rá. Ez a kép a legkevésbé sem tekinthető elveszettnek, hiszen a családi fényképek között 
is fontos helye van. A régi fotón 21 gyerek, 4 felnőtt és középen Tito. A felvételen ugyan 
nem látszik, mellettük valami érdekes esemény történhetett, érdekesebb, mint a 
fényképezkedés, mert a csoport egy része arra figyel. A fotó hátoldalán csupán egyetlen 
rövid feljegyzés: 1958 Beli Dvor. Nyomban ki is derül milyen alkalomból készült: A 
vajdasági gyerekek Tito marsall születésnapi fogadásán voltak, köztük 5 ómorovici is. 
Ők képviselték a Diákszövetkezet tagjait. Némi nyomozás után kikerekedett a történet.

Vajdaságban több mint 250 diákszövetkezet működött az ötvenes évek második 
felében1. Nem spontán alakultak, hanem az akkori politikai vezetés szorgalmazta 
létrehozásukat. Akkoriban a szövetkezeti mozgalomnak nagy szüksége volt a 
népszerűsítésre, de a korszerű mezőgazdasági ismeretek terjesztését is jól szolgálta ez a 
törekvés. A sokoldalú munka viszont lehetővé tette, hogy a diákok könnyebben elsajátítsák 
-  elsősorban -  az élettani, vegyi, számtani és földrajzi ismereteket, a gyakorlatban pedig 
életközelből ismerjék meg a mezőgazdasági termelés egyes területeit. Kifejezett az 
ismeretterjesztő szerepe, hiszen a korszerű termelési ismereteket átvitték az otthoni 
viszonyaikba is. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a szülők tanultak a gyerekektől.

Az ómorovici iskola Diákszövetkezetének megalakulásának pontos dátumát nem 
sikerült kideríteni. Csupán a visszaemlékezésekre2 hivatkozva megkockáztatom, hogy 
talán 1956-ban vagy inkább 1957-ben hozták létre. A szövetkezetnek a 7. és 8. osztályok 
diákjai voltak a tagjai. Tóth Bojnik Ilona tanítónő volt megbízva a szövetkezet 
vezetésével3, rajta kívül a diákszövetkezettel megbízták Györe Sándor tanítót4 és talán 
Lakatos Gizella tanítónőt is5. A* szövetkezet csakhamar közügy lett a faluban, sőt 
munkájára a szélesebb közösség is felfigyelt.

Az életre nevelés

A Diákszövetkezet tagjai dolgoztak az iskolakonyhában is. Segítettek a 
szakácsnőknek. „Megtanítottak ott bennünket sok mindenre. Emlékszem, mutatták, 
hogyan kell a tejport kikeverni vízzel, szeleteltük a sajtot és a kenyeret is, hecsedlllekvárt 
főztünk... Készítettük az uzsonnát a gyerekeknek."6

Emellett könyvvásárt és könyvkiállítást is rendeztek. Egy hétig tartott és 140.000 
din értékű könyvet adtak el.7

1 Magyar Szó, 1958.10.08. 3. oldal

2 Kiss (szül. Verebes) Júlia, Szentpéteri Sándor, Ádor Lajos, Juhász János, Velimirovlty (szül.: Dömöndi) Mária
3 Ádor Lajos, akkor az Iskola igazgatója

4 Dömöndi Mária, aki egy évben a szövetkezet pénztárosa is volt, és Juhász János visszaemlékezése
5 Kiss (szül. Verebes) Júlia visszaemlékezése
6 Verebes Júlia, a szövetkezet egykori tagja
7 Magyar Szó, 1958.11. 12., 7. oldal



A szövetkezetnek technikai alosztálya is alakult. 1957-ben, a műszaki hónap 
keretében tanfolyamokat szervezett a diákok részére.8 A fotótanfolyam résztvevőit a 
Népi Technika tagjai oktatták. Munkáikból képkiállítást is készítettek.9 A traktorvezetői 
tanfolyamon 32-en indultak, és többségük sikeresen vizsgázott.10

1958-ban az ifjúság napja alkalmából szervezték meg a traktoristák járási 
versenyét Bajsán. Ezen a Diákszövetkezet legjobb traktoristái is részt vettek. Csupán 
nyomatékül: nyolcadikos gyerekekről volt szó. Az erről szóló beszámoló szerint „jó 
helyezést értek el", az nem derült ki, hogy ez pontosan mit jelent.11

A következő iskolaévben viszont már felnőttek részére szerveztek motorkerékpár- 
és autóvezetői tanfolyamot a szövetkezet keretében.12 Feltételezhetően ez csupán formai 
megoldás volt.

A kertészet

Az iskola diákszövetkezete kísérleti parcellákat és virágkertészetet létesített. 
Konyhakerti veteményeket és virágokat termesztettek. Nagy Ferenc agronómus 
talajelemzést végzett és szakelőadásokat tartott a diákoknak. A diákokkal közösen 
számolták ki, hogy milyen és mennyi műtrágyát szórjanak.13

1959-ben beneveztek a többtermelési versenyre.14 A többtermelési versenyt a 
korszerű mezőgazdasági termelés vívmányainak népszerűsítése érdekében hirdették 
meg 1956-ban, majd utána minden évben megszervezték. Talajelemzést végeztek, 
műtrágyát használtak, ügyeltek a vetésforgóra, hibrid vetőmagot vetettek... Ennek 
következtében lényegesen növekedtek a hozamok is. A Diákszövetkezetet is a 
népszerűsítés érdekében vonták be a versenybe, hiszen szántóföldi termeléssel nem 
foglalkoztak, a verseny pedig jórészt éppen erre a tevékenységre terjedt ki. A 
szövetkezetben inkább csak elméleti síkon mozgott minden, hiszen csupán alig néhány 
négyzetméternyi területen termesztettek egy-egy haszonnövényt. A versenyen elért 
eredményekről nem találtam semmilyen adatot.

A farm

A Diákszövetkezetet a baromfi-farm tette igazán híressé.
1957-ben a falu szélén régi fészereket bontottak le a 7. és 8. osztályosok, és abból 

baromfifarmot építettek a Boza-iskola udvarában.15 Erre a célra használták a szintén ott 
levő egykori szövöde épületét is. A baromfifarmot két részre osztották. Az udvart 
drótkerítéssel kerítették el. Az egyikben hatalmas vörös izlandi tyúkok, a másikban pedig 
a fekete-fehér gyöngysoros szuszexek voltak.16 Naposcsibeként hozták valahonnan.

A baromfifarm bejárata előtt egy tábla hívta fel a látogatók figyelmét. Ez állt rajta: 
„Tilos a bemenet!" A tábla másik felén pedig: „Tilos a kimenet!" Ezzel arra utaltak, hogy 
tilos a kimenet tojással a zsebben, vagy tyúkkal a hónalj alatt -  merthogy erre is volt példa.

8 Magyar Szó, 1957.11.13., 9. oldal
9 Magyar Szó, 1957.11. 26., 7. oldal
10 Magyar Szó, 1958. 03. 23., 9. oldal
11 Magyar Szó, 1958. 05. 16., 9. oldal
12 Magyar Szó, 1958. 12. 20., 7. oldal
13 Magyar Szó, 1958. 03. 23., 9. oldal
14 Magyar Szó, 1959. 02. 27., 9. oldal
15 Magyar Szó, 1958. 03. 23., 9. oldal
16 Juhász János visszaemlékezése szerint más fajtákat is tenyésztettek



Naplót vezettek, feljegyezték a tojások számát, az eladott mennyiségeket... Egy 
nap eseményeiről: „Ma 19 vörösizlandi és 20 szuszex tojás az eredmény. Megbetegedés 
nincs, Pap Mihályné 40 tojást vitt el keltetésre."17

Tervezték, hogy inkubátort vásárolnak és nem tojást, hanem fajcsibéket árulnak 
majd.18 Erre azonban nem került sor.

A szövetkezet munkájára odafigyelt az egész iskola. Minden esemény közügy volt 
és szerepelt a körözvényben.19 Történt, hogy egy kakasnak valami baja volt és meg 
kellett műteni. Jött az állatorvos és kezelte. A műtét után naponta ment a körözvény. 
Folyamatosan értesültek róla a gyerekek, hogy hány fokos láza van a kakasnak, hogyan 
gyógyul a seb és hasonlók.20

Év végi számvetést készítettek. A közgyűlésre 1958-ban meghívták a 
földművesszövetkezet igazgatóját és a falu vezetői közül is többeket. Jelentésükben 
kitértek a szövetkezet három szakosztálya: a földművelő, baromfitenyésztő szakosztályok 
és a technikai csoport munkájára. A bírálat sem hiányzott. Elmarasztalták a Népi 
Technika helyi szervezetét, amiért rendszertelenül tartotta meg előadásait, valamint a 
téglagyár dolgozóit, akik viszont rosszul javították meg a traktorukat. És a kor 
szelleméhez híven egymást is bírálták.

A Diákszövetkezet munkája jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a faluban elfogadják a 
fejbaromfi tenyésztését. 1958 tavaszán 3.500 db fajtyúk-tojást adott el, a földművesszövetkezet 
pedig 2.000 fejcsibét és 800 db fejkacsa-tojást adott ki társastermelésre.21 Ezek a számok is 
bizonyítják, hogy úttörő munkát végeztek.

A farmnak állandó állatorvosi felügyelete volt. A kevert takarmányt régebben a 
szabadkai malomból szerezték be. A takarmánytól azonban lassabban fejlődtek a csibék. 
Ezért elküldték elemzésre és kiderült, hogy egyes fontos tápanyagok hiányoznak 
belőle.22 Ezután már maguk állították össze a takarmányt szakemberek segítségével. 
Tehát a takarmányozást is megtanulták. Ehhez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy
1957-óta az ómorovici földművesszövetkezetben üzembe helyezték a 
takarmánykeverőt.23 így az volt az érdek, hogy a takarmányt helyben állítsák elő.

A felnőttek is elismerték, hogy a diákok jobban értenek a baromfineveléshez, mint 
ők maguk. A falubeliek figyelemmel kisérték a szövetkezet munkáját. Egy értekezleten 
kérték az állatorvost, hogy mondja el, mit csinálnak a gyerekek a baromfival, hogy olyan 
szépen fejlődnek, mivel etetik, hogyan gondozzák őket.24

A vajdasági diákszövetkezetek tapasztalatairól tárgyalt a tartományi 
közművelődési tanács. Ezen az ülésen jó példaként említették az ómorovici 
diákszövetkezetet.25 A tyúkokat bemutatták Topolyán is, a járási gazdasági kiállításon. 
Odafigyeltek a munkájukra és az eredményeikre. Jutalmazták is őket, ahogyan 
lehetséges volt. A szövetkezet 15 tagja a Pionírújság szerkesztőségében járt.26

17 Magyar Szó, 1958. 03. 23., 9. oldal
18 Magyar Szó, 1958. 03. 23., 9. oldal
19 Egy füzetbe írták be az értesítéseket, amit minden osztályban, általában a tanítási óra kezdetén, felolvastak
20 Weíssenbeck József visszaemlékezése. Nyugalmazott bácsföldvári tanár, aki az 50-es években Ómorovicán dolgozott
21 Magyar Szó, 1958. 04. 05., 7. oldal
22 Magyar Szó, 1958. 05. 07., 3. oldal
23 Gulyás László: Két évszázad gazdaságtörténete, G'meres könyvek, Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu, 2005, 123. oldal
24 Magyar Szó, 1958. 05. 07, 3. áldal

25 Magyar Szó, 1958. 05. 07, 3. oldal
26 Magyar Szó, 1958. 06. 20, 9. oldal



Jártak az elnöknél is

A sikeres munka elismeréséül Tito elnök kabinetje meghívta a szövetkezet 
küldöttségét Belgrádba, a Beli Dvorba. Az iskola kezdeményezte ezt.27 Azt azonban ma 
már nehéz, talán lehetetlen kideríteni, hogy kiknek a közreműködésére volt szükség 
ahhoz, hogy erre valóban sor is kerüljön. Tény viszont, a Diákszövetkezet 5 tagja, az 
iskolaigazgató és annak óvodáskorú lánya jelen volt az elnök születésnapi fogadásán. 
Erről tanúskodik a vajdasági gyerekek csoportjáról készült fénykép is.

A találkozó érdekessége, hogy kétszer is elutaztak a résztvevők Belgrádba. Első 
alkalommal a találkozó időpontja egybeesett Duro Salaj, jugoszláv politikus halálával 
(1958. május 20.) vagy temetésével. Ezért kénytelen-kelletlen hazautaztak, és várták 
az újabb meghívást. Erre néhány nappal később került sor. A Diákszövetkezet munkáját 
bemutató fényképalbumot adtak ajándékba az elnöknek. Az egyik diák rövid üdvözlőt 
mondott magyar nyelven, amire Tito magyarul válaszolt.28

Az 1959/60-as tanévtől kezdve már semmi nyoma sincs a Diákszövetkezetnek.
Lehet, hogy érdemes lenne kideríteni, hogyan, milyen munka jutalmaként utazhatott 

Belgrádba a képen látható további négy gyerekcsoport...

A vajdasági gyerekek csoportja Titónái
A kép jobb oldalán hátul: Ádor Lajos iskolaigazgató. Előtte áll Dömöndl Mária, ő előtte Jósvai 
Mária (alacsony, szőke lány a jobb szélen álló felnőtt mellett), valamint Oláh Mária (Dömöndi 

Mária előtt kicsit balra). A hátsó sorban álló két fiú szintén ómorovici: jobbról Juhász János, balról 
pedig Sétáló József. Tito mellett jobbról, a csoport legfiatalabb tagja, Ádor Ildikó. (A fogadásra 
első alkalommal elkísérte őket Lakatos István, második alkalommal pedig Szemők Sándor tanár 
is, de őt nem eresztették be, mivel nem szerepelt az előre megküldött és jóváhagyott névsoron)

(beérkezett 2011.március 11.)

27 Ádor Lajos visszaemlékezése
28 Ádor Lajos visszaemlékezése



Dr. Mák Ferenc

Lakatos József halála

Óbecse, 2005. január 5.

Este anyámmal beszélgettem Óbecsén. Elmondta, mostanában sokat álmodik 
édesanyjával és édesapjával -  „anyussal és apussal", ahogyan ö mondja. Álmában 
fájdalmai vannak, olyankor föléje hajol anyus és megsimogatja a kezével, szelíden és 
békésen, s ettől enyhül a fájdalom. -  „Anyus és apus soha nem babusgattak bennünket, 
szeretetük nem gügyögés formájában jelentkezett, hanem simogatásban. Akkor is 
simogatott, amikor apusért jöttek. Én az egyik ágyon feküdtem, éppen lábadozóban 
voltam egy súlyos agyhártyagyulladásból. Apus a másik ágyon feküdt -  nemrégen 
hagyta el a gipszteknőt-, éppen hogy gerincsérüléséből felépülőben megtette az első 
lépéseket. Hamar elfáradt, gyakran feküdt vissza az ágyába. Jöttek a szerb kamasz 
gyerekek, a Konjovic fiúval az élen, kirángatták az ágyból, kituszkolták a házunk elé az 
utcára és rettenetesen összeverték, majd ott hagyták a földön. A Marisék hozták be 
apust, és fektették vissza az ágyába."

Lakatos, született Pesti Rozália és Lakatos József

Anyám, Mák -  született Lakatos -  Jolán esti beszélgetésünket így folytatta: „Egy idő 
óta sejtettük, hogy komoly bajok lesznek. 1944 őszén a magyar hivatalnokok elhagyni 
készültek Moholt. A bátyám, Józsi szerzett egy detektoros rádiót, amelyet szünet nélkül 
hallgattunk, így próbáltunk tájékozódni az eseményekről. Lesújtó volt, amikor egy végtelenül 
ízléstelen kabaréműsorban egy selypítő gyerekhang azt énekelte. »Mi naljuk a mitónkat,



ti naljátok a titótókat«! Egyébként is elhagyatottnak éreztük magunkat, ez a gúny, ez a 
cinizmus azonban fokozta félelmünket. Néhány nappal később Moholt elhagyta a néhány 
éwel ezelőtt ide telepített hivatalnokok serege, a rendőrség és a katonaság is, mindenki 
azt rebesgette, hogy jönnek a szerbek, jönnek az oroszok!

Nem sokkal ezt követően jöttek a Konjovicék, és a ház előtt megverték apust. 
Néhány nappal később azonban már nem hagyták ennyiben, az utcabeli magyarokkal 
együtt elvitték őt a Hármas Iskola épületébe. A Konjovic-gyerek az elkövetkező napokban
-  mindig sötétedés után -  két alkalommal is hazahozta apust, és a jelenlétében pénzt 
kértek anyámtól. Anyám mindent odaadott a szerb embernek, amit a háznál talált. 
Második alkalommal apám már nagyon beteg és gyenge volt. A fülünk hallatára mondta 
anyánknak -  Lakatos, született Pesti Rozáliának -  hogy »minket az éjszaka kivégeznek«. 
A következő szavakkal búcsúzott tőlünk gyerekektől: »Ne felejtsétek, nagyon nehéz 
igazan élni, de megéri!« A Konjovic eltette a pénzt, és elmentek. Akkor éjszaka, 1944. 
november 11-én kivégezték őket

A Konjovicék utcabeli szerb család tagjai voltak, amikor 1941-ben bejöttek a 
magyarok, összeszedték őket, és átdobták Bánátba. Később apám maga hozta vissza 
őket csónakon, és mint egykori jó szomszédokért, a moholi községházán garanciát
-  afféle kezességet -  vállalt értük. Csak így költözhettek vissza a házukba, ahol a 
továbbiakban zavartalanul élték napjaikat a háború végéig. Mégis ők jöttek akkor 
éjszaka apámért. Rettenetesen összeverték a ház előtt, akkor hallottam őt életemben 
először jajveszékelni. Azokban a napokban közel háromszáz magyar embert szedtek 
össze a faluból, és zsúfolták össze őket a Hármas Iskola termeiben. Három nagyobb 
teremben és a folyosón, elszórt szalmán feküdtek a szerencsétlenek. Biztos, hogy 
rendszeresen verték őket, mert amikor megengedték, hogy otthoni élelmet adjunk nekik
-  csak az ablakokig mehettünk -  láttuk, hogy iszonyatos állapotban voltak. Nem egy 
közülük alig élt, látszott, hogy kegyetlen kínokat szenvedtek. November 11-e éjszakáját 
követő napon a Hármas Iskola termeit üresen találta anyám, és azok az asszonyok, 
akik férjüket és hozzátartozóikat keresték. Tudták, hogy bekövetkezett az, amitől 
rettegtek. Amikor anyus hazajött, rettenetesen sírt, és azt mondta: »Isten bocsássa 
meg nekem, de tudom, hogy neki így a jobb! Iszonyatosan sokat szenvedett.«

Hosszú hónapok múltán, amikor visszatértünk Csantavérről -  ahová az oroszok 
elől menekültünk -  az utcán végigvonuló katonai teherautó platójáról hirdették 
hangszórókon keresztül, hogy mostantól a magyaroknak nem eshet bántódása. Egyik 
szomszédunk, a Bodó Feri bácsi felültetett a parasztkocsira és kivitt a Tisza-parti 
szőlőjükbe. Útközbe mutatta meg a tömegsírt: »Itt végezték ki őket« -  mondta. Nagyon 
magas, friss földdel befedett, dombszerű kiemelkedés volt. Azóta nem tudok a moholi 
Tisza-partra menni -  folytatta anyám.

Nem voltunk gazdagok, apámnak összesen 5-8 hold földje ha volt, de egy újvidéki 
ügyvédtől közel 200 holdat bérelt Járek határában. Ehhez is egy nagyon jeles esemény 
fűződik. 1941 áprilisában apus az Irént küldte le Újvidékre az ügyvédhez, hogy vigyen 
el neki egy nagyobb pénzösszeget, valószínű, hogy a bérleményt, vagy annak éppen 
esedékes részletét küldte el. Az Irén már Újvidéken volt, amikor Belgrád bombázásának 
a híre eljutott hozzánk. Azt is hallottuk, hogy óriási a fejetlenség, és hogy a vonatok 
sem közlekednek. Soha ilyen idegesnek nem láttam apámékat. Apus magát okolta, hogy 
miért is küldte el az Irént, mi lesz a lányával, hogyan kerül haza? Emlékszem, a nővérem 
néhány nap múlva mégis valahogyan hazajött.



Nem voltunk tehát gazdagok, de gondunk sem volt. Két cselédünk segített a ház 
körül a jószágok ellátásában, a Katica és az Ignác. (Ők voltak apám »felesei«.) Amikor 
az oroszok elől anyám szülőfalujába, Csantavérre menekültünk, ők is otthagyták a 
moholi házat, és kiköltöztek a tanyájukra. Amikor megtudták, hogy visszajöttünk, és a 
házat teljesen kifosztva találtuk, meglátogattak bennünket, és visszahoztak egy tehenet, 
egy borjút, egy malacot és egy nagyobb takarót. Ezt sikerült kimenekíteni a házból. 
Most visszaadták. Nem tudtunk mit kezdeni az életben. Ismerőseink, a Galicék meg a 
Tóbiásék segítettek valami munkához és élelemhez bennünket, immár özvegy anyámat 
és az öt gyereket. És a bakter, a Túri Pista a feleségével. A Galic-gyerekek vittek 
bennünket tavasszal kapálni, és földet művelni, így jutottunk ételhez.

A Rausék és a Dancóék voltak az első szerbek, akik először köszöntek nekünk. 
Úgy voltak vele, a történtekért ők nem voltak felelősek. Idővel azt beszélték Moholon, 
hogy a '44-es kivégzéseket a Zamorovic ügyvéd irányította és vezényelte le. 1941 áprilisában, 
amikor a moholi magyarok a templomkertben az emlékműnél üdvözölték a bevonuló 
magyar katonákat, mindent lefényképezett, 1944-ben azután a képek alapján gyűjtette 
be az embereket. Ez úgy derült ki, hogy maga Zamorovic nagyon zárkózott ember volt, 
egy szerb takarítónőn kívül -  akiben maradéktalanul megbízott -  senkit nem engedett 
a Tisza-parton lévő villaszerű házába. (Nagyon gazdag ember volt, külön asztala volt a 
központban lévő vendéglő tükrös termében.) Ez a szerb takarítónő egy alkalommal 
fényképeket talált az íróasztalán, amit alkalmas pillanatban megmutatott egy magyar 
nőismerősének. Ezek a fényképek a magyar katonák bevonulásakor készültek. De volt 
ott másmilyen fénykép is. Azt mondták, hogy láttak olyan felvételt is, amelyen egy, a 
húsig lenyúzott férfi hát volt látható. Az a férfi, akit megkínoztak, a kivégzés elől 
valamilyen módon megszökött, eljutott Szegedre, és onnan küldte el a fényképet.

A Zamorovic hosszú évekig élt magányosan Moholon. Azt mondják, hogy a halála 
után holttestét nem vette be a föld. Háromszor is kivetette magából. El kellett vinni 
valahova Szerbiába, ahol temetése után a sírjára egy hatalmas követ tettek. A föld sem 
fogadta be a tetemét."

Nem mertem anyámat kérdésekkel félbe szakítani, hagytam, hadd beszéljen. 
Amióta tudok a családunk tragédiájáról -  immár harmincöt-negyven éve - ,  
alkalmanként, amikor úgy éreztem, talán eljött a kellő pillanat, a részletekről szerettem 
volna többet megtudni. Olyan dolgok érdekeltek, mint hogy: nagyapámat behívták-e 
az új szerb hatalom képviselői, vagy kijöttek érte, fogva tartották-e őket, vagy azonnal 
„eltűntek"? Ismerték-e a részleteket, vagy csak sejtették, hogy mi történt? Anyám soha 
nem mondott semmit, csak sírt. 2005. január 5-én este, amikor a váratlan és hosszú 
monológot követően elhallgatott, megkérdeztem tőle: miért csak most mondta el a 
történetet? Azt válaszolta: „Azért, mert most halt meg a Konjovic. Hosszú időn át 
haldoklott, egyszerűen nem tudott meghalni. Kínjában üvöltött, és ugatott, minta kutya. 
A végén kegyelem-inekciót adtak neki, attól azután meghalt."

A történet folytatása

Mohol, 2008. december 6.
Amikor a fenti történetet azon frissiben papírra vetettem, és megmutattam 

Lakatos Irénnek, anyám egyetlen élő nővérének, ő hevesen tiltakozott az elmondottak 
ellen. „Anyád egyáltalán nem jó l em lékezik az eseményekre, a Konjovic-



gyerekeknek semmi közük nincs a történtekhez!" Szemmel láthatóan ugyancsak 
felzaklatta maga a tény, hogy anyám elmondta nekem az emlékeit, s hogy nevekkel 
is hitelesítette a korabeli történetet. Megkérdeztem: ha nem a Konjovicék voltak a 
gyilkosok, akkor kik ölték meg a nagyapámat? Erre kitérő választ adott, s jött a 
szokásos indoklás: már nem emlékszem az eseményekre! Hogy valaki nem em
lékezik az apja gyilkosaira, ezt nem hittem el -  sokkal valószínűbbnek tűnt, 
hogy továbbra is titokban szeretné tartani a részleteket. Hitelt adtam volna a 
kifogásainak, ha azt mondja: nem K., hanem B. vagy T., ha más nevet mond, 
vagy másként írja le az események sorát, de ő csak hallgatott. Annyit azonban 
megjegyzett: én ott Moholon még mindig köztük élek.

Anyámat 2008. június 4-én csendesen eltemettük, s akkor a trianoni és a családi 
gyászban arra gondoltam, mégiscsak jó, hogy legalább az ő általa őrzött történetet 
lejegyeztem. Irén ott volt a temetésen, legfiatalabb húga sírja mellett állt, és én tudtam, 
hogy immár ő a fájdalmas titok egyedüli őrzője. Azután ismét elmúlt néhány hónap, és 
Mindenszentek tájékán üzent, örülne, ha megkeresném, szívesen beszélgetne velem. 
Ilyen lakonikus volt az invitálás, és én titokban abban bíztam, hogy találkozásunkkor 
talán Lakatos József halálának körülményeiről is szót ejt majd, talán pontosítani fogja 
a korábban rögzített történet részleteit. Nem csalódtam, így történt.

Fagyos decemberi délelőttön, a moholi ház fűtetlen szobájában ültünk, s a 
kezdeti, udvarias kérdéseket követően nagynéném mondandója lassan a múlt felé 
fordult. Beszélt a gyerekkoráról, a házasságáról, a gyerekei mai, kilátástalan sorsáról, 
beszélt a régi adventekről és karácsonyokról, a hajnali misékről -  mindarról, ami 
lelkét ma is ünneplőbe öltözteti, mert a 82 éves asszony számára lassan már csak az 
emlékezés maradt. Olykor a régi Mohol egy-egy története is eszébe jutott, ilyenkor 
derűsen villant a szeme, de azonnyomban elkanyarodott az általa megidézett 
témától. Viaskodott magában: beszéljen-e a múltról, szóljon-e a régi történetekről. 
Tudta, ha a beszélgetés ilyen fordulatot vesz, nem térhet ki az igazi történet 
részletezése elől, hiszen a Lakatos család 1944-et túlélő tagjai számára a történet 
mindig és mindenkor csak egyetlen egy eseményről szólt, azokról a tragikus 
napokról, amikor Lakatos Józsefet, az öt gyerekes családapát szerb martalócok 
kegyetlen módom meggyilkolták. A tragédia árnyéka a hat túlélő (az özvegy és az öt 
gyerek) életére örökre ráborult; sejtjeikbe, a génjeikbe ivódott a félelem, a rettegés, 
és -  mint később kiderült -, a bűntudat.

Hosszan érlelődött bennem a szándék, mire megkérdeztem: ő hogyan emlékezik 
vissza édesapja halálára? Ekkor felállt, kihúzta a szekrényfiókot és a zsebkendők 
és térítők alól kivette azt a három oldalas szöveget, amely anyám beszámolóját 
tartalmazta. Feltette a szemüveget, és szó nélkül végigolvasta. A hosszú csendet ő törte 
meg: nem a Konjovicék voltak. És innen folytatta a történetet.

„Apám, Lakatos József népszerű és közkedvelt ember volt a faluban. Aranykalászos 
gazdaként otthonosan mozgott a paraszti világban. Moholon csak néhány lánc földet 
művelt, ami nem biztosított megélhetést a kilenc tagú családnak, hiszen akkoriban a 
Jónás nagyszülők is velük éltek, ezért néhány szerb emberrel együtt kibérelték az 
obornyacsai piacot. Ez azt jelentette, piaci napokon ők felügyelték a rendet, ők szedték 
be a helypénzt, ők bonyolították a hivatalos ügyeket, és piac múltán ők takarították fel 
a placcot. Ebből jelentős összeg folyt be, amin tisztességesen megosztoztak. Emellett 
egy moholi szerb embernek a zsablyai határban lévő 20-30 lánc földjét árendált, s a



bérlemény kifizetése után jutott annyi a konyhára, hogy abból tisztességesen éltek. 
Lakatos József minden hivatalos ügyét maga intézte, a kérvényeket, a beadványokat és a 
szerződéseket maga fogalmazta meg. Gyakran megtette ezt az ismerősei nevében is.

így adódhatott, hogy a háború idején alakja Moholon meghatározóvá vált; sok 
egyéb teendői mellett a Bánátba kitelepített szerb ismerősei ügyének a rendezését 
is magára vállalta. A magyar hatóság ugyanis a helyi szerbek túlnyomó többségét 
„veszélyes elemnek" nyilvánította, és átdobta őket a Tisza túlsó partjára, a német 
protektorátus területére. Apám, aki egész életét velük élte le, tudta, hogy többségük 
ártatlan, ezért az ő kezességvállalása mellett jónéhány családot visszatelepítettek 
Moholra, a régi otthonukba. így tudott Bánátból visszajönni Matic Vujo boltos is, és 
jöttek vissza a Konjovicék is.

Amikor a család hírét vette az orosz csapatok közeledésének -  úgy ahogyan azt 
anyám is elmesélte valamennyien felkerekedtek, és a Pesti család ősi otthonba, 
Csantavérre mentek. Távollétükben a bosztányosuk, Jaksic Ignác és felesége Katica 
néni a néhány megmaradt jószágot és az ágynemű egy részét magukhoz vették, kivitték 
a tanyára, megőrizték, és amikor a család két hét múltán, a front átvonulását követően 
hazatért, mindet maradéktalanul visszaszolgáltattak. A két idős ember emlékét a család 
mindvégig szeretettel őrizte meg.

Amikor 1944 októberében a magyar közigazgatás megszűnt, és a helyi szerbek 
átvették a falu vezetését, három ember állt a település élére. Amorovic, Karakas és 
Telecki Boro azokban a napokban vezető szerepet játszottak az események 
menetében. Ők hárman Moholon élet-halál urai voltak, a hatszáz magyar ember 
halála az ő lelkűket terheli.

Azon a bizonyos éjszakán valóban valakik bekopogtak hozzánk és kihívták apámat 
a ház elé, ahol kegyetlenül megverték. Pénzt követeltek tőle, s anyánk minden 
otthoni pénzünket odaadta nekik. Amikor apánk bevonszolta magát, mi lányok 
segítettük őt ágyba. Sem akkor, sem később nem mondta meg nekünk, hogy kik 
verték meg. Másnap, úgy betegen, titokban a testvéréhez Lakatos Francihoz ment, 
abban bízott, hogy ott meghúzhatja magát, amíg a szerb őrjöngés véget nem ér. Mi 
már akkor hallottuk, hogy a szerbek begyűjtik a magyar embereket. Egy este a 
házunkban újra keresték őt, ekkor már fegyveresek jöttek érte. Többen voltak, 
anyámhoz szerbül szóltak -  mi lányok, akkor sem láttuk őket. Én azonban másnap 
elmondtam apámnak, hogy mi történt, hogy fegyveresek keresték őt, s hogy mi ettől 
nagyon megijedtünk. Azt felelte: „Elmegyek, és tisztázom magamat. Semmit nem 
vétettem ellenük, nincs miért fegyverrel keresniük." így is lett, másnap bement a 
községházára, ahonnan többé nem engedték el.

Néhány napra rá megtudtuk, hogy őt is a Hármas Iskola épületében tartották 
fogva. Ekkor anyánk ételt csomagolt neki, amit anyáddal, Jolival együtt vittünk a 
fogva tartottaknak. Rettenetes látvány fogadott bennünket. Az iskola két-három 
termébe 500-600 embert zsúfoltak össze. Borzasztó volt látni az összevert, 
meggyötört, megkínzott embereket. Összetépett ruháik véresek voltak, többségük 
már lábra sem tudott állni, ott feküdtek sorban a rothadó szalmán. Apánkat is 
kegyetlenül összeverték. Majdnem két hétig hordtuk naponta az ebédet, mígnem 
november 11-én a fegyveres őrök közölték velünk: ők már nincsenek itt! Ennyit 
mondtak csak: nincsenek itt!



Azon az éjszakán, vagy azokban a napokban Moholon 500-600 ártatlan magyar 
embert vertek agyon. Szemtanuk mesélték el, hogy klvitték őket a Tisza parton lévő 
nagyfához, és ott végeztek velük. Volt, akit a Tiszába lőttek, a többségüket 
egyszerűen agyonvertek. Ketten azonban túlélték a vérengzést. Hambalkó József és 
társa (akinek a nevére nem emlékezek) -  kettejüket dróttal kötözték össze -  életben 
maradtak, csendben kiúsztak a partra, és még akkor éjjel elvánszorogtak a közelben 
lévő Bális Pista bácsi tanyájára, ahol két hétig rejtőzködtek. Hambalkó később Szegedre 
menekült, és valamikor a nyolcvanas években halt meg. Akik beszéltek vele, 
elmondták: a hátán látszott a forradás. Amikor a Hármas Iskolában kínozták, 
szabályosan szíjat hasítottak a hátából. Sajnálom, hogy túlélőként nem írta meg az 
emlékeit. Én legalábbis, nem tudok róla. Pedig ő hitelesen beszámolhatott volna a 
történtekről.

Miért kellett Moholon hatszáz magyar embert meggyilkolni? Miért került sor 
erre a kegyetlen megtorlásra? A magyar katonaság 1941 és 1944 között összesen 
három szerbet ölt meg a faluban. Közülük kettő idegen ember volt, amolyan 
csavargók, akik a Gubi-gödör (Kubik-gödör -  M. F.) melletti vágóhíd fészerében 
rejtőzködtek el, ahonnan rálőttek a járőröző magyar katonákra. Ők viszonozták a 
tüzet, és a két embert lelőtték. Nem sokkal ezután volt egy harmadik áldozat is, aki 
hasonló tűzharcban vesztette életét. Tudtommal rajtuk kívül senkinek nem esett 
bántódása. Voltak ugyan igazoltatások, voltak különböző vizsgálatok, és voltak 
kitelepítések, de gyilkosságokra, kivégzésekre nem került sor.

Plébánosunkat, Varga Lajos atyát kegyetlenül megkínozták, rettenetesen összeverték, 
a körmeit is letépték, majd elvezették az édesanyja elé, hogy megmutassák neki, mivé 
lett a fia, a szent ember! Nemcsak a foglyokat gyötörték, megfélemlítették az egész 
falu magyarságát. Szinte nem volt család, ahonnan ne vittek volna el férfi embert, apát, 
fiút, férjet vagy testvért. Kivégeztek mindenkit, aki a magyarok idején hivatalt viselt, 
megölték a jegyzőt, és megölték Kolonics Jenőt, az akkori anyakönyvezőt is.

Engem 1944. november 11-e óta szakadatlanul gyötör a lelkiismeret: miért szóltam 
akkor a testvérénél meghúzódott apámnak, hogy fegyveresek keresték őt. Úgy érzem, 
azzal, hogy beszámoltam a történtekről, szerepem volt abban, hogy önként ment be a 
városházára. Ha hallgatok, ha ő a Francinál marad, talán túlélte volna a vérengzést. 
Egy életen át nyomta az önvád a lelkemet. Persze, akkoriban szinte minden magyar 
emberre vadásztak a faluban. Van egy gyanúm, amit most mondok el először. A 
magyarok bejövetele után apám, Lakatos József egyetlen egy szerb emberért nem 
vállalt kezességet, s ez a bosztányosunknak, Jaksic Ignácnak, az ugyancsak Ignác 
nevezetű fia volt. Őróla tudott az apám valamit, ami miatt azt mondta, hogy nem! 
Tudhatott, hiszen a családdal éveken át kapcsolatban álltunk. Az az érzésem, hogy az 
ifjabbik Ignácnak köze volt apám halálához. Akkoriban egyetlen bosszúszomjas szerb 
ember szándéka elegendő volt a gyilkolásra, nem számított, hogy lényegesen több volt 
azoknak a száma, akiken a magyarok ideje alatt segített. Ez persze az én fájdalmamon 
mitsem változtat.

Aztán úgy adódott, hogy a lányom a Telecki Boro fiához ment feleségül. Az esküvő 
előtt figyelmeztettem: vigyázz, olyan családba kerülsz, amelyik sokat ártott nekünk! Ám 
ez semmit sem használt. Sőt, a lányom valószínűleg elmondta ezt a férjének, mert én 
attól kezdve a Telecki család leggyűlöltebb ellensége lettem. Nyíltan ezt soha nem 
közölték velem, a végleges szakításra akkor került sor, amikor az unokám egyszer



elárulta, hogy karácsonykor elmentünk a templomba megnézni a betlehemes jászolt. 
Az azonban már csak ürügy volt. A nászasszony, aki magyar volt, nem sokkal ezt 
megelőzően kijelentette: szégyellem, hogy magyarnak születtem! Ettől kezdve én is 
kerültem őket."

Ez volt a történet, amit Lakatos Irén 82 éves nagynéném Moholon, 2008. 
december 6-án, Mikulás napján az apja, Lakatos József halálának körülményeiről 
elmondott. És most két vélt igazság van előttem: az anyámé, és a nagynénémé. Ki 
mondott igazat, kinek az igazsága áll közelebb a valósághoz? Úgy tűnik, ez a 
szembenállás a Lakatos család tragédiájának egy fontos eleme. Hiszen másként 
mesélte el a történetet az, aki kiszakadt az otthoni közegből, és másként az, akit 
még a családi kötődések is közel sodortak a moholi gyilkosokhoz. Ki emlékezik jól a 
történetre? Elképzelhető, hogy a Lakatos család tagjai maguk között soha nem 
beszéltek az átélt borzalmakról? Elképzelhető, hogy hatan hatféleképpen őrizték a 
maguk igazságát? Azt, hogy a fékevesztett szerb terror százával, ezrével gyilkolta az 
ártatlanokat -  a vagyonért, a javakért, hitvány haszonszerzési vágyból. Egyéb okuk 
nem volt a gyilkolásra.

Budapest, 2008. december 10.

(beérkezett 2011. március 14-én)



Kamenica első világháborús emlékműve
2010 nyarán szereztem tudomást (Dr Horváth Militicsi Szabolcs jóvoltából) arról, 

hogy valamikor Kamenica főterén Is állt turulmadárral díszített első világháborús 
emlékmű. Az emlékművet azóta a városka temetőjébe száműzték, a turulmadárnak 
pedig nyoma veszett.

Közigazgatási szempontból Kamenica ma Újvidék egyik városrészének számít. 
A temető a peremvárosi autóbuszjárattal, de gyalog is könnyen megközelíthető. 
A szecessziós stílusú, kőkoszorúkkal díszített obeliszk nagyjából a temető közepe 
táján található.

Az emlékmű állításának éve szinte teljesen lekopott (csak a két szélső szám látszik), 
ezért ennek megállapításában nagy segítségemre volt Bagi Ferenc Kamenicáról írt 
tanulmánya. E tanulmány szerint az emlékművet 1916-ban állították, az évszámot pedig 
a talapzatra "fektetett" kő-babérkoszorúba írták.

Az emlékmű négy oldalán négy tábla áll, ebből három táblán a hősi halottak neve 
olvasható, az elülső oldalon pedig a német nyelvű fölirat. A nevek többsége német, de 
található közöttük magyar is, továbbá horvát és/vagy szerb is. Ezenkívül "vegyes" is 
(pl. német vezetéknév magyar keresztnévvel, valamint egyéb kombinációk is). A 
kőfaragó, Petrovits Nándor, valószínűleg ismerhette őket, és tudta, hogy hova kell 
magyar, német, vagy horvát (esetleg szerb, latin írásmódú) betűt vésnie. A három tábla 
közül az egyik annyira megrongálódott, hogy elég nehéz róla kibetűzni a neveket és a 
mellettük lévő évszámokat. Az emlékműn összesen 57 név található. Egy kicsit 
pontosítanám Bagi Ferencnek azt az állítását, hogy mindegyikük 1915-ben esett el, 
ugyanis az egyik táblán találtam három 1914-es, valamint egy 1916-os évszámot, a 
másikon egy 1914-est, a harmadikon pedig, mint említettem, egy kissé nehézségekbe 
ütközik ugyan az évszám leolvasása, mégis kisilabizáltam egy 1916-os évszámot is. A 
leolvasás nehézsége figyelmeztet arra, hogy jó lenne fölújítani a feliratokat, és hogy a 
civil szervezetek valamelyike pártfogásába vehetné az emlékművet. Egy-két névnél, 
meg születési évszámnál, ahol már kissé bizonytalan a leolvasás, talán igénybe lehetne 
venni a plébániahivatal segítségét is.

A teljesség kedvéért meg kell azt is említenem, hogy a talapzat legalján van még 
egy, részben a földbe süllyedt, letört sarkú, német nyelvű fehér márványtábla is, 
valamint az évszámot tartalmazó kőkoszorútól balra, és jobbra (egy kissé hátrább), 
egy-egy kis téglalap alakú keret, mára már fölismerhetetlenné vált írással. A német 
nyelvű fehér márványtábla föld feletti részén a következő szöveg rekonstruálható:

Gewidme(t)
durch

Artillerieoberstleutna(nt)
(Vagyis, egy bizonyos tűzéralezredes által felszentelt...) A tábla további része 

azonban már a földben van.



Kamenica főterén az első világháborús emlékművet a költő, Jovan Jovanovics 
Zmaj szobra váltotta föl. A kőbeöntött Zmaj mellett egy kislány szobra is áll, és egy 
könyvet tartanak. A költőt többek között gyermekversei tették híressé. Újvidéken 
született 1833-ban, de idős napjait, 1904-ben bekövetkező haláláig, Kamenicán töltötte. 
Lakóházát múzeumnak rendezték be, s a főtérről nyíló utca elején áll. A főtér és az utca 
is az ő nevét viseli.

Jovan Jovanovics Zmaj a magyar költők fordítójaként is ismert. Ő fordította 
szerbre Arany János Toldi trilógiáját, Petőfi Sándor János vitézét és Madách Imrének 
Az ember tragédiája c. művét. Sírja ugyanabban a kamenicai temetőben található, mint, 
az első világháborús emlékmű.

Magyar szempontból azonban árnyékot vet munkásságára, hogy dicsőítő verset 
írt az 1848/49-es szabadságharc szenttamási csatájában a civil lakosság ellen szadista 
vérengzést elkövető szerviánus és rác "hősökről". Jókai Mór Szenttamási György c. 
elbeszélésében állít megrázó emléket ennek a véres eseménynek. (Az említett csatáról 
helytörténész/történész kollégánk, Délvidéki S. Atilla: Fejezetek a rácjárások 
történetéből c. könyvében olvashatunk bővebben.)

Irodalom:

1. Bagi Ferenc: Sremska Kamenica, a valamikori Camancz, Kisebbségi létjelenségek, 
Vajdasági Szórvány-és szociolingvisztikai kutatások, Gábrityné dr. Molnár Irén és Mirnics 
Zsuzsa szerk., Szabadka, 2003.

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

1. ábra Kamenica térképének részlete, Telefonoteka reklámfüzet; Újvidék, 2006.
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7. ábra A kőfaragó, Petrovits Nándor neve az emlékműn



8. ábra Az évszámból már csak a két szélső szám fölismerhető a koszorúban

9. ábra A részben földben lévő német nyelvű fehér márványtábla a talapzaton
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10. ábra Jovan Jovanovic Zmaj szobra Kamenica főterén 

Megjegyzés:

A fényképek a szerző munkái.

(beérkezett 2011. március 15-én)



Ómorovicza méhészetének első írásos említése
(részlet a készülő könyvből)

Bácskossuthfalva (Ómorovicza) méhészetére vonatkozó legkorábbi ismert adatok 
szintén a XVI. századi török adóösszeírásokból maradt ránk. A török állam tisztségviselői 
sorra járták a leigázott falvak lakóit és igen pontosan összeírták a lakosok számát, 
feljegyezték termékeit és hogy abban az évben mekkora összeget fizettek adóban. 
1570-ben készült a szegedi szandzsák szobotkai (Szabadka) nahije településeinek 
összeírása, amely közt megtaláljuk falunk ősét Omarofcsa (Aranyad) néven, ahol 
részletesen leírják, majd név szerint felsorolják a falú lakosait és a török által előírt 
adóit. Az összeírás szószerinti tartalma:

„OMAROFCSA, (m ásik  nevén) ARANYAD falu, a nevezethez ta rtoz ik  Jovan  Pop, 
testvére Lazar, D iragojlo  Radoje, testvére Vujics, Pav le  N ikola, M ales Vukdrag, 
fia Cservan, Vigan Vük, P e tre  Vukoje p rim ikü r. A  csa ládok szám a 6. A 
jövede lem : 4000.
Kapuk szám a 5  (250 akcse), kevert tized  4 5  k ile  (360  akcse), m éhkastized  (14  
akcse), vörös és fokhagym atized  (6  akcse), se rtésadó  (20 akcse), ese tleges  
büntetéspénz, m enyasszony-adó és hordóadó (268  a kese). "[7)

Fizettek még búzatizedet 95 kile után, juhadót, káposzta-és kendertizedet, 
legelőadót, tűzifa-és szénadót, vándor sátorozók iszpendzse-adóját. A tímár-defter 
szerint Omarofcsa, azaz Ómorovica falu Iszkender aga évi 17000 akcse hozamú 
tímár-birtokához tartozott.

A következő környékünkön levő településeken fizettek még méhkastizedet: 
Szobotka (Szabadka) 200 akcsét, Roglatica 30 akcsét, Nagybajsa (Bajsa) 16 akcsét, 
Kisbajsa (Topolya) 16 akcsét, Szekity (Lovcenac) 8 akcsét, Kishegyös (Kishegyes) 
16 akcsét, Napfén (Zednik) 18 akcsét. Pacsér lakatlan volt. Pacsér-puszta is, mint 
Ómorovica, Iszkender aga tímár-birtokának része évi 2000 akcse jövedelmével.

Ómarocsa másként Aranyad 1578-ban is rajta volt a török adószedők listáján, 
de már szám szerint 14 adózóval. A többi adóilleték mellett méhkastized után 92 akcsét 
fizettek. (8)

Szabadkán 1702-ben csupán 26 kaptár létezett. „A török uralom után minden 
gazdasági ágazat fejlődésnek indult, köztük a méhészet is, elsősorban részben a vallási 
szertartások felújításával és azok gyakoriságával (a gyertyaöntéshez több viasz kellett), 
részben az adózás csökkentésével. A Fruska Gora-i kolostorok 1753-as nyilvántartása 
szerint, csak a Nagy-Remete-kolostorban 500 forint évi jövedelmet könyveltek el méz 
és viasz bevételéből. (Akkoriban 20 forintért egy ökröt vagy lovat lehetett venni.)(9) A 
zombori méhészekről az első feljegyzett adatok 1742-ből származnak. Ekkor csak 
megemlítik, majd három év múlva már számszerűen is feljegyzik, hogy Zomborban 60 
méhcsaládot tartanak. A fejlődés nagyon gyors, mert 13 évvel később 1758-ban már 
2.564 kasról tudnak az összeírok, amelyek tulajdonosaiknak évi 1.908 forintjövedelmet 
biztosítanak. Ebben az időben a méhészet meg volt adóztatva. Az egység 15 család 
volt, amire 3 forint 80 dinár adót kellett fizetni.



„A  m éhésze t serkentése érdekében M ária Terézia 1769-ben m éhész isko lá t 
lé te s ít  Vezetéséve l Anton Jansa  (1734-1773) sz lovén  m éhészt b ízza  m eg . 
1775-ben m ár külön törvény fog la lkoz ik  a m éhészette l.
Id é ze t egy  1790  feb ruá r 5 -én  3141 sz. a Bács-m egye  ré szé re  egy  k irá ly i 
rendelet, m elyben I-ső  Ferencz csá szá ri és apo sto li k irá lyunk  a m éhészete t 
Bács-m egyében legm agasabb e lhatározása következtében sü rge ti és m inden  
10 -15  k a s sa l b író  m éhésznek , ha ka so n kén t 3  k ra jc á r t  f ize t, a szo ká so s  
te rm észe tbe li tizedbő l (dézsm a) m entességet engedélyez, a zoka t ped ig  k ik  a 
kasok szám át 20-25-re fe lv itték, a körü lm ények sze rin t kü lönfé le  ju ta lm akban  
kegyesked ik  részes íten i. Bács-m egye , a Zom borban ta rto tt gyű lésén  ezen  
k ir á ly i re n d e le t  a n é p p e l tu d a tn i h a tá ro z ta  é s  m e g p a ra n cso lta , h og y  
hárs-fűzfák, m éze lő  növények szapo rítta ssanak  és a m a jo r m e lle tt i fö ldön  
évenként 1A  ho ldnyi pohánka vettessék..."(10)

A méhészet kialakulása Ómoroviczán

Őseink Kunmadarasról, Jászkisérről, Karcagról jöttek és itt telepedtek le a 
Bácskában, a Bácsér patak mentén 1786-ban, megalapítva falunkat Ómorovicza 
(Bácskossuthfalva) néven. Arról, hogy hoztak-e magukkal méheket nem tudunk, de a 
méhészethez értettek, az bizonyos, sőt méheket is tartottak már a betelepítés első 
évében. Erről meggyőződhetünk a falunkban készült első költségvetésből és egy 1792-ben 
íródott kötelezvényből, amely előírta Ómorovicza lakosainak adókötelezettségeit.

1886 szeptember 5-én Ómorovicza község százéves emlékünnepe alkalmából egy 
bádogszelencét falaztak a községháza falába. A cinbádog szelencébe az utókornak örök 
emlékül több, a telepítés tárgyára vonatkozó írást, okiratot tettek. Az okiratok között 
megtaláljuk a község (falunk) első zárszámadását is, amelyben a méhészetre vonatkozó 
adatokat találunk. Részlet az okiratból:

„17 8 6 /8 7  esztendőre való szám adása Fatsar Pé te r akko ri Om orov itza i B írónak
  a jövede lm ekrő l, m in ta  kö ltségekrő l, m elyek le ttek  a közönséges
dolgok körü l 1787-ik esztendőnek első novemberéig kimutatva Omorovitzán. "(11)

A közel 500 tételes zárszámadás első része a bevételeket sorolja fel, míg a 
második rész a kiadásokat.

„Bevéte lek:
- S ztapá riák  m éhekért 10 fo rin t
- T imothea Szeda lev ity  m éhekért 4 fo rin t
- S ztapa riak tó l méh árendában 16  fo rin t
K iadások:
- m ézre 1 forint„

A betelepítés utáni első három év adómentes volt Ómorovicza lakosainak. 1789. 
május 1-jén a települők összeírattak, mint már jobbágyok, úrbéri javaiktól és jószágaiktól 
folytonosan megadóztattak. A megadóztatás módját egy 1792-ben készített szerződés 
(amely inkább kötelezvény) négy pontjában „Urbarialis Contractus" írták le, amely a 
kamarai uradalom és a község között köttetet. A „szerződés" harmadik pontja alapján 
a jobbágy adózni fog mindenféle termésekből, hasonlóképen bárányokból, gedókból, 
méhekből járandó 7-ed, 9-ed.(12) Mindebből az szűrhető le, hogy a méhészet egyidős 
a faluval, a betelepítéstől kezdődően napjainkig. Kovács Károly helybeli méhész az



idősebb méhészek elbeszélései alapján úgy tudja, a méheket faköpűkben és kasokban 
tartották, a kasokat sásból (gyékény), nádból, szalmából, kukoricacsuhéból fonták és 
sárral betapasztották. A tapaszték alapja marhatrágyás, vagy lótrágyás sár, mert az 
ilyen tapasztás nem ázott át olyan könnyen. Ilyen kasok használatban voltak még 
az 1920-as években is. A méznyerésnek eleinte csak azt a módját ismerték, amikor 
a méheket füsttel lefojtották. Az elpusztult méheket kisöpörték, a lépekből a mézet 
kinyomkodták vagy ritkaszövésű zsákba tették és kicsöpögtették, ami akár két 
hétig is eltarthatott. Legutoljára kimosták és azt a vizet adták a méheknek. A viaszból 
gyertyát készítettek, értett is ahhoz szinte minden méheket tartó gazda. A gyertya 
kanócára súlyt kötöttek és forró viaszba mártogatták. Többszöri belemártással hizlalták 
(vastagították) a gyertyát.

Hosszú ideig nem találunk falunk méhészetére vonatkozó írásos adatot, pedig a 
méhészet fejlődött már az 1700-as évek végén, de különösen az 1800-as évek kezdetén. 
Magyar, német és szerb-horvát szaklapok jelentek meg méhészeti ismeretekkel. Az 
egész országot méhészeti kerületekre osztották fel és minden kerületnek méhészeti 
felügyelője volt. Szabadka az első kerülethez tartozott.(13)

Kedvelt foglalkozás Ómoroviczán a méhtenyésztés, erről küld tudósítást a község 
1857 júliusában. A helybéli református lelkész (Edelényi Herceg Ferenc) hetvennél is 
több méhkaptárt tart, valamint Papp István református tanító kedvelteti meg a 
méhészetet az ifjúsággal (az iskola méhkasainak száma ekkor huszonöt). De már 1860 
júniusában az ómoroviczai elöljáróság arról számol be, hogy a faluban erősen hanyatlott 
a méhészet, az iskolában már csak elméleti ismeretekkel gazdagítják a tanulók 
méhészettel kapcsolatos tudását. Ugyanígy a sándori, csantavéri és a bajmoki iskolákban 
is háttérbe szorult a méhekkel való gyakorlati foglalkoztatás.(14)

1863 május 23-án olyan fagy volt, hogy abban az évben alig termett mivel országos 
aszály is követte. Nem esett az eső kora tavasztól késő őszig, a marhaállomány kipusztult, 
az ipar és kereskedelem megbénult.(15) A magyar királyi kormányszék képviselője 
1866-ban a görögkeleti népiskolákban tett látogatása alkalmával tapasztalta az 1863-as 
fagy és aszály következményeit. Az iskolák mellett felállított faiskolák tönkrementek 
vagy elhanyagoltak voltak, a selyemhernyó tenyészetek szintén tönkrementek, hiszen 
a selyemtenyésztés fő kelléke, az eperfa szaporítása teljes pangásban volt, de a 
kiveszett méhkasokat sem pótolták újakkal.(16) Az 1870-ben készült népszámlálás 
eredménye alapján (amikor az állattenyésztés állapotáról is jelentés készült) a méhészet 
nagyon gyengén állt, összesen 18 méhkas volt a faluban (Ómorovicán).(17)

Meg kell említeni, hogy ebben az időben az ország leggazdagabb termőföldje Bács- 
Bodrog vármegye volt. A vármegye mezőgazdasága a XVIII. századtól fejlődik nagyobb 
lendülettel. Ugyanis a királyi kincstár különböző kedvezményekben részesítette 
az időközben betelepített lakosságot. Meghonosodott a kukorica-, a dohány- és 
selyemtermesztés, és nagy területen kincstári erdőket ültettek. Bauer Antal megyei mérnök 
adatai szerint 1826-ban a vármegyében 379.000 hold községi szántóföld, 762.500 hold 
legelő és rét, 22.500 hold szőlő, 195.500 hold uradalmi szántóföld, 81.300 hold erdő és 
füzes, 76.600 hold rét és nádas, 31.100 hold mocsár volt. Méhészettel több évszázada 
foglalkoznak a megyében. Az 1699. évi összeírás 2.804 méhkast tüntet fel. Jelentős 
tevékenységet fejtett ki a Bács-Bodrog Megyei Gazdasági Egylet 1871-ben: termény- és 
méhészeti kiállítást, állattenyésztési kiállítást, szántó- és ekeversenyt, baromfi-, juh-, és 
sertéskiállítást, termény-, gyümölcs- és vadászati kiállítást stb. rendezett.



Jóval később, miután a legelőket és réteket feltörték, az erdőket pedig 
nagymértékben kiirtották, hanyatlott a méhészet, de érezhetően csak az 1900-as 
évek elejétől.

Ugyanez érvényes Szabadkára és környékére is, jóllehet a népiskolákban a 
méhészet oktatását már 1868-ban lehetővé tette a törvény. A budapesti kereskedelmi 
és iparkamara jelentése szerint Szabadkán ekkor (1870-ben) 593 méhkas volt. A kitermelt 
mézet és viaszt közvetlen felhasználásuk mellet a kisiparban hasznosították.(18)

1885 augusztus 21-, 22-, és 23-án Budapesten nemzetközi méhészeti 
kongresszust tartottak, amelyről a Méhészeti Lapok, a magyar országos méhészeti 
egyesület közlönye októberi száma következőképen tudósított:

„A  m agyar m éhészek egész büszkeségge l nézhetnek a le fo ly t valóban szép  
m éhészeti ünnepélyre és ha a kü lfö ld i méhészek épen nem is  vo ltak valam i nagy  
szám m al képviselve, azok h iányát pótolta a m agyar m éhészet d íszes koszorúja.
Egyéb irán t a congressus h iva ta lo s le fo lyá sá t h íven e cse te lik  az  a lább  
következő jegyzőkönyvek:

JEGYZŐKÖNYV
M ely  fe lvé te te tt Budapesten a z  országos k iá llítá s  területén levő  hangverseny  
te rem ben  1885  au g u sz tu s  hó 21, 22, és 23 -án , a n em ze tk ö z i m éh é sze ti 
congresszus ü lése a lka lm áva l.
Jelen voltak: Ő fensége Jó zse f főherceg, a congresszus védnöke képviseletében  
M atlekov its Sándor, az orsz. k iá llítá s  elnöke, Kriesch János m űegyetem i rektor, 
a congresszus ale lnöke, Göndöcs Benedek apát-kanonok, a „ M agyar országos  
M éhésze ti Egyesü le t" e lnöke, Am brózy Béla báró, Schach inger C ze lesztin  az  
„Ö ste r-U ngarische  B ienen ze itung " sze rkesztő je , Bécs, szám os m éhészeti 
egyesü le tek és körök kü ldötte i, szépszám ú m éhészek és d íszes nagyközönség.
Jó zse f főherceg ő Fensége m in t a nem zetközi m éhészeti congresszus védnöke  
nevében M atlekov its Sándor az orsz. k iá llítá s  e lnöke, sz ívé lyes szavakban adja 
á t a congresszusnak ő Fensége legm agasabb üdvözletét, k i nagy sa jná latára  
szem élyesen nem nyithatta meg h ivata los teendői m ia tt. Ö röm ét fe jez i ki, hogy  
ez a lk a lo m m a l ő  Fensége  nevében  a k iá l l ít á s  te rü le tén  n y ith a t ja  m eg a 
co n g re sszu s t M ajd  m eleg  szavakban  em lékezve m eg a m éhészet 
fo n to s sá g á ró l, m in t  k ü lö n ö se b b e n  o ly a n ró l,  m e ly  h a zá n k  fö ld m ív e s  
közönségében a kom o ly  m unkakedv, k ita rtá s  és takarékosság  ke lyhe iben  
eddig haszta lanu l e lillan t m illió ka t po lgá ra ink  ja vá ra  fog juk fo rd ítan i.
Kü lönben hazánk m éhészetének, a m éhészeti ip a rnak  figye lem re m éltó  á llása  
és szerepe, nagy, szép és m agasztos je len tő sége  m e lle tt legékesebben szó l 
azon egy körü lm ény is, hogy a m éhészeti congresszus protektorságát Fenséges 
urunk, közszeretetben á lló  főhercegünk: József, kegyes vo lt e lfogadn i

Ezen a kongresszuson részt vett falunk jeles méhésze Berger József is, mint külön 
kiállító. A Méhészeti Lapok így tudósít erről:

„Berger József, Ó-Moravicza;-1  henger, és 1 szekrényalakú Dzierzon-féle kaptár.
A h enge r a la kú  ke ttő s  la k ra  haszná lha tó , ke ze lé se  ezéIszerű, a k e re teke t  
tetszés sze rin t lehet kiszedni, a csa ládoknak vagy anyátlanságának egyesítése  
igen egyszerű, m iután e czé lra  rekeszsze l van e llá tva, vázkészü léke fo lytán  
ped ig  vándorm éhészetre a lkalm as. A szekrénya lakú kap tár egy csa ládnak fe le l 
meg, m éhra jok  készítésére igen alkalm as, a ke re tek  egyenk in t vagy egyszerre  
hárm ank in t k iszedhetők, be l a lak ja  leve lezhető , a m ézkészü lék  és petézés



rekesz á lta l vá lasztható el, m ind  négy o lda lán keze lhető. Ezen m éh lakok be l 
alakra nézve k iá llítónak sa já t találmánya. M indkét kaptár egy-egy méh családdal 
van benépesítve. Tu la jdonos kü lönös gondda l s zá llíto tta  fe l a  be je len te te tt 
méh csa ládokat, úgy hogy azok  te ljesen épen é rkeztek  m eg."

1907-ben Pilaszanovics József Felső-Roglaticza-i birtokán ami Kossuthfalva 
községhez tartozott, a növénytermesztés, állattenyészet, tejtermelés, baromfitenyésztés 
mellett méhészettel is foglalkoztak. A birtok méhészete 24 családból állt és a mézet 
helyben értékesítették.(19)

A Magyar királyi földmívelési miniszter 1910. évi január 28-án küldött 
értesítésének szövege:

„É rtesítem  a címet, hogy a m éhészeti szak tan ító i k e rü le tek  edd ig  érvényben  
vo lt beo sztásá t a szo lg á la t érdekében m egvá ltozta ttam  s  a z  edd ig i nyo lc  
kerü le t h e lye tt a z  ország te rü le té t k ilencz m éhészeti kerü le tre  oszto ttam  be. 
E rrő l a z  ú j b eo sz tá s  eg y  p é ld án yán ak  m eg kü ld é sé ve l o ly  fe lk é ré s s e l van  
sze rencsém  értesíten i, hogy  szakközegem et m űködésében tám ogatn i s  az  
ezze l össze függő  szükséges in tézkedéseke t s a já t  ha táskörében  m egtenn i 
szíveskedjék.
Értesítem  m ég a rró l is, hogy a ke rü le t székhe lyének Tem esvár szab. kir. várost 
je lö ltem  meg."(20)

A magyar királyi földművelésügyi miniszter 1910 március 22-én íródott 
közleményében tájékoztatja a méhészeket, hogy a német, osztrák és magyar méhészek 
55-ik vándor gyűlése és az ezzel kapcsolatos méhészeti kiállítás folyó év augusztusában 
Budapesten lesz megtartva. A kiállítás ideje alatt a gödöllői méhészgazdaságba 
tanulmányi kirándulást tartanak.(21)

Az értesítés mellékletéből megtudhatjuk, hogy Szabadka, Újvidék, Zombor szabad 
királyi városok Bács-Bodrog vármegyéhez tartoznak és a IX. méhészeti szaktanítói 
kerülethez. A kilencedik szaktanítói kerület szaktanítójának neve Nagy János, ő 
gondoskodott a méhészek továbbképzéséről.

„1935 -ben  m ájus 3-án e lfa g yo tt a z  akác 90  száza léka  és ez ké sz te te tt több  
m éhészt vándorlásra. A vándortanyán a m érleg  14 kg  gyarapodást m in t 
végeredm ényt m utatott. A vándorm éhek 2 -3  kg cuko r hozzáadásával a z  évben  
szépen be is  tele ltek. De m i tö rtén t környékünkön a nem vándoro lt m éhekke l?
A  nem  vándoro lt m éhek 95  száza léka  e lpusztu lt a z  1934-es reko rd  m ézterm és 
ellenére is.'t  100)

A huszadik század első felében a szomszéd faluban Pacséron is népszerű 
foglalkozás volt a méhészet. Emlékezetből készítettek róluk egy összeírást, amelyben 
a méhcsaládok számát is feltüntették és azt is, milyen kaptárt használtak.

A harmincas évek méhészete
(méhészegyesület, vagy méhészszövetkezet)

1937 méhészete számokban: Jugoszláviában kb. 100.000 méhész van, az összes 
méhlakások száma 750.000, ebből 500.000 kas és kb. 250.000 a mozgatható keretű 
kaptár. A méhlakások száma nemzetközi viszonylatban is igen tekintélyes, mert a 3. 
vagy 4. helyet foglaljuk el Európában. Jugoszláviában 1 km2-re 3,01, minden 100 lakosra 
pedig 5,31 méhlakásjut.



Visszaemlékezésből tudjuk, hogy Moravicán a méhészek összejöveteleit, az 
elnökségi gyűléseket a Juhász-féle vendéglőben tartották, a mai Két Galamb 
vendéglőben. Maga a tulajdonos, Juhász János is méhész volt. Ezekben az években a 
falu területén levő völgyekben, különösen a bajsai úti nagyárok mentén és az Ongai 
völgyben ültettek szomorúfüzeket a méhészek.

A 30-as években több nagy tudású, lelkes méhésze volt Moravicának. Farkas 
Lajos, aki saját méhészete mellett a Pilaszanovics birtok méhészetét is vezette, Grieb 
Tamás, nemcsak méhész, hanem a falu kertésze is, 1940-ben elszegődik a Szemző 
birtokra méhésznek és kertésznek, id. Simon Ferenc, Kovács Lajos, id. Posvai Mihály, 
Nagy Sándor, Banai Sándor, Juhász János, Gál István, Bak Sándor, Banai Károly, Wagner
 , Serer Péter, Dévay Lajos reormátus esperes, Bajsai István katolikus kántortanító,
Vincze Sándor. A névsor nem teljes.

A St. Moravica-i méhészegyesület neve Staramoravicko Pcelarska Drustvo 
(Méhésztársaság Ómoravica), elnökük Nagy Sándor, míg Dévay Lajos református 
esperes lelkész a méhészegyesület díszelnöke. Azt, hogy mikor alakultak, nem tudjuk, 
azonban 1938 augusztus 28-án nagy érdeklődés mellett a Facsar-iskolában nagyszabású 
méhészkiállitást tartottak. Bár ezt megelőzően a Jugoszláviai Méhészet folyóirat 1938. 
június hó 6-i számában arról tudósítja olvasóit, hogy a st. moravicai méhészkiállítás a 
rosszul sikerült akácra való tekintettel, bizonytalan időra el van halasztva.

A kiállított méhésztermékeket és méhészkellékeket magyar népviseletbe öltözött 
léányok vigyázták. Nagyon kevés személyt tudunk megnevezni azok közül, akik részt 
vettek a kiállításon. Többek között részt vett Fejős Sándor pacséri méhész, Dévay Lajos 
református esperes, aki diplomát kapott az általa kiállított „tocnica dvojke i suncana. 
topionica" (kettes kaptár és napviaszolvasztó)-ért. A diplomán látható a méhésztársaság 
pecsétje, amely ovális alakú, középen egy szárnyait széttáró méhecske, körirata pedig 
STARAMORAVICKO PCELARSKA DRUSTVO STARA MORAVICA. A kiállítás elnöke Eszes 
László, a Jugoszláviai Méhészet újság szerkesztője volt.(23)

A Központi Méhészszövetkezet közgyűlése 1939 junius hó 11-ére lett összehíva, 
de csak értekezlet formájában lett megtartva, méghozzá az ügyvezető lakásán, ugyanis 
az ügyvezető rajfogás közben balesetet szenvedett és ágyban fekvő beteg lett. Az 
értekezleten a következő tagok és szövetkezeti megbízottak vettek részt: Tamaskó 
József a bogojevói, Zimmerman János, Csatalinac Sima bezdáni, Molnár G. József a 
Gornji Breg-i, Nagy Sándor és Grieb Tamás a St. Moravica-i, Simic Marko a sontai, 
Hambalek Gáspár, Keller Nikolaus, Ódri Mártana krnjajai, Schmidt Ádám a veprováci, 
Incze Imre, Jany Albert, Krizsák József, Samarjay Béla és Szlávy Olivér a sombori 
méhészszövetkezet részéről. Samarjay Béla elnök az értekezletet megnyitotta és felkérte 
Incze Imrét a jegyzőkönyv vezetésére. A közgyűlés meghallgatta az ügyvezető alelnök 
beszámolóját a főszövetség közgyűléséről.

A következő indítvány a Humus-ból való kilépés volt. Nagy Sándor a St. Moravica-i 
méhészszövetkezet elnöke igen hatásosan ismertette a Flumus-szal szemben felmerült 
elégedetlenséget a cukorbeszerzés körül és hangoztatta, hogy a szövetkezet 
vezetésében a tiszta lelkiismeretet kell követni. A Humus-ból való kilépést ajánlotta. Évi 
20 dinár tagsági díj fizetésére is volt javaslat, amiből a vidéki szövetkezetek 10 dinárt 
megtartanának maguknak, 10 dinárt pedig befizetnének a Központi Méhészszövetkezet 
pénztárába. Nagy Sándor indítványa alapján az értekezlet elhatározta, hogy erről



előbb értesítik az összes szövetkezeteket és kérik őket, hogy 14 napon belül válaszoljanak 
milyen álláspontot foglalnak el ezen indítvánnyal kapcsolatban. Döntés született arról 
is, hogy ezentúl Jugoszlávia Méhészete lesz a hivatalos lap, azonkívül elismernek egy 
német és egy szláv méhészeti lapot is.(lO l)

1939 szeptember 10-én megjelent B. Topolai Magyar Hírlap tudósítása:
„N a g y s ik e rű n e k  íg é rk e z ik  a m éh é szk iá lítá s  B. Topóién. A B ácska  Topo la i 
„M éh é sz  E g ye sü le t"  m á r e lő b b en i e lh a tá ro zá sa  fo ly tán  1939  szép . 10. 
vasárnap nagyszabású  m éhész napo t és k iá ll ít á s t  rendez a Tűzo ltó  la k tanya  
he ly sége ib en  é s  annak  u d va rán ."  E zen  a k á llítá so n  ré s z t  v e tte k  
O m o ro v ic z á ró l is , V in c z e  S á n d o r  S t  m é h é s z  B o c z o n á d i
k ap tá rá é rt o k le v e le t kapott. ”

A méhészegyesületek a háború ideje alatt is folyamatosan dolgoztak, erről 
azonban kevés írásos dokumentum maradt ránk, egy újsághír a topolyai méhészetről 
és egy fotó a bácskossuthfalvi méhésztanfolyamról.

(beérkezett 2011. március 15-én)



A bácsalmási Rákóczi úti iskola 125 éve1
Bácsalmáson az alapfokú iskolai nevelés-oktatás a Rákóczi úti, valamint a Szent 

János utcai iskolaépületben folyik. Az épületekben kezdetektől fogva iskola működik. A 
Rákóczi úton 1886-ban épült fel a zárda, ahol külön leányiskola nyílt a kalocsai 
iskolanővérek vezetése alatt. A Szent János utcai épületet 1930-ban adták át az állami 
polgári Fiú és leányiskola számára, itt a leánypolgári megszüntetését követően polgári 
fiú és mezőgazdasági középiskola működött. Az egyházi iskolák államosítása, illetve a 
polgári iskolai képzés megszűnése óta mindkét épület a nyolcosztályos általános iskolai 
képzést szolgálja.

Az iskolai oktatás kezdete

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek feljegyzései szerint az 1716-1718-as török 
elleni háború után újratelepült Almáson 1738-ban épült iskola, a tanítás azonban csak 
1756-tól vált rendszeressé, amikor Forgács Mihály, a magyar és bunyevác lakosság 
nyelvét egyaránt beszélő iskolamester került a plébánia szolgálatába.

A vályogból készült, náddal fedett iskola egyetlen helyiségében tanultak a 
bunyevác és a magyar gyerekek, kezdők és haladók, lányok, fiúk vegyesen. A fűtést 
szolgáló kemencébe a gyerekek hordták össze a tűzrevalót. A vizitációk arról is írtak, 
hogy a szülők pásztorkodásra, otthoni munkára fogták gyermekeiket, nagyon hanyagul 
küldték őket iskolába. 1771-ben negyven iskoláskorú közül mindössze tizenketten, 1778-ban 
hetvenből negyvenen jártak rendszeresen az iskolába, de csak a végrehajtó 
közbelépésére, november végétől.

Az németek 1786-87. évi betelepítését követően az érseki hatóság szabályozta a 
templomi nyelvhasználatot, a tanítás a gyermekek anyanyelvén folyt. Kezdetben a 
német gyerekeket a Freiburgból származó tanító saját lakásán tanította.

Az 1808-ban mezővárosi címet kapott Almáson 1811-ben építettek új iskolát. A 
két tágas terem egyikében a magyar-bunyevác, a másikban a német gyerekek tanultak. 
Ezt, a később felső iskolának nevezett épületet, amely a Gróf Széchényi u. 65-67. sz. 
alatti lakóházak helyén állt, az idők folyamán a szükségleteknek megfelelően bővítették.

Az 1868. évi első hazai tanügyi törvény Bács-Bodrog vármegye számára két új 
intézetet eredményezett, 1870-ben Baján tanítóképzőt, Szabadkán tanítónőképzőt 
alapítottak. A népiskolák hatosztályos elemi népiskolákká szervezésével a helyi 
tanügy is fejlődött: 1868-ban hat tanítója volt Almásnak, 1885-ben -  egy évvel a 
zárda megnyitása előtt -  három tanítónő alkalmazásával kilenc főre emelkedett a 
tanerők száma.

1 Irodalom -  Szénásiné Harton Edit: Közoktatás. In: Horváth Zoltán -  Sövény Mihály -  Szénásiné Harton Edit: 
Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből. Bácsalmás, 1999. 85-151. p.

Jav. bőv. online kiad. 2006. www.bacsalmas.hu/ekonyvtar/bacsalmas.pdf

http://www.bacsalmas.hu/ekonyvtar/bacsalmas.pdf


Bácsalmás történetének jelentős dátuma 1886., a Miasszonyunkról nevezett 
Iskolanővérek zárdájának, illetve az általuk vezetett leányiskolának és óvodának az 
alapítása.

Zárda - A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek vezetése 
alatt álló bácsalmási leánynevelő intézet 

Római katolikus elemi leányiskola

Haynald Lajos kalocsai érsek a lányok oktatásában meghatározó szerepet 
szánt az 1760-ban Kalocsán letelepült Miasszonyunkról nevezett szegény 
iskolanővéreknek. A kalocsai anyaegyház létrejötte után sorra alakultak a nővérek 
által vezetett intézmények.2

A bácsalmási római katolikus leány elemi iskola létesítését 1881. július 18-án 
Haynald érsek kezdeményezte Csicsáky József plébánosnak írt levelében. Az 
építkezéshez az érseki hatóság 6000 Ft összegű segélyt biztosított. A zárdaiskola 
felépítését a község képviselőtestülete is támogatta, így a munka 1883-ban 
megkezdődött. Az építkezés anyagi nehézségek miatt elhúzódott -  a befejezéshez az 
egyházközség kölcsönt vett fel, így öt esztendő elteltével elkészült a zárda. Csicsáky 
1886. április 9-én jelezte, hogy őszre várják az iskolanővéreket.

A négy szerzetes tanítónő és az óvónő javadalmazását is az egyházközség vállalta, 
ezért a kilenc világi tanítói állásból négyet megszüntettek, a tanítónőket más 
településekre helyezték.

A nővérek 1886. szeptember 11-én Franz Mária Terézia, a Miasszonyunkról 
nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek szerzetes rendje alapítójának kíséretével 
érkeztek Bácsalmásra. „A nép Csicsáky préposttal az élen a zárda előtt várta őket. A 
tiszteletes anya és a nővérek báró Rudics József né vendégei voltak. Másnap, szeptember 
12-én Csicsáky megszentelte a házat... A kápolnát, melynek felszerelését báró Rudics 
Józsefné adta, november 27-én szentelte meg a prépost plébános, háromnyelvű 
beszédet mondván ez alkalommal az összegyűlt népnek."3

Az első iskolanővérek Leberl Mária Simplicia főnöknő, Vujkovics Mária Cazimira 
tanítónő, Balogh Mária Georgina tanítónő, Kőnig Mária Melánia óvónő, Ney Mária 
Emerencia szakácsnő, Madarász Veronika és Varró Franciska jelöltnők voltak.

2 Az Iskolanővérek által létrehozott zárdák, az alapítás sorrendjében, a működési Idejüktől függetlenül: Óbecse 
(1868), Topolya (1869), Baja (1870), Szabadka (1874), Bács (1876), Újvidék (1878), Kunbaja (1880), Jánoshalma 
(1881), Temerin (1881), Mohol (1882), Bácsalmás (1886), Zombor (1887), Péterréve (1891), Foktő (1894), Zombor 
(1896), Horgos (1897), Hódság (1899), Futak (1900), Palánka (1901), Magyarkanizsa (1901), Mélykút (1901), Ada 
(1902), Szentfülöp (1905), Hajós (1907), Martonos (1908), Kiskunfélegyháza (1908), Bácsszentiván (1909), Alsókorompa 
(1909), Bácsszenttamás (1912), Bélabánya (1912), Vágújhely (1912), Budapest (1913), Őrszállás (1913), Balatonalmádi 
(1915), Zombor (1916), Budapest (1916), Pécs (1916), Vecsés (1916), Balatonszabadi (1917), Kúla (1918), Budapest 
(1920), Siklós (1921), Esztergomtábor (1922), Kiskunhalas (1922), Cegléd (1922), Dunakeszi (1922), Budapest, Ferenc 
József fiúnevelő-intézet (1923), Kecel (1923), Bátya (1925), Hercegszántó (1925), Alsóság (1925), Tamingfu, Kína 
(1926), Németkér (1927), Budapest (1927), Dávod (1928), Polgár (1928), Kiskőrös (1928), Bácsbokod (1929), Dunapataj 
(1929), Újszeged (1930), Gara (1930), Kaichon, Kína (1930), Hőgyész (1931), Taminghsien, Kína (1931), Csillaghegy 
(1932), Mágocs (1934), Szeged (1939), Szabadka (1940), Újverbász (1940), Szováta (1941), Szeged (1945), 
Mezőkovácsháza (1945), Nyergesújfalu (1945), Kecel (1949), Bodvarákó (1949). In: Kőfalviné Ónodi Márta- 
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/kofalvine.htm

3 Udvardy József: Bácsalmás község plébánia története. Bácsalmás, 2003. 115. p.

http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/kofalvine.htm


1886. szeptember 14-én három tanteremben és egy óvodai teremben 
megkezdődött az elemi iskolai tanítás és az óvodai foglalkozás.

A leány elemi iskola képeslapon
Bácsalmás lakónépessége 1895-ben már meghaladta a 8500 főt. A 6-12 éves 

tanköteles gyermekek száma 1222, a 13-15 évesek száma 511 fő volt. Felmérések 
szerint a 6-12 évesek 97 százaléka, a 13-15 évesek 82 százaléka járt iskolába. A 
zárdában négy tanulócsoport, a régi iskolában öt tanítóval öt fiú tanulócsoport 
működött. Egy tanítóra átlag 130 gyermek jutott. A tanulók többsége 1-2. osztályos 
volt, a tanítás délelőtt és délután is folyt. Az elemi iskolák 5. és 6. osztályai mindig 
kisebb létszámúak voltak, ugyanis a tehetősebb szülők gyermekei tízéves koruktól 
magasabb iskolatípusban (polgári iskolában, gimnáziumban, kereskedelmi iskolában) 
folytatták tanulmányaikat. A szegényebbek -  a tankötelezettség ellenére -  a négy elemi 
elvégzése után mezőgazdasági munkára fogták gyermekeiket.

A millenniumra készülve siettették a magyar nyelvű tanítást. Ezt szolgálta az 1893. 
évi 26. törvény, amelynek következtében 1889-ben Bácsalmáson is beszüntették a 
nemzetiségi tannyelvű oktatást.

A tanfelügyeleti vizsgálatok vegyes helyzetről számoltak be: a gyerekek többsége 
a magyar nyelv alapjait az óvodában és az alsóbb osztályokban sajátította el. 
Megállapították, hogy az államnyelv oktatása ott vált hatékonnyá, ahol a tanítók a 
magyarosító eszme mellé álltak.

A századforduló körüli években Bácsalmáson jelentős gazdasági-kulturális fejlődés 
indult meg. 1900-ben három tanerős zsidóiskola, 1905-ben új, négy tantermes katolikus 
elemi fiúiskola épült. Az iskolanővérek a község kérésére 1907-ben a fiúóvodát is átvették, 
ettől az időtől a zárdával szomszédos épületben két nővér és egy jelöltnő foglalkozott 
a gyermekekkel.



1909-11-ben bővítették a zárda épületét. A földszinten két tanterem létesült, az 
emeleten egy nagyobb alapterületű teremben kapott helyet a kápolna, a volt kápolna 
földszinti helyiségéből pedig vendégszobát alakítottak ki.

Az első világháború és a szerb megszállás évei nagy megpróbáltatást jelentettek 
a zárda életében: az iskolanővérek helyettesítették a hadba vonult tanítókat, délelőtt a 
lányokat, délután a fiúkat tanították. Az óvodát kórtermeknek rendezték be, ahol 
sebesült katonákat ápoltak. Szerb hatósági rendelkezésre 1919 szeptemberében a tanulókat 
anyanyelvűk szerint osztályokra osztották, külön tanították a magyar, a német és a bunyevác 
gyermekeket. A szerbek kivonulása után ismét magyar tannyelvű lett az oktatás.

Az 1923-as kisebbségi népiskolai oktatásról szóló rendelet nyomán a magyar 
tannyelvű, a német nyelvet kötelező tárgyként oktató C típusú oktatást vezették be 
annak ellenére, hogy a lakosság mintegy ötven százaléka német és mintegy húsz 
százaléka bunyevác anyanyelvű volt.4

Klebelsberg Kunó minisztersége idején az általános műveltség és az alapvető 
gyakorlati ismeretek elsajátítása céljából 1922-ben egy fiú- és egy lányosztállyal megnyílt 
a bácsalmási állami polgári iskola. Állami támogatással öt külterületi modern elemi iskola 
épült, a belterületi elemi fiúiskolát emeletráépítéssel bővítették, így központosították az 
addig két épületben elhelyezett iskolát. A zárdaépület nyugati szárnyának felépítésével 
megoldódott a katolikus polgári leányosztályok és a kollégium elhelyezése, a Főtéren 
pedig — felerészben államsegéllyel — 1930-ban felépült a modern állami polgári iskola.

A zárda bővítése 
A római katolikus polgári leányiskola

A négyosztályos polgári iskolai képzés tanulmányi anyaga a vallásos, erkölcsös és 
nemzeti szellemű, gyakorlati irányú általános műveltség megszerzésére és a gyakorlati 
életre nevelésre irányult. A leányiskolák számára törvény azt is meghatározta, hogy 
művelt magyar polgári háziasszonyokat neveljenek.

A bácsalmási római katolikus egyházközség 1925. szeptember 7-én 22 szavazattal 
4 ellenében döntött a római katolikus felekezeti polgári leányiskola felállításáról. Az állami 
polgári iskolának felmondták az egyházi kezelésben lévő régi elemi iskola helyiségeinek 
használatát, hogy helyet biztosítsanak a beinduló egyházi leány polgári iskolai osztálynak.5

Az érseki hatóság, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásával 
szeptember 21-én megkezdődött a tanítás. Három iskolanővér tanította az első 23 fős 
osztály növendékeit.

1928-29-ben új szárnnyal bővítették a zárda épületét, amire igazán szükség volt, 
mert szűkös, mostoha körülmények között folyt a tanítás. 1929 szeptemberében lett 
teljes a leány polgári iskola, 93 rendes és 10 magántanulóval négy osztály működött. 
Az elemi iskolának 385 tanulója volt, az intézet óvodájában 100 fiú és 120 leánygyer
mekkel foglalkoztak.

4 Az itt élő népek lojálisak voltak a magyar szellemiséggel és a közös hazához, amely felgyorsította az 
asszimilációs folyamatot.

5 1930. márc. 29-ig, az új iskolaépület elkészültéig egy Kossuth-Holló utcai sarokházban működött az 
állami polgári iskola, amelynek leánytagozatát a vallás és közoktatásügyi miniszter 38.766-1932. sz. rendeletével 
az 1931-32-es tanév végén takarékossági okokból megszüntette.



A zárda épülete 1929 szeptemberében
Az óvoda 204 négyzetméter alapterületű földszinti termét harmonikafalakkal 

három részre osztották, kettőben óvodai foglalkozásokat, egyben a polgári iskola 
testnevelési óráit tartották. Az egybenyitott nagyteremben rendezték az iskolai és az 
óvodai ünnepségeket. Az óvodai csoportok hamarosan kiszorultak, a szomszédos régi 
iskolaépületben kaptak helyet.

1930-ban jelent meg a zárda első évkönyve, az utolsót 1944-ben adták ki.6
Az 1932-33-as tanévben, az állami polgári leánytagozatának megszűnését követően 

160 fő lett a polgári iskolai növendékek száma, közülük 8 izraelita vallású volt. Anyanyelv 
szerint 93 magyar, 58 német, 9 illír (bunyevác). A helybeliek száma 95, a vármegye más 
községeiben 63, más vármegyében 2 leány lakott. A távol lakók tartásdíj ellenében 
kollégiumi ellátásban részesültek. Levelet hetenként írhattak, havonta egy alkalommal 
fogadhattak látogató családtagokat, és csak az iskolai szünetekben utazhattak haza.

A polgári iskolai beiratkozás díja 10, a tandíj egész évre 28 Pengő volt. A nem 
katolikus tanulók a tandíj kétszeresét fizették. Az iskolafenntartó egyházközség 
jóvoltából az arra érdemes és rászoruló katolikus tanulók tandíjmentességben, illetve 
könyvsegélyezésben részesültek.

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi 6. törvény megerősítette az egyházi 
hatóságokat saját iskoláik igazgatásában és felügyeletében. A katolikus iskolák igazgatói 
feladatkörét a mindenkori plébánosok látták el. Bácsalmás iskoláinak ellenőrzését a 
kalocsa-bácsi egyházmegyei tanfelügyelő, az állami felügyeletet felsőbb szinten a Pécsi 
Tankerületi Főigazgatóság gyakorolta. Az iskolanővérek a Tanterv és Utasítás, valamint 
az egyházi hatóság által jóváhagyott tanmenetek alapján tanítottak. A német nyelv már 
az elemiben kötelező tantárgy volt. Rendkívüli tantárgyként a zongoraoktatást vezették be.

6 A Bácsalmási rom. kath. polgári és elemi leányiskola értesítője az ... iskolai évről. 1930-1944. -  Címváltozatok: 
A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek vezetése alatt álló bácsalmási intézet... évkönyve... 1938-1944.



Tanítói tanácskozásokat általában havonként tartottak. A szakmai tovább
képzést szolgálták a pedagógiai szemináriumok, a mintatanítások és a bemutató 
foglalkozások.

A vallásos és a hazafias nevelés jó alkalmai voltak az iskolai ünnepségek, a 
nemzeti és a katolikus egyházi ünnepek. A polgári iskola növendékeinek vallási 
és hazafias nevelését szolgálta és segítette az Árpád-házi Boldog Margitról 
nevezett Szívgárda, valamint a Szent Erzsébet Önképzőkör. Hagyományossá 
váltak a karácsonyi és januárban az Árpád-házi Szent Margit tiszteletére rendezett 
műsoros ünnepségek. A szívgárdisták havonkénti összejöveteleiken jelenetekkel, 
versekkel, énekszámokkal szerepeltek. Májusban műsoros ünnepségen 
köszöntötték a szülőket. A Madarak és fák napján minden osztály számára 
kirándulást szerveztek. A felsőbb osztályok több napos tanulmányi utakon is részt 
vettek. Tanév végén hagyományosan tornabemutatót, a kézimunkákból, rajzokból 
kiállítást rendeztek.

A zárda épülete 1935-ben
Az intézményben 1937-től 1942-ig a polgári iskola négy osztályára épülő 

három éves nőipariskola is működött. A képzés egy éves fehérneművarró és két 
éves felsőruhavarró évfolyamra tagolódott. Az első szakvizsgát 1940 júliusában 
tartották. A háborús viszonyok miatt több vidéki tanuló kimaradt, egyre nehezebbé 
vált a beiskolázás, ezért a rendi elöljáróság az 1941-42-es tanév végén a 
nőipariskolát megszüntette.

1938-39-ben 53 tanulóval osztatlan kisebbségi német népiskolai 
tagozatot alapítottak, amelyet 1941-ben 94 tanulóval részben osztott 
tagozattá szerveztek.



A nőipariskola megszüntetésével felszabadult két emeleti tanteremmel, belső 
átalakításokkal és felújításokkal a működési feltételek javultak. 1942-ben -  az új óvoda 
megnyitása7 után -  a földszinti, harmonikafalakkal három részre osztható 
nagyteremből tágas tornatermet, öltözőt és szertárt alakítottak ki. Az udvarban lévő 
melléképületeket lebontották, helyettük az épületen belül vízvezetékes illemhelyeket 
létesítettek. Az egész épület új mészkőporos vakolást kapott.

Az intézmény gondosan és folyamatosan gyarapított könyvtárral rendelkezett. 
1944-ben a tanári könyvtár 630, az ifjúsági könyvtár 606 kötetes volt.

Az 1943-44-es tanévben -  amely a háború miatt csak öt hónapig tartott -  az 
iskolanővérek a helyben lakó tanítványaikkal együtt részt vettek a szociális és a 
légoltalmi munkában.

1945 után -  az egyházi iskolák államosításáig -  továbbra is az iskolanővérek 
tanítottak. A háború idején megfogyatkozott felszerelést a szülők segítségével 
pótolták, rendbe hozták. A polgári iskola helyébe fokozatosan a 8 osztályos 
általános iskola lépett.

A z intézet főnöknői: Leberl M. Simpilicia (1886-1888), Vujkovits M. Casimira 
(1888-1904), Bauer M. Antónia (1904-1908), Fábián M. Aurélia (1908-1914), 
Lepár M. Auguszta (1914-1918), Szabó Mária Leona (1918-1924), Kákonyi M. Heléna 
(1924-1930), VolpertM. Menodóra (1930-1936), Ambruzs M. Alfréda (1936-1939), 
Albeker M. Paula (1939, igazgató 1940-1945-ig), Faragó M. Karolina (1945-1948).

Az intézmény 1947-ben végzett tanulói

7 A mai központi óvoda.



Rákóczi úti Általános Iskola

Az iskolanővérek leánynevelő Intézetének 1948. június 3-án végrehajtott 
államosítása után a nővérek helyét világi nevelőkkel töltötték be, az intézmény 
Bácsalmási Állami Általános Leányiskola néven működött.

Az 1949-50-es tanévtől fakultatívvá vált a hitoktatás, az orosz nyelv mindenki 
számára kötelező bevezetésével megszűnt a német nyelvtanulás. Az iskolának 554 
tanulója volt, a nevelőtestület az igazgató és az igazgatóhelyettes mellett 3 szaktanárból 
és 12 tanítóból állt. 12 tanterem, 1 tornaterem, 1 igazgatói iroda és 1 nevelői szoba állt 
a nevelők és a tanulók rendelkezésére. Az épület egy részében még az iskolanővérek 
laktak, és a kollégium is működött. A konyha ellátta a bennlakókat, és itt főztek a 
napközi otthonos óvoda számára.

1950 nyarán rendőrségi eljárással kitoloncolták a nővéreket. Kisméretű 
szobácskáikból falbontással tantermeket, szertárhelyiségeket, a kollégiumi szobákból 
szolgálati lakást, a kápolnából kultúrtermet alakítottak ki. A 16 tanterem lehetővé tette 
a 45-48-as létszámú tanulócsoportok bontását. A tantestület szaktanárokkal egészült ki.

Az 1954-55-ös tanévben Csengődi Rezső, 1955-től 1965-ig Fischer István, 1965-től 
1973-ig Magyar Jánosné volt az iskola igazgatója. Megszűnésükig két tanyai iskola, 
valamint 1973-ig négy óvoda tartozott az iskolához.

1961. június 18-án iskolai ünnepség keretében Fischer István igazgató 
megemlékezett a leányiskola 75 éves jubileumáról, a zárda alapításáról. Az ünnepséghez 
tartozott az ötven éve végzett növendékek találkozója, amelyet Grosschmid Istvánná 
igazgatóhelyettes szervezett.

1963 szeptemberétől koedukálttá váltak az iskolák. A Bácsalmási Állami 
Általános Fiúiskola Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a leányiskola Rákóczi úti 
Általános Iskola néven folytatta működését.

1970-ben 17 tanulócsoport és 6 szakkör működött az iskolában, a 24 pedagógus 
közül 13 volt szaktanár. Látványosan gyarapodott a szertárak felszereltsége és az iskolai 
könyvtár állománya.

1973 szeptemberétől -  a két általános iskola összevonásától -  az iskola a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola alsó tagozataként 16 alsós tanulócsoporttal és 21 
pedagógussal működött. Az összevont intézmény igazgatója Csenki Antal, 1987-től 
Schoblocher József volt, az alsó tagozat vezetését 1975-ig Grosschmid Istvánná, 1975-86 
között dr. Czeglédy Jánosné, ezt követően Németh István igazgatóhelyettes látta el.

Az épületet az 1984-85-ös tanévben felújították, és áttértek a gázfűtésre. A munka 
befejezéséig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola felső tagozatának Szent János utcai 
épületében délelőtt és délután folyt a tanítás.

1986. június 6-án ünnepi szentmisén és a délutáni műsoros ünnepségen 
emlékeztek meg az iskola 100 éves jubileumáról, amelyen számos hajdani növendék 
és pedagógus vett részt.

1993-ban a római katolikus egyházközség kezdeményezésére Bácsalmás város 
önkormányzatának képviselő-testülete a közös igazgatású iskolát két önálló intézménnyé 
szervezte, és a 122/1993. kth. sz. határozatával létrehozta a Rákóczi Úti Általános Iskolát.



A Rákóczi Úti Általános Iskola 1993 szeptemberében 18 tanulócsoporttal és 27 
pedagógussal kezdte meg munkáját. Németh István igazgató és Csőkéné Wendler 
Mária igazgatóhelyettes irányításával 2005. augusztus 1-jéig önálló intézményként 
eredményesen működött.

Hagyománnyá vált a Rákóczi-napok évenkénti programsorozatának megrendezése, 
amelyet első alkalommal 1996-ban, az oktatási intézmény fennállásának 110. évfordulója 
tiszteletére, nagyszabású ünnepség keretében szervezett az iskola.

A BÁCSALMÁSI 
RÁKÓCZI ÚTI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉVKÖNYVE
1999-2000.

Bácsalmás
2000.

A Magyar Millennium tiszteletére kiadott évkönyv 

Iskolatársulás

A gyermeklétszám folyamatos csökkenése, valamint a társulási formában történő 
gazdaságosabb működtetés lehetőségével élve Bácsalmás város képviselő-testülete 
2005-ben összevonta két iskoláját és Mátételke község képviselő-testületével közösen 
intézményfenntartó társulást hozott létre. 2007-ben Bácsszőlős, Csikéria és Kunbaja 
csatlakozásával bővült a társulás, és kibővült feladatkörrel megalakult a Bácsalmási 
Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája.8

Az intézmény öt településen -  Bácsalmáson Kovács B. Károlyné vezetésével két 
iskolaépületben, valamint a csikériai és a kunbajai tagintézményekben -  pályázati 
támogatások segítségével megújult épületekben látja el az általános iskolai nevelést- 
oktatást. Bácsszőlősről és Mátételkéről iskolabusz szállítja a tanulókat a Bácsalmásra, a 
székhely szerepét betöltő Szent János utcai Vörösmarty Mihály Általános Iskolába, ahol 
a 6-8 évfolyamos, illetve a Rákóczi úti iskolába, ahol az 1-5 évfolyamos tanulók 
nevelése-oktatása folyik.

(beérkezett 2011. március 15-én)

8 http://www.kisterseg.bacsalmas.hu/index.php/a-joomlarol-bovebben/bktt-altalanos-iskolaja/bacsalmas

http://www.kisterseg.bacsalmas.hu/index.php/a-joomlarol-bovebben/bktt-altalanos-iskolaja/bacsalmas


Lukács Ervin

Pillanatképek a régi motorok világából1

A motorkerékpár alig több mint 100 éves múltra tekint vissza. Az első 
motorkerékpár atyjaként Gottlieb Daimler német mérnököt tartjuk számon, aki 
1885-ben alkotta meg találmányát. Az akkoriban „csontrázó" gúnynévvel is 
illetett kétkerekűn mindenki meglehetős pontossággal felmérhette szervezete 
ellenállóképességének határait.

Kezdetben, csak a különlegességek iránt vonzódó, rendkívüli veszélyeket 
kedvelő emberek ültek motorkerékpárra. A közúti közlekedést forradalmasította 
John Boyd Dunlop skót állatorvos 1888-as szabadalma, a légtömlős gumiabroncs. 
A pneumatik sikeréért sokat tettek a francia Michelin testvérek is.

A 19. sz. végére a legjobban csengő márka a francia De Dion-Bouton volt, amely 
iskolát teremtett a háromkerekű motorok építésében. Az eredeti De Dión motorokat, 
vagy azok licenszét számos külföldi gyár is szívesen vásárolta. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia legjelentősebb motorkerékpár-gyártója a Laurin & Klement volt, utána pedig 
a grazi Puch-művek. Budapesten már 1901-től kötelezővé tették a gépjárművek műszaki 
vizsgáját és a jogosítványt. Az amerikai kontinensen, 1901-ben született meg az 
első, Indián névre keresztelt motorkerékpár, 1903-ban pedig a Harley-Davidson 
prototípusa. Az első Nemzetközi Kupa versenyt 1904-ben Franciaországban rendezték. 
A versenyek, amellett hogy reklámcélokat szolgáltak, kiélezték a gyártók közötti 
konkurenciát, s már akkor sem lehetett komoly versenyt nyerni egy tavalyi modellel.

A jó motorkerékpár fogalma alatt egyébként mindenki mást ért. Egyesek a 
márkára esküsznek. A versenyző számára az a jó motor, amivel győzni tud. Aki 
túrázni szeret, a kényelmet részesíti előnyben, aki meg munkába jár motoron, a 
gazdaságosságot. Általánosságban véve elmondhatjuk, hogy a 20. század hajnalán 
megszületett egy új iparág, s ezzel egy új életérzés.

A szerkesztő megjegyzése:

A szerző az 1994-ban alakult szabadkai OLD TIMER - Régi Járművek Kedvelőinek 
Egyesületében tevékenykedik, helytöténeti jelentőséggel bír az összegyűjtött 
gépjárművek mellett az a képanyag, amivel rendelkeznek. Mellékletként a Kovács Tibor 
családi albumában megtalálható fényképek egy részét szerkesztettem be a szerző 
útmutatásai alapján.

1 Források: • Otskay Zoltán: A motorkerékpár története, Varga és tsa. Bt, Bp., 1993.





4. kép





A képekhez tartozó szöveg;

1 kép: Motoros szánkózás Palicson egy Harley-Davidson 1200-as 
motorkerékpárral az 1920-as évek végén. A motorkerékpár 
hátsó ülésén (kalapban) Lifka Sándor, mozitulajdonos. Elöl, 
pohárral a kezében Kovács Ferenc és neje Kovács Etelka 
(Kovács Tibor szülei)

2. kép: A képen egy Ariéi 500-as, négyszelepes, (sloper)
motorkerékpár, amit 1930-ban a zágrábi motoros kiállításon 
vásárolta tulajdonos, Kovács László (Kovács Tibor nagybátyja)

3. kép: A szabadkai SAMPION Motorkerékpáros Klub 1930-ban, Lifka
Sándor mozijának udvarán

4. kép: A SAMPION Motorkerékpáros Klub a 30-as években. Az ülő sorban
jobbról a második Száríts János (Iván Saric), szabadkai aviátor

5. kép: Korabeli motorverseny rajtja

6. kép: Kovács Tibor motorversenyző 1950 körül, az egykori szabadkai
motoros versenypályán (a mai lóversenypálya) gyakorlás 
közben; háttérben a vámház látható

(beérkezett 2011. március 15-én)



A bánsági Écska és a Lázár család
A nagybirtokos család és utódai 160 évig éltek Écskán1, és sokban 

hozzájárultak a község életének gazdagításához

Écska Nagybecskerektől 10 km-re délre, a Béga bal partján helyezkedik el. 
Honnan ered a helység neve? Több magyarázat van rá. A legenda szerint Attila, 
az Isten Ostoraként is nevezett hun vezér feleségéről Echeről (Ecse) kapta. Úgy 
tartják, hogy Attila a város helyén állíttatta fel sátrát és parancsolt pihenőt 
seregének, amellyel a Római Birodalom ellen indult. Egy másik, meglehet 
hihetőbb, a XV. századból (1439-1441) ered: feljegyezték, hogy a német Ecke 
(sarok) szóból keletkezett. A középkori Eckerida kétségkívül egy mocsárban levő 
helységre utal. Bizonyított, hogy az őslakosok magyarok voltak, akik a település 
nevét megváltoztatták: Echehida. így Écska jóval előbb létezett, mielőtt a törökök 
1551-ben betörtek a Bánságba és előlük a magyar lakosság északra menekült. 
1660 körül, a török hódoltság alatt, szerb telepesek érkeztek, hogy a Periasz és 
Titel közötti fontos kereskedelmi út mellett gazdálkodjanak.

1716-ban, amikor a törököket kiűzték a Bánságból, a településen 20 ház volt és 
43 gabonatároló.

1717-ben a szerbek ortodox templomot építettek, melyet Szt. Miklós 
tiszteletére szentelnek fel. Hécska, miként abban az időben hívták a helységet, 
szerb volt, amíg 1765-1767 között nem érkeztek meg a román telepesek. A 
szerb házak száma ekkorra 56-ra emelkedett. Az 1761-ben készült térképen az 
Écska név szerepel. A XX. században nevet változtattak: 1934-1941-ig Pavlovo 
lett, miután Marseille-ben meggyilkolták Sándor királyt. (A kiskorú trónörökös, 
Pavle után nevezték el.)

1718. szeptember 12-én, III. Károly király rendeletében a települést a 
Nagybecskereki járásba sorolta.

1791-ben szlovák telepesek, 1794-ben bolgárok érkeztek Écskára.

1778-ig a Bánság önálló volt, majd magyar fennhatóság alá került. Az addigi 
kincstári tulajdont a Magyarországhoz való csatlakozás után felosztották, s 
magánszemélyek vásárolták meg.

1781-ben volt az első árverés Temesváron.

1 Écska (1910-ig Németécska, német: Etschka, Deutsch Etschka, román: Iecica Romána, szerb: 1942-ig 
ésl951-től Ecka, 1942-1951 között Pavlovci, Pavlovo): település Közép-Bánátban, Nagybecskerektől délre, a Béga 
folyó partján. Első írásos említése 1439. 1918-ig Magyarországhoz (Torontál vármegye), 1918 után a Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyság, majd 1919-től Jugoszlávia része lett. 1941-1944 között német megszállás alatt volt. 1870-ben 
a Harnoencourt család birtokába került. Itt működött Európa egyik legnagyobb halgazdasága. Halastava a XIX. 
és a XX. század fordulóján létesült, gróf Harnoencourt Félix birtokán. 1956-ban Wanyek Tivadar 22 művésszel itt 
alapította meg az Écskai Művésztelepet.



1782-ben az addigi örmény származású Lázár Lukács jószágkereskedő árverésen 
217.000 forintért megvásárolta az écskai uralmat és a hozzátartozó Klek, Jankahíd, 
Martinicza és Despotovac pusztákat, 30.000 hold (17.265 ha) földdel. Ezzel nagybirtokos 
lett és a parasztság évtizedekre tőle vált függővé. Ezt követően kezdődött a mocsaras, 
jórészt lakatlan vidék felvirágzása. A később felépített kastély, és a hozzátartozó park 
32 holdon (mintegy 18 hektár) terült el. Az écskai uradalom mindössze néhány évtized 
alatt ismert mintagazdaság lett.

1788-ban, egy újabb török betöréskor az écskaiak menekülni kezdtek, közöttük 
Lázár Lukács felesége is, aki magával vitte Ágoston, Mihály és József fiait. Lázár maradt 
a legidősebb fiával, Jánossal, aki 31 éves és katonatiszt volt. Ők segítették a huszárokat 
és űzték a törököket. A fiatal katonatiszt ezért nemességet kapott.

1793-ban meghalt Lázár Lukács, és legidősebb fia, János vette át a birtokot. 
Ugyanebben az évben felépített egy kisebb, vert falú katolikus templomot.

1800-ban a Martinicza-pusztán új telepes falu jött létre, melynek Lázár János 
nagybirtokos a Lázárfalva nevet adta. Ez a későbbi Lazarfeld.

1801-ben a szlovákok azon óhajukat fejezték ki, hogy nagyobbítsák földtulajdonukat, 
de a nagybirtokostól nem kaptak újabb területeket. Ezért áttelepültek Kovacsicára. Tíz 
évig éltek Écskán.

1802-ben Lázár János németeket telepített, mert munkaerőre volt szüksége 
földbirtokának megművelésére. Többnyire Észak-Bánságból származtak: Szt. Hubert, 
Heufeld, Mastort, Nagy-Jécsa, Wilhelminenfeld stb. A németek Écskán föld- és 
házbérelők voltak.

1803-ban a Béga túlsó partján, a birtoknak által, sörfőzdét nyitottak. A 
sörkészítéshez szükséges felszerelés a német országokból és Ausztriából származott. A 
megnyitóra az egész falu népét meghívták. Minden háztartás 50 liter sört kapott. A 
sörfőzdének volt egy nagy terme, ahol ünnepséget lehetett tartani. Itt gyűltek össze 
vasárnaponként a vendégek, nemcsak a közeli Nagybecskerekről, hanem egész 
Torontáliról. Kilencvenöt évvel később, 1898-ben, tűz pusztított a sörfőzdében. Az épület 
maradványait építőanyagként kiosztották a német lakosságnak. Ebből mindenki másfél 
méter széles járdát téglázott ki házának utcai oldalán. 1932-ben az Ittinger család 
megvásárolta azt az erdős területet, ahol az egykori sörfőzde volt. Szórakozóhelyet 
létesítettek, ahol vasárnaponként táncolni, és ital mellett felfrissülni lehetett.

1809-ben, 52 éves korában, egy párbajban meghalt Lázár János nagybirtokos. 
Az örökös Lázár Lukács második fia, a 41 éves Ágoston lett.

1810-ben még egy bérlőtelepülés létesült az écskai nagybirtokon, melyet Lázár 
Ágoston a fiáról Zsigmondfalvának, később Sigmundfeldnek nevezett el.

1820. augusztus 29-én ünnepélyes keretekben megnyitották az angol stílusban 
épült, földszintes vadászkastélyt. A kastélyszentelésre hivatalos volt Écska minden 
lakosa. A megnyitóra 300 bécsi és budapesti vendég érkezett. Jelen volt Eszterházy 
gróf is, a korabeli Magyarország legtekintélyesebb nemese. A vigalom három napig tartott.

1825-ben elhagyták a birtokot a bolgárok, akik 31 évig éltek a faluban, mert 
viszályuk támadt az écskai urasággal. Házaikat és földjeiket a németek és a románok 
vásárolták meg.



1833-ban, 65 éves korában meghalt Lázár Ágoston nagybirtokos. Örököse fia, 
Zsigmond lett.

1836-ban nagy tűz pusztított a faluban, 60 ház az alapokig leégett. Leégett a 
katolikus templom is, mely akkoriban náddal fedett volt. A templom ugyanabban az 
évben újraépült, a Lázár család költségén, és cseréppel borították be.

1852-ben a Béga folyót, állami költségen, I. Ferenc József határozata szerint, 
szabályozták, utakat és hidakat építettek. Ebben az évben a császár beutazta Bánságot 
és Zsigmond Lázár is vendégül látta écskai uradalmán.

1864. szeptember 18-án, mintegy kétévi építés után elkészült az új római 
katolikus templom, de úgy, „hogy a régi megmaradt az új templom belsejében, majd a 
régi romjait az új templom ajtaján hordták ki", jegyezte fel könyvében Erős Lajos. Lázár 
Zsigmond tábornok a saját költségén építette és Keresztelő Szt. János tiszteletére 
Bonnaz Sándor Csanádi püspök szentelte fel. Egykor egy XVII. századbeli ismeretlen 
flamand festő 12 műalkotása díszítette, de ezekből napjainkig mindössze négy maradt 
meg, ezek védelem alatt vannak. Adolf van dér Venne holland festő 1862-1864 között 
Écskán festett, három nagy képe díszíti a templomot.

1870-ben, 69 éves korában elhunyt Lázár Zsigmond nagybirtokos, férfi örökös 
nélkül. Özvegye, Viktória 1871-ben újra férjhez ment Egon von Thurn és Taxis 
herceghez. A házasságkötés új reményt jelentett a német telepeseknek. Az uradalmi 
földeket nagybérlők vették ki, akik a parasztoknak további bérletbe adhatták. Az écskaiak 
számára ez örömteli hír volt.

1887-ben Zsigmond Lázár lánya, Marianna Budapesten házasságra lépett Félix 
Harnoencourt birodalmi gróffal, Ferenc Ferdinánd trónörökös adjunktusával. Anyja, 
Viktória, kifizetett kárpótlási összeggel, férjével elhagyta Écskát, anélkül, hogy egyszer 
is visszatért volna.

Rcschsgraf Félix Hamoncnurt.

1893-ban, 26 évesen, bekövetkezett a boldogtalan házasságban élő Harnoencourt 
Marianna halála. Három gyermeket hagyott hátra: Mária Luisát (1889), Félixet (1891), 
aki egész életén át beteg volt és Alicét (1892).



1921-ben a családtól elvették az écskai birtokot. Harnoencourt gróf 518 holdat 
tarthatott meg. Mivel ezeket a változásokat nem tudta elviselni, elhagyta Écskát. 
Franciaországba költözött, ahol 1936-ban meghalt.

Az első lány, Mária Luisa, Karlo Karstens Lichterfelde polgárhoz ment férjhez. 
Németországba költöztek. Hetvenhét éves korában, 1966-ban meghalt.

Félix Écskán maradt és a 2. világháború után Michael Mohauptnál, az uradalom 
egykori kertészénél élt. 1971-ben halt meg 70. évében.

Alice kétszer ment féighez. Első férje az olasz származású Artúr Pallavicini volt. A 
házasságból három gyerek született. Alice, a birtok tulajdonosa, 1926-ban eladta a 
földek nagy részét. Az Európában is ismert, jól jövedelmező halastavak a tulajdonában 
maradtak. Második házassága az újvidéki Josef Lovrekovictyal gyermekáldás nélküli volt.

1944-ben Alice és férje parasztkocsival, Titelen keresztül előbb Nyugatra menekültek, 
majd onnan az Egyesült Államokba mentek. Lánya, Antoinette visszamaradt. Akarata 
szerint ő felügyelte volna a birtokot. A beteg Félix is Écskán maradt. Antoinette elhagyta 
az ittabéi Rajic nevű férjét és anyjához Kaliforniába vándorolt ki. Fiát, Artúrt 1973-ban, 
60 évesen, Argentínában fosztogatók gyilkolták meg.

*

Az écskai Lázár-kastély ma

Az écskai uradalom 160 évig volt a Lázár család tulajdonában. Az angol vadászkastély 
stílusban épített kastély ünnepélyes megnyitójáról 1820. augusztus 29-én feljegyezték, 
hogy „a település minden szögletét, házát, udvarát és utcáját kitatarozták, kitakarították, 
fasorokat alakítottak ki, virágból font diadalkapukat állítottak. A főszakács Bécsből érkezett." 
A feljegyzések szerint „a hintákat és a lovakat fényesre csutakolták a 300 bécsi és budapesti 
vendég tiszteletére." A megnyitón jelen volt Eszterházy gróf is. „A vigalom három napon 
át tartott: első este az ünnepély ideje alatt az egész birtokot fáklyafény világította be. 
Reggel harangszó jelezte az ünnepség folytatását, majd a kastélyszentelés következett, 
amire hivatalos volt Écska minden lakosa. Az ünnepélyes ebédet követően az urak számára 
vadászatot szervezetek, a hölgyek pedig gondolasétát tettek a Nagy-tavon és a Bégán." A



krónikások feljegyezték, hogy az ünnepély fénypontja a bál volt, amelyen a hölgyek díszes 
ruhákban, az urak pedig ünnepi egyenruhában jelentek meg. A kastély termeit is gazdagon 
díszítették, a kerti ösvényeket pedig különböző színű bengáli tűz világította meg. A harmadik 
napon a kilencéves Liszt Ferenc kápráztatta el a jelenlevőket csodálatos zongorajátékával.

1848. július 15-én Kiss Ernő ezredes, későbbi aradi vértanú, Écskánál verte vissza 
a Nagybecskerek elfoglalására induló Stratimirovic 8000 főnyi szerb seregét.

A falu jellegzetességét lakosságának több nemzetisége adta meg. A német telepesek 
kirajzásának egyik célpontja volt Écska, de éltek itt magyarok, bolgárok, horvátok, románok, 
zsidók és más anyanyelvűek is. A településnek 1910-ben 1680, többségében német volt a 
lakosa. Az itteni föld és víz jobb megélhetést ígért minden nép számára, de nem sokáig, 
mert az örmény származású földesúr embertelenségéről vált ismertté. Alattvalói többször 
tettek feljelentést ellene az akkori bécsi hatóságoknál, olvasható a megmaradt iratokban.

Az écskai kastély a Monarchia urasága találkozójának a helyszíne volt. Gyakran 
megfordult itt Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös, később Aleksandar 
Karadordevic szerb kormányzó is.

A 2. világháború és a háború utáni pusztítások nem kerülték el ezt a helyet sem. 
A kastélyban székelt a kommunista vezetőség. A birtokon gyűjtőtábort létesítettek, itt 
tartották fogva a környékbeli német, magyar és más nemzetiségű lakosságot.

A templom egyike volt a korabeli legszebb templomoknak. Ma műemlékvédelem 
alatt áll, és sürgős felújításra szorul. Utoljára 1973-ban végeztek rajta külső javítást. Az oltár 
alatti kripta a kegyúr családjának temetkezési helye. A kilyuggatott orgona és a kriptában 
levő üres mélyedések a 2. világháború utáni történtekről vallanak. A „felszabadítók" az 
elhunytak földi maradványait sem kímélték meg: kiforgatták őket nyugvóhelyükből.

A háborút követően a kastély állami tulajdon lett és szállodának alakították át.
Évtizedeken át a művészeket ihlette meg, és látta vendégül az écskai kastély, s 

vált ismertté a megalakult és működő művésztelep.
A kastély nemrégiben magántulajdonba került.

Lázár Zsigmond sírtáblája 
217
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A Lázár-család nyugvóhelye 
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És én? Rólam elfeledkeztetek?
A pozsareváci békeszerződés megkötése után, 1718-ban Bánság az osztrák

magyar kincstári uradalom birtokába került, de még évekig gyéren lakott terület volt. 
Miután 1740-ben Mária Teréziát megkoronázták, megkezdődött e nagy területen a 
szervezés. Mária Terézia Keve megyéből elcsatolta a bánsági Torontál vármegyét és 
gróf Mercy Claudius Florimondus rendelkezésére bocsátotta. Gróf Mercy javaslatára 
megkezdődött a benépesítés egész Torontál vármegyében (Bánátban). Az első telepesek 
olasz és francia ajkúak voltak, de rövid ideig tartózkodtak az Ó-Béga mentén, mert nem 
bírták elviselni az itteni éghajlatot. Gróf Mercy az 1730-as években magyar, majd 1740-től 
német ajkú telepesekkel népesítette be a Bánságot. A magyar telepesek az Ó-Béga 
partján levő Torontál-Torda, Ittvarnok (később Törzsudvarnok), Csősztelek helységekbe 
telepednek le Csongrád és Csanád megyéből, Ittabére pedig Füzesgyarmat és 
Szeghalom környékéről, míg Torontálvásárhelyre (Debelyacsára) Flódmezővásárhelyről 
és környékéről reformátusok érkeztek.

A Kiss család letelepedése az Ó-Béga partján Itta bén és környékén, 
Torontál vármegyében

Az örmény származású Kiss család ősei, az Ákoncz nemzetség ivadéka, Aniból 
Törökországon átkelve egy ideig Moldvában telepedtek le. Moldvából 1668-ban, a 
belharcok és a török támadás következtében, háromezer család elmenekült a Keleti- 
Kárpátokba, és I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemtől letelepedési engedélyt kértek, amit 
a fejedelem 1672-ben jóváhagyott, sőt 1680-ban a szabad kereskedelemre is engedélyt 
adott nekik. A XVII. század végén Erdélyből, Székelyföldről, az Issekutz nevet viselő, 
később Kiss Gergely (1711-1779), a bélyei uradalom bérlője, további 60.000 hold földet 
bérelt a bécsi udvartól Torontál vármegyében, az akkori Ittabé, Tórák, Bega- 
Szentgyörgy, Katalinfalva, Törzsudvarnok (Ittvarnok), Begafő és Elemér községekben. 
Fia Kiss Izsák (1736-1792) volt, aki 1760-ban Mária Terézia császárnőtől megkapta a 
nemességet. Izsák Erdélyben a kincstárnak fontos és hasznos szolgálatokat tett. 1782-ben 
jutalomként, Mária Teréziának köszönhetően, árverésen megvásárolta a terjedelmes, 
sík bánsági földterületet. Ebből testvérének, Kiss Miklósnak átengedett bizonyos 
részeket: Ittvarnokot, Katalinfalvát és Bega-Szentgyörgyöt. Miklós a családjával 
Katalinfalván telepedett le. Később fiát, Antalt, Torontál vármegye alispánjává és királyi 
tanácsossá nevezték ki.

Kiss Izsák és neje, Mária (1746-1814) megtartották maguknak Ittabét és Elemért, 
és az ottani földbirtokokat. Eleméren nagyobb, a kornak megfelelő luxuskastélyt 
építettek, abban többet tartózkodtak, mint Ittabén.

Kiss Izsák fia, Ágoston nőül vette Bogdánovity Annát. A házasságkötés után Izsák 
ajándékba adta fiának a tácjas eleméri birodalmat, ahol az ifjú pár letelepedett. 1799. 
június 13-án, Temesváron Ágostonnak és Annának fiúk született: Kiss Ernő, aki később 
a magyar forradalom (1848-1849) egyik legkiemelkedőbb személye lett.



Az eleméri kastély
Kiss Ernő gyerekkorát a családi kastélyban, Eleméren töltötte. Apját korán 

elveszette. Édesanyja (özv. Bogdánovity Anna) másodszor is férjhez ment, ezúttal egy 
császári főtiszthez. A mostohaapa (Ernst von Loewen) keveset szólt bele a nevelésébe, 
ám a fiatalember jövőjét császári katonaként látta. Kiss Ernő fiatalon hagyta ott Elemért 
és Bécsbe került. A bécsi Theresianum elvégzése után, 1818-ban, a császári hadsereg 
egyik dzsidásezredében kezdte meg katonai szolgálatát a lovasságnál. A királyi főherceg 
nevét viselő harmadik ezredben, 1824-ben főhadnaggyá léptették elő. Anyja és 
mostohaapja büszke volt a fiára, Ernőre, aki az osztrák huszárezred legfiatalabb 
katonatisztje volt, és a haláluk után az eleméri birtok örökösévé vált. 1845-ben a 2. 
Hannover huszárezred parancsnoka lett. Feljegyezték, hogy ezredéből „mintakatonákat 
akart faragni" -  de csak a külsőségek szintjén. „Saját pénzéből fizeti a lovak tartását 
és a díszegyenruhák varrását, kiegészíti a kincstári összegeket és katonáinak extra 
élelmezési kvótákat állapít meg, gyakran szervez újpécsi, nagybecskereki és temesvári 
díszszemléket, ahol minden alkalomra új (és arannyal-ezüsttel hímzett) lótakarókat, 
mentéket, dolmányokat és csákókat, valamint profi ötvösökkel új sarkantyúkat 
készíttetett -  mindent saját pénzből... Még a hannoveri királyhoz történő, kvázi 
kötelező bemutatkozó látogatást is megfinanszírozta a teljes díszszázadnak." Bár Kiss 
Ernő gazdag családból származott, a költségek aligha kerültek aprópénzbe.

1848-1849: a magyar forradalom előzményei és utóélete

Az 1846-tól 1848-ig tartó országos méretű ínség, majd a pozsonyi országgyűlés 
alig lett volna az utolsó „rendi" feudális jellegű országgyűlés, ha 1848 tavaszán nem



söpör végig Európában a forradalom. Párizsban 1848. február 23-án tört ki, március 
13-án Bécsben, és Pestet sem kerülte el, ahol március 15-én megkezdődött a 
nagygyűlés Petőfi, Vasvári és Jókai vezetésével. Április 7-én kinevezték az első magyar 
kormányt, elnöke gróf Batthyány Lajos lett, Kossuth Lajos a pénzügyi tárcát kapta.

A Délvidéken is kirobbantak a szerb felkelések. Amikor a lengyelek is fegyvert 
ragadtak az orosz uralom ellen, Kiss Ernőt huszárezredével Oroszország északi határára 
küldték. Batthyány Lajos a pákozdi csata előtt őt kívánta megbízni a magyar fősereg 
vezetésével, de kinevezésére nem került sor, mert a sukorói haditanácson Móga János 
vállalkozott a horvátok elleni harcra. Kiss Ernő így csak megfigyelőként vett részt a 
csatában, de ott volt a küldöttségben, amely Jellasiccsal megkötötte a fegyverszünetet. 
Kiss Ernő, a Hannover huszárezred akkori parancsnoka, magyar nemzeti érzelmű, 
áldozatkész hazafi maradt. Amikor a szerb lázadások napról napra mind tömegesebbé 
váltak Torontál vármegyében, Kiss Ernőt ez hadi beavatkozásra késztette. Seregével 
Nagykikindára és környékére sietett a lázadás elfojtására. A győzelem után katonáival 
átvonult az úgynevezett Római sáncokba, később Titelen és környékén állomásozott 
seregével, ahol szintén győzelmet aratott. Ezt követően azzal a gondolattal indult El
emérre, hogy megvédje saját faluját és birtokát, közben szembe kellett szállnia a 
perlaszi határőrvidéken lévő szerb fegyveresekkel. Az ott aratott győzelem után 
katonáival, Écskán át, Nagybecskerek alatt eljutott Aradácig, ahol megint a szerb 
felkelőkkel kellett szembeszállnia. Eleméren Kossuth Lajos levelét vehette át. Kossuth 
teljes bizalommal fordult Kisshez. Felszólította, hogy a Jellasics bán ellen felállított 
hadsereg parancsnokságát azonnal vegye át, és siessen Székesfehérvárra. A parancsnak 
eleget téve Temesvárra érkezett, ahol báró Piret főhadi kormányzó és Rukavina 
altábornagy, mint várparancsnok fogadták és átadták neki Klapka György saját 
kezűleg megírt levelét. Klapka maga mellé hívta Kiss Ernőt és a felső-tiszai vonal 
parancsnokságával bízta meg. Temesvárról seregével Kiss Pest és Székesfehérvár 
irányába folytatta az utat. Székesfehérváron ekkor már Mór tábornok fogadta őt, és 
felajánlotta neki, hogy vállalja el a parancsnoki tisztséget. Ott-tartózkodása alatt, 
szeptember 24-én, Kiss is jelen volt azon a nevezetes értekezleten, amit a református 
egyházban tartottak gróf Batthyány Lajos indítványára. Ekkor Kiss Ernőt a II. osztályú 
Magyar Érdemrenddel tűntették ki. Október 12-én -  a honvéd hadseregben elsőként -  
honvéd vezérőrnaggyá nevezték ki és átvette a bánsági hadtest parancsnokságát. 
Egyes későbbi elemzők szerint, „katonai képességei nem álltak arányban a kapott 
feladat nagyságával".

Kiss Ernő távollétét az aradáci és eleméri szerbek kihasználták és bosszúból, hogy 
vereséget szenvedtek Kissel szemben, Eleméren bevonultak a Kiss család kastélyába, 
azt feldúlták, majd felgyújtották. Ennek hírére Kiss Ernő semmilyen további parancsnoki 
tisztséget nem vállalt. Egyetlen vágya az volt, hogy újból Nagybecskerekre és 
környékére, meg Elemérre eljusson, és védje a bánáti rónaságot a szerb felkelőktől. El 
is indult Bánság felé, de vágya nem teljesülhetett: útközben Damjanich csapatához 
csatlakozott, mely Szeged és Arad felé vonult, s közben mind nehezebb 
összeütközésekbe kerültek az ellenféllel. December 12-én -  ismét elsőként -  honvéd 
altábornaggyá nevezték ki. Az 1849. január 2-ai pancsovai ütközet után, a tisztikar 
követelésére, lemondott, majd január 9-én átadta a hadtest parancsnokságát 
Damjanich Jánosnak. Ezt követően Debrecenben „kárpótlásul" az adminisztratív 
feladatokat ellátó Országos Főhadparancsnokság vezetőjének nevezték ki.



Elveszítve a döntő ütközetet, 1849. augusztus 9-én Kossuth és Dembinski 
külföldre távoztak. Kossuth először Törökországba, majd Amerikába ment. Az 1868-as 
osztrák-magyar kiegyezés után Kossuth amnesztiát kapott és több megye is hívta haza.

Kiss Ernő és Damjanich társaival együtt vállalták sorsukat: megadták magukat. 
Ezután bekövetkezett a gyásznap: 1849. október 6. A szomorú őszi reggel gyászba 
borította Arad környékét. Alig virradt, amikor felállították a Wocher nevű magyar 
gyalogezred egy zászlaját. Az aradi bástyán égő fáklyákkal álltak az őrök. A toronyban 
ágyúk mellett őrködtek a tüzérek, amikor Urtyik Antal főbörtönőr két segédjével 
kivezette Kiss Ernő altábornagyot, Lázár Vilmos tábornagyot, Nagybecskerek szülöttjét, 
a várfal elé. Mindketten szívükben hordták a Béga és a Tisza folyó menti gyerekkori 
élményeiket, innen indultak a szélrózsa minden irányába. Sok éven át nem is tudtak 
egymásról. Ezen a napon a halál hozta őket össze. Velük volt még Dessewffy Arisztid, 
Schweidel József tábornokok, akiket együtt kísértek ki a kivégzés színhelyére. 
Kivégzésekor nem engedte a szemét bekötni. Utolsó mondatai pedig ezek voltak: 
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a 
magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük." A lövések 
csak megsebezték, ekkor egyesek szerint így szólt: „És én? Rólam elfeledkeztetek?". 
Mások úgy emlékeznek, hogy saját maga vezényelt újra tüzet a megzavarodott 
kivégzőosztagnak. Egy altiszt közvetlen közelről lőtte agyon. A krónikás szerint „egész 
délelőtt egyetlen napsugár sem törte át a sűrű fellegeket, gyászba borult felettük az 
ég, gyászba borult a nép..."

A forradalom bukása után, Kossuthhal együtt, Törökországba menekült Bem és 
Klapka tábornok is. A bécsi kormány jelképesen még a külföldre menekülteket is 
„kivégezte", nevüket a bitófára akasztották.

Az 1848-1849 magyar szabadságharc bánsági résztvevői

Nagybecskerek és környéke fontos szerepet játszott az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc idején. Több más személy neve is kötődik a szabadságharc 
eseményeihez. Kiss Ernő közeli rokona, Kiss Pál honvédezredes a szabadságharc egyik 
hőse. A szerb háború kezdetén a bihari nemzeti őrök parancsnoka volt, Kiss Ernő 
táborában harcolt. Először 1848. szeptember 2-án tűnt ki Periasznál. 1848. december 
16-án Damjanich csapatával részt vett a jarkováci ütközetben, 1849. február 26-án Gál 
Miklós helyébe az aradi ostromsereg parancsnokának nevezték ki. 1849. április 9-én 
részt vett a tápióbicskei ütközetben. 1849. április 26-án dandár csapatával ő kelt át 
először a Dunán, s már hajnali 3 óra körül elfoglalta a Homokhegyet. A csapattal betört 
Péterváradra, ahol később a vár parancsnokának nevezték ki. Than Károlyt, aki a 
szabadságharc kitörésekor csak 13 éves volt, s legfiatalabb a nemzeti hadseregben, 
Böhm tüzérszázados fogadta magához. Úgy tartották, hogy a fiatalság nem hiba, sőt 
olykor erény. Akkor az volt. Károly főtüzér lett, két ágyú parancsnoka. Halála után 
holtteste először Nagybecskerekre került, ahol a római katolikus temetőben temették 
el, később hazakerült szülővárosába, Ó-Becsére.

A sors Lázár Vilmossal bánt a legkegyetlenebbül el. Nagybecskerek szülöttje 1817. 
október 21-én látta meg a napvilágot, de holtteste soha nem került haza. Az aradi közös 
sírboltban pihen.



Kiss Ernő holtteste hazaszállításának útszakaszai Aradtól Elemérig

Kiss Ernőt a halál az aradi vár sáncai között érte, 1849. október 6-án, 12 vértanú 
bajtársával együtt. Holttestét a katonák közös sírban hántolták el, gyászszertartás nélkül. 
A holtteste a tömegsírban volt, de október 8-án, az éjjeli órákban mostohatestvére, 
Fedrigon született Loewen Júlia bárónő harminc aranyat fizetett az őröknek, akiknek a 
segítségével, és Kovács Mihállyal, Kiss Ernő honvédtábornok volt huszárszolgájával, 
kiásták Kiss Ernő holttestét. Még azon az éjjelen bevitték Aradra, Kovács Mihály 
lakására. A holttestet megmosták, gyászruhába öltöztették, koporsóba helyezték, majd 
október 9-én, az éjszakai órákban az aradi katolikus temetőben, a kápolna 
tőszomszédságában eltemették. A sírdombra B. B. (ismeretlen) felirattal fakeresztet 
állítottak. Néhány hónapig itt nyugodott, távol a családjától, a családi birtoktól, 
Elemértől, melyet nagyon szeretett. Nem maradt Aradon. 1850 januárjában, a kemény 
tél közepén, kihasználva a nagy hóvihart, a temetőre borult téli csendet, megint csak 
titokban, mostohatestvére, a gyászba borult Júlia bárónő kiásatta szeretett féltestvére, 
Kiss Ernő koporsóját és földi maradványait elszállították Kiss Ernő nagybátyjának, Kiss 
Miklósnak Katalinfalván (Ravni Topolovac) levő családi sírboltjába. Itt, a bánsági róna 
szívében, a szülőföldjén, de még mindig nem otthon nyugodott 22 évig. 1872. október 
5-én érkezett Kiss Ernő földi maradványa Elemérre. A korábban felperzselt, majd 
újjáépített kastélyban ravatalozták fel. A kastélyból október 6-án az eleméri lövészegylet 
tagjainak és a Kiss család tagjainak kíséretében átvitték a kastéllyal szembeni, és Kiss 
Ernő által építtetett római katolikus templomba, ahol felravatalozták. Délelőtt 10 órakor 
megcsendültek a templom harangjai Eleméren és a környező falvakban: Katalinfalván, 
Törzsudvarnokon, Torontál-Tordán, Ittabén, Nagy becskereken. Halász Frigyes helybeli 
plébános, dr. Ebner Alajos teológiatanár, Holcz Ferenc katalinfalvi lelkipásztor, Reinlein 
Ádám beodrai plébános celebrált gyászmisét, és szentelte meg a Kiss Ernő holttestét 
tartalmazó koporsót.

Kiss Ernő vallásos hősök soraiból származott. 1845-1846-ban a saját költségén 
építtette fel Szent Ágoston tiszteletére az eleméri római katolikus templomot, amit Várady 
János nagybecskereki kanonok plébános szentelt fel. A Csanádi egyházmegye akkori 
püspöke, később kalocsai érsek, Lonovics József adta át Kiss Ernőnek a pápától kapott 
legmagasabb kitüntetést, a Krisztus lovagrendet, amit Kiss büszkén viselt életében.

A kegyhely színhelyén, Eleméren

Kiss Ernő sírhelyét egyesek kegyhelyként tartják. Amikor a múlt század 
kilencvenes éveiben ott jártam, Somogyi András, a falu gulyásának a segítségével 
eljutottam nyugvóhelyéhez. Akkor már Eleméren kevés volt a magyar lakosság 
létszáma. Somogyi tiszteletből vállalta a templom és környékének gondozását, a 
harangozást is. 0  nyitotta ki a látogatónak a templom alatti kriptába vezető nehéz 
vasajtót, amely a templom hátsó bejáratánál van. Más alkalommal msgr. Tietze Jenő 
apostoli protonotáriussal voltam ott, amikor a mesterek éppen a templom felújításán 
dolgoztak. A nagybecskereki püspökség, számos alapítvány anyagi támogatásával az 
utolsó pillanatban mentette meg a Kiss Ernő által felépíttetett templomot a 
tönkremenéstől. 2001-ben a magyar kormány Nemzeti Kegyeleti Bizottságának 
ajánlatára október 6-át, az aradi vértanúk kivégzésének napját örökös gyásznappá 
nyilvánították. Kegyeleti és megemlékezési nap lett. 2002-ben márványtáblát helyeztek 
el Kiss Ernő emlékére, és minden év október 6-án, gyászmisén emlékeznek meg róla.



Kiss Ernő honvédtábornok szobra Nagybecskerek főterén 1906-ban

Keresztek a bozótban

Egy alkalommal, Német Júliával a szomszédságban levő római katolikus 
temetőben jártam , amely a Nagybecskerek-Elemér útszakasz bal oldalán 
terül el.

Szomorú látványban volt részem. A temető közepén, egy dombon, szinte 
lehetetlen megközelíteni a kálvária maradványait, amelyet Kiss Ernő 
emeltetett, pedig a bánsági temetőkben ez az építmény egyike a 
legszebbeknek.

A sírkert egykor felbecsülhetetlen értékű, kovácsoltvasból készült kerítéssel 
volt körülvéve. Maradványaira rá sem lehet bukkanni. A sűrű bozóttal benőtt 
sírhalmok szinte m egköze líthetetlenek. A burjánzó növényzetben a falu 
polgárai önkéntesen, évente egyszer, a kegyeletnapra, utat vágnak a Kiss 
család többi tagjának emelt síremlékéhez.
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További adalékok Madaras község 
újratelepítéséhez1

Madaras 1787-ben történő betelepítésekor nemcsak magyar és szlovák családok 
érkeztek (mint tudjuk, főleg a Pest-Pilis-Solt vármegyei Sári faluból), hanem németek is. 
A német telepesek akkor a falu lakosságának 10-12 %-át alkották és ez az arány később 
sem változott. Az akkor betelepült családok leszármazottai a mai napig megtalálhatók 
a községben, bár sok alant sorolt család neve ma már ismeretlen a faluban.

Ezek a családok nem a Német Birodalomból érkeztek, hanem belső migráció útján, 
a már korábban németek, svábok által betelepült közelebbi falvakból. Ezek a falvak már 
korábban, több évtizeddel azelőtt jöttek létre, közülük volt olyan is, amely már több mint 
50 éves múlttal rendelkezett. Ezekben a falvakban a lakosság számának természetes 
szaporulat útján történő növekedése bizonyos társadalmi feszültséget okozott (aprózódtak 
a jobbágytelkek, nőtt a zsellérek száma, miáltal megnehezült a megélhetés), amelynek 
csökkentésére jó alkalom nyílott az újonnan keletkező településre való költözés. A nagyobb 
darab föld, esetleg új lakóház, vagyis a jobb élet lehetőségébe vetett hit nagy csábítást 
jelentett az átköltözőknek. így volt ez Madaras esetében is, ahol az új telepesek földet 
és új lakóházat kaptak.

Az egyes sváb falvak családkönyveiből pontosan megállapítható, hogy az új 
telepesek nagyobb része Nemesnádudvarról, Hajósról és Vaskútról érkezett. Jöttek persze 
máshonnan is, például Csávolyról, Katymárról, Almásról, Kerényből, de jöttek olyanok 
is, akiknek származási helyét még nem sikerült megállapítani.

Sok család nem tudott gyökeret verni az új helyen és vagy visszaköltözött eredeti 
falujába, vagy továbbköltözött más faluba. Ezeknek a családoknak madarasi 
tartózkodását többnyire 1 gyermek itteni keresztelése vagy halála jelzi, aztán eltűnnek.

* * *

A legtöbb madarasi telepes Nemesnádudvarról érkezett. Ez a falu Pest-Pilis-Solt 
vármegye déli részén, Bács-Bodrog vármegye határa közelében található. A középkorban 
a szekszárdi apátság birtoka volt magyar lakossággá. Lakóinak nagy része egyházi 
nemes volt.2 A magyar lakosság a török időkben is megmaradt, csak a felszabadító 
háborúk során néptelenedett el.3 Később délszlávok, valószínűleg bunyevácok települtek ide, 
de az 1703-1711 között zajló Rákóczi szabadságharc idejére ők is elhagyták a falut.4 Az 
1715-ben és 1720-ban történt összeírások ismét a bunyevácok visszatérését mutatják.5

1 Az Adalékok Madaras község újratelepítéséhez című dolgozat megjelent a Vajdasági Magyar Helytörténeti Tár- 
saság 2009. évi Évkönyvében, Bajmok, 2010. 54-59. old.

2 Heckenberger Péter: Nemesnádudvar, egy észak- bácskai község történelme és településtörténete. 
Nemesnádudvar, 1991. 27. old.

3 Heckenberger: uo. 41. old.
4 Heckenberger: uo. 50. old.
5 Georg Richter: Familienbuch, dér donauschwÁbischen Gemeinde Nemesnádudvar, Sindelfíngen und Ulm, 1999. XX. old.



Az első 25 német telepes család 1724-25-ben érkeztek a Német Birodalomból, a 
Rajna mellékéről, Frankföldről és Württembergből.6 Ők zömükben frankok voltak és 
Neibsheim, Büchlng, Vlnningen, Oggelshausen, Oberweisenbrunn, Bruchsal falvakból jöttek.

További 44 család jött 1728-ban, majd újabb 871741-ben, aztán 1760-ban ismét 105 család. 
Most már jöttek máshonnan is, Bajorországból, Ausztriából, Morvaországból, Elszászból, stb.

Madarasra az alábbi családok költöztek 1787-ben:
Bergmann Bernét -  Stein Anna, Brunner Antal -  Huber Annamária,
Florsch Xavér Ferenc -  Hoffgsang Magdolna, Fuszenecker Konrád -  N. Mária Magdolna, 
Hoffgsang Vilmos -  Horbait Erzsébet, Hoffgsang János -  Arentz Mária,
Hoffgsang János -  Nickl Dorottya, Hoffgsang János -  Schmidt Erzsébet,
Metzinger György -  Leiszter Gertrud, Metzinger József -  Kovács Ágnes,
Müller József -  Engler Magdolna, Müller János -  Nothoff Éva,
Müller János -  Etsberger Borbála Müller János -  Hoffgsang Éva,
Nothoff Mihály -  Nebl Kunigunda, Nothoff János -  Riedgasser Borbála,
Peter Ádám -  Bergmann Katalin, Rasskopf József -  Mivhl Annamária,
Weninger György -  Leister Erzsébet, Weisz Lipót -  Richter Annamária,
Weisz Jakab -  Hoffgsang Júlianna, Wolf Márton -  Nickl Margit.
Schüssler Alajos -  Müller Magdolna

Schüsslerék nem maradtak Madarason, előbb Katymárra költöztek, majd 
visszamentek szülőfalujukba, Nádudvarra.

Vaskút falut Bácskuta névvel már az 1406-os évben említik oklevelek, tehát lakott 
volt.7 Akkori lakosságát nem ismerjük, de valószínűleg magyarok voltak. A török időkben 
eredeti lakossága helyett ugyanaz a balkáni szerb-vlah-macedoromán keveréknép lakta, mint 
a Bácska szinte valamennyi faluját. 1570-ben 26, 1580-ban és 1590-ben 28 család lakta.8 
Az 1591-1606 között dúló, tizenöt éves háborúban elnéptelenedik és a további évtizedekben 
nagyon kevés lakója van, csak pusztaként említik. A török kiűzése után, 1700-ban is 
pusztaként említik, bár vannak lakói, valamennyien szerbek.9 Vaskút puszta a Kamara 
tulajdona és a bajai uradalom része. III. Károly (1711-1740) király 1727-ben gróf Czobor 
Márk adja de facto a Rákóczi szabadságharc során birtokaiban elszenvedett károk fejében, 
többek között, Vaskút pusztát is 26 családdal, de donatiot a birtokra nem kap.10 A Czoborok 
rossz gazdálkodása miatt a birtok hamarosan bérlők, majd új tulajdonosok kezébe kerül. A 
birtok fele 1741-ben báró Vajay László és báró Orczy Lőrinc tulajdonába kerül. Vaskúton 
1730-ig csak ortodox szerbek éltek,11 majd elindult a katolikus szlávok, a bunyevácok 
betelepülése is.12 1757-58-ban a szerb családok nagy része, 30 család elköltözik.13 A század 
közepétől magyarok és szlovákok is jönnek. Ők utóbb beolvadnak a magyarok közé.14

6 Heckenberger: uo. 55. old.
7 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Bp. 1890-97,1913,1941. Bodrog vármegye, 193. old.
8 Flach, Paul: Waschkut, Beitrage zur Geschichte eine überwigend deutschen Gemeinde In der Batschka/Ungarn. 

München, 1983. 48-49. old.
9 Flach: uo. 56. old.
10 Flach: uo. 67. old.
11 Flach: uo. 72. old.
12 Flach: uo. 73-74. old.
13 Flach: uo. 88. old.
14 Flach: uo. 94. old.



1750-ben gróf Grassalkovics Antal veszi meg a bajai birtokkal együtt Vaskút 
pusztát is.15

1742-től kezdve 1770-ig lehet észlelni a német családok betelepülését. Nagyrészt 
a korábban betelepített német falvakból, Nádudvarról, Császártöltésről, Csátaíjáról. 
Hajósról jöttek, de érkeztek telepesek a Német-Római Birodalomból is.

A következő családok költöztek Madarasra:
Bauer János -  Berger Rozália, Csauth Krisztián -  Schmidt Magdolna,
Hirsch János -  Sahler Borbála, Leiti (Lajdi) Antal -  Keller Anna Walburga,
Lajdi Antal -  Noll Katalin, Lajdi János -  Kretz Éva,
Müller Krisztián -  Weisz Mária, Peller Fülöp -  Köss Borbála,
Beck (Petz) János -  Schweig Klára, Penczinger Márton -  Priszlinger Annamária,
Schmidt György -  Brenner Annamária, Schmidt Lajos -  Rückschloss Annamária, 
Tobler (Dobler) János -  N. N. Tobler Mihály -  Krix Katalin,
Tossenberger Pál -  Pintzinger Teréz.

Bauer János és családja később Kunbajára, Leiti Antalék pedig Almásra költöztek, 
de a család ifjabb része Madarason maradt és ma is létezik.

Sok család érkezett Hajós faluból is. Hajós ugyancsak Pest-Pilis-Solt vármegyék 
legdélibb végein található, Nádudvartól néhány kilométerre, északkeletre.

Hajósról az első adat 1366-ból való, amikor is minden bizonnyal magyar lakossága 
volt.16 A török időkben is lakott volt, de a felszabadító háborúk során elnéptelenedett.17

Gróf Csáky Imre kalocsai érsek, minthogy Hajós az ő birtoka volt, 1722-ben sváb 
családokkal telepítette be Württembergből.18 A telepesek öt csoportban jöttek, az első 
1722. június 1.-én érkezett, az utolsó pedig 1723. május 3-án.19

A telepesek továbbra is érkeztek, 1731-ben már 122 család lakta a falut.20

Az átköltöző családok a következők:
Göttinger Gábor -  Scherer Annamária Geiger Péter -  Tresz Annamária
Geiger Károly -  Fuszonecker Borbála Mayer András -  Sauter Katalin
Mayer Jakab -  Bohner Anna Mayer Máté -  Mendler Annamária
Mayer Mihály -  Hausinger Katalin Mayer János -  Schauth Anna
Riedgasser Lőrinc -  Petz Anna Scherer Sebestyén -  Tresz Zsuzsanna

Kerényből jött Lehrbaum János és Weber Annamária. Ők nem sokkal előbb 
Baranyából, Bükkösd községből érkeztek Kerénybe, de nem sokkal később már madarasi 
lakosok lettek. Lehrbaum János egyébként Zengővárkonyban született.

15 Flach: uo. 80.old.
16 Flach, Paul und Paul, Josef: Siedlungsgeschichte von Hajos, einer SchwÄblschen Gemeinde ander nördlichen 

Grenze der Batschka, München, ? ev. 8. old.

17 Flach u. Paul: uo. 9. old.
18 Flach u. Paul: uo. 14. old.
19 Flach u. Paul: uo.17. es 22. old.
20 Flach u. Paul: uo. 28. old.



Csávolyról jött Riesz György és felesége Hoffgsang Magdolna, de hamarosan 
vissza is költöztek. Ugyancsak ebből a faluból jött Müller Ádám és felesége Weiszperger 
Erzsébet.

Katymárról jött Müller József és Glatt Katalin.
* * *

Igen magas azon családok száma, akik a betelepülés után nem sokkal 
visszaköltöznek eredeti falujukba, vagy esetleg továbbköltöznek. Az anyakönyvekből 
megállapíthatóan ezek száma meghaladja az ötvenet is.

Hajósról jöttek és oda mentek vissza: Hermanutz Frigyes és felesége Schadt 
Ágnes, Czoll Károly és Feffer Katalin, Gottengeber Kelemen és Mayer Annamária, 
Schindler Antal és Sauter Anna.

Nemesnádudvarról jöttek és oda mentek vissza: Grau József és Lakner Éva, 
Weninger György és Leister Erzsébet pedig tovább mentek Almásra.

Almásiak voltak: Behl Miklós és Walter Erzsébet, Knapp János és Mayer Katalin, 
Kohl János és Lajdi Teréz.

Vaskútiak voltak és visszamentek: Ott Ciriák és Weiler Erzsébet, Paucker István 
és Valint Mária, Petz (Beck) Mátyás és Bruckner (Müller) Franciska. Pirgl József és Ott 
Klára Almásra költöztek.

Tettinger Jakab és felesége Bokodról jött és ment is vissza hamarosan.
Császártöltésiek voltak: Tresz György és felesége N. Anna, Tresz János és Steger 

Rozália, Frick János és N. Teréz, továbbá Frick György és felesége.
A többség eredetét sajnos nem tudtam megállapítani, gyakorlatilag igen kicsi 

ennek jelentősége, csak azt jelzi, hogy mennyi család mozdult meg a közeli és távoli 
falvakból, hogy megoldást keressen problémáira, új életet kezdjen, jobb körülményeket 
teremtsen magának és utódainak. Sajnos nem mindenki találta meg számításait és 
1-2 éven belül vissza- vagy továbbköltözött.

(beérkezett 2011. 03. 27-én)





Tudnivalók a szerzőkről
Itt az Évkönyvben található írások szerzőinek életrajza és elérhetősége található meg. Az adatok 

pontosságáért és hitelességéért nem vállalhatunk felelősséget, mivel azokat a szerzők írták le (vagy 
a szerkesztő másolta át a tavalyi évkönyből). A szerkesztő egyedül megrövidítette némelyiket, mert az 
érintettek nem tartották tiszteletben a kérést, hogy a CV-k ne legyenek hosszabbak fél gépelt oldalnál.

D r . H o r v á t h  Z o l t á n , c í m z e t e s  e g y e t e m i  t a n á r

1946. november 22-én született Nagykálnán. 1981-ben növényvédelmi 
szakmérnöki oklevelet szerzett a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, 1983-ban 
egyetemi doktori, 1997-ben kandidátusi tudományosi fokozatot nyert. 1992-től 
címzetes egyetemi docens, 2010-től címzetes egyetemi tanár.

1981 óta végez tudományos munkát, szakterülete az élősködő növények 
illetve rovartani kutatások. E témákban 225 publikációja jelent meg, 20 könyv 
társszerzője. Bácsalmás város és Madaras község díszpolgára.

2001-től a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara Környezettudományi 
Intézetének főmunkatársa. Nevéhez fűződik a Bácsalmás környéki természeti 
ritkaságok felkutatása.

Helytörténeti munkái:
A felvidéki magyarok Bácsalmásra telepítésének igaz története 1947-1997 (1997.)
És mi hazatértünk az andódi harangszóra (1998.)
Adatok Bácsalmás város hadtörténetéhez. Honvédeink 1848-1918 (2004.)
Bácsalmás város zsidó közösségének története (2006.)
Társszerzőkkel közös munkái:
Florváth Zoltán - Sövény Mihály - Szénásiné Flarton Edit: Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai 

kisváros történetéből (1999.)
Dr. Florváth Zoltán - Florváth Henriett - Nothof Éva: Madaras község története. I. kötet. Adatok a 

zsidó közösség történetéhez. 1790-1950 (2008.)
Dr. Florváth Zoltán-Nothof Éva: Madaras község története. II. kötet. Flonvédeink, katonáink 1848-1921 (2010)
Lakcím: FI-6000 Kecskemét, Mezei utca 6.
Elérhetőség: tel. +36-30/431-4119, e/mail bencsik.horvath@freemail.hu

N o t h o f  É v a  m ű v e l ő d é s s z e r v e z ő , k ö z t i s z t v i s e l ő

1961. szeptember 12-én született Bácsalmáson. Születése óta Madarason él.
Madaras község díszpolgára. Általános iskolai tanulmányait Madarason végezte, majd 
a bajai Türr István Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskolában érettségizett.

1991-ben, Kecskeméten felsőfokú mérlegképes könyvelői oklevelet szerzett.
1994-től a helyi Polgármesteri Hivatal kinevezett köztisztviselőjeként foglalkoztatással 
és munkaügyekkel kapcsolatos feladatokat lát el.

2007-ben a bajai Eötvös József Főiskola művelődésszervező szakán kitüntetéssel 
végzett. Ettől az évtől kezdődően folyamatosan foglalkozik helytörténeti kutatással 
és a feltárt adatok feldolgozásával, szerkesztésével.

A Madaras község történelmi múltját feltáró széleskörű adatgyűjtést Dr. Florváth Zoltán címzetes 
egyetemi tanárral együtt végzik.

Jelenleg Madaras község történetének III. kötetén dolgoznak.
Eddig megjelent közös munkáik:
Madaras község története. I. és II. kötet. Lásd dr. Florváth Zoltánnál.
Lakcím: H-6456 Madaras, Nagy Lajos utca 4.
Elérhetőség: tel. +36-30-383/7957, e/mail noteva@citromail.hu.

mailto:bencsik.horvath@freemail.hu
mailto:noteva@citromail.hu


B a l l a  La j o s , f i z i k a - k é m i a  s z a k o s  t a n á r

1951. december 8-án született Zentán. Az általános iskola és a 
gimnázium befejezése után a Szabadkai Pedagógiai Főiskolán szerzett 
általános iskolai tanári oklevelet. Mint tanár dolgozott Zentán (gimnáziumban), 
Doroszlón, Telecskán, Zomborban (gimnáziumban) és Oromhegyesen. 
Oromhegyesen az általános iskola igazgatója volt 1987 és 1993 között. 
Több mandátumban községi, tartományi és szövetségi képviselői tisztet 
töltött be, a 2000-2004 időszakban pedig Magyarkanizsa község elnöke volt. 

Publicisztikával 1993 óta foglalkozik, írásai főleg az újvidéki (szabadkai) 
Napló szabadelvű hetilapban jelentek meg, amely kiadványainak szerkesztésével is foglalkozott.

Helytörténeti kutatásokat az 1990-es évektől kezdve végez, érdeklődési köre a térségünk toponímiáinak 
keletkezése (ezzel kapcsolatos munkái a Bácsország és Aracs folyóiratokban és a Magyar Szó napilapban 
láttak napvilágot), Oromhegyes és környéke történetének kutatása.

Jelenleg az Adalékok Oromhegyes még meg nem írt monográfiájához sorozat kutatásával 
és szerkeztésével foglalkozik, amelynek első kötete Jubileumi kiadványok, 1 kötet: A legújabb 
település kialakulása címmel 2010-ben jelent meg, de már nyomdakész állapotban van újabb négy 
kiadvány, amelyek megjelenése a 2011-es és a 2012-es évben várható.

Lakcím: SRB-24426 Oromhegyes, November 29. utca 44.
Elérhetőség: tel. +381-63-8896064, e-mail balla@tippnet.rs

M o j z e s  A n t a l ,  n y u g a l m a z o t t  t a n í t ó

1934. május 2-án született Bajmokon. Helytörténész, a Vajdasági Magyar 
Helytörténeti Társaság megalapításának egyik kezdeményezője, jelenleg elnöke.

Tanítóképzőt, majd Pedagógiai Akadémiát fejezett be Szabadkán. Több évtizede 
foglalkozik helytörténeti kutatással. 1984 óta najainkig 17 könyve jelent meg, magyar 
és szerb nyelven, s ezekben elsősorban Bajmok település múltját tárta fel. Kutatásait 
rendszeresen publikálja folyóiratokban és lapokban. Számtalan elismerés birtokosa.

Megjelent munkái: Munkásmozgalom Bajmokon / Radnicki pokret 
u Bajmoku (szerb nyelven is, 1993), Bajmok művelődési krónikája I. (1993), 
Bajmok művelődési krónikája II. (1994), A 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), 
Bajmoki mementó (2004), Bajmok a családnevek tükrében (2004), Bajmok sportélete (2006), 
Délvidék 1848/1849 (2008), Mementó 1944-45 (társszerzőkkel 2009).

2011. március 15-én a Magyar Köztársaság elnöke, munkásságáért kitüntette a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjével.

Lakcím: SRB-24210 Bajmok, Mosa Pijade utca 28
Elérhetőség: tel. +381-24-762-526

B e s n y i  K á r o l y , ú j s á g í r ó , h e l y t ö r t é n é s z

58 éves, Ómoravicán élő újságíró és helytörténész. Jelentősebb 
munkái: A moravicai tűzoltótestület 100 éve (Moravica, 1978 -  társszerző), Az első 
buszok Moravicán (in: Echo '81, Moravica, 1981), A moravicai ipartestület 100 
éve (Moravica, 1998), Jól égett a pipájuk -  Az ómoravici/bácskossuthfalvi 
fúvószenekarok története (Bácskossuthfalva, 2010). Tagja a Monográfia 
Helytörténeti Egyesület Elnökségének, alapító tagja a Vajdasági Magyar 
Helytörténeti Társaságnak. Pályázati szakértőként dolgozik.

Lakcím: SRB-Bácskossuthfalva, Belgrád utca 10.
Elérhetőség: tel. +381-24-741-285, e-mail besnyikaroly@freemail.hu

mailto:balla@tippnet.rs
mailto:besnyikaroly@freemail.hu


Szabadkán született 1938-ban. Általános- és szakiskola (hároméves, esztergályos), 
majd mesterképző után sikeresen felvételizett a szabadkai gépészeti főiskolára, 
és munka mellett üzemmérnöki oklevelet szerzett.

A palicsi CHEMOS Műanyag-feldolgozó Vállalatban dolgozott 30 évig.

"Másodállásban" legalább 50 éve a gyűjtők világában is ismertté vált a Vajdaságban,
Magyarországon és Szlovéniában. Gyűjtési témái sokrétűek: néprajzi tárgyak, 
festmények, könyvek és mini könyvek, jelvények, érmek, numizmatika, bélyegek, 
illetve a régi képes-levelezőlapok.

A szabadkai és a palicsi régi lapok voltak azok, melyek a helytörténeti munkához sodorták. Kezdetben 
az illusztrációs anyagokat biztosította, majd kutatásainak és gyűjteményeinek ismertetésére maga is írni 
kezdett. A rövid, de szép múltú PALICS ÉS KÖRNYÉKE című helytörténeti lap állandó munkatársa volt, 
majd a harmadszor induló BÁCSORSZÁG, Vajdasági Honismereti Szemle "mindenese" lett. Itt alakult meg 
a Vajdasági Honismereti Társaság, melynek három évig volt az elnöke, de hat éven keresztül résztvevője 
volt a Magyar Honismereti Akadémiának, itt népszerűsítették a lapot a Vajdaság mellett az anyaországban is.

Publikációi helytörténeti vonatkozásúak (pl. a szabadkai szabadkőművesek története, a szabadkai 
protestáns vallás története és a szabadkai képes levelezőlapok keletkezésének története).

Immár húsz éve tudósítja a Szombathelyen megjelenő Képes Levelezőlap kiadványt a szabadkai 
gyűjtőkről és az egyesület életéről.

Lakcím: SRB-24000 Szabadka, Tito marsall sugárút 19 .1./VII. 37.
Elérhetőség: tel. 024/552-248, e-mail hojo@tippnet.rs

N a g y g y ö r g y  Z o l t á n , k é p z ő - é s  h a r c m ű v é s z

Szabadkán született 1955. ápr. 22-én. Tanulmányai: Mezőgazdasági Technikum 
-  Magyarkanizsa (1972-1974), harcművészeti iskolák 1975-től 1989-ig Shotokan 
Karate 3. DÁN, és 1989-től Kyokushin Karate 2. DÁN, a székesfehérvári Kodolányi 
János Főiskola és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (2006-2008). 
Tevékenysége: szabad képzőművész, karateedző (1972-), régiótörténész, és 
idegenvezető Horgoson (1995-), a szabadkai Bácsország című folyóirat (2000-) és 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve munkatársa (2003-).

Érdeklődési köre: történelem és helytörténet, képzőművészet és 
képregény, természet és gombászat, turizmus, távol-keleti kultúra. Szerteágazó 
tevékenysége mellett a budapesti Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, valamint a Zürichi Magyar 
Történelmi Egyesület tagja.

Fontosabb munkái: mintegy 100 hazai és külföldi önálló ill. csoportos kiállításon vett részt. írások, 
rajzok, fotók belföldi (Magyar Szó, Hét Nap, Horgosi Kisújság stb) és magyarországi napi- és hetilapokban. 
Publikációk: Beszélő múltunk (helytörténet, 1995), a Bácsországban (2000-től), a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum Évkönyveiben (2003-tól), Horgosi kalauz és Horgos térképe (2005), Bartók Horgoson (2006). 
Tervezett könyvborítókat, címereket, emblémákat, plaketteket, plakátokat, képeslapokat, üvegcímkéket.

Díjak: Több vajdasági képzőművészeti 1. és 2. díj (1973-tól), Jugoszláv Képregény pályázat 1. díj 
(1982), Magyarkanizsai Sportszövetség, Október Díj (2000), Magyarok Világszövetsége, Aranyérmes Oklevél 
(2003), Magyarkanizsa Község Képviselő-Testület, Pro Urbe-díj (2010).

Tematikus munkássága több délvidéki vonatkozású lexikonban is szerepel.

Lakcím: SRB-24410 Horgos Szent István utca 5.
Elérhetőség: tel. +381-63-510-644, e-mal nz.horgos@gmail.com

mailto:hojo@tippnet.rs
mailto:nz.horgos@gmail.com


1930. január 12-én született Bezdánban. Az általános iskolát szülőhelyén, 
gimnáziumi tanulmányait Szabadkán végezte. Mint az 1948/49-es tanév egyik 
legjobb eredménnyel érettségizett tanulója, kiérdemelte a köztársasági oktatásügyi 
miniszter elismerését. A Belgrádi Egyetem Orvostudományi Karán általános orvosi 
oklevelet szerzett (1956). Szakvizsgázott fizioterápiából és rehabilitációból. Igazgató 
főorvosa volt zombori Dr. Radivoj Simonovic Egészségügyi Központ bezdáni 
fizioterápiás és rehabilitációs részlegének (1960-1995). 1978 és 1982 között 
Vajdaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsának tagja, tartományi egészségügyi 
és népjóléti titkár. 1978-ban pimarius szakmai-társadalmi elismerésben részesült. 

Kutatási témakörei: orvostudomány, orvostörténet, helytörténet, néprajz.
Publikációi: 12 orvostudományi, 23 orvostörténeti, 14 néprajzi és 8 helytörténeti dolgozat, 18 könyv 

szerzője, illetve társszerzője. Több munkája Magyarországon jelent meg.
Tagja még a Vajdasági Egészségügy-történeti Tudományos Társulatnak (1970-); a Magyar Néprajzi 

Társaságnak (1990-); külső munkatársa a Matica srpska projektumainak (1995-); a Magyarságkutató 
Tudományos Társaságnak (1995-); a Kiss Lajos Néprajzi Társaságnak (1998-); a Vajdasági Magyar 
Tudományos Társaságnak (1999-).

Főbb munkái: Az egészség szolgálatában. A Bácska és Bánát egészségügye /900-1918 (társszerző 
dr. Hegdűs Antal) (1990); Orvosok több hazában (1993); Bezdán története a kezdetektől 1914-ig (1993); 
Bezdán története az I. világháború kezdetétől 1944. október 25-ig (2001); Bezdán története. A jugoszláv 
katonai közigazgatás bevezetésétől a termelő parasztszövetkezetek felbomlásáig/1944-1953 (társszerző 
dr. Balla István) (2001); Bezdán művelődési krónikája (társszerző dr. Balla István) (2007); Bezdán 
egészségügyi ellátásának története (társszerző dr. Balla István) (2009).

Lakcím: SRB-25270 Bezdán, Fasizmus áldozatai utca 46/a.
Elérhetőség: tel. +381-25-810-128

Dr. B a l l a  I s t v á n , nyugalmazott szakorvos

1937. október 27-én született Bezdánban. Az általáos iskolát szülőhelyén, a 
gimnáziumot Zomborban végezte. Az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar-német 
szakán általános iskolai tanári képesítést szerzett. Mintegy két évig az Újvidéki Rádió 
szerkesztőségének munkatársa volt. 1968-ban az Újvidéki Egyetem Orvostudományi 
Karán (általános szak) diplomázott. Szakvizsgázott fizioterápiából és rehabilitációból. 
A zombori Dr. Radivoj Simonovic Egészségügyi Központhoz tartozó bezdáni 
mozgásszervi rehabilitációs intézményben dolgozott 1972-től 2002 végéig, 
nyugállományba vonulásáig. Több orvostudományi dolgozat szerzője.

Több évtizede foglalkozik helytörténet-kutatással. Tevékenysége kizárólag 
szülőhelyére, Bezdánra és környékére terjed ki. Kutatásainak eredményeként több társszerzői könyve 
és önálló tanulmánya jelent meg, közülük néhány: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig (Bezdán, 
1993); Bezdán története az I. világháború kezdetétől 1944. október 25-ig (Tóthfalu, 2001); 
Bezdán története. A jugoszláv katonai közigazgatás bevezetésétől a termelő parasztszövetkezetek 
felbomlásáig/1944-1953 (Tóthfalu, 2001); Bezdán művelődési életének krónikája (Tóthfalu, 2007); 
Bezdán egészségügyi ellátásának története (Szabadka, 2009); A mai Zombor Község területén fekvő 
Duna menti helységek elnevezésváltozásai a honfoglalástól napjainkig (In: Délvidéki/vajdasági magyar 
helységnevek. Újvidék, 2000); Oktalan és indokolatlan kivégzések/Az 1944. évi bezdáni megtorlásról 
(In: Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004).

Tagja még a Vajdasági Egészségügy-történeti Tudományos Társulatnak (Naucno drustvo za istoriju 
zdravstvene kulture Vojvodine) (1983-); a Magyarság kutató Tudományos Társaságnak (1997-); a Vajdasági 
Magyar Tudományos Társaságnak (2000-); a Bácsország Vajdasági Flonismereti Társaságnak (2005-); az 
Aracs Társadalmi Szervezetnek (2006-).

Lakcím: * SRB-25270 Bezdán, Zombori út 47/a.
Elérhetőség: tel. +381-25-810/822



D é l v i d é k i  S . A t i l l a , t a n á r , t ö r t é n é s z , o k n y o m o z ó

TÖRTÉNETÍRÓ

Szenttamáson született 1965. szeptember 15-én. Tagja a történelmi 
Magyarország területén évszázados gyökerekkel bíró úgynevezett 'rácjárások' 
legutóbbi tömeges megnyilvánulásának és lezajlásának a föltárására hivatott 
Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány Szakértői Testületének. Történelmet az 
Újvidéki Bölcsészeti Karon hallgatott (1989-1992), majd Pécsett a JPTE Történeti 
Tanszékén államvizsgázott: 1996-tól okleveles középiskolai történelemtanár.
Szakdolgozatának címe: Az állítólagos első szenttamási csata igazsága és célja 
(1848). Tanárként azonban csak 1994-ig dolgozott, később önállóan kertészkedik.
Jelenleg szabad kutató, idejét az írói-alkotói tevékenységnek szenteli. 1985 óta ku
tatja a szerb és a magyar nép közös történetét, különös tekintettel e múlt sötétebb oldalára 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 rácjárások történetéből. Lángoló temetők -  Az úgynevezett Vajdaság kihasításának elhallgatott 
titkai és borzalmai (1268-1868). (I.) Bemutató kötet, Szekszárd, 2009.

Lakcím: 21480 Szenttamás, Óbecsei út, 108.
Elérhetőség: tel. -  +381-65-460-2127, e-mail -  delvidekia@gmail.com,

web site -  www.delvidekia.hu

M é s z á r o s  P i r o s k a , n y u g a l m a z o t t  é p í t é s z

Topolyán született 1928. július 28-án. A nyolcosztályos iskola elvégzése után a 
szabadkai Magyar Vegyes Főgimnáziumban érettségizett, majd a belgrádi Építészeti 
Egyetemen szerzett oklevelet. Két évig a Szabadkai Járási Mérnöki Osztályon, később 
a Szabadkai Városrendezési Irodában, majd a Szabadkai Közgazdasági és Város- 
rendezési Intézetben, végül pedig a Szabadkai Városrendezési és Földmérő Intézetben 
dolgozott. 1970-ben területi tervezésre specializálta magát. 1983-tól nyugdíjas.

Több cikket közölt a következő folyóiratokban: Üzenet, Bácsország, Covjek 
i prostor (Zagreb), Növi privrednik (Szabadka).

Megjelent könyvei: 1. A településhálózat kialakulása Szabadka község területén 
(Szabadka, 2003.), 2. Párbeszéd Ákossal (Szabadka, 2003.), 3. A lány könyve 
(Szabadka, 2008.), 4. társszerzője volt a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság Délvidéki/Vajdasági 
magyar helységnevek kiadványának (Újvidék, 2000.).

A FI ód mezővásárhelyi Történelmi Kör szervezésében rendszeresen részt vesz a történelemtudományi 
találkozókon, emellett a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület szabadkai előadásain.

Lakcím: SRB-24000 Szabadka, Oláh Sándor utca 15.
Elérhetőség: tel. +381-24-543-100

D r . S z i k o r a  I s t v á n ,  n y u g a l m a z o t t  j á r v á n y - k ö z e g é s s z é g ü g y i  s z a k o r v o s

Kupiszinán (Bácskertesen) született 1937. augusztus 10-én, itt fejezte 
be az általános iskolát, majd a gimnáziumot magánúton Zomborban végezte el 
1963-ban. Az Újvidéki Egyetem Orvosi Karán 1968-ban végzett.

Nyugdíjas. A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság (Egyesület) mellett a 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület tagja, valamint a Flódmezővásárhely 
Történelmi Kör alapító tagja (2008).

Érdeklődési köre: Magyar történelem és Kupuszina helytörténete.
A Magyar Szó napilapban megjelent írása 2003. VII. 5-6-án: Adalékok a Kanizsa 

helységnév eredetéhez.
Magánkiadásban megjelent írása 2009-ben: Szülőföld a családnevek és a 

ragadványnevek tükrében
Kiadásra előkészítve -  Szeretett szülőföld: Kupuszina.
Lakcím: SRB-24000 Szabadka Bosko Buha utca 1.
Elérhetőség: tel. +382-24-545/663

mailto:delvidekia@gmail.com
http://www.delvidekia.hu


1955. május 17-én született Zentán. A középiskola befejezése után 
Budapesten folytatta tanulmányait a TF-en (Testnevelési Egyetemen), ahol 
testnevelő tanári oklevelet szerzett. Az egyetem befejezése után az atlétikai 
szakedzői szakon is sikeresen diplomázott.

Serdülő korában több sportággal megismerkedett, végül az atlétikánál kötött 
ki. Tizennégyszer volt Vajdaság bajnoka gerelyhajításban és súly lökésben, háromszor 
köztársasági bajnok, az országos bajnokságokon pedig többször döntős helyezést 
ért el. 1986-ban vajdasági csúcsot állított fel az új típusú gerelyhajításban. Többször 

volt vajdasági és szerbiai válogatott.
1981-től nyugdíjaztatásig (2008) a zentai Sportszövetség alkalmazottja volt, mint titkár, edző, 

sportvezető, tömegsport-előadó, sportszervező és sportkrónikás.
Egyetemi tanulmányai alatt külön figyelmet szentelt a sporttörténet tanulmányozásának. Sportpályafutása, 

edzői és egyéb tevékenysége mellett több sportpublikációja jelent meg. Sportszeretete adta az ötletet, hogy a 
fel nem kutatott, de nagy múlttal és sporthagyománnyal rendelkező zentai sporttörténetet feltárja.

Tagja még a: a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének -  Zenta, az Európai Sport Hagyomány- 
őrző Egyesület, Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Körnek -  Nagykanizsa, a Zentai Atlétikai Klub elnökségének.

Sporttörténettel kapcsolatban eddig 18 könyve és egy CD-je jelent meg, de számtalan újságban 
is publikált már, emellett az évfordulók kapcsán feltárta a klubok és szövetségek történetét bemutató 
fényképsorozatokat, amelyekből Zentán kiállításokat szerveztek.

Munkásságát Zenta község önkormányzata 2010-ben Pro Urbe-díjjal jutalmazta.
Lakcím: SRB-24400 Zenta, Rákóczi utca 17/a.
Elérhetőség: tel. +381-24-813-085, mob.tel. +382-62-1002-244

B e r t a  S á n d o r , n y u g a l m a z o t t  k e r e s k e d ő

Kisoroszon született 1941. október 7-én. Az általános iskolát szülőfalujában, 
a középfokú kereskedelmi iskolát Nagybecskereken, míg a felsőfokút Nagykikindán 
fejezte be.

A Magyar Szóban jelent meg néhány történelmi tárgyú tárcája: Múlt és jelen, 
A könyvek igazi barátja, Szépülő falusi világ, Elfelejtett jeltelen sírok, A szomorú 
kávéház balladája, Ángyika grófnő stb.

A VMHT 1. Évkönyve a Pista és Jóvó című írását közölte.
Kiadott két DVD-t saját nótáival, ezek:

1. A legszebb nóta... 28 dal,
2. Nem kívánom, hogy örökké szeress... 30 dal.

Több könyvének kézirata kész, melyek kiadásra várnak:
1. Jaj a legyőzőiteknek (kisoroszi történetek és emberek),
2. Ima a nemzetért (kisoroszi költők és dalszerzők),
3. A magyarok egyetemes története 1200 képben,
4. Torontál vármegye története (288 képpel és 12 térképpel),
5. Megbocsájtok (dokumentumregény, egy üzletasszony naplója),
6. Az idő gyorsan száll (emlékversek),
7. Az úr félelme -  a bölcsesség kezdete (vallási ihletésű írások).

Lakcím: 23314 Kisoroszi, Testvériség-egység utca 183.
Elérhetőség: tel. +381-230-565-7748



1948. jún ius 1-jén született Tiszaszentmiklóson. A csókái Kommunális 
Közvállalat műszaki vezetője. 1970-ben kezdett dolgozni, az akkori Rád építőipari 
vállalat tervezőirodájában mint tervező. Az elmúlt 40 évben a szakmában megjárta 
a szamárlétrát, mivel korán bedobtak a mély vízbe. Volt építésvezető, kommercialista, 
műszaki ellenőr, községi építési felügyelő, a községi felügyelőség osztályvezetője, 
szakelőadó a szakmunkásképző iskolában. Megalakulása óta tagja a Szerbiai 
Mérnöki Kamarának.

30 évig önkéntes tűzoltó volt, 7 évig a Népi Technika csókái szervezetének 
elnöke, 1970-től tagja a csókái Móra Ferenc Művelődési Egyesületnek. Alapító tagja a Vajdasági Magyar 
Helytörténeti Társaságnak és más civil szervezeteknek.

Az 1980-as évek végétől, amióta hozzáférhetőbbek lettek az emigrációban kiadott könyvek, folyóiratok, 
érdeklődése a magyar őstörténet felé fordult. Ezzel párhuzamosan helytörténeti kutatásai is folyamatosan bővültek.

Lakcím: SRB-23320 Csóka, Ivó Lola Ribar utca 7/a.
Elérhetőség: tel. +381-230-71-474, e-mail. csontiistvan@stcable.net

H a l l g a t ó  I m r e , é p í t é s z m é r n ö k

1955. nov. 23-án született Bácsfeketehegyen. Az általános iskolát 
szülőfalujában, az építészeti középiskolát és az építőmérnöki egyetemet Szabadkán 
végezte el. Topolyán dolgozik. Családjával ma is a szülőfalujában él.

Mindig foglalkoztatta a helytörténet, de legfőképpen faluja története. Ma is 
ez a kedvenc területe, amikor a múltbéli dolgokkal foglalkozhat.

Megjelent könyve: A feketicsi református templom kétszáz éve (2002 Fórum)
Lakcím: SRB-24323 Bácsfeketehegy, Verbászi út 7/b.
Elérhetőség: tel. +381-24-738-432, email hallgatDi@sysinfbr7n.net

K ő r i z s  J ó z s e f , g y ó g y s z e r é s z

Bácsfeketehegyen született 1949. június 23-án.

Lakcím: SRB-24323 Bácsfeketehegy, Kiss Ernő utca 48.,

Elérhetőség: tel. 024/738-220

P e c z e  R ó z s a , o k l e v e l e s  v i l l a m o s m é r n ö k

Szabadkán született 1958. április 27-én. Okleveles villamosmérnök, középiskolai 
tanár. Szerémség és Újvidék környékének "elsüllyedt" történelmét tanulmányozza.

Történelemmel kapcsolatos írásai:
1. A belcsényi (beocsini) Spitzer-kastély, Bácsország 2007/1, Szabadka, 2007.
2. Kamenicai képek, Bácsország, 2008/4, Szabadka, 2008.
3. Néhány gondolat szerémségi középkori műemlékeink jelöléséről, Vajdasági 

Magyar Helytörténeti Társaság Évkönyve, Bajmok, 2010.
4. Stadler Lőrincz sertéshizlaló háza, különdíj a Hét Nap Kilenc évtized 

kisebbségben című pályázatán (az írás nem jelent meg), 2010.
Lakcím: 24430 Ada, Lenin u.10
Elérhetőség: tel. +381-24-854-542, e-mail peczerozsa@gmail.com, peczenQzsa@freemail.hu

mailto:csontiistvan@stcable.net
mailto:hallgatDi@sysinfbr7n.net
mailto:peczerozsa@gmail.com
mailto:peczenQzsa@freemail.hu


V

. ;Á \ ' Óbecsén született 1956. március 16-án. Az általános iskolát és a gimnáziumot
y  szülővárosában végezte el, az egyetemi oklevelét pedig az Újvidéki Egyetem

' i  Bölcsésztudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom tanszékén szerezte (1979), majd 
ugyanott magisztrált (1991). 2010-ben Budapesten megvédte doktori értekezését.

IÁ  Tevékenysége:
1979-1980 Óbecsén, általános iskolai tanár,
1980-1983 között -  megszakításokkal -  az újvidéki Magyar Szó újságírója, 

az Új Symposium szerkesztőségének a tagja,
1983-1985 folyóiratoknak és az Újvidéki TV magyar szerkesztőségének fordít,
1985-1988 a szabadkai Városi Könyvtár munkatársa,
1989-től Magyarországon él,
1993-2006 a Határon Túli Magyarok Hivatalának munkatársa,
1990-1992 a Kecskeméten megjelenő Forrás szerkesztője,
2007-től a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

külső munkatársa,
Számos könyve megjelent, számtalan művét publikálta újságokban, folyóiratokban. Tevékenységéért 

több fontos elismerésben részesült.
Lakcíme: H-1042 Budapest, Lebstück Mária utca 53. / X. 64.,
Elérhetőség: tel. +36-20-915-1537, e-mail makferenc@yahoo.com

SZÉNÁSINÉ HARTON EDIT, NYUGALMAZOTT KÖNYVTÁROS, 
HELYTÖRTÉNÉSZ

Bácsalmáson született 1938-ban. Az ott végzett közel négy évtizedes 
könyvtárosi, közművelődési tevékenység után 2000-ben vonult nyugállományba. Az
1980-as évektől foglalkozik helytörténeti kutatással. Az elmúlt években két könyve jelent 
meg, több nyomtatott és on-line kiadványt szerkesztett és rendezett sajtó alá. Helytörténeti 
vonatkozású cikkei a Bács-Kiskun megyei Múzeumőrben és a Bácsországban jelentek meg. 

Főbb munkái:
Bács-Kiskun megye kézikönyve (Főszerkesztő Szabó Klára. Bp. CEBA, 
1997.) -  Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, 
Mátételke, Tataháza településtanulmányok szerzője

-  Bácsalmás. Fejezetek egy felső-bácskai kisváros történetéből. Társszerzők: Horváth Zoltán és 
Sövény Mihály. Bácsalmás. Szerzői kiadás, 1999. 298 p., ill.

-  A bácsalmási Hunyadi János Gimnázium 50 éves jubileumi emlékkönyve 1953-2003. 
Társszerkesztő: Kerényiné Szalai Katalin. Bácsalmás, Hunyadi János Gimnázium, 2003

-  Bácsalmás és környéke. Almanach. Bácsalmás, Szerzői kiadás, 2007. 326 p.; ill.
-  A bácsalmási gazdaság hatvan éve. Bácsalmási Állami Gazdaság -  Bácsalmási Agráripari Zrt., 

1949-2009. Társszerző: Sáfár Violetta Zsófia. Bácsalmás, Agráripari Zrt., 2010. 200 p., ill.
Lakcím: H - 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 15.
Elérhetőség: tel.+36-30-200-2305, e-mail szhartonedit@freemail.hu

L u k á c s  E r v i n , k ö z l e k e d é s i  t e c h n i k u s

Szabadkán született 1971. november 8-án. Az általános iskolát Bajmokon, 
a vasúti-közlekedési technikumot Szabadkán végezte el.

1992-ben Magyarországon ismeretségbe került különféle régi (old timer) 
járművek kedvelőivel és gyűjtőivel. Már a kezdetektől tagja az 1994 nyarán Szabadkán 
megalapított Régi Járművek Kedvelőinek Szövetsége civil szervezetnek.

Fő érdeklődési területe a veterán járművek, ezen belül is a motorkerékpárok.
Lakcím: SRB-24210 Bajmok, Trumbic utca 62.
Elérhetőség: tel. +381-24-763-635, mob.tel. +381-63-8156-686

mailto:makferenc@yahoo.com
mailto:szhartonedit@freemail.hu


Ómoravicán (Bécskossuthfalván) született 1952-ben. Özvegy, két fiú apja.
Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát Szabadkán végezte el. 1982-ben 
munkaszervező mérnöki oklevelet szerzett az újvidéki főiskolán. Ékszerészként dolgozott 
Szabadkán, az Aurometalban, majd részlegvezető volt az ómoravicai Autosedben. 1987-től 
önálló vállalkozó. Minden érdekli, ami faluja múltjával kapcsolatos. Tagja a bácskossuthfalvi 
Monográfia Bizottságnak, jelenleg alelnöke, több mint 10 évig elnöke volt az iparosok 
egyesületének, vadász, tagja a Fácán Vadásztársaság elnökségének, a koronglövő 
egyesület vezetője. Alapító tagja a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaságnak.

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 pecsétek, Nemesek és földbirtokosok. 2008-ban jelent meg Csoncsikó -  Morovici 
gyermekvilág című játékgyűjteménye. Jelenleg Bácskossuthfalva sporttörténetének megírásán dolgozik. 
2007-ben sokrétű tevékenysége elismeréseként Bácskossuthfalva Helyi Közössége Faluplakettel tüntette ki.

Lakcím: SRB-24340 Bácskossuthfalva, Dugai völgy 10.
Elérhetőség: tel. +381-24-742-256, e/mail papplaci@freemail.hu

I s t v á n  M á r t a , t a n á r

Nagykikindán született 1953. november 29-én. Szülővárosában fejezte 
be az általános iskolát, a gimnázium három osztályát, míg a negyediket Zágrábban, 
ahol érettségizett. Ezt követően az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Német Nyelv és 
Irodalom Tanszékére iratkozott, második nyelvként a franciát választotta, majd a magyart, 
sőt az oroszt is. 1977-ben a nagykikindai Népkönyvtárban helyezkedett el. Közben 2000- 
2002 között a szajáni Móra Károly Általános Iskolában némettanár, majd a pádéi Szervó 
Mihály Általános Iskola némettanára és az iskola könyvtárosa. 2005-től munkanélküli.
Több vajdasági lap tudósítója. Helykutatással, főképpen a sváb és a magyar tömegsírok 
feltárásával, a bánsági németek kulturális hagyatékával, valamint családkutatással foglalkozik.

Megjelent munkája -  Josef Lang (München) német helytörténésszel közösen 
Gedenkstätten der Donauschwaben in der Batschka, im Banat, in Syrmien (A dunamenti svábok em

lékhelyei Bácskában, Bánátban, Szerémségben), Kikinda-München 2010.
Lakcím: 23300 Nagykikinda, Szent Száva utca 26/IV.
Elérhetőség: tel. +381-230-21-938, e-mail marta.istvan@yahoo.com

P r é c  ( P r e t z ) I s t v á n , n y u g d í j a s

1948. október 29-én született Udvarnokon (Ittvarnok, Törzsittvarnok,
Törzsudvarnok, Szöllősudvarnok, Rogendorf, Banatski Dvor). Az általános iskolát 
szülőfalujában, a közigazgatási középiskolát Zadarban végezte el. Első munkahelye 
a csőszteleki szőnyeggyárban volt néhány hónapon át, miután hazakerült Zadarból, 
majd 1969. agusztus 1-jéttől már a begaszentgyörgyi községi képviselő-testület 
fordítószolgálatában, majd a katonaosztályon, végül 1974. október 1-jétől a 
nagybecskereki kerületi bíróságon dolgozott, innen ment nyugdíjba. Korábban 
Nagybecskerek, ma pedig Muzslya lakosa. .

Első írása 1967-ben jelent meg, a kereskedelmi tengerészeti középiskola 
hallgatójaként riportot írt a rijekai Plavi putevi folyóiratba. Később a Magyar Szó, Hét Nap,
Dolgozók (Családi Kor), Bácsország újságokban és folyóiratban jelentek meg írásai, de publikált magyar mellett 
még szerb, szlovák és román nyelven is a Dnevnik, a Hlas Ludu és a Libertatea lapokban. A valamikori Jugoszlávia 
területén is jelentek meg írásai Horvátotszágban, Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában. Több helyi jellegű lap 
állandó tudósítója. Magyarországon és Romániában is jejentek meg írásai (Békés-megyei Népújság, IKSZ 
Váchartyán, Nasa rec, Uj szó), de az ausztráliai Magyar Élet újság olvasói is olvashatták publikációit.

Az eltelt több, mint 40 év alatt összegyűjtötte az írásait publikáló 78 újság fejlécét. Néhány éve 
helytörténettel is foglalkozik,legjelentősebb eddigi munkái: A nagybecskereki bíróság épületének és a 
bíróságnak története, A Zsombolya-Nagybecskerek közötti keskenyvágányú vasút története, társszerzője 
a Bánat múltja 20 kötetes munkának stb. Munkájáért eddig számtalan elismerében részesítették.

Lakcím: 23206 Nagybecskerek -  Muzslya, Kún Béla u. 53.
Elérhetőség: tel. +381-23-540-764, e-mail prec.istvan@gmail.com
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D r . S ö v é n y  M i h á l y , n y u g a l m a z o t t  j o g á s z

B ácsa lm á so n  s z ü le te t t  1 939 -b en , it t  fe je z te  be az á lta lá n o s  
és a k ö z é p is k o lá t .  A S z e g e d i T u d o m á n y e g y e te m  Á lla m -  és 
Jo g tu d o m á n y i Ka rán  jo g i ta n u lm á n y o k a t  v é g ze t t , m ajd  ü g y v é d 
jo g ta n á c s o s i s z a k k é p e s íté s t  s z e rz e t t .  A B á c sa lm á s i Ü g yvéd i 
M un kakö zö sség  ta g ja  v o lt  annak  m e g szű n é sé ig , e zu tán  ö t év ig  a 
B a ja i F ö ld h iv a ta l b á c sa lm á s i k ir e n d e lt s é g é t  v e ze t te  1 99 7 - ig , 
am iko r n yu g á llo m án yb a  vo n u lt.

Több m int 25 éve fo g la lko z ik  g enea lóg iáva l, névtanna l, a belső 
m ig rá c ió , v a la m in t  s z ü lő v á ro sa  h e y tö r té n e té n e k  k u ta tá s á v a l.  A b á c sa lm á s i róm a i 
kato liku s tem p lom ró l írt m unkája 1998-ban je le n t meg, 1999-ben pedig tá rssze rző kén t 
je le n tk e z ik  a B á c sa lm á s , f e je z e te k  egy fe ls ő  b á c s k a i k is v á ro s  tö r té n e té b ő l c ím ű  
k ia d v á n n y a l.  R é s z t  v e t t  a B a c k n a n g b a n  1 9 9 9 -b e n  m e g je le n t  O r t s s ip p e n b u c h  dé r 
D e u ts c h e n  in B a ts c h a lm a s  (B á c s a lm á s )  in d é r  B a t s c h k a -U n g a rn  c ím ű  négy  
kö te tes m unka ö ssze á llítá sá b a n , a bácsa lm ási róm ai ka to liku s  egyházközség  
anyakönyve ibő l ped ig e lő ké s z íte t t egy csa lád kön yve t 1740-1825 idő szakbó l szárm azó 
adatokka l (kéz ira tban  van).

H e ly tö r té n e t i ítá sa i a B á cso rszág b an  je le n n e k  meg.

Tagja a B á cs -K isku n  M egye i H o n ism e re t i E g y e sü le tn e k  és a M ag ya ro rs zág i 
N ém etek C sa lá d ku ta tó  E g ye sü le té n e k  (a la p ító ja  is).

Lakcím: H-6430 Bácsalmás, Rákóczi utca 66.

Elérhetőség: tel. +36-79-343-758, mob. tel. +36-20-562-3688, e-mail somih@t-online.hu

S z a b ó  J ó z s e f , n y u g a l m a z o t t  ú j s á g í r ó

Pa lic so n  s zü le te t t  1937-ben . Az á lta lá n o s  is k o lá t  P a lic so n , a 
g im názium ot Szabadkán  végezte .

1957-tő l a Szabadkán  m eg je lenő Rukovet sze rb -h o rvá t nyelvű 
iroda lm i fo ly ó ira t t itká ra , 1957-1993  közö tt az Ú jv idéken  m egje lenő 
Magyar Szó ú jság író ja , lektora, majd szabadkai szerkesztő je . 1968-ban 
Topo lyán , Tó th  Fe ren cce l (1 9 4 0 -1 9 8 0 ) , C se rn ik  A t t i lá v a l,  Pas ty ik  
Lászlóva l és V o jn its  T ivadarra l kezdem ényező je  vo lt a Rés m űvelődési 
rende zvényso ro za tnak . 1995-ben S zeke re s Lász ló  (1 9 3 1 -1 9 9 7 ) és 

R icz P é te r ré g é s z e k k e l,  M ag ya r L á s z ló  (1 9 3 7 -1 9 9 8 )  és L a lia  G áb o r (1 9 5 1 -2 0 0 8 )  
levé ltá ro sokka l a lap ító ja  az 1995 óta fo lyam atosan  m egje lenő Bácsország va jdaság i hon
ism ere ti s zem lének , m elynek 1998-ig  s ze rke sz tő je , lek to ra  és a B á cso rszág -könyvek  
so rozatnak a sze rkesztő je . 1 995 -2004  között a Szabadkán  m egje lenő Hét Nap he tilap  
egyik lek to ra.

M ojzes A n ta lla l, Kocs is  A n ta lla l, dr. V ékony Lá sz ló va l és Tom ik N im ródda l 
ke zd em én ye ző je  és tö b bed m ag áva l a la p ító  ta g ja  a V a jd a sá g i M agya r H e ly tö r té n e t i 
Társaságnak, va lam in t Topolyán a F ilm - és M úzeum bará tok  Egyesü le tének .

Több m in t száz , e lső so rb an  h e ly tö r té n e t i v on a tko zá sú  könyve t s z e rk e s z te tt  és 
rendezett sa jtó  alá. 1993 óta nyugd íja s , Topolyán él.

Lakcím: SRB-24300 Topolya, Nasszer utca 5/a.

Elérhetőség: tel. +381-64-1362-869, e-mail szajol@tvn.hu
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A VMHT (VMHE) tevékenysége 
a két évkönyv megjelenése között

SZABÓ JÓZSEF

Vázlatos beszámoló a VMHT (VMHE) évi munkájáról
(2010. május 14. -  2011. május 21.)

Tisztelt Közgyűlés, kedves Vendégek, Hölgyeim és Uraim!

A VMHT két évvel ezelőtt, 2009. május 15-én alakult1, s tavaly ilyentájt (2010. 
május 14.) tartotta meg első közgyűlését2. Most azért jöttünk össze, hogy az utóbbi 
egy évben végzett munkát összegezzük és újabb egy évre kijelöljük az előttünk álló 
tennivalókat. Mostani, második rendes évi közgyűlésünk félideje az alakuló közgyűlésen 
megválasztott elnökségi és bizottsági tagoknak.

Az eltelt év sem volt nehézségektől mentes, mégis mozgalmasnak és tartalmasnak 
mondható. A tavaly elfogadott célkitűzések jórészét megvalósítottuk, sőt túlteljesítettük. 
Elsősorban a tanácskozások tekintetében.

Melyek voltak ezek?
-  Június 5-én Horgoson, a helyi közösséggel karöltve megtartottuk a Trianonnal 

kapcsolatos tanácskozást, amelyen a hazaiakon kívül magyarországi történészek is 
előadásokat tartottak. E helyen ismételten megköszönjük közreműködésüket, valamint 
a horgosi helyi közösségnek a támogatását.

-  Az 1956-os magyar forradalomról október 23-án, a Palicson megtartott 
tanácskozás keretében emlékeztünk meg. Ezen is hazai és magyarországi 
vendégelőadók előadásait hallgathattuk meg, Ezt követően koszorúztunk a palicsi 
emlékműnél.

-  November 20-án, Topolyán, a Művelődési Otthon kiállítótermében volt 
tanácskozás azzal a céllal, hogy tagjaink az egységes alapokra fektetetett 
helytörténeti kutatások módszereivel ismerkedjenek meg. Ez esetben a hazaiak 
mellett szintén magyarországi szakemberek segítségét vettük igénybe. Közel 
negyvenen éltek a lehetőséggel, hogy ilyen jellegű érdeklődésüket gyarapítsák, 
és a jövőben hasznosítsák. A tanácskozást ugyan szeptemberre terveztük, de 
szervezését el kellett napolni, mert a pályázattal elnyert támogatás összege a 
Szülőföld Alaptól arra az időre nem érkezett meg.

1 Az alakuló közgyűlés Bajmokon, a helybeli Dózsa György Magyar Művelődési Központ színháztermében zajlott le.

2 Színhelye a helybeli Vük Karadzlc Általános Iskola aulája volt.

3 Cirill betűkkel: 3aBHHajHO-ncropnjCKO yapyweHje BOjBotjaHCKwx Mafjapa.



-  2011. március 5-én rendkívüli évi közgyűlést tartottunk Bajmokon, a Dózsa 
György Magyar Művelődési Központban. A civil szervezetekről szóló új törvény tette 
ezt ez szükségessé. Alakuló közgyűlésünkön elfogadott alapszabályunk egyes szakaszait 
kötelezően hozzá kellett igazítanunk az új törvényhez. Egyik kitétele például a társaság 
nevében alkalmazott változtatás volt: Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság helyett 
Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület. Ennek megfelelően változott a szerb nyelvű 
elnevezés is. Ezt követően koszorúzásra került sor az 1849. március 5-ei kaponyai 
csata emlékhelyénél.

-  2011. április 11-én Bácskossuthfalván (Ómoravica) Jó bor, jó egészség címmel 
közös tanácskozást tartottuk Vajdaság szőlészetének és borászatának történetéről 
Bácskossuthfalva Monográfia Helytörténeti Egyesülettel és a Rizling Szőlészek és 
Gyümölcsészek Egyesületével, valamint a bácsfeketehegyi Szent György Borrenddel. 
Ennek is voltak magyarországi előadói. Az említetteknek e helyen is köszönet a sikeres 
szervezésért.

-  2011. május 7-én Csókán került sor II. Rákóczi Ferenc szabadságharcáról való 
megemlékezésről, amelynek szintén társszervezői voltunk.

A felsoroltak előkészítésével és megszervezésével kapcsolatos munkát a VMHT 
elnöksége, valamint Intézőbizottsága végzett el. A részletektől ezúttal eltekintünk. A 
vitában feltehetően szó esik róla.

Idei közgyűlésünkre már megjelent, és megkaphatták második évkönyvünket4. 
Az elsőt nem volt módunkban eljuttatni a tavalyi közgyűlésen, mert csak az ősz 
folyamán látott napvilágot. Miként többször szó volt róla, ebben az anyagi eszközök 
hiánya késleltettek bennünket5.

A tagsági díjak befizetése tagjaink részéről állandó téma volt ezúttal is. Az évi 
összeg, mint ismeretes, 300 dinár, amit két évvel ezelőtt állapítottunk meg. Tagjaink 
többsége ennek ellenére mégsem tett/tesz eleget e kötelezettségének, sem a tavalyi, 
de még az azt megelőző évre vonatkozóan sem. Emlékeztetésként: alapszabályunk e 
tekintetben egyértelmű, annak a tagnak, aki több mint egy éve nem fizetett tagsági 
díjat, a tagsága megszűnik6. E lehetőség érvényesítésével azonban, eddig legalábbis, 
nem éltünk.

A taglétszám az elmúlt időszakban valamelyest változott: tíz fővel gyarapodott. 
Szekeres Is tv án  G e l le r t  (Törökbecse), az elnökség tagja elhunyt, T ó th  G lem ba K lá r a  
(Muzsla) elnökségi tag pedig lemondott elnökségi tagságáról. Az elnökségi tagok 
száma 13-ról 11-re csökkent. Ez nem jelentett fennakadást az elnökség 
munkájában, az üléseken a határozathozatalhoz mindannyiszor elegendő létszámban 
voltak jelen a tagok.

4 Szerkesztésére Balla Lajos-Laci tagunk vállalkozott.

5 A pénzügyi helyzet napirendi pontként szerepel. Előzetesen erről annyit: nem volt, s nyilván ezután sem 
lesz rózsás.

6 8. szakasz. 5. bekezdés: ... hogy rendesen teljesítse tagsági kötelezettségeit. 9. szakasz. 5. bekezdés: ... ha 
a tag több mint egy éve nem űzetett tagsági d íjat



Az elnökségi üléseket előkészítendő az Intézőbizottság ülésezett és hatáskörén 
belül a folyó ügyekről tárgyalt, s tett előterjesztést az elnökségnek.

Örömmel állapítható meg, hogy tagjaink tevékenysége folyamatos, és szerteágazó, 
sőt egyesek esetében kimagasló volt. A VMHT elnöke (M ojzes A n ta l -  Bajmok) és egyik 
alelnöke (Németh Ferenc -  Újvidék) eddigi helytörténeti munkásságáért megkapta és 
átvehette a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Többen, többször is, hazai és külföldi 
helytörténeti tanácskozásokon vettek részt. E tekintetben legszorgalmasabb részvevőként 
Nagygyörgy ZoLTÁNt (Horgos) említhetjük meg. Kutatásainak eddigi eredményei folytán 
távoli világrészről kapott meghívást István M árta  (Nagykikinda) alelnök. Tavaly októberben, 
Kínában töltött el két hetet, jelenleg a három hónapra szóló amerikai meghívásnak tesz 
eleget. Néhány egyetemen tart előadásokat a kutatásainak központjában álló bánáti 
németekről, akikről társszerzőként könyve jelent meg Németországban.

S ha m ár könyvet em lítettünk, m ások neve szintén ide kívánkozik. Kocsis 
ANTALnak közös kötetben szerbül és m agyarul je le n t meg topolyai he lytörténeti 
von atkozású  k ö n yve , am it idén , ugyancsak e g y k ö n yvb e n , H o rvá to rszá g b a n  is 
kiadtak m agyar és horvát n ye lve n 7. T á b o ro s i L á s z ló  (Z enta ) szintén feliratkozott 
újabb kön yvéve l a szerzők listá jára8, de e n évro rb a n  helyet kapott T ó th  Tamás 
(S ze g e d )9, Besny i K á ro ly  (B ácskossuthfa lva)10, D r. Sőke  Anna  (K is h e g ye s)11, B a lla  
LAJOS-LACi(Orom hegyes)12, S z e d lá r  R u d o lf  (C s a n ta v é r)13, Hegedűs A t t i la  
(S za b a d k a )14 is.

Tisztelt Közgyűlés, kedves Vendégek, Hölgyeim és Uraim!
Ismeretes, hogy Boris Tadic szerb és Sólyom László magyar köztársasági 

elnök 2009 végén Budapesten megegyezett egy vegyes tudományos bizottság 
létrehozásáról, amely a második világháború alatt elkövetett atrocitásokat 
vizsgálja ki, különös tekintettel a vajdasági magyarok elleni bűncselek
ményekre, melynek során 1944/45-ben több ezren ártatlanul estek áldozatául. 
A bizottság megalakítását a két ország tudományos akadémiájára bízták. A szerb 
bizottság tagjai között van M eze i Z su zsa n n a  (Újvidék), a Vajdasági Levéltár és 
F o d o r  I s tv á n  (Zenta), a zentai Történelmi Levéltár igazgató-levéltárosa.

7 Uő. Mesélnek a cserépdarabok... -  Komadia crijepa govore... Magánkiadás, Topolya-Vinkovci, 2010.

8 Táborosi László: 50 éves a Magyar Szó napilap atlétikai kupaversenye (1961-2010. Kiadó. Zenta Atlétikai Klub, 
Zenta, Magyar Szó, Újvidék, 2010

9 Tóth Tamás: A szerbiai temetőkben nyugvó jeles és/vagy nevezetes személyek adattára. Szeged, 2010

10 Besnyi Károly: Jól égett a pipájuk -  Az ómorovici/bácskossuthfalvi fúvószenekarok története. Kiadó: Ifjúsági 
Fúvószenekar, Bácskossuthfalva/Ómoravica és Panonia-Print kft. Topolya, 2010

11 Dr. Szőke Anna: Etnikai jelenségek Kishegyese -  Fejezetek a település társadalomnéprajzához. Kiadó: Kiss 
Lajos Néprajzi Társaság, Szabadka, 2010

12 Adalékok Oromhegyes még meg nem írt monográfiájához -  A legújabb település kialakulása. Jubileumi 
kiadványok: 1. kötet (szerk. Balla Lajos), Kiadó: Oromhegyes Helyi Közösség 2010.

13 Szedlár Rudolf: 225 éves a csantavéri iskola (1785-2010). Kiadó: Hunyadi János Általános Iskola Csantavér, 2010

14 Hegedűs Attila: Az 1956-os forradalom és Jugoszlávia. Kiadó: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2003



A VMHE több tagja (Te lek i J ú lia  -  Óbecse, Mojzes A n ta l -  Bajmok, D r. B a lla  Ferenc 
és D r. B a lla  István  -  Bezdán és mások) évtizedek óta kutatta és kutatja az egykori 
tragikus eseményeket, amibe újabban mások is bekapcsolódtak. Igazolja ezt első 
kiadványunk, a Mementó 1945^15 kiadványunk is. A téma fontossága kapcsán néhány 
tanácskozást tartottak (Zenta, Kanizsa, Szabadka, Szeged, Budapest), ezeken 
szép számban voltak jelen tagjaink is, s vállalták azokat a feladatokat, amelyekkel 
hozzájárulhatnak és segíthetik a tényfeltáró munkát.

A VMHE-val való együttműködésére mindkét részről igényt tartanak. A VMHE 
feladatainak sorában fontos elem kell legyen, hogy hozzájáruljon az évtizedekkel 
ezelőtti események jobb és teljesebb megvilágításához. A mai felszólalások során 
erről részletesebben szó lesz.

Mivel ezzel a feladatokra tértünk át, távirati stílusban két tervezett tanácskozásról 
teszünk említést, tartva magunkat ahhoz az elfogadott alapelvhez, hogy évente csak 
két tanácskozást tartunk: tavasszal és ősszel, éspedig:

-  a nándorfehérvári diadal 555 éves évfordulójáról, július 20. körül, és
-  október 15-én, az I. zentai csatáról.
A hagyományos koszorúzások legjelesebb központi ünnepeinken az előttünk álló 

időszakban sem maradnak el (március 5., március 15., október 23.), a VMHE tagjai 
ugyanakkor koszorúznak a helyi jelleggel bíró megemlékezéseken is (Bajmok, Zenta, 
Csúrog, Topolya, és másutt).

Nem érintettünk minden kérdést vázlatos beszámolónkban. A felszólalóktól váijuk 
a VMHE további munkájára vonatkozó előterjesztéseket.

Bajmok, 2011. május hó



1. kép: 2010. március 5., Bajmok
Tanácskozás a kaponyai ütközetről (1849)

2. kép: Kaponya, Koszorúzás az emlékműnél



3. kép: 2010. május 15., Bajmok 
Az I. rendes évi közgyűlés a Vük Karadzic Általános Iskolában

4. kép: Kalapis Zoltán-díj és VMHT-érem átadása



5. kép: 2010. június 4., Horgos 
Trianon-tanácskozás a Művelődési Házban
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Tanácskozás az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról
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8. kép: 2010. november 20., Topolya 
Tanácskozás a helytörténetírás módszereiről
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