EX PANNONIA
14

Ñóáîòèöà / Subotica / Szabadka
2011
U finansiranju ovog broja časopisa učestvovali su:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i grad Subotica

EX PANNONIA
Broj 14
Subotica 2010

Izdavač: Istorijski arhiv Subotica
Za izdavača: Stevan Mačković, direktor IAS
Redakcija: Stevan Mačković, Tanja Segedinčev, Zolna Matijević
Lektor i korektor: Judita Plankoš i Marta Mačković Papp
Prevodi sažetaka na nemački i mañarski jezik: Zolna Matijević
Tiraž: 500 primeraka
Štampa: „REprint”, Subotica
Adresa redakcije: Trg slobode 1/III, tel. +381 (0)24 524-033
e-mail: info@suarhiv.rs
web adresa: www.suarhiv.rs

ISSN 0354-9151

CIP – Êàòàëîãèçàöè¼à ó ïóáëèêàöè¼è Áèáëèîòåêå
Ìàòèöå ñðïñêå, Íîâè Ñàä
930.25(497.113)
Ex Pannonia / redakcija Stevan Mačković, Tatjana
Segedinčev, Zolna Matijević – 1996, Br. 1. – Subotica:
Istorijski arhiv Subotica, 1996-.; 30 cm
Godišnje
ISSN 0345 - 9151
COBISS.SR-ID 74467596

SADRŽAJ
STUDIJE:
Stevan Mačković
Tibor Halas
dr Emil Libman
ðerñ Bereš
Branko Ćupurdija
Zoltan Devavari
Zoran Veljanović
Žužana Korhec Papp

5

O strukturi i profilu korisnika arhivske grañe u Istorijskom arhivu Subotica (2005–2008)
Predmet o izgradnji crkve subotičke reformatske verske zajednice u vreme mañarske uprave
(1941–1944)
Dr Antal Barta – život i rad
Najstarija povelja u Istorijskom arhivu Subotica (Grb i plemićka povelja porodice Senci)
Razgovori sa Anom Bešlić
Istoriografija o Subotici
Savezničko bombardovanje Subotice u leto i jesen 1944. godine
Restauracija reprezentativnih portreta stare subotičke gradske kuće

12
17
24
32
35
42
52

O albumu fotografija dr Bele Maćašovskog ( dr Mattyasovszky Béla) koji je nastao
za vreme Prvog svetskog rata
Ukidanje opštine Bajmok

60
65

Drugi subotički arhivski dan
Arhiv i škola II
Izložba o subotičkim gradskim kućama

69
72
74

IZ ARHIVSKE GRAðE:
Tatjana Segedinčev
Zoran Vukelić
IZ RADA ARHIVA:
Zoltan Mesaroš
Zoltan Mesaroš
Zoran Vukelić

PRIKAZI:
Mijo Mandić: Buni, Bunievci, Bunjevci, Bunjevačka matica, Subotica 2009, str. 248.
/ Stevan Mačković
Áðàíêî óïóðäè¼à: Ïîðîäèöà êîëîíèñòà ó Áà¼ìîêó 1945–1948, Äðóãî èçìååíî è äîïóåíî èçäàå,
Ñðïñêè ãåíåàëîøêè öåíòàð, Áåîãðàä 2009, 318.
/Zoran Vukelić

76
78

TARTALOM
KUTATÁSOK:
A kutatók profilja és összetétele a Szabadkai Történelmi Levéltárban (2005–2008)
A szabadkai református egyházközség templomépítési ügye a magyar közigazgatás idején
(1941–1944)
dr Emil Libman
Dr Barta Antal élete és munkássága
Béres György
A Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele)
Branko Ćupurdija
Beszélgetések Ana Bešlić-tyel
Dévavári Zoltán
Történetírás Szabadkán
Zoran Veljanović
Szabadka bombázása a Szövetségesek által 1944-ben
Korhecz Papp Zsuzsanna A szabadkai régi városháza történelmi arcképcsarnokának restaurálása
Stevan Mačković
Halász Tibor

5
12
17
24
32
35
42
52

LEVÉLTÁRI ANYAG:
Tatjana Segedinčev
Zoran Vukelić

Dr Mattyasovszky Béla az I. világháborúban készült képgyűjteményéről
Bajmok község megszüntetése

60
65

A LEVÉLTÁR TEVÉKENYSÉGÉBŐL:
Mészáros Zoltán
Mészáros Zoltán
Zoran Vukelić

Szabadkai Levéltári Nap
A Levéltár és az iskola II.
A szabadkai városházákról készült kiállítás

69
72
74

ISMERTETÉSEK:
Mijo Mandić: Buni, Bunievci, Bunjevci, Bunjevačka matica, Subotica 2009, str. 248.
(Mijo Mandić: A bunyevácok és a Bunyevác Központ)
/ Stevan Mačković
Branko Ćupurdija: Porodica kolonista u Bajmoku 1945–1948, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje,
Srpski genealoški centar, Beograd 2009, 318. ( A bajmoki telepes család)
/ Zoran Vukelić

76
78

INHALT
FORSCHUNGEN:
Profil und Zusammensetzung der Forscher im Historischen Archiv Subotica (2005 -2008)
Die Kirchenbauangelegenheit der reformierten religiösen Gemeinschaft in Subotica
in der Zeit der ungarischen Verwaltung
Emil dr Libman
Dr Antal Barta – sein Leben und sein Werk
Béres György
Der älteste Adelsbrief im Historischen Archiv Subotica (Adelswappen und Adelsbrief
der Familie Szenczy)
Branko Ćupurdija
Gespräche mit Ana Bešlić
Dévavári Zoltán
Geschichtsschreibung in Subotica
Zoran Veljanović
Allianz-Bombardierung der Stadt Subotica im Jahre 1944
Korhecz Papp Zsuzsanna Die Restauration der Porträtsgalerie des alten Rathauses in Subotica
Stevan Mačković
Halász Tibor

5
12
17
24
32
35
42
52

ARCHIVALIEN:
Tatjana Segedinčev
Zoran Vukelić

Photographienalbum von dr Béla Mattyasovszky, entstanden während
des ersten Weltkrieges
Die Einstellung der Gemeinde Bajmok

60
65

AUS DER TÄTIGKEIT DES ARCHIVS:
Zoltán Mészáros
Zoltán Mészáros
Zoran Vukelić

Archivtag in Subotica
Archiv und die Schule
Die Ausstellung: ”Rathäuser von Subotica”

BERICHTE:
Mijo Mandić: Buni, Bunjevci, Bunjevačka matica, Subotica 2009, str. 248.
(Mijo Mandić: Die Bunjevaczen und ihr Zentraler Kulturverband)
/ Stevan Mačković
Branko Ćupurdija: Porodica kolonista u Bajmoku 1945–1948, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje,
Srpski genealoški centar, Beograd 2009, 318. (Die Kolonistenfamilie in Bajmok)
/ Zoran Vukelić

69
72
74

76
78

ex pannonia

Studije / Kutatások / Forschungen

Stevan Mačković,
arhivski savetnik

O strukturi i profilu korisnika
arhivske grañe u Istorijskom
arhivu Subotica (2005–2008)
Dve su velike i meñusobno umnogome različite grupe korisnika arhivske grañe. U prvu možemo svrstati lica zainteresovana za odreñene podatke, koja istraživanju pristupaju
samostalno i u skladu sa procedurama predviñenim i utvrñenim propisima Arhiva. Dobivene podatke oni većinom koriste
za svoje radove: naučne, seminarske, diplomske, publicističke
itd, te za postizanje drugih stručnih ciljeva, radi upotpunjavanja rodoslova svojih familija ili u neke, ličnim pobudama
odreñene svrhe, poput godišnjica matura itd. Ovu grupu
označićemo kao korisnike – istraživače. Drugu grupu čine lica
i pravni subjekti kojima su podaci iz Arhiva većinom potrebni
sa snagom pravnih dokaza u privatno–pravne svrhe ili kao
dokumentacija tehničke prirode, te se njima ne omogućava da
samostalno pretražuju po grañi, nego im se izdaju tražena
uverenja, prepisi ili overene fotokopije. U ovom radu se tretiraju samo korisnici – istraživači.
Istorijski arhiv Subotica (u daljem tekstu IAS) je ustanova
iza koje stoji više od šest desetleća rada. Nakon svog formiranja i početka sa samo jednim zaposlenim, bez sopstvenih prostorija, sa vagonima nesreñene i razbacane grañe po terenu, vremenom je nastao kolektiv sa 21 zaposlenim u kojem mahom
rade ljudi sa visokom školskom spremom i brinu se o gotovo
6000 dužnih metara arhivske grañe smeštene u preko 3000
kvadratnih metara depoa. Prvi, korisnici grañe u naučnoistraživačke svrhe, javljaju se od polovine pedesetih godina
prošlog veka. Tokom zadnjih desetak godina njihov broj kretao se oko 50, da bi se 2007. i 2008. približio broju sto.
U IAS arhivska graña je svima zainteresovanima, kako
domaćim tako i stranim državljanima, dostupna pod jednakim
uslovima. Doduše, za strane državljane potrebno je obezbediti dopuštenje pokrajinskog sekretarijata, koje se dobija na
osnovu njihovih molbi. Sličan postupak važio je i prije 2000.
godine, no tada je procenat pozitivno rešenih molbi bio dosta
nizak1, te je tako dodatno destimulisao potencijalne istraživače. Rad i korišćenje grañe regulisani su „Pravilnikom o
korišćenju arhivske grañe“. Svima zainteresovanima stoji na
raspolaganju i biblioteka IAS.
Čitaonica ima dvanaest mesta za istraživače i funkcioniše
sa dva radnika stalno rasporeñena u njoj. Istraživači ispunjavaju matični list korisnika i zahteve za grañu, što ujedno
omogućuje da naš „Centar za informacije“ vodi evidenciju o
njima, o korišćenoj grañi i temama istraživanja. Obrada takvih
podataka predstavlja elemente ovog rada.

Analize, statističke obrade i sagledavanja ove problematike,
kako na lokalnom, tako i na širem vojvoñanskom ili republičkom nivou, do sada su bili vrlo retki. Jedan od malobrojnih
je rad publikovan 1976. godine, u kome mr Sredoje Lalić2
obuhvata pregled stanja na čitavom području Vojvodine, a za
subotički Arhiv navodi podatke o 178 fondova i 20 istraživača
u periodu izmeñu 1973. i 1975. Od toga vremena, kako broj
fondova, tako i broj istraživača, stalno su u porastu. Poboljšavali su se i uslovi za njihov prijem u čitaonici. Rastao je procenat obrañene i sreñene grañe i broj naučnoinformativnih
sredstava o njoj.
Kako je bez sumnje korisno, za planiranje rada na godišnjem i dekadnom nivou, za celokupnu programsku orijentaciju,
imati neku vrstu povratnih informacija o tendencijama i predmetu interesovanja istraživača koji dolaze u Arhiv, o fondovima koji su u intenzivnoj upotrebi, ovo je pokušaj da se sumira
stanje u periodu od četiri godine, od 2005. do 2008.
Na kraju 2008. godine u Arhivu je bilo 458 fondova i zbirki (u ukupnoj količini od 5736 dužnih metara), od toga 385
sreñenih (u količini od 3211 dužnih metara).
Tabela 1)
UKUPAN BROJ FONDOVA IAS
Godina
2005
2006
2007
2008

Broj fondova i zbirki
442
450
451
458

Količina
4702 dužna metra
4794 dužna metra
496 dužnih metara
5736 dužnih metara

Činjenica, koju istraživači prilikom posete Arhivu verovatno nemaju na umu, da svi ti sreñeni fondovi čine osnovu iz koje
oni mogu da tragaju za podacima, zavreñuje odreñeni respekt.
Neke od njih bi ta nepregledna količina istorijskih izvora, koja
stvara velike mogućnosti za traganje i istraživanje, sigurno
obradovala, dok bi druge samim tim mogla i zabrinuti. Tek sa
spoznajom takvih relacija, oni će više ceniti arhivističku struku
i pregnuća koja im omogućavaju da se iz ogromnog mora sa
milionima podataka pronañe graña koja odgovara njihovim
intresovanjima i zadovoljava njihove istraživačke želje.
Godine 2008. arhiv je posetilo 96 istraživača, od toga 83 domaća i 13 stranih državljana. Godišnji prosek domaćih istraži-

1 Tako je 1998. godine, bivša radnica IAS zaposlena od 1970. godine, koja se 1993. preselila u Mañarsku, podnela molbu za istraživanje,
koja joj je bez obrazloženja odbijena.
2 Mr Sredoje Lalić je objavio članak „Opšte karakteristike korišćenja arhivske grañe i strukture korisnika arhivske grañe u arhivima u SAP
Vojvodini“, Sremski Karlovci 1976.
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vača je 74, a stranih 7. Za četiri godine posluženo je ukupno 324 korisnika. U periodu od 2005. (kada im se broj kretao Tabela
izmeñu 32)i 13) do 2008. godine, zapaža se trend rasta

3

broja stranih posetilaca. Istraživači su ukupno ostvarili preko
600 istraživačkih dana, a godišnji prosek po istraživaču iznosi
7,4.

Tabela 2) BROJ ISTRAŽIVAČA I ISTRAŽIVAČKIH DANA
UKUPAN
DANA

Tabela 2)
UKUPAN BROJ ISTRAŽIVAČA I ISTRAŽIVAČKIH
UKUPAN BROJ ISTRAŽIVAČA I ISTRAŽIVAČKIH DANA
Godina
Broj istraživača
Godina
Broj istraživača

2005
2006
2005
2007
2006
2007
2008
Godišnji
2008
prosek
Godišnji
prosek

Domaći
Domaći
55
68
55
90
68
90
83
83
74
74

%
%
95%
93%
95%
93%
93%
93%
86%
86%
91%
91%

Strani
Strani
3
53
75
7
13
13
7
7

%
%
5%
7%
5%
7%
7%
7%
14%
14%
9%
9%

Broj istraživačkih dana
Broj istraživačkih dana

Ukupno
Ukupno
58
73
58
97
73
97
96
96
81
81

663
553
663
774
553
774
423
423
603,25
603,25

Godišnji prosek po istraživaču
Godišnji prosek po istraživaču
11,4
7,5
11,4
7,8
7,5
7,8
4,4
4,4
7,4
7,4

Tabela 3)

Tabela 3)
TabelaSTRUKTURA
3)STRUKTURA
RODNA
ISTRAŽIVAČA
RODNA
ISTRAŽIVAČA

RODNA STRUKTURA ISTRAŽIVAČA

Godina
Godina
2005
2006
2005
2007
2006
2007
2008
Svega
2008
Godišnji
Svega
prosek
Godišnji
prosek

Rodna struktura istraživača
Muško
%istraživača Žensko
Rodna struktura
Muško
Žensko
32
55%
%
26

%
%
45%

Ukupno
Ukupno

42
32
62
42
62
69

58
55 %
%
64
58 %
%
64 %
%
72

31
26
35
31
35
27

42 %
45%
36
42 %
%
36 %
%
28

205
69
51,25
205
51,25

72 %
63 %
63 %

119
27
29,75
119
29,75

28 %
37 %
37 %

58
73
58
97
73
97
96
324
96
324

81
81

U posmatranom periodu dolazilo je godišnje u proseku 30 2005. na 29 u 2008. godini, krije se u otpočinjanju aktivnog
istraživača ženskog pola i 51 muškog.
rada Arhiva, putem projekta “Arhiv i škola”, na saradnji sa
Posmatrano po socijalnoj strukturi dominirali su zaposleni, specijalizovanom društveno-jezičkom gimnazijom, gde4se ñaci
periodu
dolazilo
je godišnje
u proseku
30 istraživača
u proseku ihU
je posmatranom
bilo više od trećine,
slede ñaci
i studenti,
pen- upoznaju
sa osnovama
rada oveženskog
institucije i uvežbavaju u
U
posmatranom
periodu
dolazilo
je
godišnje
u
proseku
30
istraživača
ženskog
polai inezaposleni.
51 muškog.
zioneri
Razlog povećanja broja ñaka, sa 10 u istraživanju i pisanju radova na osnovu
pregledane grañe.

4) SOCIJALNA STRUKTURA ISTRAŽIVAČA
pola iTabela
51 muškog.
strukturi dominirali su zaposleni, u proseku ih je bilo
poñaci
socijalnoj
strukturi
dominirali
su zaposleni,
u proseku
ih jebroja
bilo
više od Posmatrano
trećine, slede
i studenti,
penzioneri
i nezaposleni.
Razlog
povećanja
više od
sledenañaci
studenti,
penzioneri
povećanja
broja
Godina
struktura
istraživača
ñaka,
sa trećine,
10 u 2005.
29 uiSocijalna
2008. godini
krije
sei unezaposleni.
otpočinjanjuRazlog
aktivnog
rada Arhiva
ñaka, sa
10 u 2005.
na i29škola”,
u 2008.nagodini
krije
sespecijalizovanom
u otpočinjanju aktivnog
rada Arhiva
putem
projekta
“Arhiv
saradnji
sa
društveno–jezičkom
%
ðaci,
%
Zaposleni
%
Penzio%
Nezapoputem projekta
“Arhiv
i
škola”,
na
saradnji
sa
specijalizovanom
društveno–jezičkom
gimnazijom,
gde
se
ñaci
upoznaju
sa
osnovama
rada
ove
institucije
i
uvežbavaju
u
studenti
neri
sleni
gimnazijom,i pisanju
gde10 se radova
ñaci
upoznaju
osnovama
rada 14
ove institucije
i uvežbavaju
istraživanju
na osnovu
2005
17 %
30 sapregledane
52 % grañe.
24 %
4
7% u
istraživanju i pisanju radova na osnovu pregledane grañe.
Tabela 4)
Posmatrano po socijalnoj
SOCIJALNA STRUKTURA ISTRAŽIVAČA

Svega

5

2006

12

16 %

37

51%

9

12 %

15

21 %

73

2007

35

36 %

35

36 %

22

23 %

5

5%

97

4) SOCIJALNA
STRUKTURA
29
30 %
36 ISTRAŽIVAČA
3 %
24
Tabela 4) SOCIJALNA STRUKTURA ISTRAŽIVAČA

25 %

7

7%

96

Tabela
200
Svega

Godišnji
prosek

86

138

69

31

324

21,50

34,50

17,25

7,75

81

6

Iz tabele koja pokazuje profesionalnu strukturu vidi se da u proseku godišnjih
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Iz tabele koja pokazuje profesionalnu strukturu vidi se da u
proseku godišnjih nivoa, meñu grupama koje su se mogle skupno izraziti, preovlañuju ñaci i studenti. Potom slede kolege iz
kulturnih ustanova, Muzeja, Biblioteke, Zavoda za zaštitu

spomenika kulture. Njihovo interesovanje za podatke u grañi
4
razumljiva je posledica delatnosti ustanova iz kojih dolaze.
Na
4
trećem mestu su naučni radnici i nastavnici na fakultetima a
na četvrtom nastavnici osnovnih škola.

Tabela 5)
Tabela
5)
PROFESIONALNA
STRUKTURA ISTRAŽIVAČA
Tabela 5)
PROFESIONALNA
STRUKTURA
ISTRAŽIVAČA
PROFESIONALNA STRUKTURA ISTRAŽIVAČA
Profesionalna struktura korisnika
Profesionalna
struktura
2005
2006 korisnika
2007
2005
2006
2007

Godina
Godina
Profesija
Profesija
Naučni radnici
Naučni
radnici
Naučni
radnici na
i nastavnici
nana
ii profesori
nastavnici
fakultetima
fakultetima
fakultetima
Nastavnici osnovnih i
Nastavnici
srednjihosnovnih
škola i
srednjih škola
Pravne struke
Pravne struke

4

5

4

8

7

4

7

6

4

2

4
11
3
2

8
3

2

39
2

3
2

13
8

8
2

3

5
8

12

24
5

2
12

11

30
6

4

2
2

Svega
Svega

8

13

7

Radnici drugih
Radnici
drugih
kulturnih
ustanova
kulturnih
ustanova
Zdravstveni
radnici
Zdravstveni radnici

13

5

7

2008
2008

2
4

10
7

Godišnji
Godišnji
prosek
prosek

30

7,5

24

6

7,5
6

13

3,25
3,25

39

9,75
9,75
2,5
2,5

10

Novinari
Novinari

2

2

4

7

15

15

3,75
3,75

Studenti, ñaci
Studenti,
Drugoñaci
Drugo
Ukupno

10
10 19
19 58

12
12 29
29 73

35
35 28
28 97

29
29 31
31 96

86
86 107

58

73

97

96

21,5
21,5
26,75
26,7581

Ukupno

107324
324

81

Tabela 6)
Tabela
6) ŠKOLSKE SPREME ISTRAŽIVAČA
STEPEN
STEPEN ŠKOLSKE SPREME ISTRAŽIVAČA
Tabela 6)
STEPEN ŠKOLSKE SPREME ISTRAŽIVAČA
Godina
Godina

2005
2005

Školska sprema istraživača
Školska sprema istraživača
OsnovOsnovna
naškola
škola---

Srednja
Srednja
25
25

--

2006
2006

--

2007
2007

2

2008
2008
Ukupno
Ukupno
Godišnji
Godišnji
prosek
prosek

%

%

2
2
2
4
1

37
37
2%
2%

63

2%
2%

60

4
1

1%
1%

63
60
185
185
46,25
46,25

%

%

43 %
43 %

Viša,
Viša,
visoka
visoka
29
29

51 %
51 %

31

65 %
65 %

23

62 %
62 %

28

57 %
57 %

Rezultati preseka stepena stručne spreme istraživača su
očekivani. Dominiraju sa 57% oni sa srednjom školom, slede
sa 34% oni sa višom i visokom školom, dok je broj istraživača

31
23
28

%

%

50 %
50 %

Magistar,
Magistar,
doktor
doktor
4
4

42 %
42 %

5

24 %
24 %

9

29 %
29 %

6

111
111
27,75
34 %
27,75
34 %

5
9
6
24
6

%

Svega
% Svega

7%
7%

58

7%
7%

73

9%
9%

97

7%
7%

96

24
6

8%
8%

58
73
97
96
324
324
81
81

sa naučnim titulama 8%. Treba istaći da je od 2005. bilo 4
istraživača koja su doktorirala upravo sa radovima nastalim i
na osnovu arhivske grañe.
7

ex pannonia
Tabela
7)
Tabela 7)
BROJ
KORIŠĆENE ARHIVSKE GRAðE
BROJ KORIŠĆENE ARHIVSKE GRAðE
Godina
Predmeti
2005
2006
2007
2008
Godišnji
prosek
Godina

2005
2006
2007
2008
Prosek
Tabela

1346
1202
1236
1119

Broj korišćene arhivske grañe
Knjige
Arhivske
kutije
493
121
793
152
791
110
443
83
630
116,5

1225,75
Prosečan broj korišćene arhivske grañe
po istraživaču
Predmeti
Knjige
Arhivske
kutije
23,20
8,50
2,08
16,46
10,86
2,08
12,74
8,15
1,13
11,65
4,61
0,86
15,12
7,77
1,43

8)
NAJVIŠE
KORIŠĆENI FONDOVI
Tabela 8)

Studije / Kutatások / Forschungen
Godišnje su istraživači dobili na korišćenje prosečno 1225
predmeta, 630 knjiga i 116 kutija. Prema statističkim podacima, prosečni istraživač imao je u rukama 15,2 predmeta, 7,77
knjiga i 1,43 arhivsku kutiju.
O tome koji su fondovi bili najviše korišćeni svedoči tabela
br. 8. U obzir su uzete samo zbirke tražene više od deset puta
barem u jednoj od četiri posmatrane godine. Zanimljivost je
da je samo ukupno deset fondova bilo u jednoj od četiri godine
zadovoljilo taj kriterijum a samo tri fonda (F:002, F:003 i
F:047) imala su takvu traženost tokom sve četiri godine. Prema njenim pokazateljima vidi se da je fond F:002, Gradsko
veće slobodnog kraljevskog grada – Subotice (1861–1918),
bio ubedljivo najfrekventniji u 2005. i 2006. godini
6 a da zatim primat preuzima F:451, Zbirka matičnih knjiga
(1687–1949)3. To znači da traganje za precima i izrada
rodoslova postaju sve popularniji. Graña gradskih upravnih
vlasti, koja obuhvata gotovo totalitet društvenih zbivanja na
lokalu, t.j. velikih upravnih fondova (F:002, F:047), tražena
je upravo iz navedenog razloga. Kartografska zbirka (F:003)
zahvaljujući svojim osobenostima, takoñer je imala solidan
intenzitet upotrebe.

NAJVIŠE KORIŠĆENI FONDOVI
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predmeta, 7,77 knjiga
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taj kriterijum
a samo
i F:047)

tokom
sve četiri49godine.13%
Prema44njenim15pokazateljima
vidi se da
je fond F:002,
Gradsko
%
19
5%
19
7%
F:047
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20
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F:275
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26%
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4%
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Fond je od Opštine Subotica preuzet tek septembra 2006. godine

3 F:019

∗∗

3%

10

3%

3%
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F:001. Vojnići iz Bajše [1235]1644–1946
Subotica (1941–1944)
F:001.
Vojnići
izslobodnog
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F:002.
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veće
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– Subotica (1861–1918)
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1556– ?1556- ?
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F:003.
Kartografska
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(1779–1849)
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kraljevskog
grada
– Subotica (1779–1849)
Fond je od
Opštine Subotica
preuzet tek
septembra 2006.
godine.
4 Prilikom utvrñivanja broja uzeta je u obzir godišnja ukupna količina izdatih reversa za traženu grañu, a istaknuti su najfrekventniji, ukupF:275. Zbirka projekata 1844no deset
(10), Zbirka
koji su barem
u jednoj godini
traženi
više od deset puta. Godine 2005. ispisano je ukupno 322 reversa ili 83% od svih korišćenih
F:451.
matičnih
knjiga
(1687–1949)
3

fondova.
5 Devet najčešće korišćenih fondova 2006. čini 79% od korišćenih fondova.
* Procenti su zaokruženi svugde, tako u ovom slučaju kod brojke 14 umesto procenta 3,68 stoji 4%, a kod brojke 13
** umesto 3,42, stoji 3 %.
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4

Prilikom utvrñivanja broja uzeta je u obzir godišnja ukupna količina izdatih reversa za traženu grañu, a
istaknuti su najfrekventiji, ukupno deset (10), koji su barem u jednoj godini traženi više od deset puta.
Godine 2005. ispisano je ukupno 322 reversa ili 83% od svih korišćenih fondova.
5
Devet najčešće korišćenih fondova 2006. čini 79% od korišćenih fondova.
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po
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visok
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No,
ako
se
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poseta,
po
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je
po
visok
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dana.
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No,
sumiraju
ako
se
podaci
po
učestalosti
sumiraju
poseta,
po
učestalosti
poseta,
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od33,25, a više od
15 Arhiv
F:042
čitaonice,
od jedan
jedan
čitaonice,
dopotriučestalosti
od jedan
do tri
puta
suje
istraživači
posetili
u procentu
istraživači
od
u procentu
aa više
od
od
samo
po jedan
istraživanja
imala
najveća
grupa
(38,25%)
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izvori.
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F:056
mogu dobiti dragoceni podaci ali po pravilu, tek u više22
F:057
F:057
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dnevnom istraživanju mogu se zahvatiti, istražiti i obraditi
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26
F:086
F:086
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F:451
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36
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Tabela 13)
Tabela 13)BIBLIOTEKE IAS
STANJE
STANJE BIBLIOTEKE IAS

F:439

F:440
F:425
F:451

F:451

42
svega

36
svega
F:439

Teme istraživanja obavljanih u Arhivu vrlo su raznolike, ali
74 preglednosti radi pokušali smo ihF:440
ipak
grupisati u nekoliko
većih
je za dok75 oblasti. Zainteresovanost
F:451 za hidrologiju
F:451 vezanaF:451
toranta, koji je
uspešno
i
habilitirao
baš
kao
i
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označiti kao polje digitalizacije, gde se čine prvi koraci na
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Mnogo je teža situacija sa strankama koje se obraćaju radi svojih pri

A kutatók profilja és összetétele a Szabadkai Történelmi
Levéltárban
(2005–2008)
da dokaza
o odreñenim,
a za njih životno važnim stvarima, uopšte nem
A kutatók többsége konkrétan meghatározott érdeklődéskörrel jön levéltárunkba. Amikor azonban a kutatásra
kerül a sor, sokan csalódottan veszik tudomásul, hogy
hosszú és sokszor kemény munka áll előttük.
A levéltári anyag feltárásában a levéltáros csak részben
adhat felvilágosítást a kutatóknak a kutatás módja tekintetében, a többi munkát magának a kutatónak kell elvégeznie. A
legrosszabb, ami történhet a munka folyamatában az, hogy

obično posmatraju kao zadnju šansu za dobijanje informacije.
az9 Na
igényelt
adatokat
tartalmazó
dokumentumok
nincsenek
tom putu
planira
se predstavljanje
prve sveske
“Vodiča kroz arhi
megőrizve.
naše web stranice www.suarhiv.co.rs.
Az utolsó időben mind több a családfáját tanulmányozó
kutató, sokan közülük külföldi. A fiatalok is korábban kerülnek kapcsolatba a levéltárakkal.
A tanulmány elkészítése által képet kaptunk a levéltár
jövőbeni feladatköréről, melyet három csoportra oszthatunk fel: 1. a legkeresettebb fondok anyagának minél előbbi

8 Mnogo je teža situacija sa strankama koje se obraćaju radi svojih privatno-pravnih poslova, kada saznaju da dokaza o odreñenim, a za
njih životno važnim stvarima, uopšte nema u Arhivu, pošto ovu instituciju obično posmatraju kao zadnju šansu za dobijanje informacije.
9 Na tom putu planira se predstavljanje prve sveske “Vodiča kroz arhivske fondove i zbirke IAS” i preko naše web stranice.
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tárgyszintű feltárásának szorgalmazása, 2. levéltári segédletek kidolgozása, 3. az anyag digitalizálása. Ezen
feladatok mielőbbi megvalósítása elősegíti a kutatók bete-

ex pannonia
kintését a levéltári anyag tartalmába és felgyorsítja az információk összegyűjtésének folyamatát.

ZUSAMMENFASSUNG
Profil und Zusammensetzung der Forscher im Historischen Archiv Subotica (2005 -2008)
Die meisten Forscher wenden sich zu unserem Archiv mit
definierten Interessen. Aber wenn es um Forschung geht,
enttäuschen sie sich schon am Anfang, weil auf sie eine
lange und oft harte Arbeit wartet.
Bei der Aufdeckung des Archivmaterials kann der Archivar
mit Informationen, die Forschungsweise betreffend, nur teilweise Hilfe leisten , die ganze Arbeit bleibt dem Forscher
selbst zu machen. Es kann aber während der Forschungsarbeit auch das Schlechteste vorkommen, nämlich dass die
gesuchten Dokumente nicht aufbewahrt sind.
In der letzten Zeit besuchen uns immer mehr Genealo-

gieforscher, viele von ihnen aus dem Ausland. Auch die
Jugendlichen haben immer mehr Kontakt mit dem Archiv.
Als Resultat dieser Arbeit kann beschlossen werden, dass
die zukünftigen Aufgaben des Archivs folgende wären: 1.
Erstrebung der Aufdeckung des am meist gebrauchten
Archivmaterials bis zu der Ebene des einzelnen Dokumentes, 2. Vorbereitung informatorischer Ausgaben über
das Archivmaterial 3. Digitalisierung des Archivmaterials.
Das sind die Voraussetzungen welche die Zugänglichkeit
archivalischer Quellen und die Beschleunigung des
Forschungsprozesses überhaupt ermöglichen werden.
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Halász Tibor,
levéltáros

A szabadkai református
egyházközösség templomépítési
ügye a magyar közigazgatás
idején (1941 – 1944)
1941-ben a második világháború vihara elérte az akkori királyi Jugoszláviát is. Április 6-án a náci Németország megtámadta az országot, majd néhány nappal később a hadműveletekbe
bekapcsolódtak a magyar királyi honvédség csapatai is. A
gyors győzelmek után Jugoszlávia megszünt létezni, Magyarország pedig megkapta Bácskát, a baranyai háromszöget,
Muraközt és Murántúlt. A megszerzett területeken magyar
katonai közigazgatást vezettek be.
1941. április 12-én Szabadkán is megtörtént a hatalomváltás. Ahogy ilyenkor szokott lenni, a régi hatalom
jelképeit, elnevezéseit eltüntették, a terek és az utcák a régi
szerb nevek helyett új, magyar neveket kaptak. Természetesen,
úgy illet, hogy Szabadka egyik fontos útvonalát Magyarország
kormányzójáról, vitéz nagybányai Horthy Miklósról nevezzék
el.1 Még 1941-ben olyan terv is született, hogy Szabadkán egy
új templomot építsenek, amely, ha felépül, a hangzatos Horthy Miklós „Magyar Feltámadás” nevet kapta volna. A templom építésének tervét a szabadkai református egyházközség
kezdeményezte2 és az ezzel kapcsolatos, 1941 és 1944 között
keletkezett iratokat a Szabadkai Történelmi Levéltár F:060 VI
46458/1943. jelzetű tárgya tartalmazza. A fennmaradt iratok
között megtalálhatók a református egyházközség kérelmei a
városi katonai parancsnoksághoz, majd a polgármesteri
hivatalhoz, a városi katonai parancsnokság válasza, a törvényhatósági bizottság határozatai, a belügyminisztérium leirata. A
mellékletek tartalmaznak egy távlati képet a templomról,
vázrajzokat a kért ingatlanról, illetve egy kimutatást Szabadka
lakosságának vallási és nemzetiségi hovatartozásáról az 1931es népszámlálás adatai alapján.

A szabadkai református egyházközség
kérelme a város katonai parancsnokához
A református egyházközség kérelme 1941. június 20-án
érkezett a a katonai parancsnokságra és a P 7203/1941. szám
alatt iktatták. A címzett Szabadka katonai parancsnoka Bittó
Dezső tábornok, a levelet pedig a délvidéki református egyház
püspöke Ágoston Sándor és a szabadkai magyar református
egyház lelkésze Keck János Zsigmond írták alá. Sokat
mondóak már a levél első sorai: „A szabadkai magyar reformá1

tus egyházközség azzal a kéréssel járul Méltóságodhoz,
kegyeskedjék a Szabadkán felépítendő Horthy Miklós Magyar
Feltámadás temploma építéséhez a Széchenyi téren helyet
kijelölni, hogy a templom alapkövét a július 20-án tartandó
ünnepélyen letehesse.”3 A kérelmezők megnevezték a templomépítés fővédnökét is, aki nem más volt mint a kormányzó
fia Horthy István. Kérelmük helyénvalóságát bizonyítva, a levélírók több indokot is felsoroltak. Kihangsúlyozták, hogy a
református egyházközség a százezres város egyetlen színmagyar egyháza és csak egy kicsiny imaházzal rendelkeznek, amely
alkalmatlan a hívek befogadására. Óriási erőfeszítéssel a pénzt
már korábban összegyűjtötték, de az eddigi szerb és bunyevác
városvezetés megtagadta a telek odaítélését. A templom építésére a Széchenyi teret4 tartják a legalkalmasabbnak, mert
itt vannak az egyházuk hivatalai, imatermei és a hívek nagy
többsége is a környéken él. Véleményük szerint a téren
működő piacot az új templom nem akadályozná, hiszen csak
a tér egy tized részét foglalná el. Igaz, hogy a tér végén levő
iskolát eltakarná, de az úgyis csak egy jellegtelen épület és az
új, magyar stílusú templom lenne a Széchenyi tér igazi
ékessége. Bízva a gyors, pozítiv válaszba a kérelmezők azt is
kihagsúlyozták, hogy „a Horthy Miklós Magyar Feltámadás
templomának építését már a jövő hónapban el kell kezdenünk,
hogy őszre tető alá hozhassuk az épületet” és apellálva Bittó
Dezső tábornok jóhiszeműségére és jóindulatára hozzáteszik,
hogy „hiszük, hogy Méltóságod, aki mult annyi sérelmeit és
igazságtalanságait tudta rövid idő alatt városunkban helyrehozni, nem fog elzárkozni kérésünk elől, amelynek elintézését
két hosszú évtizedig hiába vártuk.” Kérelmükhöz csatoltak egy
távlati képet a tervezett templomról, melyet Csaba Rezső
budapesti építész készített.

A városi katonai parancsnokság döntése
Értesülve a szabadkai református egyházközség kérelméről,
Bittó Dezső tábornok ezt továbbította feletteseihez Újvidékre,
a Déli hadsereg katonai közigazgatási csoport parancsnokságának. A válasz nemsokára meg is érkezett és a P
12901/1941. szám alatt lett iktatva. A levélben, melyet
Novákovits altábornagy írt alá, értesíti a szabadkai városi
katonai parancsnokságot, hogy „a katonai közigazgatási

A Horthy út a mai Lazar Nešić térnél kezdődött.
Horthy Miklós is református vallású volt.
3 SZTL F:060 VI 46458/1943. A többi idézet is ebben a tárgyban található iratokból származik.
4 Ma Komor Marcell és Jakab Dezső, a két kitűnő építész nevét viseli. Itt működik az ún. tejpiac.
2
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hatóságok, működésüknek átmeneti, ideiglenes jellege folytán
a közületek ingatlanait nem idegeníthetik el, tehát el sem
ajándékozhatják.” Ugyanakkor Novákovits altábornagy azt is
hozzáteszi válaszában, hogy „nem teszek észrevételt, ha az egyházközség részére templom építése céljára a város tulajdonában lévő ingatlanon sürgősen telket jelöl ki és az építési
engedélyt megadja.”
A levél tartalmából megállapítható, hogy felettesei szabad
kezet adtak Bittó tábornoknak, sőt engedélyezték számára,
hogy a reformátusoknak megadja a kért telket a templom
építéséhez. Ő mégsem tette ezt meg, hanem egy bizalmas
értekezletet hívott össze augusztus 4-én, melyre hivatalosak
voltak az egyházak képviselői, több szabadkai egyesület
képviselője és néhány fontos közéleti személyiség, köztük a
későbbi polgármester dr. Völgyi János is. Az értekezleten elutasító döntés született és erről Bittó tábornok másnap, 1941.
augusztus 5-én, határozat formájában értesítette a református
egyház vezetőségét. Mint levelében írja „a templom helyének
kijelölése egyedül és kizárólag a telekkönyvi tulajdonos
Szabadka városának a közeljövőben a polgári közigazgatás
alatt megalakuló törvényhatósági bizottságát illeti meg, s ezért
minden olyan intézkedés, amely ezen egyedül hivatott
törvényes forumon kívül történik, oly prejudikálást és mellőzést jelentene, amelynek feltétlenül káros hatása lenne mint
a város féltve őrzött felekezeti békéjére, mint pedig a
kérelmező egyházközségre nézve.” Ugyanakkor azt is
kihangsúlyozta, hogy az értekezlet résztvevőinek egyhangúan
az volt a véleménye, hogy a közeljövőben Szabadka református polgárainak biztosítani kell a lehetőséget, hogy
felépíthessék templomukat.

A szabadkai református egyház kérése a
„Tekintetes Törvényhatósághoz”
1941 augusztusában megszűnt a magyar katonai közigazgatás és a feladataikat az új, polgári hatalmi szervek vették át.
A Magyar Királyság jogrendjének megfelelően Szabadka
törvényhatósági joggal felruházott szabad királyi város lett.
Igaz, jogköre meglehetősen korlátozott volt, hiszen Szabadka
főispánját, a város polgármesterét, a törvényhatósági bizottság
tagjait Budapesten nevezték ki.
A szabadkai református egyházközség kérelmét a „Tekintetes Törvényhatósághoz” 1943 októberében nyújtotta be és a
polgármesteri hivatalban a VI 46458/1943. szám alatt lett
iktatva. A kérelmet a református lelkész Keck J. Zsigmond és
az egyházközség gondnoka írta alá. A kérésük az, hogy a város
törvényhatósága szíveskedjék az egyház részére templom
építése céljára a Széchenyi téren telket adományozni és apellálnak arra, hogy az „elvitathatatlan keresztyén vallásos szempontok előtt minden más meggondolást félretéve döntsön
városunk Törvényhatósága.” Kérésük indoklásában kihangsúlyozták, hogy Szabadka az ország ötödik legnagyobb városa és
a több mint háromezer lelket számláló református
gyülekezetnek csak egy kicsiny imaháza van.5 Ezért a templom
felépítése fontos és halaszthatatlan számukra, de azért is, mert
már negyven éve küzdenek templomukért. Templomépítésük
akadálya mindig is a telekkérdés volt. Számukra az egyetlen
lehetséges helyszín a Széchenyi tér, mivel itt vannak az irodák,
a paplak és a hívek zöme is a környéken lakik. Viszont, ha a
város megtagadja kérésüket, kénytelenek lennének saját
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telkükön építkezni, de akkor épületeinek egy részét le kellene
bontani. Kérésükben arra is hivatkoznak, hogy a várostól már
többször kértek egy templomhely kijelölését, először 1905ben. Kérésük meghallgatásra talált, hiszen „a város Törvényhatósága 1913.III.27-én tartott ülése 105.kgy./6065.tan.913.
számu határozatában a Széchenyi-tér utolsó platóján
közvetlenül jelenlegi telkünk előtt 45 méter hosszúságban meg
is szavazta.” A határozat ellenére a reformátusok mégsem kapták meg a telket, mert a törvényhatóság kb. 25-30 tagja
fellebbezést nyújtott be a minisztériumhoz, amely formai hiba
miatt nem is foglalkozott az üggyel. A felsorolt indokok miatt
és az 1913. évi határozat alapján egy kb. 20 méter széles és 32
méter hosszú telket kérnek templom építése céljából. A
kérelemben hivatkoznak dr. Bierbauer Virgil budapesti
építészmérnök, városrendezési szakértő véleményére is, aki
szerint a templom felépítése a Széchenyi téren városrendészetileg tökéletesen megfelelő és a város egyik legszebb
tere impozáns befejezést nyerne. A református templom
felépítesének felekezeti akadálya sincs, hiszen már 50 éve
élnek egymás mellett a református egyház és a
Miasszonyunkról elnevezett zárda6 békességben és szeretetben. Mindkét felekezet hívei egy hazában élnek, egy Istent
imádnak, egy város népének hirdetik az evangéliumot és „az
egymás közelében Isten dicséretét zengő két egyház példája
lehetne mindenütt annak a felekezeti békességnek és a lélek
azon egységének, amelyet a mai válságos időkben olyan sürgetőleg hangoztatnak mindenfelől”. Bízva és reménykedve,
hogy kérésük meghallgatásra talál a törvényhatóság részéről,
hangsúlyozzák, hogy a templomépítés lehetővé tétele hirdetné
Szabadkának, ennek az ősi keresztény városnak a jóindulatát
és nemeslelkűségét.

A törvényhatósági bizottság határozata
A református egyház templomépítési ügyét meglehetősen
gyorsan, már 1943. november 6-án napirendre tűzte a város
közgyűlése, a törvényhatósági bizottság. A reformátusok
kérelmét a polgármester helyettese, dr. Mócsy István mutatta
be a közgyűlésnek. Elmondta, hogy a polgármester és a
kisgyűlés támogatja a javaslatot. A templomépítés céljára 170
négyszögölnyi területet kapna a református egyház, cserébe
viszont a városnak egy telekrészt átadna városszabályozás
céljára. Dr. Székely Jenő polgármester felszólalásában rámutatott arra, hogy az ügyet részletesen kivizsgálta, a Belügyminisztérium szakemberei is előnyösnek tartják ezt a megoldást
és kérte a javaslat elfogadását. A törvényhatósági bizottság
több tagja is felszólalt és támogatták a polgármester javaslatát,
köztük dr. Bíró Károly, a korábbi polgármester is. A felszólalók
közül csak dr. Janiga János ellenezte a javaslatot, aki szerint a
döntéssel meg kell várni, hogy elkészüljenek a városrendezési
tervek. A felszólalások után az elnöklő főispán, dr. Reök Andor
elrendelte a név szerinti szavazást. A jelenlévők közül 47
képviselő igennel, 5 nemmel szavazott, 5 pedig tartózkodott.
Nagy szótöbbséggel Szabadka Szabad Királyi Város Törvényhatósági Bizottsága a következő 46458/1943.pm./132.kgy.
számú véghatározatot hozta: „Polgármester és a kisgyűlés
javaslatát elfogadjuk és a Széchenyi téren a 39107 helyrajzi számu városi utcarészből az iratokhoz csatolt vázrajzon feltüntetett 170 négyszögölet a szabadkai református egyház részére
templomépítés céljára ingyen átengedjük azzal a feltétellel,

5 A mellékletben megtalálható egy részletes kimutatás Szabadka lakosságának nemzetiségi és vallási hovatartózásáról az 1931-es népszámlálási adatok alapján. Ekkor a városnak, beleértve a külterületeket is, mintegy 900 református polgára volt. 1941 után sok református magyar
is Szabadkára költözött, illetve katonaként szolgált itt.
6 A zárda épületében ma a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola működik.
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A tervezett református templom távlati képe.
Csaba Rezső készítette 1941-ben.

hogy a templomot az egyház 1945. december 31-ig felépíteni
és a Homoki utca kiszélesítéséhez szükséges területet ugyancsak a mellékelt vázrajzban feltüntetett mértékben saját
telkéből ingyen a városnak köteles átengedni”. Az indoklás
szerint a reformátusok már 50 éve kívánják a templomukat
megépíteni és 1913-ban az akkori törvényhatósági bizottság
elvileg ezt a területet már átengedte a református egyháznak.
A határozattal a képviselők őseik jó példáját követik és
véleményük szerint a templom felépítése nem fogja károsan
befolyásolni a városrendezési terveket.

A fellebbezések
A törvényhatósági bizottság 1913-ban határozatot hozott a
református egyház érdekébe, de mivel több tagja ellenezte és
fellebbezést nyújtott be a belügyminisztériumhoz, a templomtelek ajándékozásából nem lett semmi. A mostani
határozat meghozatala után is több törvényhatósági bizottsági tag élt fellebbezési jogával és azzal a kéréssel fordultak a
„Nagyméltóságu Belügyminiszter Urhoz”, hogy semmisítse
meg a vitatott határozatot. Ezt összesen hároman tették meg,
dr. Janiga János, Krempotich Péter és dr. Mamuzsich József,
meglehetősen komoly érveket felsorakoztattva a templomtelek ajándékozása ellen.
Dr. Janiga János, mint beadványában írja, a városra nézve
sérelmesnek tartja az említett határozatot és ezért kéri megváltoztatását. Indokai közül először is megemlíti a készülő városrendezési terveket, hiszen a közgyűlésen maga a polgármester
is elmondta, hogy annak hiánya miatt nagyon sok kár érte a
várost. A közgyűlésen mégis olyan határozat született, amely
alapján a tervek elkészülte előtt meg lesz csonkítva a város
egyik legfontosabb tere és így csak folytatódik a városra nézve
nagy károkat okozó eljárás. Dr. Janiga vitatja a határozati
javaslat indokait, mely szerint a református egyházközség
ingyen átad a telkéből ugyanekkora területet városrendezés
céljából, de ezt a Homoki utca oldaláról köteles megtenni, nem
pedig a piac oldaláról. Szerinte a meghallgatott városrendezési
szakértők felelőtlenül mondtak véleményt, hiszen a városrendezési tervek ismerete nélkül helyeselték az új templom
felépítését. Az is nagy kérdés, hogy a református hitközség mit
szándékozik tenni a saját telkén. Mint megállapítja, a paplak
mellett kb. 900 négyszögöl üres telek van, amelyre minden
akadály nélkül felépíthető egy tetszés szerinti nagyságú templom. Mivel nem valószinű, hogy a kérelmező itt „krumplit, vagy
7
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A gyümölcstermelők egyesületének dr. Janiga János volt az elnöke.

Széchenyi tér és környéke 1943-ban.

olajos magvakat akar termelni; minden gondolkodás nélkül
megállapítható, hogy az egész nem más, mint egy konjukturális
üzlet akar lenni, mely a kérelmezőre csak nyerességgel, a városra nézve pedig csak kár származhatik.” E beadványában dr.
Janiga János a polgármestert is bírálta, mert „a közérdek szempontjából döntő fontosságu tények elhallgatásával az ügyet
célzatossan elködösítette.” Éppen ezért a törvényhatósági
bizottság ezt az ügyet úgy kezelte, mint egy egyszerű templomépítési ügyet, amelyet megakadályozni nem szabad, „mert
ajtónk előtt a bolsevizmus.” Az egyik ilyen elhallgatott tény az
apácazárda néhány hónappal korábban beadott kérvénye,
amelyben szintén a piactérből kér telket templomépítés
céljából. Ezt a kérdést nem tűzték napirendre, sőt meg sem lett
említve a közgyűlésnek. Az sem lett megemlítve, hogy a kérdéses terület az iskolának lett átengedve, hogy az óraközi szünetekben a tanulók itt friss levegőn legyenek és kút is épült számukra. Véleménye szerint meg kellett volna hallgatni a tanügyi szakértőket is és kérni hozzájárulásukat. Dr. Janiga azt is
nagyon fájlalta, hogy ezzel a határozattal semmibe vették a kb.
hét és félezer szabadkai szőlő- és gyümölcstermelő érdekét.7 A
termelők a piac területén eddig sem fértek el és már a szomszédos Jókai utcában is folyik az árusítás. Ha pedig az apácazárda számára is oda lesz ajándékozva egy telek, ezt pedig az
egyenlőség elve miatt meg kell tennie a városnak, a piactér teljesen használhatatlanná válik. A gyümölcsök és egyéb termékek értékesítése így teljesen lehetetlen lenne, a városnak
pedig sem tervei, de pénze sincs, hogy új piacot létesítsen. A
rossz döntésért felelősnek tartja a közgyűlés tagjait is, akiket a
kormány nevezett ki, így „nem a polgárság bizalmából foglalják
el a bizottsági tagok helyüket.” Megállapítja azt is, hogy a
„bizottsági tagok több mint a fele idegenből jött Szabadkára”
és a helybeliek közül is „egy néhányat kivéve, választás esetén
sem került volna be a bizottságba.” Dr. Janiga azt is megemlíti a levelében, hogy a lakosság körében az a vélemény alakult
ki, hogy ez a döntés felsőbb utasításra történt. Mindezek okok
miatt szerinte ezt a döntést fenntartani nem lehet és ez a város
érdeke is.
A törvényhatósági bizottság tagjai közül sorrendben
másodikként Krempotich Péter élt a fellebbezés jogával. A
belügyminiszternek címzett beadványát petíció formájában
tette meg, vele együtt összesen 45-en írták alá. Indokaikat a
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templomtelek adományozásáról szóló határozat ellen három
pontban foglalták össze és a határozat megsemmisítését
kérték.
1. A református egyházközségnek a téren több mint egy
katasztrális hold üres telke van, amelyre akár két templomot is
építhetne. A többi szabadkai hitközség is, az evangélikusok, a
pravoszlávok és a zsidók, a saját telkükön építették fel templomaikat.
2. A város országos városrendezési tervpályázatot hirdetett,
amelynek a határideje december 31-én jár le. Teljesen elhibázott dolog városrendezési terv nélkül ezen a helyszínen „egy
nyilvános épületet elhelyezni, mely teljesen tönkretenné ennek
az utcának és környékének összhangját is.” Az aláírók bírálják
azt az eljárást is, hogy a Miasszonyunkról elnevezett apácák
sokkal korábbi beadványát, melyben ugyanezen a helyen
kértek telket templomépítés céljára, a közgyűlés még nem tűzte
napirendre. Szerintük ez „óriási sérelem a katholikusokkal
szemben, valamint az apácákkal szemben is, akik már több
mint két emberöltön keresztül tanították a város gyermekeit
közmegelégedésre.” Hibásnak tartják a főispánt is, aki evangélikus vallású, hogy a felekezeti béke érdekében ezt a határozatot nem akadályozta meg.
3. Az aláírók bírálták dr. Bíró Károly korábbi polgármestert
is, aki a közgyűlésen kijelentette, hogy ezt a telket a város már
1913-ban a reformátusoknak ajándékozta. Hivatkoznak arra,
hogy annak idején az egyik interpellációra adott válaszában
maga dr. Bíró Károly ismerte el, hogy a belügyminisztérium
ezeket az iratokat határozat meghozatala nélkül küldte vissza
a városnak, tehát az ajándékozás nem történt meg.
A harmadik és egyben az utolsó fellebbezést dr. Mamuzsich
József adta be, arra kérve a belügyminisztert, hogy ezt a
sérelmes határozatot semmisítse meg. Fellebbezésében azt is
kihangsúlyozta, hogy sok fontos tény csak a határozat
meghozatala után jutott a tudomására. A korábbi beadványokhoz hasonlóan szerinte is szabálytalan és törvénysértő
az az eljárás, hogy a Miasszonyunkról nevezett zárda kérelme
nem került napirendre és nem tárgyalta meg a közgyűlés. Nagy
gondot jelent az is, hogy a templom az iskola közvetlen
közelében épül fel, így a tanulóknak semmi hely nem marad
mozgásra, az iskolát is eltakarja a napfénytől. Az is a
tudomására jutott, hogy a műszaki ügyosztály ellenezte ezt a
tervet, különben is egy ilyen monumentális épület felépítésével meg kell várni, hogy elkészüljenek a város rendezési tervei.
Az említett helyen naponta nagy piacok vannak és mindig
tömve van áruval. A városban pedig nincs másik megfelelő hely
a piacnak. Szerinte is a kérelmező hitközségnek, ha tényleg
sürgős számára a templom felépítése, a saját telkén kell ezt
megtennie, ahol bőven van erre helye. Dr. Mamuzsich József
azt a kijelentést is furcsálja, hogy a református egyházközség
azonnal megkapja a szükséges építkezési anyagokat. Emlékeztet arra, hogy a két évvel korábbi belvizek miatt sok
szabadkai ház összedőlt és akkor is csak hónapokig tartó utánjárással lehetett egy kevés téglához jutni. Köztudott az is, hogy
Szabadkán milyen nagy a lakáshiány, a város mégsem tud bérpalotát építeni, éppen a nagy anyaghiány miatt. Dr. Mamuzsich nem vitatja, hogy szükség van templomra, de azt is
kihangsúlyozta, hogy „az ember nem csak igével él, hanem
kenyérrel is, s ebben a lelkek fenekéig felfordult világban nagyon fontos a testi táplálék, ahová a lakás is tartozik, mert a
kommunizmus ellen és minden felforgató eszme ellen a legbiz-

tosabb végvárak azok a kis hajlékok, amelyek most szerte épülnek az országban, a kis oncsa házak, amelyek az embereket
kiragadják a nincstelenek, a proletárok tömegéből, ahol kész
prédái voltak minden izgatónak és minden felforgatónak.” A
legjobb megoldás csak is az lenne, ha a templom felépítését a
reformátusk elhalasztanák a háború utáni időkre.

A belügyminisztérium döntése
Ahogy a korabeli jogszabályok megkövetelték, elbírálás
végett a polgármesteri hivatal a három fellebbezést a közgyűlés
határozatával együtt, egy levél kiséretében, felterjesztette a
„Nagyméltóságu M. Kir. Belügyminiszter Urnak.” Az 1943.
december 4-én elküldött levélben a polgármester röviden
tájékoztatta a belügyminisztériumot, hogy a város törvényhatósági bizottsága már 1913-ban elvi döntést hozott, hogy a
telket átengedi a református egyháznak. Ami a fellebbezésekben szereplő észrevételeket illeti, a polgármester kihangsúlyozta, hogy az ügy részletesen meg lett tárgyalva a közgyűlésen, a Miasszonyunkról nevezett apácazárda pedig nem
a szóbanforgó területet kérte templomépítés céljából.
A belügyminisztérium rövid, néhány soros leirata 1944.
január 12-én érkezett meg és a polgármesteri hivatal az
1809/1944. szám alatt iktatta. A miniszter nevében dr. Sass
Elemér miniszteri osztályfőnök tájékoztatta Szabadka szabad
királyi város közönségét, hogy a törvényhatósági bizottság
határozatát változatlanul hagyja, vagyis elutasítja a fellebbezéseket.
A belügyminiszter határozatát a törvényhatósági bizottság
kötelességtudóan tudomásul vette és erről a polgármester
1944. január 24-én küldött határozatában értesítette a három,
fellebbezést benyújtó személyt, dr. Janiga Jánost, dr. Mamuzsich Józsefet és Krempotich Pétert. Formálisan így minden jogi akadály elhárult, a szabadkai református egyházközség megkapta a kért telket a Széchenyi téren.

A végkifejlet
1944 tavaszán Magyarország területe is a hadműveletek
színterévé vált, hatalmas pusztítást okozva az országnak.
Szabadkára is kezdtek hullani a bombák és a városnak nagy
erőfeszítésekre volt szüksége, hogy legalább részben enyhítse
a károkat. Ilyen körülmények között már nemigen lehetett gondolni egy templom építésére. Az ügyről már csak néhány rövid
mondat található az iratokban. 1944 májusában a polgármester helyettese kérte a műszaki ügyosztályt, hogy készítse
el a templom helyére vonatkozó részletes térképet. A kért
vázrajzot az ügyosztály el is készítette, pontosan feltüntetve az
adományozott telket. 1944 júniusában a polgármester
helyettese az iratokat a főügyészi hivatalnak továbbította, hogy
készítsék el a szükséges szerződéseket. A főügyészi hivatal az
iratokat visszaküldte a műszaki ügyosztálynak további pontosítások végett. Az ügyre vonatkozó utolsó bejegyzés 1944.
október 4-én történt, amelyben a műszaki főtanácsos értesíti a
pogármester helyettesét, hogy a hivatalába továbbította az iratokat.
1944. október 10-én Szabadkán megszűnt a magyar
közigazgatás és így a református templom felépítésének az
ügye formálisan is tárgytalanná vált.
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SAŽETAK
Predmet o izgradnji crkve subotičke reformatske verske zajednice u vreme mañarske uprave
(1941–1944)
Dokumenta u vezi plana izgradnje ove crkve Istorijski arhiv
Subotica čuva u predmetu pod signaturom F:60 VI46458/1943. Od važnijih dokumenata sačuvana je molba
reformatske verske zajednice vojnom komandantu grada
Subotice, odluka komandanta, ponovljena molba gradskim
vlastima iz 1943. godine, izvod iz zapisnika sednice gradske
skupštine i odluka da se odobri izgradnja ove crkve, žalbe

protiv ove odluke ministru unutrašnjih poslova, konačno
odobrenje ministra da se dozvoli izgradnja ove crkve. U prilogu nalazi se i crtež crkve. Namera reformatske verske
zajednice je bila da se crkva izgradi na Trgu Sečenjija
(današnji Trg Komora i Jakaba gde se nalazi tzv. „mlečna pijaca”). Zbog ratnih zbivanja, odnosno zbog promene vlasti i ukidanja mañarske uprave do same izgradnje crkve nije došlo.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Kirchenbauangelegenheit der reformierten religiösen Gemeinschaft in Subotica in der Zeit
der ungarischen Verwaltung
Die Dokumente im Zusammenhang mit dem Bauplan der
reformierten Kirche sind im Historischen Archiv Subotica aufbewahrt Nr. F: 60 VI-46458/1943. Die wichtigsten Dokumente sind ein an den Militärkommandanten von Subotica
eingereichtes Gesuch der reformierten religiösen Gemeinschaft, der Beschluss des Kommandanten, ein wiederholtes Gesuch an die Stadtverwaltung aus dem Jahre 1943.,
ein Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates und die Ge-
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nehmigung des Kirchenbaues, an den Innenminister vorgebrachte Beschwerden im Zusammenhang mit den Beschlüssen und die endgültige Genehmigung des Kirchenbauplanes. Die Kirche der reformierten religiösen Gemeinschaft
sollte am Szécsényi Platz (heute Komor und Jakab Platz, wo
sich der sgn. „Milchmarkt” befindet) gebaut werden. Der
Krieg und das Regierungswechsel vereitelten diese Absicht,
so dass der Bau der Kirche noch heute unrealisiert blieb.
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Dr Emil Libman, dr Deže Čuso (Csúszó Dezső)

Dr Antal Barta – život i rad
Povodom 150. godišnjice roñenja osnivača
Službe za hitnu medicinsku pomoć u Subotici

Druga polovina, a naročito poslednja decenija XIX i početak XX veka su periodi uspona i bujnog procvata Subotice.
Grad je u to vreme poprimio karakter značajnog ekonomskog,
društvenog i kulturnog centra ovog dela Panonske nizije.
Subotica je po naseljenosti bila treći grad u mañarskom delu
tadašnje Austrougarske monarhije, 1890. godine imala je
72.737, a deset godina kasnije 83.940 stanovnika. Imala je nekoliko osnovnih škola, gimnaziju sa osam razreda, učiteljsku, trgovačku i muzičku školu, pozorište, gradsku biblioteku, muzej,
gradsku bolnicu modernog paviljonskog tipa, podizale su se
velelepne spratne zgrade, gradile tvornice, grad je imao električno osvetljenje, kinematograf, tramvaj kojim se stizalo do Palića,
tada poznatog kupališta i letovališta. Železničke pruge vodile su
do Budimpešte, Zemuna, Sombora i dalje prema zapadu.
U gradu su živeli i radili poznati kompozitori: Jovan Paču
(1847–1902), Franjo Gal (Gaal Ferenc, 1860–1906), Erne
Lanji (Lányi Ernő, 1861–1923); pisci i književnici: Ambrozije Šarčević (1820–1890), Pal Jambor (Jámbor Pál, 1821–
1897), Isidor Milko (Milkó Izidor, 1855–1932); slikari: Aksentije Marodić (1840–1909), Jelena Čović (1879–1951); arhitekte: Titus Mačković (1851–1919), Marcel Komor (Komor
Marcell, 1868–1944), Deže Jakab (Jakab Dezső, 1864–1932),
Ferenc Rajhl (Raichle Ferenc, 1869–1960); istoričar i profesor: Ištvan Ivanji (Iványi István, 1845–1917), sveštenik i
nacionalni radnik Paja Kujundžić (1859–1915); lekari: Adolf
Vilhajm (Wilheim Adolf, 1853–1933), ðerñ Šanta (Sánta
György, 1863–1947), Mikloš Demeter (Dömötör Miklós,
1868–1944), Petar Stojković (1817–1892), Bela Terek (Török
Béla, 1878–1959) i druge znamenite ličnosti.1
U tom periodu živeo je i radio jedan od velikih boraca za
razvoj zdravstvene službe, zdravstvene pomoći siromašnim i
ugroženim licima, jedan od osnivača Službe za pružanje prve
medicinske pomoći u našem gradu – dr Antal Barta.

Dr Antal Barta

Rodio se 16. oktobra 1860. godine u Subotici, u poznatoj
porodici Buhvald (Buchwald) od oca Adama (1820–1896) i
majke Eve roñene Bem (Böhm, 1822–1891). Pohañao je
osnovnu školu u rodnom mestu, a srednju započeo u Subotici
i završio u Kiškunhalašu (Kiskunhalas). Upisao se na Medicinski fakultet Univerziteta u Budimpešti i tokom studija
promenio je prezime2, tako da je pod imenom Antal Barta
diplomirao kao lekar, hirurg, oftalmolog i akušer (orvos,
sebész, szemész és nőgyógyász tudor) početkom 1887. godine3.

1 Navedeni podaci o gradu i ličnostima obrañeni su u sledećoj literaturi: Frankl István, Szabadka, szabad királyi város ismertetése, Krausz
és Fischer könyvnyomdája, Szabadka, 1899; Iványi István, Szabadka, szabad királyi város története II. rész, Bittermann József könyvnyomdájából, Szabadka, 1892; Blaško Vojnić, Moj grad u davnini – Subotica (1391–1941), Panonija, Subotica, 1971; Tóth Lajos, Szabadka
mint iskolaközpont – a múltban és jelenben, Létünk (társadalom, tudomány, kultúra), Évkönyv, 1985. Szabadkáról, Forum könyvkiadó Újvidék,
1985, str. 60; Szöllősy Vágó László, A puszták zenéjétől a koncertpódiumig, In ibidem, str. 139; Emil Vojnić, Subotica i njena prošlost, Zbornik
radova I sastanka Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije – Sekcija za Vojvodinu, Subotica, 1969, str. 4–13; Vera Kovačić,
Istorija zdravstva Subotice, In ibidem, str. 14–24.
2 Promena jevrejskih prezimena u mañarska bila je specifična pojava u drugoj polovini XIX veka u Ugarskoj. Svaki punoletni grañanin–Jevrej
mogao je svojom voljom ili na zahtev roditelja da zatraži promenu imena što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugarske odobravalo. Vidi:
Mirko Grlica Promena jevrejskih prezimena u mañarska – prema prepisu matičnih knjiga subotičkih Jevreja, Rukovet (časopis za književnost,
umetnost i kulturu), Subotica, god. 40, br 4–5 (1994), str. 154–158.
3 Istorijski arhiv Subotica – dalje IASu, F:047 (Gradski fizikat), inv. br. 1003, Imenik zubnih lekara, zubotehničara i babica, privatnih i
gradskih lekara od 1922. do 1937. godine i neki podaci o lekarima od 1887. godine; Bácskai Ellenőr, IX godište, broj 22, 22 V 1887.
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Csokonai-tér (danas Trg Slobode) sa zgradama podignutim
krajem XIX i početkom XX veka (iz zbirke Jožefa Horvata)

Spasioci na radu pri spašavanju davljenika

Od 1. maja 1887. do 30. aprila 1889. godine radio je kao
pomoćni (sekundarni) lekar u Grañanskoj bolnici u Subotici,
osnovanoj 1841. godine, čiji je upravnik tada (1888–1894) bio
dr Ignac Vajs (Weisz Ignácz, 1849–1894). Zatim, kao lekar
opšte medicine pružao je ambulantnu medicinsku pomoć
grañanima VII i VIII kvarta grada4. Godine 1888. izabran je za
klupskog lekara Sportskog društva Ahiles (Achilles Sport
Egylet)5 a 1896. godine i za lekara Dobrovoljnog vatrogasnog
društva (Önkéntes Tűzoltó Egylet), koje je osnovano 24. juna
1888. godine i čije prostorije su bile u zgradi na trgu Čokonai
(tada Csokonai6 tér – danas Trg Slobode) broj 59 pored
Gradske kuće u kojoj je bila locirana prva profesionalna vatrogasna četa osnovana iste 1888. godine iako se organizovano
gašenje požara u gradu spominje još 1867.7
U želji da unapredi zdravstvenu službu i da što više
pomogne grañanstvu u borbi protiv zaraznih bolesti, koje su
krajem XIX i početkom XX veka harale u ovim krajevima (trahom, tuberkuloza, difterija), pohañao je dr Antal Barta 1894.
godine Tečaj za dezinfekciju u Budimpešti pa je po povratku u
Suboticu, pri Dobrovoljnom vatrogasnom društvu, osnovao posebno Odeljenje za dezinfekciju8.

4

Stara Gradska kuća podignuta 1827/28.

Podnoseći Gradskom savetu Izveštaj o završenom tečaju
predložio je da svaki lekar u cilju efikasnije borbe protiv zaraznih bolesti mora:
– da prijavljuje gradskom fizikusu svakog bolesnika koji
boluje od zarazne bolesti,
– da stavi crvenu ceduljicu na ulazna vrata stana odnosno
kuće u kojoj je zarazni bolesnik,
– da zabrani svaku posetu bolesnicima koji boluju od zaraznih bolesti, naročito ako se leče kod kuće – osim negovateljici koja ih obilazi,
– da svakodnevno obilazi takvog bolesnika,
– da zabrani učenicima pohañanje školske nastave od dve
do četiri nedelje nakon ozdravljenja – u zavisnosti od preležane
bolesti,
– da upozori nastavnike škola na obavezu, da upute svakog
učenika, koji je sumnjiv na neku ozbiljnu bolest, na pregled
lekaru,
– da predloži privremeno zatvaranje škole za nastavu, ako
bude više od 10% obolelih učenika u njoj,
– da izvrši dezinfekciju stana (kuće) nakon ozdravljenja
odnosno smrti bolesnika i da naredi da se umrli od zarazne
bolesti uvije u platno natopljeno u 5% karbolnu kiselinu i
sahrani u što kraćem roku9.
Imenovan od strane ministra pravosuña za sudskog lekara,
vršio je dr A. Barta i dužnost lekara–veštaka na teritoriji
delokruga subotičkog suda10 pa je izlazio na teren da utvrdi
stanje u slučaju ubistva, samoubistva ili neke druge nasilne smrti11. Samoubistva su najčešće izvršena vatrenim oružjem,
vešanjem ili skakanjem u bunar. Spasioci su imali lestve od
užeta sa širokom daskom za sedenje, koje su spuštali do površine bunarske vode. Jedan član ekipe sišao bi do davljenika,
pokušao ga vezati za dasku a drugi članovi ekipe bi ih izvlačili.12
Razvoj trgovine, zanatstva, industrije i saobraćaja te
podizanje mnogih javnih i privatnih objekata u gradu u toku
toga perioda, ozbiljno su nametali pitanja vezana za mogućnost zdravstvene zaštite i pružanje brže i odgovarajuće medicinske pomoći obolelim, unesrećenim i povreñenim grañanima.

Bácskai Ellenőr, XI godište, 19. 5. 1889.
Zapisnik sa sednice sportskog društva „Ahiles“ od 20. IV 1898. (iz zbirke Ladislava Ilina).
6 Mihalj Čokonai Vitez /Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805) je poznati mañarski pesnik. Új Magyar Lekszikon, I. könyv, BP. 1960.
7 120 godina vatrogastva, Subotica – A 120 éves tüzoltóság, Szabadka, Monografija, Opštinski vatrogasni savez, Subotica, 1987; Sziebenburger Károly, Szabadkai önkéntes tűzoltó testület – Tíz éves fennállásának Emlékkönyve, Szabadka, Krausz és Fischer Könyvnyomdája, 1898.
8 IASu, F:002 (Gradsko veće Slobodnog kraljevskog grada Subotice, 1861–1918), pred. br. 695/eln. 1894.
9 isto
10 Szabadkai Közlöny, XXI godište, broj 8, 23. II 1896.
11 Miklós Hajnalka, Szabadalmazták a kútból mentést, Magyar Szó, LXIII godište, broj 252, 28–29. X 2006.
12 isto
5
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Adekvatna medicinska pomoć u takvim slučajevima mogla
se ukazati jedino brzom intervencijom u tadašnjoj bolnici,
izgrañenoj 1897. godine. Činjenica da se do te bolničke
pomoći teško moglo doći, podstakla je zdravstvene radnike na
razmišljanje o načinu ukazivanja medicinske pomoći na mestu nesreće. Bolnica je od centra grada bila udaljena oko 3 km,
a javnog saobraćaja još nije bilo (tramvaj je na tom pravcu
počeo saobraćati krajem 1897. godine).
Dr A. Barta, radeći kao lekar opšte prakse, često je pružao
grañanima koji su dolazili u njegovu ambulantu i prvu medicinsku pomoć, a kao lekar sportskog i Dobrovoljnog vatrogasnog društva prvu pomoć povreñenim sportistima odnosno
unesrećenima pri izbijanju požara i u slučajevima drugih elementarnih nepogoda. Sve to navelo ga je na razmišljanje o
mogućnostima ukazivanja hitne zdravstvene pomoći na terenu, pre transporta obolelog ili povreñenog u bolnicu.
Godine 1895. održan je u Subotici Seminar za vatrogasce na
kojem je jedan od predavača bio dr Aladar Kovač (Kovács
Aladár), lekar i načelnik Spasilačkog društva iz Budimpešte.
On je zagovarao tezu, da je poželjno da uz vatrogasnu postoji
i spasilačka služba. Ranije razmišljanje dr A. Barte o ukazivanju prve medicinske pomoći na samom mestu nesreće, odnosno u kući naglo obolelih lica, uklapalo se u obrazloženje budimpeštanskog lekara dr A. Kovača, pa su na Skupštini subotičkog
Dobrovoljnog vatrogasnog društva krajem 1895. godine rukovodioci Društva Bela Vermeš (Vermes Béla), glavni zapovednik
vatrogasaca, Lajoš Vencel (Venczel Lajos), komandir i dr A.
Barta, kvartovni i sudski lekar, izneli svoja mišljenja o potrebi
formiranja Spasilačkog odeljenja (Samarićanskog odseka) u
okviru Dobrovoljnog vatrogasnog društva13. Donošenju pozitivnog zaključka doprinela je i prethodna saglasnost gradonačelnika Lazara Mamužića (1847–1916) i dr Šandora Kertesa (Kertész Sándor, 1844–1916), gradskog fizikusa Slobodnog
kraljevskog grada Subotice14.
Molba dr A. Barte za osnivanje Spasilačkog odeljenja u sastavu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, u kojoj je naglašeno, izmeñu ostalog, „da je potrebno pružiti nesrećnim i bolesnim hitnu medicinsku pomoć a ne sažaljive osećaje posmatrajući ih
kako umiru ili ostaju trajni invalidi...“ – upućena je početkom

leta 1896. godine na adresu Gradske uprave. Ona je povoljno
rešena na avgustovskom zasedanju Skupštine grada iste godine
pa je Spasilačko odeljenje osnovano već 12. septembra 1896.
godine. Pored hitne medicinske pomoći, odeljenje je vršilo i
usluge dezinfikovanja15.
Novoosnovano Odeljenje, prvo takve vrste i namene u sklopu društva vatrogasaca u ovom delu Monarhije, dugo je nosilo naziv Odeljenje za spasavanje i dezinfekciju pri Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Slobodnog kraljevskog grada Subotice.
Finansiranje Odeljenja obavljano je delom iz budžeta grada,
delom iz novca prikupljenog od poklona ustanova (banaka,
udruženja) i dobrovoljnih manifestacija (balova, proslava,
pozorišnih predstava) a postavljeni su i sandučići na javnim
mestima u gradu, u hotelima i kafanama, za sakupljanje dobrovoljnih novčanih sredstava grañana16.
Za edukaciju o pružanju prve medicinske pomoći na mestu nesreće izabran je, i u Budimpeštu upućen, 21 vatrogasac
od kojih će četvorica – Veco Malagurski, Vince Manić, Jožef
Rehak (Rehák József) i Roko Priks – postati profesionalni spasioci finansirani iz sredstava budžeta grada. Opremljene su dve
prostorije u tadašnjoj17 Gradskoj kući, verovatno one iste u
kojima su bili Gradski vatrogasci koji su se, u skladu sa naredbom (dopisom) Ministarstva za unutrašnje poslove18, tokom
1897. godine preselili u zgradu bivše Grañanske bolnice (Damjanich utca, danas ulica Maksima Gorkog). Jedna prostorija je
služila kao ambulanta a druga za smeštaj dežurnih spasilaca.
Nabavljen je zavojni materijal i šine za imobilizaciju kostiju
prilikom preloma noge i ruke (udlaga) kao i neophodni nameštaj, hirurški instrumentarij, kola za transport bolesnih i povreñenih, te kola za prenos tela umrlih dok su se za intervencije i
izlaske na teren koristila u prvo vreme jedna od vatrogasnih
kola.
Za komandira Spasilačkog odeljenja (u to vreme se koristila vojna terminologija) imenovan je novoizabrani lekar Društva dr A. Barta koji je kasnije dobijao i dodatnu nadoknadu od
400. forinti jer je izlazio na teren i održavao tečajeve o ukazivanju prve medicinske pomoći vatrogasnoj momčadi, članovima policije, učiteljima osnovnih i viših škola kao i poslovoñama u tvornicama i preduzećima19 pošto je imao diplomu

Izgled ambulante Spasilačke službe u Gradskoj kući

Kola za transport bolesnih i povreñenih

13

120 godina vatrogastva, nav. delo
Deže Čuso, Kako su nastali spasioci, Subotičke novine, godište 66, broj 12, 2006.
15 IASu, F:002, pred. br. XV–74/1896.
16 Kako su nastali spasioci, nav. članak.
17 Prva Gradska kuća izgrañena je 1751. a druga 1827/28. godine.
18 IASu, F:002. pred. br. 655/mern. 1897
19 Bácskai Hirlap, VI godište, broj 256, 4.12.1902.
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Kola za transport umrlih

završenog Seminara o pružanju prve pomoći u spasavanju
zdravstveno ugroženih lica (Mentő- és Segélynyújtás).
Gradska uprava je 1898. godine nabavila za potrebe
lekarskih intervencija na terenu moderno opremljeno zaprežno vozilo i kupljena su posebna kola za transport bolesnika sa
zaraznim bolestima; kelebijski veleposednik Bela Redl (Rédl
Béla) poklonio je 1902. godine jedno vozilo za prenos unesrećenih i teško obolelih. Sva vozila su imala natpis Spasilačko
odeljenje – Mentő osztály, zvučni signal (truba) i crvenu zastavicu kod sedišta kočijaša. Uniforma spasilaca bila je sivkastobela sa belom trakom i znakom crvenog krsta na levoj nadlaktici. U početku su se za vuču kola koristili konji iz štale vatrogasaca, a od 1898. godine Spasilačko odeljenje dobilo je dva
para konja u svoje vlasništvo20. Da bi Spasilačka služba što
efikasnije obavljala svoju dužnost, dr A. Barta je molio da se
uvedu telefoni na Odeljenju i u njegovom stanu.21
Ubrzo su Spasilačka služba i dr A. Barta dobili razna priznanja za svoj rad. Služba je dobila Pohvalu za stručni rad na
Zemaljskoj smotri vatrogasaca u Budimpešti u jesen 1896.
godine22, Priznanje za uspešan rad od Komisije za pregled i
ocenu rada socijalno–zdravstvenih ustanova koja je kontrolisala
rad ovih institucija u Subotici za vreme održavanja XXX putujućeg Sastanka lekara i prirodoslovaca Mañarske u Subotici
avgusta 1899. godine (A magyar orvosok és természetvizsgálók 1899. augusztus 27–31-ig Szabadkán tartott XXX vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai)23. Takoñe je
upućen Poziv od Ministarstva za trgovinu, zanatstvo, poštu i
telegraf Francuske, za učestvovanje nekoliko članova Spasilačke službe u radu Prvog velikog meñunarodnog sastanka
Službe za spasavanje (Nemzetközi Mentő Nagy gyűlés) koji se
održavao u vreme Svetske izložbe 1900. godine u Parizu24.
Nemamo podataka da li je neko od članova prisustvovao ovom
Sastanku ali je poznato da su na Izložbi bile izložene slike koje
prikazuju rad Spasilačke službe u Subotici. Te slike su i danas
izložene kao eksponati u Muzeju spasilačke službe u Budimpešti25. Sem toga, dobijeni su pozivi za aktivno učestvovanje
članova službe u radu svake godišnje skupštine budimpeštanskih spasilaca a kao nosioci ideje o jednoobraznosti svih spasilačkih organizacija na teritoriji države rado su viñeni na sastancima Spasilačke službe u Budimpešti. Dr A. Barta je, meñutim, bio izabran za člana Centralnog organizacijskog odbora
20

Eksponat sa Izložbe u Parizu (1900) u budimpeštanskom
muzeju

XXX putujućeg Sastanka lekara i prirodoslovaca Mañarske,
održanog u Subotici 1899. godine.26
Opravdanost osnivanja Spasilačke službe u Subotici vidljiva je iz raznih izveštaja same Službe.
Prema Izveštaju iz 1899. godine, članovi Spasilačkog odeljenja Dobrovoljnog vatrogasnog društva intervenisali su tokom
1898. godine u 375 slučajeva i 669 puta izvršili su dezinfekciju stana (kuće) nakon prebolelih zaraznih bolesti grañana.
U prilog aktivnosti Spasilačkog odeljenja tokom 1901. godine, govore podaci iz Izveštaja za 1902, koji ukazuju na:
– 308 slučajeva zbrinjavanja povreñenih,
– 71 slučaj pružanja pomoći bolesnicima na terenu, u kućnim uslovima,
– 206 prevoza bolesnika u bolnicu,
– 35 prevoza umno poremećenih u bolnicu, uz pratnju roñaka,
– 20 izlazaka zbog izvršenog samoubistva,
– 43 izlaska zbog pojave požara i
– 57 prenosa umrlih osoba u mrtvačnicu bolnice ili mrtvačnicu na groblju27 odnosno od dana osnivanja Spasilačkog
odeljenja 12. IX 1896. godine pa do dana podnošenja Izveštaja – 2. XI 1902. Spasilačka služba je uspešno obavila svoj
zadatak u 3377 slučajeva28.

Kako su nastali spasioci, nav. članak
A mentőcsapat helyisége, Bácskai Ellenőr, XIX godište, broj 85, 16.10.1898.
22 Kako su nastali spasioci, nav. članak
23 Prochnow, J., Nurichán, J.: A magyar orvosok és természetvizsgálok 1899. augusztus 27–31-ig Szabadkán tartott XXX. vándorgyűlésének
történeti vázlata és munkálatai, Budapest, Franklintársulat Könyvnyomdája, 1900.
24 A szabadkai Tűzoltó Testület közgyűlése, Bácskai Ellenőr, XXI godište, 1.III 1900.
25 Kako su nastali spasioci, nav. članak
26 Prochnow, J. Nurichán, J.: nav. delo
27 A szabadkai Önkéntes Tűzoltó és Mentőtestület közgyűlése. Bácskai Ellenőr, XXIII godište, broj 19, 6. III 1902.
28 Bácskai Hirlap, VI godište, broj 234, 8.11.1902.
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Sto za obdukciju u mrtvačnici na Jevrejskom groblju

Izveštaj Spasilačke službe iz 1899. godine

U svom radu velikog dijapazona imao je dr A. Barta vremena i volje i za druge delatnosti: ukazivao je na neophodnost preduzimanja preventivnih mera protiv širenja trahoma, tada veoma ozbiljne i rasprostranjerne bolesti očiju i tražio da se u školama otvore posebna odeljenja za obolele učenike29; bio je član
Komisije za pregled pacijenata upućenih u bolnicu radi lečenja
na Odeljenju za umobolne jer su mnogi zbog svojih nedela
pokušavali da se hospitalno leče kao „umno poremećeni“ kako
bi izbegli kažnjavanje30.
Posle smrti dr Šandora Kertesa postavljen je na mesto gradskog fizikusa (1908–1909) da bi, zatim, ponovo radio po
ambulantama sve do 1914. godine kada je preuzeo dužnost
glavnog lekara grada nakon povlačenja dotadašnjeg fizikusa dr
Jožefa Gintera (Günther József, 1872–1915), osnivača Centralne laboratorije u kojoj su se vršili bakteriološki i hemijski
pregledi i inicijatora otvaranja Centralnog dezinfekcijskog instituta31.
Zbog rušenja stare Gradske kuće 1908. godine kancelarije
gradskih službi bile su razmeštene po okolnim zgradama pa su
tako, Dobrovoljno vatrogasno društvo i Spasilačko odeljenje
privremeno premešteni u tzv. kuću Markuš (Márkus féle ház)
na Telekijevom trgu, danas Trg Cara Jovana Nenada.32
Prvi svetski rat (1914–1918) doneo je pored ostalih nevo-

lja i mnoge zdravstvene probleme – povećanje broja obolelih
od zaraznih bolesti (venerične bolesti, pegavi tifus, tuberkuloza). Dr Barta je tražio da mu se odobri upotreba jednog dvoprega, kako bi mogao obilaziti područje grada, otkrivati obolele od zaraznih bolesti i vršiti kontrolu nad njihovim lečenjem33, i molio je da se spasiocima povećaju mesečne prinadležnosti i ustanovi dodatak za rad zbog teških ratnih uslova.
Zahvaljujući njegovom zalaganju zabeležen je osetan pad broja obolelih od tuberkuloze pluća koja se već početkom XX
veka, a naročito tokom ratnih godina, naglo širila. Mnogi lekari
su i ranije tražili proširenje Odeljenja za unutrašnje bolesti
odnosno izgradnju posebnog paviljona za ove bolesnike u
krugu bolnice ali nisu nailazili na razumevanje kod odgovornih za zdravstvo u Gradskoj upravi.34 Privremena Epidemijska bolnica otvorena 1913. godine u adaptiranim vojnim barakama nije odgovarala zahtevima zdravstvene ustanove pa je dr
A. Barta, sada kao glavni lekar grada, predlagao da se bolnica
za obolele od tuberkuloze otvori u Sirotinjskom domu uz
adaptaciju i nabavku potrebnog nameštaja i posteljine. Sa takvim predlogom su se složili Aladar Faj (Fay Aladár), savetnik
za borbu protiv tuberkuloze u Ministarstvu za unutrašnje poslove, i dr Karlo Biro (Biró Károly, 1864–1952), gradonačelnik. Štampa u Subotici je ovu odluku propratila sa odobravanjem ali zamisao ipak nije ostvarena35.
Kao gradski fizikus doneo je dr A. Barta Odluku da svaki
lekar u svome kvartu mora da izvrši uviñaj nad svakom iznenadnom smrću36. Obdukcija bi se eventualno, na zahtev policijskih vlasti, vršila u prosekturi bolnice ili u mrtvačnici na
groblju. Doneta je i Odluka napisana na srpskom, mañarskom
i francuskom jeziku, u vezi dopisa Srpskog kraljevskog vojnog
zapovedništva, da se vrše pregledi svih žena u javnim kućama
tri puta nedeljno jer se povećao broj obolelih od veneričnih
bolesti37.
Preduzimao je, u granicama mogućnosti, preventivne mere
protiv širenja tzv. „španske gripe” koja se epidemijski pojavila
i širila u Bačkoj pred kraj rata u vidu običnog gripa ali sa znat-

29

Trachoma-iskolák. Szabadka és vidéke, 25.12.1903.
IASu, F:002, zapisnik Skupštine iz 1902. godine, odluka br. 230 od 24. V 1902.
31 Andrija Baš, Stevan Sentñerñi: Život i rad dr Jožefa Gintera (Günther József), Zbornik radova IX sastanka Naučnog društva za istoriju
zdravstvene kulture Vojvodine, Subotica, 11–12. novembar 1978, 239–246.
32 Miklós Hajnalka, nav. članak
33 IASu, F:002, pred. br. XV–359/1915.
34 IASu, F:002, pred. br. XII 1620/1902. i F:002, pred. br. 282/eln. 1904.
35 Tüdőbetegkórház Szabadkán, Bácsmegyei Napló, XVI godište, broj 89, 13. IV 1918.
36 Kerületi halottvizsgáló orvosok, Bácsmegyei Napló, XVII godište, broj 11, 16. I 1919.
37 IASu, F:002, XXI 1/1919.
30
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Zgrada u današnjoj Štrosmajerovoj ulici u kojoj je bila ordinacija dr A. Barte posle I svetskog rata

no povećanom telesnom temperaturom, bolovima u zglobovima, lošim opštim stanjem, gubitkom apetita i pojavom depresije, a zabeležen je i veliki broj smrtnih slučajeva38 . Zbog velikog broja obolelih predložio je izolaciju ovih bolesnika u
prostorijama na spratu Sirotinjskog doma.
Neumoran u pružanju zdravstvene pomoći svima kojima je
ta pomoć bila potrebna, pokrenuo je dr A. Barta u proleće
1918. godine inicijativu, da se u Subotici otvori Ispostava
Udruženja za negu odojčadi i majki – „Stefanija”, čije je sedište
bilo u Budimpešti39. Ispostava je bila otvorena maja 1918.
godine, a jula iste godine zatražila je uprava ove ustanove da
se otvori ambulanta za pregled odojčadi i male dece u kojoj bi
lekar radio besplatno a ukoliko je bilo potrebno i majke bi primale hranu za malu decu besplatno dok bi siromašne majke,
trudnice i žene u babinjama dobijale besplatne prehrambene
artikle40. Ambulantu bi vodio dr Elek Rajs (Reisz Elek,
1887–?)41, pedijatar, koji je ranije radio na Dečjoj klinici u
Budimpešti42.
Želja dr A. Barte bila je da se otvore Porodilište i Škola za
negovateljice (Szülőintézet és Védőnő iskola). Škola za negovateljice bila bi smeštena u osnovnoj tzv. „Kakaš-školi“ u VII
kvartu, izgrañenoj 1891/92. godine na mestu gde je ranije bila
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trgovačka radnja trgovca po imenu Kakaš (danas je to Zavod
za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećene osobe)43. Iz ove škole
bi se iselila vojska koja je tu bila locirana za vreme rata. Porodilište bi dobilo mesto u tzv. „Bezeredijevoj kući“ nazvanoj (po
imenu vlasnika Ištvana Bezeredija)44, koja je 1911. godine
postala vlasništvo grada45.
Finansijske prilike pred kraj Prvog svetskog rata nisu
omogućile da se ovakav predlog dr A. Barte realizuje. U istoj
kući će se, uz saglasnost upravnika Okružne blagajne, 1921.
godine otvoriti Besplatna državna ambulanta za lečenje onih
siromašnih koji boluju od grudobolje i veneričnih bolesti a imaju sirotinjsko uverenje ali i onih koje Gradska uprava uputi na
lečenje ili se sami prijave. Lekove bi izdavali na teret odreñenog fonda grada46.
Vršio je dr A. Barta i nadzor nad praktikantima u apotekama prema dopisu Zdravstvenog odseka za Banat, Bačku i Baranju iz Novog Sada, u skladu sa Rešenjem Ministarstva za zdravlje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (br. 3591 od 21. februara 1920).47 Sačinio je prema naredbi istog Odseka, marta
1920. godine i spisak subotičkih lekara koji su meñu prvima
izjavili, uključujući i sebe, da žele trajno da se nastane u novoj
državnoj zajednici: dr Antal Banjai (Bányai Antal), dr Blaško
Čajkaš (Csajkás Balázs, 1889–1934), dr Josip Čović (Csovich
József, 1888–1950), dr Endre Frenkel (Frankel Endre,

Spomenik dr A. Barte na Jevrejskom groblju

38 Bácskában is fellépett a spanyol betegség, Bácsmegyei Napló, XVI godište, broj 150, 5. VII 1918.; Szabadkán több ember hal meg spanyol
betegségben, mint Budapesten. Bácsmegyei Napló, XVI godište, broj 231, 10. X 1918.
39 A szabadkai Stefania egyesület megalakulása, Bácsmegyei Napló, XVI godište, broj 88, 12. IV 1918.
40 A Csecsemő- és Gyermek–ambulatorium megnyitása. Bácsmegyei Napló, XVI godište, broj 165, 23. VII 1918.
41 Elek Rajs (Reisz Elek, Békéscsaba, 1887–?) diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Budimpešti 1910. Lekarski staž je
obavio na klinikama u Budimpešti i na Dečijoj klinici kod prof. dr Janoša Bokaija (Bokay János, 1858–1937), osnivača i upravnika Odeljenja „Stefanija“. Od 1. VII 1918. do 1. II 1919. i od 1. XI 1923. godine bio je upravnik Državnog doma za odojčad i malu decu u Subotici. Kao
specijalista za dečije bolesti radio je u ambulanti Direkcije Državnih Železnica u Subotici od 1922. godine. IASu, F.043.1003.
42 A csecsemő- és gyermek, nav. članak
43 Laslo Sekereš, Subotička krstarenja, Toponimi Subotice i njene okoline u literaturi do svršetka rata, Subotica, 1975, Rukovet, časopis za
književnost, umetnost i kulturu, god. 51, br. 4–6 (2006), str. 45–82.
44 Ištvan Bezeredi (Bezerédi István, Sombor 1861– Subotica 1909) se školovao u Pečuju (Pécs) i u Budimpešti. Polagao je oficirske ispite
pa je kao oficir bio u 4. husarskom puku do 1895. godine. Bio je, zatim, poslanik starokanjiškog sreza u Ugarskom saboru, a od 1906–1909.
godine subotički Veliki župan. Kupio je i dogradio kuću na uglu današnje Harambašićeve ulice i trga Žrtava fašizma (danas zgrada ATD).
Godine 1911. kuća postaje vlasništvo grada.
45 Szülőintézet és védőnő iskola Szabadkán, Bácsmegyei Napló, XVI godište, broj 147, 2. VII 1918 ; Gordana Prčić-Vujnović, Viktorija
Aladžić, Mirko Grlica, Gradotvorci, knj. II, Gradski muzej, 2006. str. 82–85.
46 IASu, F:047, pred. br. 1441.1 - XXI-29/1919.
47 IASu, F:047, pred. br. 1441.2 - XXI 13/1920.

22

Studije / Kutatások / Forschungen
1892–1953), dr Stevan Holmi (Holmi István, 1882–?), dr
Željko Hes (Hősz Dezső, 1887–1959), dr Pajo Ivković Ivandekić (Ivkovich–Ivándékich Pál, 1890–1973), dr ðerñ
Jovanović (Jovánovich György), dr Dušan Malušev (Málusev
Dusán, 1884–1966), dr Bela Merei (Mérey Béla), dr Karlo
Muranji (Murányi Károly), dr Bela Ostrogonac (Osztrogonác
Béla, 1891–1960), dr Milutin Pavković (Pávkovich Milutin,
1872–1933), dr Božidar Perazić (Perázich Dezider, 1863–?),
dr Kosta Plavšić (Plávsics Koszta, 1866–?), dr Elek Rajs (Reisz
Elek, 1887–?), dr Gabor Santo (Szántó Gábor, 1882–?), dr Ivo
Šercer (Scherzer Ivo, 1892–1959) i dr Oto Švarc (Schwárz
Otto)48.
Penzionisan je 1920. godine ali je i posle toga revnosno
radio. Bio je potpredsednik Jevrejske crkvene opštine u Su-
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botici, potpredsednik Jevrejskog doma za bližnje „Singer
Bernard“ i honorarni lekar na Odeljenju za lečenje obolelih od
trahoma u Besplatnoj državnoj ambulanti, a imao je i privatnu
ordinaciju.
Neumorni borac za bolju zdravstvenu službu i pomoć siromašnim bolesnicima, umro je 14. septembra 1935. godine.
Sahranjen je uz veliko poštovanje grañana i počast Gradskih
vlasti. Crne zastave bile su istaknute na pola koplja na Gradskoj kući, na zgradi Jevrejske crkvene opštine, na zgradama
Nacionalne kasine i Suda. U posmrtnom govoru, izmeñu ostalog rečeno je: „...Smrt je odnela čoveka, lekara, prijatelja za
kojim će žaliti celi grad. Upravo u najtežim danima tokom rata
učinio je sve što se moglo učiniti u interesu ljudi i nije poznavao
umor prilikom rešavanja problema...“ 49.

ÖSSZEFOGLALÓ
Dr. Barta Antal élete és munkássága
A munkában a szabadkai mentőszolgálat alapítója, dr. Barta Antal (1860-1935) életével kapcsolatos adatok kerülnek
bemutatásra. Az 1894-ben alapított Fertőtlenítő Osztály és
az 1896-ban létesített Elsősegélyszolgálat az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület keretein belül működnek. Az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület mentőszolgálatának szükségessége
hamarosan beigazolódik. Dr. Barta Antal Szabadka város
egészségügyi szolgálatának fejlesztésén tevékenykedik.

Harcol a ragályos betegségek (trahoma, tuberkulózis stb.)
terjedése ellen, követeli a prostituáltak rendszeres vizsgálatait, az orvosok terepre hívatását az erőszak által okozott
halálesetek megállapítása céljából, hozzájárul a Szülőintézet és a Védőnő-iskola megnyitásához. Nyugdíjaztatása
után is aktívan részt vesz a közéletben, de továbbra is privát
és tiszteletdíjas orvosként ténykedik. 1935. szeptember 15én temetik el.

ZUSAMMENFASSUNG
Dr Antal Barta – sein Leben und sein Werk
Die Arbeit stellt Daten über das Leben von Gründer des
Rettungsdienstes in Subotica, Dr Antal Barta (1860-1935),
vor. Die im Jahre 1894. gegründete Desinfektionsabteilung
und 1896. gegründete Erste Hilfe existierten im Rahmen der
freiwilligen Feuerwehr. Die Notwendigkeit dieses Rettungsdienstes bestätigte sich in kurzer Zeit. Dr Antal Barta hat zur
Entwicklung des Gesundheitswesens der Stadt Subotica viel
beigetragen. Er arbeitete auf der Bekämpfung der Epi-

48
49

demien ( des Trachoms, der Tuberkulose usw.), kämpfte für
die Einführung von regulären ärztlichen Untersuchung für die
Prostituierten, für die Todeserklärung im Falle gewaltsamen
Todes, unterstützte die Gründung einer Geburtsanstalt und
einer Krankenpflegerin-Schule. Nach seiner Pensionierung
bleibt er weiterhin aktiv, wie im öffentlichen Leben der Stadt
als auch als Ehrendoktor. Er ist mit Ehren am 15. September 1935. beerdigt.

IASu, F:047, pred. br. 1441.2 - XXI 15/1920.
In memoriam, Napló, 17.9.1935.
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Béres György,
egyetemi hallgató: klasszika-filológia/germanisztika

A Szabadkai Történelmi
Levéltár legrégibb oklevele
(A Szenczy család címeres nemeslevele)

I. BEVEZETŐ
Az oklevelekkel úgy kerültem először kapcsolatba, hogy
2009. júliusában, felkérést kaptam Szenci István úrtól, hogy
egy címeres nemeslevelet fordítsak le latinról magyarra, amelyet ő, felmenőiről, a Szenczy családról való kutatásai során a
Szabadkai Történelmi Levéltárban talált. Amikor pedig az eredeti oklevelet saját kezemben olvastam, megtudtam, hogy egyben ez a Szabadkai Történelmi Levéltár eddigi legrégebbi
oklevele. A kíváncsiság mámorában nekikezdtem lefordítani
és segíteni Szenci István úrnak fellelni a kapcsolatot ő és az
oklevélben szereplő Szenczy család között, illetve, igyekeztem
kideríteni, hogy ki is volt az oklevélben szereplő Szenczy János
valójában, és hogy milyen érdemekkel nyerte el címerét és
nemességét. Így kénytelen voltam mélyebbre ásni és tovább
kutatni.
Első lépésben Budapesten, a Magyar Országos Levéltárban
találtam három olyan levelet, amelyekben egy Szenczy János,
mint deák szerepel. Ő pedig három levelét gróf Batthyány
Ádámhoz1 intézte. Ezeket Sárváron írta.2 Feltételezem, hogy
ezen három levél valamiképpen kapcsolódhat a szabadkai levéltárban talált oklevélhez. Mondanivalójuk nem épp az információk tömkelege:
I. levél, 1653. szeptember 16. (1. ábra): Szenczy János Szolnokon járt, s ezer forintról beszél, amelyet prépost urától kap
gróf Batthyány Ádám közbenjárásával.
II. levél, 1654. február 14. (2. ábra): A levélben bennefoglaltatik, hogy Batthyány Ádám uraság elrendelte Sz. Jánosnak
még egy előbbi levélben - amely valószínűleg elveszett -, hogy
egy szent vidi (fiuméi-rijekai?)3 és egy domborai (dombóvári?)4 foglyot engedjen szabadon. Most pedig ebben a levélben visszajelzi Sz. János, hogy összesen öt rab közül mindegyik domborai, s szent vidi nincs. Továbbá mind az öt fogolynak a nevét elküldte levélben Batthyánynak, hogy az válaszul
megírja, kiket engedjen el.

III. levél, 1654. december 26. (3. ábra): Sz. János beszámol arról, hogy az öt fogoly közül kettőt enged el az uraság parancsára, s egyben visszajelzést vár, hogy hova küldje el
őket.
További kutatásaim az 1715. évi országos összeírás adatbázisához vezettek, amelyhez a Magyar Országos Levéltárban
tudtam hozzájutni. Itt sem jártam nagyobb sikerrel, minthogy
az összeírás alapján több Szenczi, illetve Szenczy nevű személyt is találtam: Szenczi Mihály (Kassa, Abaúj-Torna, Košice
- Szlovákia); Szenczi István (Szakolca, Nyitra, Skalica Szlovákia); Szenczi István (Debrecen). Szenczy István (Mórichida, Győr, Győr-Moson-Sopron); Szenczy András (Nagy
Lotth, Újlót, Bars, Vel’ké Lovce - Szlovákia); Szenczy Márton
és Szenczy János (Győr, Győr-Moson-Sopron).
Szabadkán, a ferencesek könyvében rögzítettek alapján a
következő adatok állnak rendelkezésre: 1748. június 13-án
Szenczy Mihály házasságot kötött Hegedűs Zsuzsannával.
1771. január 20-án Szenczy János házasságot kötött Nagy
Magdolnával. Gyermekük született: Szenczy Mihály. Ő 1801.
november 22-én feleségül vette Árpás Elizabethet. Nincs sem
Szenczy Jánosnak, sem Szenczy Mihálynak keresztlevele, sem
elhalálozásról szóló levele.
A későbbiekben PAYR, SÁNDOR: A dunántúli evangélikus
egyházkerület története (Sopron, 1924.) című művéből megtudtam, hogy 1640-ben egy bizonyos Szempci Jánost avattak
fel Pinnyén evangélikus lelkésznek. Előzőleg feltehetőleg Wittenbergben, Németországban tanult, mivel akkoriban itt tanultak a protestáns lelkészek. Majd egy másik, Szenci János
néven futó lelkészt Németin avattak fel, szintén 1640-ben. Itt
1646-ig még lelkész volt.
Jelenleg a hosszú kutatás labyrinthusában és útvesztőiben
zsákutcába kerültem, mivel nem találok biztos és hiteles kapcsolatot a címeres nemeslevél és a fentebb elhangzott adatok
között.

1 Németújvári gróf, császári és királyi kamarás (1609-1659). Batthyány Ferenc soproni főispán és báró Poppel-Lobkovicz Éva fia, s
nagyanyai ágon dédunokája a szigetvári hős Zrínyi Miklósnak. Családjában ő emelkedik elsőként magyar grófi rangra 1630-ban, s ugyanezen
évtől királyi főasztalnok és dunáninneni főhadvezér. Németújváron ferences kolostort alapított, és a felső-őri prépostságot is megerősítette.
1644-ben I. Rákóczi György erdélyi fejedelem ellen fiatalabb társaival (Zrínyi Miklós, Nádasdy Ferenc) együtt hadba vonult Esterházy nádor
vezérlete alatt. A németújvári (Güssing) ferences templom kriptájában temették el. (SUMONYI, ZOLTÁN: Batthyány breviárium. 1991; 37.
old.).
2 Sárvár, Szombathely városától 25 kilóméterre keletre, a Rába két partján, a Gyöngyös-patak torkolatától délre fekszik.
3 Szent Vid = Rijeka, Fiume: ugyanis Rijeka védőszentje Szent Vid/Szent Vitus (régies németben Rijeka városa: Sankt Veit am Flaum; latinul: Vitopolis), s könnyen megeshet, hogy a városnév helyett a védőszent nevét használták.
4 Dombóvár Tolna-megyében helyezkedik el.
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1. ábra

2. ábra

II. ÁLTALÁBAN A CÍMERTANRÓL
II. 1. A heraldika tudománya
A címeres nemeslevelek és egyéb más oklevelek megismerése és tanulmányozása céljából szükséges, hogy ismerjük
a címertan alapjait. A következőkben általánosan szólok a
címertanról, minthogy ezen tudomány segítségével tudjuk
meghatározni, vizsgálni a különböző oklevelek keletkezését és
funkcióját. A címertan vagy másnéven heraldika a címerekkel,
azok szerkezetével, az azokra vonatkozó szokásokkal, szabályokkal foglalkozó tudomány. Tehát magában foglalja mindazokat az ismereteket, amelyek a címerekre vonatkoznak. A
címertan egyaránt foglalkozik a címerek történetével, valamint
szerkesztésük és leírásuk szigorú szabályaival.
A címer szavunk nemzetközi, úgymond „vándorszó”, amely az ógörög „kyma” (csúcs, valaminek a teteje) szóból ered.
A filológusok szempontjából viszont problemát jelent, minthogy még eddig nem tudták tudományosan alátámasztani azt,
hogy miként jutott a magyar nyelvbe. A magyar „címer” szó
pedig a francia eredetű „cimiere” szóból ered, és sisakdíszt
jelent, amelyről a későbbiekben szó lesz. Említésre méltó, hogy
a középkori Franciaország Anjouval szomszédos területén előfordul a címer szó olyan alakja, amelyből a magyar szó származtatható, ezért valószínű, hogy a szó, jelentésével együtt az
Anjouk nápolyi udvarának a közvetítésével kerülhetett a magyar királyi udvarba. A német nyelvet figyelembe véve szintén
problematikus a helyes megállapítás, ugyanis a németben
szereplő „Zimier” alakjából szabályos hangfejlődéssel a szó
nyelvünkben „cimér”-nek hangzana.
A heraldika írott forrásainak egyik legjelentősebb csoportját az oklevelek képezik. Ezen kívül még léteznek az irodalmi művek és krónikák csoportja is. Az oklevelek csoportjában első helyen állnak maguk a címereslevelek, továbbá
azok a fejedelmi oklevélregisterek (Magyarországon Királyi
Könyvek), amelyekbe címeradományozások szövegét és
legtöbb esetben annak színes képét is bevezették, illetve
befestették. Ide tartoznak azok az oklevelek is, amelyekben a
címerek jogi vonatkozásairól van szó. Természetesen az
oklevelek között a címereslevelek, illetve a címeres
nemeslevelek és a címerkérő folyamodványok a legértékesebbek. A képzőművészeti forrásokat sem szabad kihagynunk,
és ezeken belül a pecséteket, érméket, fegyvereket, szöveteket,

3. ábra

festményeket, sírköveket, és más építészeti emlékeket, amelyeken heraldikai emlékek, címerek stb. találhatók.
A heraldika Európa-szerte ismert nevét az uralkodók,
előkelő főurak, nagyobb városok vezetőinek a környezetében
működő, díszes ruhájukon gazdájuk címerét viselő heroldok
megnevezéséből kapta. De kik voltak a heroldok? A heroldok
követi megbizatásokat teljesítettek, küldöncként szerepeltek a
középkori diplomáciában, a címerek alapján azonosították a
harcmezőn elesetteket, reprezentáltak uraik mellett, és a lovagi tornák rendezőiként szerepeltek. Értelemszerűen mindennapi munkájukhoz szükségük volt a címerek alapos ismeretére,
ehhez nem egy herold kortárs címereket feltüntető
címerkönyvet készített magának. A heroldok így a címerek első
nyílvántartóivá váltak. Maguk a bajvívások és a lovagi tornák
hívták életre a heroldokat. Nekik kellett tehát kihirdetniük az
eseményt, nekik kellett bejelenteniük, és kikiáltaniuk a lovag
nevét. A heroldok sok esetben összegyűjtötték a lovagokról
leesett és összetört páncélokat, amelyeket a torna során eladhattak. Ők voltak azok, akik elmagyarázták az embereknek (a
publikumnak), ki-kicsoda és miféle tettek fűződnek uraikhoz,
azaz az illető lovagokhoz. Másnéven az akkori kor újságíróinak is nevezhetők. Csupán a XIII. század végéről származnak
eredeti források a heroldokról, de sokszor a trubadúrokkal keverték össze őket. Ezért némely feltételezések szerint a heroldok eredetileg trubadúrok voltak, akik idővel a lovagi tornákra
szakosodtak. Hiszen a trubadúrok jelen voltak a tornákon és a
fejedelmi udvarokban is, így volt rá esélyük - többek között -,
hogy megismerkedjenek a címerekkel. Következésképp a
heroldok, mint a lovagi tornák megfigyelői, és mint heraldikai
tanácsadók kezdetben a címerek nyílvántaróivá váltak, majd
pedig azok ellenőreivé, végül a címerek megalkotóivá. A
címerekben jártas emberek társadalmát már kezdetben három
csoportra osztották: címerkirályokra, heroldokra és persevantokra. A címerkirályok egy-egy tartomány felett őrködtek,
munkájukat a heroldok segítették, akiktől pedig a persevantok
tanulták a mesterséget.
II. 2. A címerek kialakulása
A címerek eredete a heraldika egyik legvitatottabb kérdése.
Vannak kutatók, akik az ókori görög kultúráig visszamenőleg
a homéroszi Iliászból származtatják a címer eredetét, mely
eposzban a Kr.e. VIII. századi költő részletesen ír Akhilleusz
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pajzsáról (XVIII. ének). Továbbá szerves kapcsolatot véltek
felfedezni az ókori görög vázafestészet festett pajzsai és a
középkori címerpajzsok között is. Mások viszont a Római
Birodalom hadijelvényei és a középkori heraldika között keresnek összefüggést. A régi germán hit- és mondavilághoz is kötötték már a címerek kialakulását. Minthogy egyesek szerint ezek
a germán írásos és szájhagyomány utján terjedő emlékanyagok
az idők során elvesztették a hozzájuk kapcsolt ősi tudattartalmak jó részét, s így kerültek a címerpajzsokra. Vannak olyanok,
akik azt állítják, hogy a XII. századbeli keresztes hadjáratban
részt vevő lovagok a muzulmánoktól vették át a címer
használatát. A források azonban a különböző elméleteket
megcáfolják. Így a muzulmán eredeztetés elmélete megbukott,
mert a keleti ornamentika, amelyben felfedezhető volt az
iszlám népek „heraldikája” legalább fél évszázaddal az európai
címerek megjelenése után alakult ki. De a többi elmélet is
eltűnt, mert az antik világból és az ősi germán hitvilágból való
források és a középkori heraldikai ábrázolások között nagy az
eltérés. Viszont mindenképp bizonyos, hogy a címerek megjelenésének elsősorban katonai okai lehettek. Főképp az arcot
felismerhetetlenné tevő sisaktípus megjelenésével vált szükségszerűvé az, hogy a harcos a csatamezőn azonosíthatóvá
tegye magát. Erre a célra a legjobb segédeszköznek a pajzs
bizonyult. De még mielőtt részletesebben belemennénk a
pajzs, mint ismertető jel kialakulásába és fejlődésébe, tisztáznunk kell a címer jelentését.
A címer bizonyos meghatározott alapelvek és szabályok
szerint megszerkesztett jelkép, avagy ismertető jel (gör.: symbolon; lat.: signum), amelyet magánszemélyek vagy testületek
a maguk sajátos, állandó jelvényéül használnak, az őket
különösen megillető jog alapján. Persze nem minden jelkép
címer. Hogy valamely jelképet címernek tekintsünk szükséges,
hogy az pajzsba legyen foglalva, meghatározott színekben tartva, és meghatározott formában, hogy mint állandó jelvény
átörökölhető és régi szokásjog vagy fejedelmi adomány alapján
elismert legyen. A címer latin megnevezése „arma”, vagy
„armorum insignia”, németül „Wappen”, ami a „Waffen”
(sisakdísz) szóból származik. A címerviselés szokásának
keletkezési idejét pedig általában a keresztes hadjáratok
korára, a XI. és XII. századokra teszik. A címerek keletkezésére
befolyással lehetett elsősorban annak szüksége, hogy a hadjáratokban résztvevők együvétartozását a fegyvereken alkalmazott jelvénnyel feltüntethessék vagy, hogy egyes nevezetesebb fegyvertényeket, hadi eseményeket megörökítsenek. A
sok különféle módon sávozott középkori címer nagymértékben a XII. századi renaissance jelentős kultúrális hatásának
köszönhető, amely lovagi körökben egyuttal felkeltette a
díszítés iránti igényt. Ráadásul a pajzs felülete ideális volt arra,
hogy élénk színekkel díszítsék. Ugyanis egy bátor és talpraesett lovag nem akart névtelen maradni, ezért a látványos
jelvények a zászlóján, a köpenyén vagy a pajzsán gondoskodtak arról, hogy könnyen felismerhető legyen. A XII. század
folyamán a nagyuraknak valahogyan hitelesíteniük kellett
parancsaikat, ezért jelvényeiknek tisztán felismerhetőknek kellett lenniük. Ugyanakkor a címereket azok a nagyurak kezdték
használni, akiket a közönséges lovagoktól megkülönböztettek
hatalmas földbirtokaik. Később a korok változásával a társadalmi ranglétra alsóbb fokozataira is kiterjedt már a címer
viselése, így a XV. századra már a lovagjelöltek és a nemesek
is címert viseltek (természetesen jó családból kellett származniuk és megfelelő vagyonnal is rendelkezniük kellett).
Egyes heraldikusok Geoffroy (Gottfried) Plantagenetnek (aki
Anjou grófja volt, 1113-1151) a XII. század derekán készült, a
franciaországi Le Mans Katedrálisban őrzött gyásztáblácskáját tekintik a legrégibb címeres ábrázolásnak. Ezen az el26
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hunyt jobbjában kivont kardot, baljában ágaskodó oroszlánokkal díszített hosszúkás (normann) pajzsot tart. Sapkára
emlékeztető sisakján pedig ugyancsak egy festett oroszlán
látható (4. ábra).

4. ábra - Geoffroy (Gottfried)
Plantagenet (Anjou grófja 1113-1151) gyásztáblája. Le Mans,
Musée Tessé ed Neubecker 1977.

A XIII. század végéig a személyek szabadon választhatták
meg címereiket. Ezeket örökletes magántulajdonnak kezdték
tekinteni és a XIV. században egyértelműen kiváltság,
méltóság vagy nemesség jele lett, melyeket királyi hatalom
adományozott címereslevéllel, azaz címert adományozó privilegiális oklevéllel. Az első ismert címereslevél 1338-ból való,
IV. Lajos német-római császártól származik. 1190 táján Magyarországon is találkozunk már címerpajzsba foglalt jelvénynyel. Továbbá a legtöbb nagy nemzetségnek, az ország vezető
családjainak a XIII.-XIV. században volt már címerük. A XIV.
század első felében kelt címeradományok voltaképpen
sisakdísz- illetve sisakmáz adományok. Csak jóval később
került sor arra, hogy a nemesek számára teljes címeradományt
tartalmazó oklevelet állítsanak ki. A címerhasználat hazai
előzményeit elsősorban a harcmezőn használatos zászlókon
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kell keresnünk. Az ókortól kezdve Nyugaton és Keleten
egyaránt alkalmaztak jól látható, hosszú rúdra tűzött
jelvényeket a harcoló csapatok irányítására. Erre példa az ókorban a Római Birodalom által használt zászlók (lat.: vexillum,
amely eredetileg a rómaiaknál olyan kis szászlót jelentett, ami
római sasos rúdon lógott) a csatatereken, amelyeken a birodalmi-sas jelkép szerepelt. Kezdetben tehát az egyes katonai
egységek megkülönböztetésére szolgált, s ütközetben a
katonák eszerint tudtak tájékozódni. Minden korszakban nagy
becsben tartották ezeket a jelvényeket, és nem csoda, ha a zászlótartó minden történeti korszakban fontos funkciót viselt, és
életével felelt a rá bízott jelvényért. Ezek a jelvények a legkülönbözőbbek lehettek, mondabeli állatokat (sárkány), totemeket
(farkasfej) egyaránt találunk közöttük. A címerhasználat divatja viszonylag gyorsan elterjedt Közép-Európában. Azonban ez
még nem jelenti azt, hogy mindenki, vagy akár minden
előkelőbb nemes címert választott volna. Minthogy a
nemesség legnagyobb része nem viselt állami tisztségeket,
nemigen volt szüksége arra, hogy hivatalos oklevelet állítson
ki. Werbőczy István, 1514-ben kiadott Hármaskönyv (Tripartitum) című jogkönyvében a magyar nemességről és annak
jogairól szólva egyebek között ezt írja: „...a címer, amelyet a
fejedelem valakinek ad, a nemességnek nem szükséges kelléke,
hanem csak ékessége.”
Igazából Zsigmond király (1387-1437) idejében indul el a
címeradományok hosszú sora. Ugyanis a magyar heraldika
csírái az akkori Magyarország területére beköltözött idegen
lovagok hatására vezethetők vissza, akik beköltözésükkor
magukkal hozták családi jelvényeiket és azokat viselték, hogy
ezzel származásukat és az otthon visszamaradt rokonaikkal
való összeköttetésüket feltüntessék. Magyarországon az első
olyan címeres levél, amely leírást és - az oklevél közepére festett - ábrát is ad, 1405-ben kelt. Ezt pedig Zsigmond király
nevében adták ki, aki külföldi útjai során, a kísérete által
(lovagok által) megismerkedett a nyugati szokásokkal, s ezek
pedig erősen hatottak királyi udvarára. Ezzel magyarázható a
rövid időn belüli nagyszámú címeres levél kiállítása a XV.
század második felében. Ugyanis a Konstanci-zsinattal (14141418) egyszerre megszaporodott a címeradományok száma.
Ezen a zsinaton a keresztény világ minden tájékáról összegyűlt, világi zsinati résztvevők tornajátékok, lovagi ünnepélyek
rendezésével töltötték szabad idejüket, amelyek a címereknek
és sisakdíszeknek is nagy szerepet juttattak. Így váltak Magyarországon igazán divatossá a címerek, azután hogy Zsigmond király, kíséretével hazatért.
Az armálisok nyelve latin, Zsigmond korában is ez volt és
később is. A latin nyelv használata megmaradt a magyar
oklevelekben egészen a XIX. század közepéig. Az első magyar
szövegű armális 1845-ből való.
Magyarországon, - történeti szemszögből nézve - megkülönböztetjük a honalapító nemességet a későbbi, középkori
nemességtől. Az előbbi nemessége a származáson, születésen
alapult, míg az utóbbi a földbirtok adományozásán. Utóbbiakat birtokadományos (jószágos nemes, donatiós) nemeseknek nevezik. Mikor a király által adományozható birtokok
száma lecsökkent, majd elfogyott, a király kiváltságlevél útján
is adományozott nemességet (és rendszerint címert is). Ezek
az ún. címerleveles nemesek (armalisták, armalistae, nobiles
armales). A Habsburg-házbeli királyok idejében a címeradományok túlnyomó részben nemnemesek részére szólnak,
akik a címeradománnyal egyidőben emeltettek nemesi rangra
és elenyészően csekély azon armálisok száma - a rangemelésektől eltekintve -, amelyek már nemesi sorban lévő egyének
részére adattak.
A XVII. század utáni heraldikában a címerek kivitelét illető-
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leg a kivitel díszes vagy kevésbbé díszes volta mindig az illető
adományt nyert bőkezűségétől függött, különösen a XVIII. és
XIX. században. Azok a címereslevelek, amelyek Mária Teréziáig bezárólag a régi formában, lapalakú pergamenre írattak,
általában egyszerű kivitelűek, míg a könyvalakban kiállítottak
rendszerint díszesebbek. Ezek általában barokk stílusban vannak megfestve, architektonikus, drapériás, tájképes stb.
keretbe foglalva. E korban a harci jelenetű, vagy harcos alakot
ábrázoló címerképek dominálnak, általában kék színű pajzsban. I. Rudolf, magyar király korában (1576-1608) jelenik
meg, majd a XVIII. századtól általánossá válik, hogy az addig
egylapos kiállítási mód helyett a címeres leveleket a Birodalomban szokásos módon hártyafüzetbe írják (ad modum libri). A
címer az első oldal belső oldalára került, ugyanakkor a Birodalmi Kancellária gyakorlata szerint (a Magyarországon kívüli
címernyerőknek) a címert a füzet közepére festették. Minden
címeres oklevél tartalmazta a megfestett címer mellett a címerleírást is. A címereslevelet pedig az uralkodó, a kancellár és a
(tényleges ügyintéző) kancelláriai titkár írták alá. II. Rudolf,
német-római császár idejében (1576-1612) már találunk
elvétve egy-két könyvalakban kiállított címereslevelet, noha
még az ő idejében és elődei idejében is a régi formát, az egyes
nagyobb alakú pergamenlapot használták egészen III.
Károlyig. Azután III. Károly (1711-1740) alatt megkezdődött
nagyobb mértékben a könyvalak használata, azaz több pergamenlapnak könyvalakban való összefűzése, amelyeket a különböző színű selyem, később arany fonálról függő pecsét tart
össze. Megjegyzendő, hogy a Habsburgok idejében az országnagyok neveinek felsorolását az armálisok záradékában
fontosnak tartották. Továbbá az armálisokat 1848-ig a királyon kívül a kancellár és a kancellária titkára is aláírták; 1867
után ezek helyébe lép a Felség személye körüli miniszter és
ennek államtitkára. Társadalomtörténeti szempontból fontos
változás, hogy a XVI. század közepétől kezdve megindult a birtokadományozás nélkül nemesítő s a nemességgel együtt
címert is adományozó oklevelek (armálisok) sorozata. A címer
így a gyakorlatban a nemesség egyik ismertetőjelévé vált. A
XVII. század elejétől már gyakran olvashatunk a forrásokban
birtoktalan nemesek helyett armálisokról, nemesítőlevél
helyett pedig címereslevélről. Magyarországon a nemesi címet
és rangot, valamint a nemességet mint állapotot az 1947. évi
IV. törvény az egyes rangok és címek megszüntetéséről 1. paragrafusa alapján megszüntették.
II. 3. A címeres oklevelek fajai és alkotóelemei
A heraldika gyakorlatilag a nemesek és a lovagok
találmánya. Az első címert ábrázoló pecsétek a XII. században
jelentek meg Franciaországban, Angliában és Németországban. A XIII. századtól kezdve az első címerek, oromdíszek,
pajzstartók leírására külön nyelvezet alakult ki: ez a „blasonálás” avagy címerleírás nyelvezete (német: Blasonierung).
A címerábrázolások bal oldalát jobbnak, a jobb oldalát pedig
balnak mondjuk. Ez azért van, mert a címereket viselőik, azaz
a pajzsot maguk előtt tartók szemszögéből szokás leírni, mert
a pajzs a címer legfontosabb alkotórésze. Alakja a
címertörténet során számtalanszor változott. A legkorábbi
nyugati címeres emlékeken leginkább a hosszúkás, nagy
felületű, domború, ún. normann pajzs fordul elő. Ez később
fokozatosan kisebedett és kialakult a kerekített oldalú háromszögű pajzs. Majd a XIV. században a kerek talpú pajzs terjedt
el. Később a tárcsapajzs is divatossá vált. Itáliában megjelent
a renaissance hatására a lófejpajzs. A pajzs a címereken többnyire egyenesen áll. Az esetleges jobbra vagy balra dőlt
helyzetű pajzsoknak nincs jelentőségük, azonban a felfordított
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pajzs az adott család kihalását jelzi. Még összetettebb is lehet
azzal, ha több pajzs ábrázoltatik vagy egymás mellé téve, vagy
egymásra rakva. Több érv is amellett szól, hogy a sakkozott
mintájú pajzs a legrégibb címerfajta.
A címerek sajátosságai: a címerek színes jelvények (a pajzson vörös, kék, zöld és fekete szín, valamint két fajta fém:
arany és ezüst fordulhat elő); ábrázolásaik mértani formák
vagy stilizált képek (a térbeli ábrázolás nincs megengedve,
illetve csak kismértékű lehet); fő hordozójuk a pajzs (ugyanis
enélkül nem is beszélhetünk címerről); a címerek öröklődnek,
a földbirtokhoz vagy a családhoz kötöttek.
A pajzson előforduló képek két nagy csoportra oszthatók:
mesteralakok (vagy heroldalakok) és címerképek. A mesteralakok nem mások, mint a pajzs szabályos mértani vonalakkal
történő felosztásai. A címerképek pedig minden olyan színes
képnek számítanak, amelyek nem mesteralakok. Így a
címerképek közül a legelterjedtebb ábrázolások közé tartozik
az ember-, állat- és növényábrázolás.
Az ember a címerpajzson lehet akár meztelen, akár ruhába,
vagy páncélba öltözött; szerepelhet gyalog, lóháton, stb. Az
emberi alak általában szemben vagy oldalt áll. Gyakran szerepel a teljes ember helyett csupán valamely testrész. Például a
hazai heraldikában igen elterjedt a levágott (török) fej, vagyis
a török-magyar párviadalok, a vitézség, a címernyerő
győzelmének szimbólumaként. Ugyanis a török elleni felszabadító háborúban való részvétel igen sok új armális
keletkezését tette lehetővé. Még kedveltebb címerképünk a
kar. Az emberekhez hasonlóan az állatok ábrázolásánál is
találkozhatunk teljes alakú megjelenítéssel vagy az egyes
testrészek (fej, láb, karmok, szárnyak stb.) pajzsra vitelével. Az
állatok közül a legelterjedtebb az oroszlán és a sas ábrázolása.
A kétfejű sas, vagy kétfejű oroszlán valószínűleg a szimmetriára való törekvés eredményeként jött létre. Az oroszlánt
- a középkori felfogás szerint - az állatok királyaként tisztelték
és még ma is így tisztelik (noha a XI. századig a nyugati folklórban a medve játszotta az oroszlán szerepét, azaz ő volt az
állatok királya - lásd: a „König” = király nevű német családok
közül sokak címerében a medve szerepel). A kétfejű sast számos uralkodóház felvette címerébe, s ma is több államcímerben látható. Említésre méltó a beszélő-, avagy névcímer
használata: mert ezek olyan címerképek, amelyek összefüggésben vannak a címertulajdonos nevével, mintegy elbeszélik azt
(pl. családneveknél: Farkas - egy farkaskutya ábrázolása a pajzson; vagy városok címereinél: Kecskemét 1970-1980-as évi
címerében megtalálható az ötös halmon a jobbra ágaskodó
kecske, stb).
A címerpajzs felett - szinte minden esetben - látható a sisak.
A heraldikai sisakoknak két csoportja van: csata- és tornasisak.
Ezeken belül pedig a következő sisakfajták léteznek: csuporsisak (XII. századtól), csöbörsisak (XIII. század) és a csőrsisak
(XIV.-XV. század) - ezek voltak a csatasisakok. Amelyet pedig
tornasisaknak minősítettek, az a pántos sisak és a rostélysisak.
Az utóbbi kettő a XV. században jelent meg. A sisakhoz rendszerint csavarokkal odaerősített sisakdíszek járultak, amelyek
azoknak a csavaroknak az elrejtését szolgálták, amelyek a
sisakot és a páncélzatot tartották egybe. Ezt a szerepet pedig a
különböző színű szövetdarabokból font tekercs, a többnyire
ötlombú (-levelű) sisakkorona, sőt a sisaktakaró is betölthette.
A sisaktakarót általában ráncokba szedve, a pajzs körül lobogó
kendőként ábrázolják a címereken.
A pajzstartókról (telamonok) is szólnunk kell, mert fontos
elemeknek bizonyulnak. Ezek ugyanis olyan emberi, vagy állati
5
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alakok, amelyek a pajzs mellett vagy mögött elhelyezkedve a
pajzsot tartják és egyben őrzik (vö. Bajorország címerében a
pajzs két oldalán, egymással szemben ágaskodó oroszlánokat).
Címersátornak és címerpalástnak nevezik a pajzs mögött elhelyezett díszítéseket. Rendszerint vörös vagy bíborszínűek,
belül pedig sokszor szőrmével (hermelinnel) vannak bélelve.
A címerek iránt érdeklődőket és a kutatókat egyaránt régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy vajon mi a jelentésük a címerpajzsokon látható ábrázolásoknak. Ezt a kérdést általában igen
nehéz, nemegyszer lehetetlen megválaszolni. Régi címereink
többsége ugyanis pusztán pecsétek vagy egyéb források alapján
ismert, amelyek csupán rajzot adnak, sőt még a címereket
adományozó oklevelek is csak viszonylag ritkán térnek ki az
egyes ábrázolások jelentésének magyarázatára (a címerleírásokban). Következésképp a XXI. század embere nem tud pontos, tudományos következtetést levonni a legtöbb címerkép
jelentésével kapcsolatban. Már a régebbi időkben élt heraldikusok is felfigyeltek a tulajdonosok foglalkozására utaló (alluzív),
illetve beszélő címerekre, amelyeknek a jelentése egyértelmű
utalást tartalmaz a címertulajdonosra, minthogy őt szimbolizálja.

III. A SZENCZY CSALÁD CÍMERES
NEMESLEVELE
III. 1. Az oklevél szövege
Leopoldus Dei gratia electus Romanorum imperator semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae, Ballitiae, Lodomeriae, Lumaniae, Bulgariae [quoque; quorum]:5 Rex, Archidux
Austriae. Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae,
Carmolae, Marchio Moraviae. Dux Lucemburgiae, ac superioris et inferioris Silesiae, Vierthembergiae et Thekae, Princeps
Sueviae. Comes Habsburgi, Tyrolis et Gorinae, Landtgravius
Alsatiae. Marchio Sacri Romani Imperii supra Anasum Burgoviae, ac utriusque Lusatiae, Dominus Marchiae, Sclavoniae,
Portus Naonis et Salinarum etc. Memoriae comen damus
tenore praesentium significantes, quibus expedit universis.
Quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam supplicationem nostrae propterea factam Maiestati, tum
vero attentis et consideratis fidelitate et fidelium servitiorum
meritis fidelis nostri Ioannis Szenczy aliter Peös, quae ille
Sacrae primum dicti Regni Nostri Hungariae Coronae, et
deinde Maiestati quoque nostrae pro locorum et temporum
varietate fideliter et constanter exhibuit, et impendit, ac
imposterum quoque sese exhibiturum et impensurum pollicetur. Cum igitur ob id, tum vero ex gratia et munificentia nostra Regia, qua quosque de nobis, [...] . Republica Christiana
benemeritos virtutisque colendae studiosos Antecessorum
nostrorum Divorum quondam Ungariae Regum exemplo prosequi, eisque certa virtutum suarum monumenta, quae ad maiora quaeque praestanda eos incitare possent, decernere consuevimus. Eundem itaque Ioannem Szenczy aliter Peös ac per
eum Iuditham Eteni Consor, cum [fre] fratre uterino Luca
Tarchi, e statu et conditione ignobili, in qua hactenus perstitisse dicuntur, de Regiae nostrae potestatis plenitudine, et gratia speciali eximentes in coetum, et numerum verorum atque
indubitatoru attacti Regni nostri Ungariae, partiumque et
annexarum Nobilium duximus annumerandum, cooptandum,
et adscribendos. Annuentes et ex certa nostra scientia, ani-

A szövegben előforduló jelzés: „[ ]” a kiolvashatatlan, illetve kétes helyeket jelöli.
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moque deliberato concedentes, ut ipsi a modo imposterum
futuris et perpetuis semper temporibus, omnibus illis gratiis,
honoribus, indultis, privilegiis, libertatibus, iuribus, praerogativis et immunitatibus, quibus caeteri veri, antiqui et indubitati
eiusdem Regni Nostri Hungariae, partiumque eidem
annexarum Nobiles, hactenus quomodolibet de iure vel antiqua consuetudine usi sunt, et gavisi, utunturque et gaudent, uti
frui, et gaudere possint et valeant, haeredesque et posteritates
ipsorum utriusque sexus universi iam nati, ac imposterum Dei
beneficio nascitur valeant atque possint. In cuius quidem nostrae erga eos exhibitae gratiae et clementiae, ac liberalitatis testimonium quoque et indubitae Nobilitatis signum haec Arma
seu Nobilitatis Insigna. SCUTUM nimirum militare erectum
fuscini cinerei coloris, in quo fortalitii affabre elaborata,
numerosis gradibus, aditum admittente, ac in ipso ostio Portae, Vir decenter Hungarico habitu amictus, intuenti obversus
conspicuus stare, manuum dextra quidem baculum terrae nixum tenere, sinistra vero quaternas Claves ostentare, hoc est
unius vigilantis Castellani Munus, Officiumque repraesentare,
atque in dextram SCUTI oram conversus esse visitur. SCUTO
incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam
Regio Diademate alium Virum decentem insignemque alioquin inferiori per omnia similem eminen, proferen ornatam.
Asummitate vero sive cono galeae, lacciniis sive lemniscis,
hinc flavis, et coeruleis, illinc autem candidis, et rubris in Scuti extremitates sese passim diffundentibus, Scutumque in se
decenter ipsum exornan, uti haec omnia in principio praesen
literarum nostrarum, Pictoris edocta manu et artificio, propriis et geminis suis coloribus clarius depicta et ob oculos intuentium posita esse conspiciuntur. Eidem itaque Ioanni Szenczy
aliter Peös ac per eum supranominatim specificatis personis
ipsarumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis, gratiose danda duximus et concedenda. Decernentes,
et ex certa nostra scientia animoque deliberato concedentes,
ut ipsi a modo imposterum futuris et perpetuis semper temporibus eadem seu Nobilitatis Insignia, more aliorum verorum
atque indubitatorum Regni Nostri Ungariae, partiumque
eidem annexarum Nobilium, sub iisdem iuribus praerogativis,
indultis, libertatibus et immunitatibus, quibus iisdem vel antiqua consuetudine aut natura usi sunt et gavisi, utunturque et
gaudent, ubique in certaminibus et pugnis, aliisque omnibus et
singulis exercitiis militaribus et nobilitaribus, necnon sigillis,
velis, cortinis, aulaeis, annulis, vexillis, clypeis, tentoriis
domibus et sepulchris generaliter vero in quarumlibet rerum
et expeditionum generibus sub merae verae, syncerae, et indubitate Nobilitatis, quo eos ab omnibus cuiuscunque status,
gradus, dignitatis, honoris, et praeeminentiae homines existant, insignitos et ornatos, dici nominari haberi [...] et reputari
volumus et mandamus ferre, ac gestare illisque in aevum, uti,
frui, et gaudere possint et valeant, haeredesque et posteritates
illorum utriusque sexus univer valeant atque possint iam nostri uti praemissum est natae ac imposterum Dei beneficio nasciturae. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam, praesentes literas nostras privilegiales secreto sigillo nostro, quo ut
Rex Hungariae utimur impendenti communitas. Eidem itaque
Ioannis Szenczy aliter Peös, ac per eum uti praemissum est
Consorti, Iudithae Eteni, necnon Luca Tarchi fratri uterino,
suis, ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus
universis gratiose dandas duximus et concedendas. Datum per
manus fidelis nostri nobis syncere dilecti Reverendissimi in
Christo Patris domini Georgii Szelepcheny Colocensis et
Bachiensis Ecclesiarum Canonice unitarum electi Archiepiscopi. Episcopatus Niariensis Administrator locorumque et
Comitatuum eorundem supremi et perpetui Comitis, Consiliarii nostri, ac per dictum Regnum nostrum Hungariae Aulae

nostrae Cancellarii, in civitate nostra Vienna Austriae die
vigesima quarta Men. Octobris. Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo Quinquagesimo Octano. Regnorum nostrorum
Hungariae, et reliquorum tertio. Bohemiae vero Anno primo.
Reverendissimis ac Venerabilibus in Christo Patribus ac
dominis Georgio Lippay de Zombor Metropolitanae
Strigomensis, et altero Georgio Szelepcheny iam fatarum
Colocensis, et Bachiensis Ecclesiarum, Archiepiscopis, Benedicto Kisdy Agriensis, memorato Georgio Szelepcheny
Administratore [....] , Petro Petretich Zagrabiensis, Ionne Palffalvay et: Transylvanien, Georgio Szecheny, et: Vesprimiensis
Francicso Szentgeorgii et: Varediensis, Paulo Hoffman. Qum
que ecclesien, Episcopatu Lavrien vacante, Sigismundo Zongor et: Vaczien, fratre Petro Lurienich et: Sirmiensis, altero
fratre Mariano Maravich, electo Rosonensis Thoma Palffy, et:
Chanadien, et Petro Mariany, Segniensis et Modrusiensis
Ecclesiarum Eppis’ Ecclias’ Dei foeliciter gubernan. Item
Spectabilibus ac Magnificis [....] Franciso Vesseleny de
Hadad, dicti Regni nostri Ungariae, Palatino, Cote Francisco
de Nadasd, Iudice Curiae nostrae Regiae, Comite Nicolao perpetuo a Zrinio Regnorum nostrorum Dalmatiae, Crotiae et
Sclavoniae Bano, Cote Stephano de Chyak Tauernicorum,
Cote Nicolao a Zrinio Agazonum Cote Georgio Erdődy
Cubiculae, Cote Nicolao Palffy Ianitorum, Cote Adamo de
Bouyan Dapiferorum, Adamo Forgach Princernarum, Georgio de Frangepanibus, Curiae nostrorum Regalium in Ungaria.
[Magistris], dicto Nicolao Palffy Comite Posoniense,
caeterque quamplurimis Regni nostri Ungariae. Cottus, tenen,
et Honores.
Leopoldus
Georgius Szelepcheny
Archiepiscopus Colocensis
Anno Domini Millessimo Sexcentesimo Quinquagesimo
Nono, die vigesima tertia mensis Ianuarii. Sabaria in Generali
Congregationi Cottus [...] sunt praesentia armorum insignia
Nobilitatia et [...] rublicata [...] Franciscum Horvath et Hanko Bük Notarium Cottus [...], [...] sunt supra scripsa persona
in numerum et coetum verorum et indubitatorum Cottus
Nobilium nomina [con...]
III. 2. Az oklevél elemzése
Az oklevelet 1793-ban, Szabadkán Vermes Lajos akkori
szenátor úr találta meg egy vendégfogadó elkobzása során.
Erre azért került sor, mert a vendégfogadó tulajdonosa, Karl
Taghlon adósságba került. Érdekes felemlíteni, hogy Iványi
István, Szabadka, Szabad Királyi Város története című
művének I. kötetében (amely 1886-ban jelent meg), az előszavában azt írja, hogy levéltári kutatásai során akkoriban a legkorábbi oklevél még 1700-ból való volt. Ellenben 1743-tól 1778ig terjedő időszakból több tucatot őriztek meg.
A családról magáról, de Szenczy János, címernyerőről sem
rendelkezünk bővebb adatokkal, mint amennyi a címeres
nemeslevélben szó van. Csupán annyit tudhatunk, hogy
Szenczy János (másképpen Peös) valamiféle várnoki pozíciót
tölthetett be, minthogy az oklevél egy helyen castellanus „várlakó” („vigilantis Castellani Munus”) jelzővel illeti. Mivel a
címeren jobb kezében egy botot tart, s baljában 4 kulcsot, arra
enged következtetni a címer színes ábrája, hogy akár várparancsnoki vagy várnagyi tisztséget is betölthetett. Ezt azonban lehetetlen teljes mértékben biztosnak állítani, az adatok,
illetve az oklevélben leírtak általánossága miatt. Hogy pontosan mik voltak azok az érdemek, amelyek fejében Szenczy
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János nemességet és címert nyert, ezt az oklevél nem mondja
meg, csak általánosságban szól róluk. Arról viszont értesít bennünket, hogy 1658. október 24-én kelt az oklevél Bécsben. Az
oklevél hitelesítésére pedig 1659. január 23-án került sor Szombathelyen, a címerek és a nemesség kiadásáért felelős hivatalban, Horváth Ferenc és Hanko Bük jegyzők által. Továbbá még
mielőtt a keltezés helyét és idejét, valamint a jegyzők nevét
feltüntették volna, két aláírást is láthatunk, még pedig I. Lipót
(Leopoldusz) császár (1658-1705), aki engedélyezte az
oklevél létrejöttét, és Szelepcsény György kalocsai érsek
aláírását.
III. 2. a) Külső ismertetőjelek
Az oklevél igen jól konzervált állapotban maradt fenn. A
címerkép is nagyon jó állapotban van. Az oklevél szövegképe,
amelyre a következőkben rátérünk, a szöveg elrendezésének
formáját és módját jeleníti meg. Az írnok azonos betűtípust
használt, de néha eltért ettől, megnyújtva a betűk szárát, és
megnövelve a betűk méretét. A nyújtott betű (littera elongatae),
illetve a hosszabított vagy nagyobbított írás (scriptura longior)
alkalmazása többnyire a szöveg első néhány sorát érinti, vagyis
csak egy részét, az elején álló invokációt. A szövegképet a
díszítő elemek teszik változatossá: az oklevél első betűjét,
valamint az uralkodó nevének valamennyi betűjét nagyobb
méretűre rajzolta (5. ábra). A továbbiakban a szöveg második
(írott) lapján, - amely még az invokációhoz tartozik - az írnok
gót-betűtípust használt, amelyet fekete tintával írt meg, mint
ahogy az oklevél egész szövegét (6. ábra). Aranyszínű tintával
az invokáció első lapját írta és az oklevélben szereplő Szenczy
János, Eteni Judith és Tarchi Lukács nevét tüntette fel, mindazokon a helyeken, ahol csak előfordult a nevük (7. ábra). Az
írnok - mint általában minden oklevélkiállító - arra törekedett,
hogy az oklevél utolsó sora is teljes legyen. Ha ez másként nem
ment, akkor az utolsó sorban nagyobb szó- vagy betűközt alkalmazott, vagy megszélesítette a betűket vagy nagy nyomtatott
betűket használt, illetve rövidítéssel is élt (pl.: nra = nostra).
III. 2. b) Belső ismertetőjelek
A következőkben megismerkedünk a címeres nemeslevél
belső szerkezetével, azaz a szöveg felépítésével, nyelvével és
stílusával: először is az oklevél három fő részből tevődik össze,
a bevezetésből (protocollum), tárgyalásból (contextus) és befejezésből (eschatocollum). A levélben a protocollum legfontosabb eleme az intitulatio, vagyis az oklevéladó (= akinek
a nevében az oklevelet kiállították = I. Lipót) nevének és
címének (tisztségeinek, hatalma nagyságának és kiterjedésének) közlése. Tehát az uralkodó címében az uralma alatt
álló országok több soron keresztül kígyóznak. Mivel köztudott,
hogy a nem ünnepélyes oklevelekben ezt a fajta felsorolást
kihagyták, értelemszerűen ünnepélyes oklevélről beszélünk.
Ez már látható az első lap aranyszínű tintahasználatából is hisz ez is az ünnepélyességre utal.
Az intitulatio szerves tartozékaként gyakran előfordul, mint jelen oklevelünkben is - a Szent Pál apostoltól (1Kor 15,
10) eredeztethető jámborsági formula (formula devotionis),
amely tömören („Leopoldus Dei gratia electus...”) az oklevéladó
titulusának és főként hatalmának nem közönséges eredetét
érzékelteti (5. ábra). Ezután van feltüntetve a címzett neve a
címzés (inscriptio) szakaszában.
Az oklevél középső részében, a contextusban az oklevélben
szereplő jogi cselekmény és jogi tény általános, elvi megalapozása foglaltatik írásba. Az efféle (nemességet adomá30
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6. ábra

nyozó, privilégiális) oklevelek valódi célja az volt, hogy az
uralkodó az alattvalók kiváltságolása révén növelje a népesség
számát és egyben saját dicsőségét is. Ezekben az oklevelekben
a contextuson belül, az elbeszélés (narratio) során hosszabbrövidebb terjedelemben összefoglalta az írnok azokat a tetteket, szolgálatokat, erényeket (hűség, bátorság, tisztesség),
amelyek a királyi jutalmazást kiváltották. Ez a hadi eseményekben való önfeláldozó részvétellel valósul meg az oklevélben,
amely alapján a nemességre, és így a címerre is rászolgált a
kiváltságos személy, mint királyi adományra.
Ezután ahhoz a részhez jutunk el, ami miatt az oklevelet
megfogalmazták. Ez nem más, mint a rendelkezés szakasza
(dispositio), amelyben az oklevél legfontosabb eleme, a jogi cselekmény rögzítése szerepel, azaz a nemesítés.
Az oklevél végén megtaláljuk a záradékot (clausula). A hitelesítés eszközeként az oklevéladó (I. Lipót császár) és az írnok
(Szelepcheny György, kalocsai érsek) monogramja látható. Ez
az oklevél befejező részében, mint a kötelező aláírások (subscriptiones) helyén foglal helyet (8. ábra). Tehát az oklevéladó
személy, a tanuk és a kancelláriai tisztségviselők saját kezű
aláírásukkal fejezték ki egyetértésüket az oklevélben foglaltakkal. Ugyanakkor az oklevél kiállítását ellenőrző személyek
és egyben tanuk (akik a levél utolsó két lapján szerepelnek a
záradékban) is szerpelnek, akik tulajdonképpen a támogatói
és jóváhagyói szerepet töltik be a szövegben és végül, az utolsó lapon a keltezés ideje (1659) és helye (Szombathely),
valamint a jegyzők neve szerepel (Horváth Ferenc és Hanko
Bük jegyzők), akik az oklevél kiadásáért felelős hivatalban hitelesítették az oklevelet. Ez a rész, tehát a hitelesítés eszközéről,
a megerősítés módjáról tájékoztat (8. ábra). A fentebb említett
keltezés (datatio) minden oklevél egyik legfontosabb eleme: az
oklevél keltezése többnyire az oklevél kiállításának az időpontját (datum) adja meg. Említésre méltó, hogy az évszám mellett
általában, - mint jelen oklevelünkben is - megjelenik (Ma-
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gyarországon 1207-től állandósult) uralkodási év (annus regni; pl.: „in anno Regnorum nostrorum Hungariae...”).
Az „aliter Peös” megnevezés a cognomen (mellékelnevezés
vagy ragadványnév) elméletével is indokolható: amely egy
családon belül az ágak szerinti megkülönböztetést, hasonnevű
családok esetében a különböző származást jelöli. A váltakozó
használat tette indokolttá az alias, dictus vagy aliter (a kettős
vagy ingadozó névhasználat esetén a vagylagosság kifejezése;
kettős jelölés) jelölését. De ugyanakkor az aliter kötéssel a
korábbi név is említésre kerülhet.
Eteni Judith és Tarchi Lukács az oklevélben Szenczy János
rokonaiként vannak feltüntetve: mindketten - a levél szerint szabad, polgári tisztségben voltak, még mielőtt Szenczy János
által besorolást nyertek a nemesek közé. Eteni Judithról mint
consors, tis - ról (örökös; rokon vagy épp jelenthet nővért is),
míg Tarchi Lukácsról, mint testvéréről ír az oklevél. Továbbá
a heraldika és a nemesség kiosztásának szabályai révén meg
lett fogalmazva az is, hogy az ő utódaik szintén jogosultak birtokolni a nemesség jelét.
Az oklevélben megfogalmazott címerleírás, magyarra
fordítva a következőképpen hangzik:
„...a kétségkívüli nemesség jelét, ezt a pajzsot vagy nemesi
címert adjuk. Ez pedig nem más, mint egy felállított katonai pajzs
sötét színben, amelyen kifinomult és művészien kidolgozva sok
lépcsővel hozzáadva egy bejárat található. Magában a kapu ajtajában egy férfi áll, ahogyan illik, felöltözve magyar ruhában 6 a
néző felé fordulva. A jobb kezében botot tartva a földre
támaszkodik, a bal kezében pedig négy kulcsot tart. Ez az egyetlen
feladata és a hivatalát képviseli ezzel, s a pajzsnak jobb széle felé
tekint. A pajzsra felülről ráhelyezkedik egy katonai sisak ráccsal,
kinyitottan, megkoronázva diadémával és egy másik derék férfi,
aki alulról egy mindenben hasonló, kiváló díszes címert nyújt felé.
A csúcsán, a sisak tetején szallagokkal és fonatokkal, az egyik

9. ábra - Szenczy János (másképpen Peös) színes címerképe

oldalán sárgával és bordóval, a másik oldalán fehérrel és pirossal
színezve, szétterjedve és szétállóan mutatkozik a pajzs széléig. A
pajzs önmagában szépen díszített, úgy mint minden egyedi dolog
a mi levelünk első részében, tanult festői kézzel és művészettel. Az
ő másolata tiszta színekkel lett megfestve, hogy láthassák felhelyezve azok, akik nézik.” (9. ábra).

SAŽETAK
Najstariji dokument Istorijskog Arhiva Subotica (Grb i pismo porodice Senci /Szenczy/)
Prvi put sam u julu 2009. godine došao u kontakt sa dokumentima porodice Senci, pošto me je potražio gospodin Ištvan Senci (Szency István).
On je već godinama istraživao istoriju svojih predaka.
Pronašao je jedan dokument u vezi svoje porodice u Istorijskom arhivu u Subotici i bila mi je čast da sam mogao prevesti ovaj latinski dokument. U dokumentu piše o Janošu

Senciju (Szenczy János odnosno Peös), za koga se pretpostavlja da je bio kapetan tvrñave, u dokumentu „Castellanus” (stanar tvrñave). Na obojenom grbu se u njegovoj levoj ruci vide četiri ključa. Usled istraživanja o toj porodici,
našao sam tri pisma u Mañarskom državnom arhivu u Budimpešti, koje je Janoš Senci pisao grofu Baćanjiju
(Batthyány).

ZUSAMMENFASSUNG
Der älteste Adelsbrief des Historischen Archivs Subotica (Das Adelswappen der Familie Szenczy)
Erstes Mal gewann ich Kontakt mit den Adelsbriefen im
Jahre 2009, als mich Herr István Szency besucht hatte. Er
forschte nämlich schon jahrelang nach der Genealogie seiner Familie. Er fand einen Adelsbrief im Geschichtsarchiv Subotica und es war für mich eine Ehre, diesen lateinischen
Adelsbrief übersetzen zu dürfen. Es spricht über János
Szenczy (anders Peös), der vermutlich ein Burghauptmann

oder ein Burgherr war, weil ihn der Adelsbrief als „Castellanus” (Bewohner der Burg) erwähnt. Auf dem farbenreichen Wappen kann man die 4 Schlüssel in seiner Linken
sehen. Während der Forschung fand ich drei Briefe im
Ungarischen Nationalarchiv Budapest, welche János
Szenczy an Ádám Graf Batthyány von Németújvár, dem
ungarischem Adligen und General geschrieben hat.

6 „...ahogyan illik, felöltözve magyar ruhában”: a címerképen feltüntetett vörös ruha, kék kardigánnal az akkori Szlavón területekre jellemző
magyar viselet volt.
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Branko Ćupurdija

Razgovori sa Anom Bešlić
(Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje)

Prvi put sam za porodicu Bešlić čuo u Bajmoku, kao gimnazijalac ili student, od mog starijeg brata ðure. Kazao mi je,
pored ostalog, da iz te porodice potiče i veleposednik Lazar
Bešlić i da se njegova kći Ana bavi vajanjem. Tada nisam ni
slutio da ću deset ili petnaest godina kasnije imati priliku da
upoznam pojedine njene članove. Sticajem različitih okolnosti to se dogodilo 1983. godine. Pošto je Lazar Bešlić umro u
dubokoj starosti1982. godine, njegova najmlaña kći Mara i zet
Dojčilo Mitrović, koji su inače živeli u Beogradu, i kojima je
kuća pripala nakon Lazine smrti, ponudili su kuću na prodaju. Tako je u toku leta iste godine kuća prodata. Kupio ju je
jedan od suseda, iz iste ulice, Braće Radić, za potrebe svoga
sina, Ečike Piukovića. Ali, pomenuta godina je još po mnogo
čemu značajna za život pojedinih članova kuće Bešlić iz
Bajmoka. Te godine je Lazina kći, poznata jugoslovenska
vajarka Ana Bešlić, otvorila izložbu svojih skulptura u Gradskom muzeju u Subotici, kome je tom prilikom darivala 20
radova, sa ciljem da posluže za stvaranje legata. Iste godine je
i Osnovna škola u Bajmoku „Vuk Karadžić“ slavila 200 godina postojanja i rada. Tim povodom upriličena je izložba radova Ane Bešlić koja je i sama, kao dete, bila učenica ove škole.
Izložba je, meñutim, otvorena 26. maja 1984. godine, u biblioteci škole. Posle toga je, u jednoj od velikih učionica škole,
organizovan razgovor sa Anom Bešlić. U razgovoru sa njom u
ime škole učestvovao je nastavnik Peter Sakač, uz njega Ana
Baranji, istoričar umetnosti iz Subotice i Radomir Babin, profesor srpskog jezika i književnosti iz Subotice. Prisustvovao
sam otvaranju izložbe i razgovoru koji je voñen sa Anom
Bešlić. Upoznao sam je u toku razgledanja izložbe. Od tada,
naša druženja su bila česta. Vezivalo nas je isto mesto roñenja
– Bajmok, ista osnovna škola koju smo pohañali – u Bajmoku,
isti grad u kome smo živeli – Beograd, i mnoga slična interesovanja.
Imao sam priliku i zadovoljstvo da se sa gospoñom Anom
Bešlić, koja je po svojoj prirodi bila druželjubiva, odmerena i
gospodstvena, družim gotovo četvrt veka, u Beogradu, u njenoj
vili i ateljeu na Topčiderskom brdu, u ulici Vasilija Gaćeše 10,
u kojoj je provela oko 40 godina, jedno vreme sa suprugom
Jovanom Mesarevićem, sve do njegove smrti, i u njenom stanu
u Makedonskoj ulici 32, u kome je živela oko 10 godina, do
svoje smrti, koja ju je zatekla u devedesetim godinama (96),
kao i oca Lazu (96) i dedu Tadiju (92). U druženju i razgovoru nametnulo se više tema. Jedna od njih bila je umetnost,
posebno skulptura. Zanimalo me je kako stvara. Ona je rado
govorila o svojim skulpturama, o vajanju u glini, gipsu, drvetu,
kosti, kamenu, bronzi, poliesteru, fiberglasu, o idejama koje
32

Ana Bešlić na izložbi 26. aprila 1983.

hoće da izrazi, o radu svojih kolega vajara, o poznanstvu sa
velikim svetskim vajarem Henrijem Murom, o apstraktnoj
skulpturi, o slikama u metalu, crtežima, akvarelu i, uopšte, o
osnovnim tendencijama u modernoj umetnosti. Tako sam
imao priliku da iznutra upoznam jednu živu i zanimljivu umetničku radionicu u kojoj su nastajale mnoge značajne skulpture
moderne srpske i jugoslovenske umetnosti. U razgovoru se
uvek zanimala za slikare i vajare iz Bajmoka i Subotice, posebno za Milenka Vuksanovića-Čiču, Savu Halugina i druge. Prilikom jednog razgovora, u prvoj polovini 1999. godine, dok je
zemlja bila u opsadnom stanju i pod bombama tvoraca novog
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svetskog poretka, pomenuo sam joj da se Nikola Ivošević –
Nina Bikić (1947) iz Bajmoka, koji je od detinjstva bio nadaren
za umetnost, ovog puta ozbiljnije latio vajanja u drvetu. Na tu
vest spakovala je svoja velika dleta i turpije za drvo i dala mi
da ih, kao njen poklon, odnesem Nikoli. Kada je, 5. novembra
1999. godine, u Manakovoj kući Etnografskog muzeja u
Beogradu, bila otvorena prva samostalna izložba skulptura
samoukog vajara Nikole Ivoševića, Ana je bila meñu prvim
posetiocima. Kročila je nogom u galerisjki prostor, bacila
pogled na pedesetak skulptura rasporeñenih na belim postamentima i na podu u uglovima galerije i rekla: “Alal vera“! To
je bio njen prvi utisak. Onda je lagano razgledala izložbu. Predstavio sam joj Nikolu Ivoševića. Razgovarali su i razmenjivali
iskustva. Bio je to razgovor dvoje roñenih Bajmočana i razgovor dva vajara u Beogradu.
Druga česta tema razgovora sa Anom bila je porodica Bešlić
u širem smislu. Poznato je da su Lazar i Karolina, roñena Deak,
osim Ane i Mare, koja je zajedno sa njom bila na školovanju u
Zagrebu, Gracu i Beču, imali još dve starije kćeri: Veru udatu
Buzoganj i Matiju udatu Jaramazović. Lazo Bešlić je osim kuće
u Bajmoku imao i majur na Šari pustari (kasnije kod Alekse
Šantića), koga je posle Prvog svetskog rata kupio od barona
Riharda Hamerštajna, i oko 480 katastarskih jutara zemlje u
okolini majura.1 Kuću u Bajmoku renovirao je i proširio 1942.
godine. Verovatno je tom prilikm postavljen i vodovod. Voda
je, iz bunara u podrumu kuće, cevima dopremana u rezervoar
koji se nalazio na tavanu. Ukoliko je vodovod uveden tom prilikom, onda je to bila jedna od retkih kuća u Bajmoku koja je
imala vodovod. U tom slučaju ona je, bar u ovom pogledu, za
oko tri decenije bila ispred većine kuća u naselju. Vodovod je
u sve ulice u Bajmoku uveden 1971. godine. Kaštel na majuru
kod Alekse Šantića je u graditeljskom smislu jedinstven jer u
sebi sjedinjuje osnovu krstastog oblika, iznad koje se nalazi
spratni deo, i osnovu u znaku latiničnog slova L, što celoj
osnovi daje razuñen, nepravilan izgled. Okružen je mnoštvom
ekonomskih objekata i zgrada za stanovanje radnika. Sa ovih
imanja je Lazo Bešlić pomagao srpske koloniste koji su posle
Prvog svetskog rata osnivali naselje Aleksa Šantić i pripremao
im mnoge pakete hrane kad su u toku Drugog svetskog rata
dospeli u logor Šarvar u Mañarskoj. Njegova kći Ana je, za
vreme dok je trajala škola, boravila u kući u Bajmoku, a zimske
i letnje raspuste provodila je na Šari, učeći i igrajući se, ponekad
pomažući porodici u lakšim poslovima. Inače je na Šari radilo više sluškinja, nekoliko desetina stalnih najamnih radnika
(komencijaša) i isto toliko radnika koji su bili angažovani na
kraće vreme. Samo u vreme košnje ili risa radilo je izmeñu 15
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i 20 pari žetelaca ili risara.2 O svim aspektima života svoje
porodice u Bajmoku i na Šari Ana je rado razgovarala. Sa zadovoljstvom je govorila o bogatstvu biljnih i životinjskih vrsta na
Šari, o kućnim i poljskim poslovima, proslavi dužijance,
proslavi praznika rada, 1. maja, o križu koga je postavio jedan
od bivših vlasnika, baron Bela Redl, o lovu koji je organizovao
njen otac i o mnogim drugim temama. U jednom od razgovora rekla mi je da ona danas o svemu tome može samo sa mnom
da razgovara. Pri tom treba imati u vidu bar dve činjenice: da
u neposrednom okruženju, u kome je živela, u Beogradu, nije
bilo drugih ljudi koji su poznavali način života na njihovim
imanjima, da je ona u tom trenutku bila u poodmaklim godinama i da je i inače teže nalazila sagovornike iz svoje generacije jer najveći deo njih više nije bio meñu živima. Imajući u vidu
značaj kuće Bešlić, prvi put sam o njoj govorio na 23. kongresu Saveza etnoloških društava Jugoslavije održanom u Zadru
27. okotobra 1989. godine.3 Nekoliko godina kasnije stao sam
na stanovište „da obe ove kuće zaslužuju iz višestrukih razloga da najpre budu proučene a po potrebi i obeležene i zakonom
zaštićene“.4 Sve su to razlozi zbog kojih bi neka od ulica u
Bajmoku i Subotici mogla da ponese ime Ane Bešlić. Imajući
u vidu značaj kuće Bešlić već duže vreme nastojim da, pored
vlastitog istraživanja ove teme, pronañem istraživača koji bi
obradio njenu istoriju, pri čemu bi možda bilo dobro da taj
bude i poznavalac umetnosti, mada ova dva dela istraživanja,
istorije porodice i istorije umetnosti, mogu da teku i posebno.
Ali, kao što kaže ona narodna, nije kome je namenjeno nego
kome je suñeno, jedan istraživač se sam pojavio. Naime, u
poslednjih nekoliko godina Alojzije Stantić iz Subotice
istraživao je pojedine aspekte života i rada ove porodice, o
čemu je 2005. godine objavio više članaka.5
Kao treća česta tema naših razgovora, pojavilo se bunjevačko pitanje. Ona se uvek zanimala za svoj rod. Ima više momenata na osnovu kojih se može suditi o tome. Prvo, u njenoj
kući, a kasnije i u stanu, uvek je na vidnom mestu stajala
fotografija iz mladosti, na kojoj je ona u bunjevačkoj nošnji,
što svedoči da je odrastala u duhu svoga roda. Drugo, pre oko
petnaestak ili više godina, u jednom razgovoru dotakla se i
porodičnog porekla. Tom prilikom, ukazala je na razgovor koji
je davno vodila sa svojim ocem Lazom, koji je, po njenom kazivanju, govorio da su oni Bunjevci i Sloveni. „Ja tako znam.
Tako je govorio baćo, da smo Bunjevci i Sloveni“. Verovatno
se ovaj razgovor odnosio na vreme posle Drugog svetskog rata
ili na vreme izmeñu dva svetska rata, kada su još bila živa sećanja na stvaranje države Južnih Slovena, odnosno Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca, potonje Kraljevine Jugoslavije.6

1 O kupovini zemlje i majura A. Stantić je napisao poseban članak. Videti: A. Stantić, Majur, Hrvatska riječ, Subotica, 1. srpnja 2005, 36.
Ovo imanje je, na osnovu agrarne reforme koja je provedena posle Drugog svetskog rata, oduzeto od Lazara Bešlića. Njemu je na ime maksimuma ostavljeno 20 ha. odnosno 34 k. j. i 1207 kv. hv. (Àðõèâ Ñðáè¼å, Ôîíä Ã–76, Ìèíèñòàðñòâî àãðàðíå ðåôîðìå è êîëîíèçàöè¼å
Íàðîäíå Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å, Áåîãðàä, 1945–1946, 26 II A, Ïðåäìåò: Óòâðèâàå îá¼åêàòà àãð. ðåôîðìå íà ïîñåäèìà Áåøëè Ëàçàðà
è äðóãà èç Áà¼ìîêà; – æàëáà ïðîòèâ ïðâîñòåïåíå åêñïðîïðè¼àöèîíå îäëóêå). Imanje se sada zove „Sever“ i pripada PIK-u „Aleksa Šantić“.
2 O radnim odnosima na majuru u periodu od 1925–1936. godine pisao je A. Stantić. Videti: A. Stantić, Pogoñena čeljad, Hrvatska riječ,
Subotica, 26. kolovoza 2005, 36; A. Stantić, Bešlićevi komencijaši, Hrvatska riječ, Subotica, 2. rujna 2005, 36; A. Stantić, Bešlićevi risari,
Hrvatska riječ, Subotica, 9. rujna 2005, 36; A. Stantić, Na priliku Laze Bešlića, Hrvatska riječ, Subotica, 30. rujna 2005, 36.
3 B. Ćupurdija, Kuća i majur Lazara Bešlića u Bajmoku i Aleksa Šantiću kao simboli socijalnog i kulturnog identiteta i kulturno–istorijski
spomenici, Program 23. kongresa Saveza etnoloških društava Jugoslavije, Zadar, 26. i 27. 10. 1989. godine.
4 Á. óïóðäè¼à, Ñóáîòèöà è îêîëèíà, Äðóãî èçìååíî è äîïóåíî èçäàå, Ïðîìåòå¼, Íîâè Ñàä, 1993, 216.
5 Osim već pomenutih, u toku 2005. godine pojavilo se još nekoliko članaka odnosno nastavaka A. Stantića, koji su deo feljtona o ovom
imanju. Videti: A. Stantić, Zgrade u Bešlićevom majuru, Hrvatska riječ, Subotica, 8. srpnja 2005, 36; A. Stantić, Bešlićevi, Hrvatska riječ, Subotica, 15. srpnja 2005, 36; A. Stantić, Odranjivanje živine na majuru, Hrvatska riječ, Subotica, 22. srpnja 2005, 36; A. Stantić, Živina sitni
zubi u Bešlićevom majuru, Hrvatska riječ, Subotica, 29. srpnja 2005, 36; A. Stantić, Mašine i vučni sermaj u Bešlićevom majuru, Hrvatska
riječ, Subotica, 5. kolovoza 2005, 36; A. Stantić, Zafala gazda Lazi Bešliću, Hrvatska riječ, Subotica, 7. listopada 2005, 36.
6 U jednom od pomenutih nastavaka A. Stantić smatra da je Lazo „bio istaknut Hrvat, iako se nije bavio politikom“. (A. Stantić, Zafala
gazda Lazi Bešliću, 36).
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Treće, Ana je i sama istraživala svoje poreklo. Poznato je da je
majstorska radionica Tome Rosandića, u kojoj je Ana boravila od 1950. do 1955. godine, preduzimala studijska putovanja
i po Dalmaciji i da je Ana kasnije imala kuću na moru u Igranima. Ne sećam se tačno, da li kao član pomenute radionice, da
li iz kuće u Igranima, tek ona se jednog dana obrela daleko u
zaleñu mora, u brdima Dalmacije. Tu je naišla na jednog čoveka koji je kosio livadu. Zastala je pored njega i upitala ga: “Jelte,
ima li ovde Bunjevaca?“ Na to je i kosac zastao i odgovorio:
“Svi smo mi Bunjevci“. Četvrto, Ana se i na druge načine zanimala za bunjevačko pitanje. Pratila je i proučavala literaturu o
Bunjevcima. Ukazivao sam joj na studije koje se odnose na ovo
pitanje, ponekad fotokopirao i donosio pojedine članke našeg
poznatog etnologa Milenka Filipovića i drugih pisaca.
Tragajući za svojom umetnošću, za svojim likovnim izrazom, Ana Bešlić je krenula sa Šare, gde je kao dete posmatrala
život oko sebe i, kasnije kao devojka, boraveći u Beču, osećala
kao da u njoj zri „neko voće“, pupe cvetovi, pucaju čaure maka,

7
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nadolaze „topli meki hlebovi“, što ju je zvalo da se vrati7 i moglo biti predložak za potonju otvorenu formu njene umetnosti.8
Krenula je sa Šare, gde je u glini izvajala svoju prvu skulpturu,
pa iz Bajmoka, put Zagreba, Graca, Beča i Beograda, u kojima
se školovala, zatim izlagala i postavljala svoje radove širom
Jugoslavije, u Beogradu, Subotici, Bajmoku, Zagrebu, Ljubljani, Tuzli, Dubrovniku, Rijeci, Somboru, Novom Sadu, Kragujevcu, Labinu, Portorožu i drugim mestima, kao i u mnogim
gradovima izvan Jugoslavije, u Parizu, Milanu, Veneciji, Rimu,
Budimpešti, Bukureštu, Sofiji, Solunu, Atini, Aleksandriji,
Den Haagu, Dahauu, Montrealu, Njujorku i drugim gradovima.9 Šaljući svoje radove na izložbe u mnoge gradove i države
širom sveta i često putujući sa njima, ona je i sama postala
grañanin sveta. Iza nje su ostala njena dela koja danas, dve
godine od njenog odlaska,10 svedoče o njoj i o društvu u kome
su nastala, i na osnovu kojih će oni koji razumeju njen likovni
rukopis uvek moći sa njom da razgovaraju.11 Sve su to razlozi
zbog kojih će se o Ani Bešlić još govoriti i pisati.

K. Ambrozić, Ana Bešlić, Gradski muzej, Subotica, 1983, 14–15.

8 U toj formi je S. Vuković 1970. godine video „nabubreo plod“, B. Duranci 1973. godine „velike vojvoñanske hlebove“, a J. Škunca 1977.

godine „telo žene“. K. Ambrozić smatra da su ovakve asocijacije moguće „ali one ne dokazuju ni uticaje ni uzore koji bi bili u osnovi dela“.
(K. Ambrozić, n. d., 52 i tamo navedeni izvori). Ne bih se bez ostatka mogao složiti sa ovim stavom, iako je reč o apstraktnoj skulpturi, čiji su
izvori najudaljeniji od realnog predmetnog sveta koji okružuje umetnika.
9 O svojim radovima Ana Bešlić imala je dobru dokumentaciju, fotografije, kataloge i drugo. Detaljan popis radova i izložbi do 1982. godine
učinila je K. Ambrozić (n. d., 65–78).
10 Ana Bešlić je roñena u Bajmoku 16. marta 1912. godine a umrla u Beogradu 26. januara 2008. godine. Kremirana je 30. januara 2008.
godine na Novom groblju u Beogradu
11 Istraživanjem njenog života i umetničkog rada, osim K. Ambrozić, bave se i drugi autori. Videti: M. Šuvaković – J. Denegri, Ana Bešlić
(1912–2008), Topy, Direkcija za IBID, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2008.
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Dévavári Zoltán,

A történetírás Szabadkán

I. A Monarchia évtizedei
A történetírás kezdetei
Szabadka első nyomdáját 1844-ben Bittermann Károly
alapította. Az ezt megelőző időkben a városról, illetve a városban élők tollából származó konkrét történelmi összefoglalók
Szabadkáról és valamilyen formában annak múltjával kapcsolatba hozható értekezések, statisztikai adatok távoli városokban – Pesten, Bécsben, Pozsonyban, Budán, Újvidéken
nyomtatódtak. 1801-től pedig — a legtöbb esetben — a szomszédos Szegeden Grünn Orbán nyomdájához fordultak a
szabadkai írástudók.
Az első nyomtatott dokumentum az 1779-es – Andrija
Vlašić Oratorio quam occasione sibi clementer concreditae installationis neo erectae Lib. Et Reg. Civitatis Maria Theresiapolis
címet viselő 14 oldalas latin nyelven íródott beszéd, melyet
Szabadka szabad királyi várossá nyilvánítása alkalmából adtak
ki Pozsonyban.1
A szabadkai Városi Könyvtárban található első szabadkai
kiadványként ðuro Rapić gradiskai ferences Od svega po malo2
című munkáját tartják számon. A szentek és vértanúk életéről
szóló, 636 oldalon fametszetes rajzokkal ilusztrált példabeszéd-gyűjteményt magához a városhoz csak és kizárólag az
köti, hogy a kiadását a szabadkai városi tanács tette lehetővé
1784-ben.
A legrégebbi ismert Szabadkai Gimnáziumi Évkönyv 1810ből való. A Városi Könyvtárban igen rossz állapotban megmaradt nyomtatvány négy nagyformátumú oldalból áll, s Szegeden Grünn Orbán nyomdájában készült.
Dr. Zomborcsevics Vince Medendi methodus derivans
székfoglaló értekezését 1832-ben Pesten adták ki, míg az
ugyancsak Zomborcsevics által szerkesztett — a Szabadkai
Nemzeti Casinónak a Szabályzatát és Névjegyzékét 1841-ben
Szegeden nyomtatták.
Az 1846-ban megjelentetett Szabadkai Naptár tartalmazza
az első városmonográfiát. Bár a tanulmány szerzőjének neve
nincs feltüntetve, minden valószínűség szerint annak írója
Szép Ferencz papköltő. A reformkorban íródott tanulmány
elsősorban a gazdaságra helyezi a hangsúlyt: a homokterületek

1
2

befásításának szükségéről, a takarmánynövény- és gyümölcstermesztésről, illetve az istálózás fontosságáról olvashatunk –
a korban divatosnak számító nézeteket. Ezen túlmenőleg a
szerző a vasút megépítésével járó előnyöket is hirdeti. A várost
érintő történelmi rész rövid, többnyire általánosságokat és a
középkorra vonatkozóan (a szabadkai vár építését a törököknek tulajdonítja, míg a tudomány mai állása szerint azt a Hunyadiak parancsára építették 1470-ben) hibás adatokat tartalmaz. A rövid történelmi részt követően statisztikai adatokkal
találkozunk, melyek szerint a cikk írásakor a városnak 38–40
ezer lakosa volt, illetve szerzője a nyelvi, nemzetiségi és vallási
összetételét elemezve arra a megállapításra jut, hogy a város
lakosságának mintegy fele magyar, másik fele pedig dalmát,
illetve „bunyevácz”.
Szép Ferencz felsorolja a város jelentősebb épületeit, és tanintézeteit is, ennél tovább nem is megy.
Az 1869-es Bunjevački kalendar (Bunyevác naptár) Gyengeségeink és szükségleteink címmel közöl programjellegű
cikket, illetve közli a Szabadkával kapcsolatos legfontosabb
adatokat, a városi hivatalnokok és tisztségviselők jegyzékét. A
szerző ebben az esetben is ismeretlen.
Dudás Ödön elfeledett monográfiája
Az első kezdetleges próbálkozás után a város első monográfiáját Dudás Ödön 1879-ben írta meg Szabadka város története
címmel. Dudás művének megírásához az apropót az szolgáltatta, hogy a városi közgyűlés 1877. április 26-án elfogadta
Machovszky László tanácsos azon javaslatát, hogy ünnepélyesen emlékezzenek meg a Szabadka szabad királyi várossá nyilvánításának századik évfordulójáról. E célból nyilvános
pályázatot hirdettek, melyre mindössze egy mű – Dudásé –
érkezett be. A birálóbizottság azt áttanulmányozása után a
következő indoklással találta kiadásra alkalmatlannak: „az
említett pályamű, miután ugyan az alaki tekintetben az irodalom mai színvonalán alul áll, tartalmilag pedig olyan
hiányokat mutat fel, melyek azt a helyírás lényegéhez tartozó
legszükségesebb adatok mellőzése folytán viszonylagos
értékétől is teljesen megfosztják, minden díjazás nélkül egyszerűen mellőzendő lenne3.”

In: Subotička Bibliografija 1764-1869 – Szabadka bibliográfiája 1764-1869, I. Füzet, 6. oldal, Szabadka, 1988.
Mindenből egy kicsit.

3 Magyar László levéltáros a Dudás könyv kiadásának előszavában (5-10-ik oldal) írja meg annak előtörténetét. Dudás Ödön:
Szabadka város története, Szabadka, 1991.
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Az újabb sikertelen pályázathirdetés után Dudás kézirata
1884-ben átkerül a Városi Levéltárba. Azt Magyar László fogja felfedezni, s 1991-ben az Életjel könyvkiadó révén közzétenni.
Dudás Ödön kézirata – hibái ellenére – kétségtelenül az első
kísérlet arra, hogy a város történelmét a kor tudományossága
által elvárt módszerek mentén mutassa be. Monográfiája számos, a mai napig hasznosítható adatot is tartalmaz. Több
helyen meglepő hozzáértésről tesz tanúbizonyságot, olyan
jelentős forrásokat is idéz, melyeket a későbbi kutatók figyelmen kívül hagytak. Ilyen a XVII. és a XVIII. század bemutatása,
illetve Jovan Nenad szerepével kapcsolatos véleménye – mely
minden elfogultsága ellenére — más történelmi munkákban
nem előforduló elemeket is tartalmaz. A források bőséges
idézésével – bár nem tudott elrugaszkodni a homályos és egyoldalú kép kialakításától — jól érzékelteti a Török Bálint ellen
harcoló szabadcsapatvezér életének főbb momentumait,
illetve mozgatórugóit.
A függelékként közölt A város lakosai, azok jellemzése és a
népszokások című fejezet a tudományosságot mellőzve elsősorban közvetlen megfigyelőként rajzolja meg egy-egy tárgykör
területét, feljegyez néhány érdekes szokást a lucaszékről, a
karácsonyról, illetve a veszett kutya szőréről is.
Dudás Ödön munkája nem egészében, inkább részleteiben
jelentős. Habár nemigen adódott alkalma a Városi Levéltárban
folytatandó kutatásokra, várostörténetének írásakor nemegyszer olyan kívételes jelentőségű forrsáanyagokra támaszkodott, melyek az elmúlt évszázad során elpusztultak. Ha
műve el is törpül Iványi István átfogó közlési módja, logikus
következtetése, bibliográfiai adatainak sokasága és a feldolgozott iratanyag mellett, helytörténeti értéket mindenképpen rejt
magában.
Iványi István városmonográfiája
Az 1870-es években a magyar történelemtudományban
Fraknói Vilmos, Pauler Gyula, Hajnik Imre közvetítésével
előtérbe került a szintetizálás, illetve a módszeres kutatás.
Az adatgyűjtés, a levéltári munka, az anyag analitikus kritikája ekkor vált rendszeres gyakorlattá. Ebben az időszakban
sorra születnek a történelmi Magyarország különböző városainak (Debrecen, Kecskemét, Kolozsvár, Szeged) történelmét feldolgozó monográfiák.
Ilyen országos előzmények, illetve Dudás Ödön kudarcra
ítélt pályaműve után 1886-ban jelent meg Iványi István:
Szabadka Szabad Királyi Város történetének első kötete, melyet
1892-ben a második kötet követett.
Az első kötet a város földrajzi helyzetének meghatározása
után Szabadka történelmét a mindenkori országos politika
szempontjából vizsgálja meg. Periodizációja ezért az ország
történelmi periodizálásán alapul, figyelmbe véve a helyi sajátosság szükségleteit. A város alapításával és a birtokviszonyokkal kezdi, majd 1542–1686 között a török korszakot dolgozza fel, külön vizsgálva a török intézményrendszert, illetve
a szegedi kerületet. A következő rész – a határőrvidéki korszak
1686-1743 — a mű terjedeleméhez képest aránylag nagy teret
foglal el. Részletesen foglalkozik a szerbekkel, a nemesekkel,
a vármegyével, illetve a kamarával zajló viták tárgyalásával.
Hasonlóan széles figyelmet fordít a szabad királyi státus elnyerése körüli eseményeknek (Szent Mária mezőváros
1743–1779). A politikai történetet taglaló hat fejezetben vizsgálja a város fejlődése, erősödése, terjeszkedésének külső
fejleményein túl mindazon eseményeket, melyek a nagypolitikával kapcsolatosan a várost is érintette. Igyekezett pontos
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krónikásként felsorolni, hogy melyik sereg, melyik hadvezér és
politikus mikor járt a városban, illetve annak közelében. Ennek
érdekes színfoltja a Jovan Nenadról, illetve II. József császár
szabadkai átutazásáról szóló kitérők. Mintegy hetven oldalon
tárgyalja az 1848-49-es eseményeket, majd a szerb Vajdaság
időszakát vizsgálja huszonhárom oldalon.
Iványi második kötete Szabadka belső történelmét tárgyalja. Részletes áttekintést ad a közigazgatás szerkezetéről, annak
történleméről. Kronológiai sorrendben felsorolja a városi tisztségviselők nevét is. Ezen túlmenőleg ismereti az első bunyevác
családoktól a nevüket németre változtató zsidókig, az iskolamesterektől a gimázium igazgatásában részt vett tanárokig a
városbírák lajstromát is. A második fejezetben a város
bevételeit, kiadásait, illetve adózásának történetét taglalja. Itt
tekinti át kronológiai sorrendben a török idők után érkező
kézművesek, iparosok, kereskedők letelepedését, beilleszkedését, térhezjutását — pontos képet igyekezve adni a polgárosodás folyamatáról is. Adatokban gazdag A város lakossága és népesedése, illetve a Vallás és nemzetiség fejezet. Iványi
nem tudott elrugaszkodni tanári mivoltától, így a tanüggyel
foglalkozó fejezete annyira precíz és alapos, hogy azt 1896-ban
külön kötetben is kiadják. A nemzetiségi ellentétek, illetve
annak a helyi politikával összefüggései azonban csak utalások révén találhatóak meg, még akkor is, ha külön fejezetet szentel a Szabadkán élő bunyevácok szokásainak vizsgálására.

ex pannonia

Studije / Kutatások / Forschungen
Iványi monográfiája nemcsak a helyi sajtóban keltett nagy
visszhangot, híre eljutott az országos tudós berkekbe is4. Acsádi Ignác például a Pesti Napló 1893. február 17-i számában így
vélekedik: „Iványi műve nem csak Szabadka szempontjából
érdekes és fontos... a magyar állam egész történetére is tanulságos világot vet. Főleg a múlt századra nézve van benne igen
sok becses anyag.”

II. A két világháború közötti történetírás
1930-ban jelent meg Marko Protić Zlatni dani Subotice (Od
osloboñenja do potpisa mira 13 nov. 1918 – 4 juna 1920)5
memoárja. A 130 oldalas dokumentum bár kizárólag szerb
szemszögből, sokszor soviniszta retorikát használva meséli el
az impériumváltás eseményeit a mai kutató számára jól
használható kordokumentum. Protić műve elsősorban ideológiai célt – az impériumváltás legitimizálását szolgálta, így a
nem szláv lakosságról (magyarok és zsidók) többnyire
elítélően ír. A városban élő magyarón horvátokkal kapcsolatban is hasonló hangnemet alkalmaz. Ettől függetlenül, mivel
az események szemtanújaként igyekszik rekonstruálni a
történteket, így számos fontos – levéltárilag meg nem örökített
adatot, illetve eseménysort ír le. Meglepően reális, az eseményektől nem elrugaszkodó az utolsó magyar városi tanácsi
üllés rekonstruálása, illetve a szerb csapatok bevonulásával
kapcsolatos fejezete, melyek további levéltári kiegészítésekkel
a közeljövőben jól használhatóak lesznek.
Nyolc évvel később, a szerb csapatok Szabadkára történt
bevonulásának huszadik évfordulójára jelent meg Joso Šokčić
Subotica pre i posle osloboñenja6 nagyformátumú műve.
A több mint négyszáz oldalas memoár elsősorban az 1918
és 1933 közötti időszakot dolgozza fel. Az előzményekkel, a
város történelmével mindössze az első fejezet foglalkozik,
amely a dolgozat 1/3-át teszi ki. A város impériumváltás előtti múltjának értelmezése Šokčić értelmezésében sajátos képet
fest, hiszen a középkortól a XX. század első évtizedéig összefoglaló részben kizárólag a szerbséggel és a bunyevácsággal
összefüggő momentumok találhatóak – Jovan Nenad „cárságától”, a Pučka Kasina meglapaításáig, a világháború kitörésével bezárólag. A szerző célja egyértelmű és világos: legitimizációs alapot kíván felmutatni és felvonultatni a városnak
Szerbia által történt annektálásához.
Šokčić monográfiájának értékét a nyelvi retorikát és az
események vizsgálati szemszögének egyoldalúságát leszámítva nem szabad elvetni, mivel az 1918-tól 1933-ig terjedő
időszak kronológiai rendszerezésében, illetve az események –
mégha egyoldalú – leírásával fontos útmutatót ad az akkor történtek újbóli – politika és ideológia mentes — rekonstruálásához.

III. A szocialista Jugoszlávia évtizedei
Három évtized üresjárat
Az újabb impériumváltás egyben társadalmi változásokat is
hozott, mivel Szabadka az új Jugoszláv állam keretén belül a
szocialista társadalmi rend része lett. A háborús veszteségek,

az értelmiség távozásával bekövetkezett űr miatt a történelemkutatás három évtizedre gyakorlatilag leállt. Az időszakban szórványosan megjelenő kisebb-nagyobb – néhány oldalból álló összegzések kizárólag a munkásmozgalom egy-egy epizódjával foglalkozik. Érdemi változásra a hetvenes években
kerül sor, amikor jelentős, a mai napig használható komoly
tanulmányok születtek. Az ebben az időben született kutatások – mint látni fogjuk – azonban egy-egy részterületre terjedtek ki.
Az ötvenes évek egyetlen kivétele: Branko Peruničić
A Szerb Tudományos Akadémia gondozásában jelent meg
1958-ban Branko Peruničić Postanak i razvitak baština na
području Subotice od 1686 godine7.
A hét fejezetből álló tanulmány a földbirtokszerkezettel,
annak fejlődésével foglalkozik. A szerző egyes időrendi síkokban nem tudta megkerülni az általános történelmi események
beemelését sem. Például az 1848/49-es szabadságharccal kapcsolatos megállapításai, illetve az akkori tized eltörlése körüli
bonyodalmakat, megállapításai helytállónak mondhatóak.
Külön értéke a tanulmánynak a két világháború közötti agrárreform taglalása, mely mindenféle ideológiai szövegkörnyezettől mentesen csak a tények, illetve a számbeli statisztikai
adatok közlésére fókuszál.
Nem csak ennél a fejezetnél. A disszertáció érdekessége,
hogy szerzője mindvégig kerüli a korra jellemző és többnyire
elvárt ideológiai szövegkörnyezetet, érezhetően a ténybeli és
szakmai közlésekre fókuszál.
Petkovics Kálmán és Lévay Endre
A háború utáni nemzedék első szabadkai úttörője minden
bizonnyal Petkovics Kálmán volt, aki 1970-ben jelentette meg
a Tizennyolc nyárfa dokumentumriportját. Az Életjel miniatűrök sorozatában megjelent alkotás szinte semmiben sem
tesz eleget a történész által támasztott követelményeknek.
Elsősorban elbeszélő alkotásról van szó, mely a kor szükségleteihez híven ideológiai szintéren, sokszor személyeskedéssel
fűszerezve igyekszik elbeszélni a városban 1920-ban kitört
általános sztrájokot. Az ok-okozati viszony ismertetése meglehetősen felszínes, azt csak is és kizárólag a burzsoázsia elleni
harcként mutatja be. Bár retorikájában és gondolatvezetésében hasonló, adatok szempontjából még is jobban hasznosítható Petkovics másik könyve – az 1973-ban megjelent —
Áprilistól novemberig, mely az 1941-es impériumváltás első
nyolc hónapját dolgozza fel. Eltekintve a korban használatos
terminológiától, az itt is fellelhető személyeskedő hangnemtől,
illetve az ideológiai háttértől az akkor történt események okokozati rekonstrukciójának – ismereteim szerint – a mai napig
az egyetlen írásos lenyomata Petkovics műve.
Egy évvel később jelent meg Lévay Endre Egy nemzedék elindul (a szabadkai fiatalok harcos évei 1931-1940) című memoárja, amely a szabadkai Népkör Magyar Művelődési
egyesület múltjának egy szeletét dolgozza fel. Lévay memoárja jóval árnyaltabb és szakszerűbb Petkovics feldolgozásaitól.
Szerzője a visszatekintésen és saját emlékein túl lábjegyzeteli

4 Iványi életét részletesen Dévavári Dér Zoltán a Három tudós tanár című tanulmánykötetében dolgozza fel. Újvidék, 1975. Iványi monográfiájának fogadtatásával kapcsolatos kritikákat tanulmánykötetének 40-41-ik oldalán közli.
5 Magyarul: Szabadka arany napjai (a felszabadulástól a béke aláírásáig) 1918. november 13 – 1920 június 4.
6 Szabadka a felszabadulás előtt és után
7 A földbirtokok létrejötte és fejlődése 1686-tól Szabadka környékén
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a felhasznált jegyzőkönyveket is. Műve – leszámítva az itt-ott
fellelhető ideológiai megközelítést — kultúrtörténeti szempontból a mai napig jól használható .
Kolozsi Tibor és a szabadkai sajtó
1973-ban jelent meg az Életjel kiadásában Kolozsi Tibor
Szabadkai sajtó 1848-1919 című nagy munkája, melyet 1979ben követett – ezúttal a Fórum kiadásaként — a második kötet,
amely a város sajtótörténetét 1919-től 1945-ig dolgozza fel.
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teljeség igényével tárta fel. Számos országos és külföldi
könyvtár és levéltár anyagállományát feldolzva igyekezett a
lapok, szerkesztségek életét, nyomdák munkáját, szerkesztők,
újságírók személyiségét megrajzolni. Bár a második kötet megjelenésekor politikailag kényes időszakot dolgozott fel, mindvégig a kutatói alaposság, a tárgyi pontosság jellemzi. Az itt-ott
a korban megkövetelt politikai retorika és állásfoglalás ellenére
a szöveg többnyire mentes a korszakra jellemző személyes
hangvételtől és egy-egy terület, (sokszor mellékes) esemény túlhangsúlyozásától. Egyedüli hiányosságként talán a második
világháború évei alatt megjelent Délvidéki Magyarság napilappal kapcsolatos igen rövidre és általánosra sikeredett részt
tekinthetjük8.
Kolozsi mindkét könyvének egyik fontos értéke a feldolgozott anyag mennyiségén túl azok fontosságukhoz és a korban
betöltött szerepükhöz mért arányossága is. Jelen összegzés írója a Kolozsi által közölt jegyzeteket, hivatkozásokat saját
kutatásainál rendszeresen használja.
Iványi után ismét a közoktatásról
1974-ben jelenik meg Pálinkás József Szabadka népoktatása 1687-1918 című monográfiája. Pálinkás tanulmánya
Iványitól eltérő szepontok alapján veszi nagyító alá nagyjából
ugyanazt a térbeli síkot, amit elődje is feldolgozott. Kutatásának fókuszpontjában a többnemzetiségű város oktatásának
alakulása állt. A tanulmánykötet az eddig megszokottaktól
ellentétben nem fejezetekre, hanem alcímekre osztódik. A
szerző az egyes tematikákban külön vizsgálja a szerbség, a magyarság, illetve a zsidóság oktatási rendszerét, ezen túlmenőleg olyan történelmi tényeket is figyelembe vesz, mint a polgári
átalakulás, vagy a Bach-korszak. Az itt-ott előforduló, a korszakban használatos retorikai kifejezéseket leszámítva Pálinkás munkája is azok közé sorolható, melyeket a mai kutatók is
haszonnal forgathatnak. Levéltári kutatásaival kapcsolatban
különös értéket képez, hogy a szabadkain túl a kalocsai Érseki Levéltárban fellelt dokumentumokat is közli, illetve
hivatkozási, fellelhetési helyüket is leírja.

Kolozsi bár a helytörténet egy szegmentumát – a sajtótörténetet – dolgozza fel, dolgozatai Iványi után az első olyan
jelentős disszertációk, melyek megírásukkor figyelmmel
voltak a kutatói munka alaptéziseire. Első kötetében mintegy
százötven kéziratos, nyomtatott napilapról, folyóiratról, társadalmi-politikai kiadványról, irodalmi ls egyházi újságról ad
pontos áttekintést. Bár Kolozsi is az időrendi sorrendet vette
alapul, igyekszik szétválasztani a sajtótermékek különböző
tematikáját. Külön fejezetben foglalkozik az első kezdeti
lépésekkel, majd részletesen elemzi az időleges periódusokban
megjelenő kiadványokat. Részletesen foglalkozik a napilapokkal, illetve a különböző területekre szakosodott (közgazdaság, kultúra) periodikus kiadványokkal. A szerző igyekezett
minden kiadvány életrajzi adatait is rekonstruálni, így az azt
olvasó a lapok jellegén túl megismerkedhet azok szerkesztőivel, munkatársaival, illetve mindazon témakörökkel, melyek
a korban a város társadalmát foglalkoztatták. Ezen túlmenőleg a szerző több mint száz fényképfelvétlet is közöl az egykori lapokból.
Kolozsi második kötetében azt a korszakot dolgozza fel,
mikor ő is újságíróként tevékenykedett a városban. Szabadka
lapkiadása szempontjából igen gazdag két évtizedét szintén a
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Györe Kornél: Szabadka településképe
A hetvenes évek közepén, 1976-ban jelent meg az újvidéki
egyetemi tanár munkája, mely szintén a város történelmi
fejlődésének egy részegységét dolgozza fel tudományos módszerekkel. A négy alfejezetre bontott könyv szakmai szempontból vizsgálja Szabadka térbeli szerkezetét és alaktani sajátosságait, miközben a szerző a saját véleményének szintézisével
foglalja össze következtetéseit is. Külön foglalkozik benne a
településformáló tényezőkkel, a település keletkezésének
körülményeivel, a területi növekedés alapvető mozzanataival,
a város funkcionális területegységeivel és a belső forgalom fő
irányaival. Nem maradt el a pannon várostípus jellegzetes
háztípusainak jellemzése, a beépítési módok megismertetése
sem.
Dévavári Dér Zoltán két könyve
1979-ben jelent meg az Életjel Könyvkiadó gondozásában
Új partok felé címmel a mára ha nem is elfeledett, de méltánytalanul elhanyagolt, tragikus sorsú, zsidó származású Dettre
Jánosnak az írásait tartalmazó kötet. Az oktobrista emigráns

Bár Kolozsi a fenti újság oszlopos munkatársa volt, hallgatását a kor viszonyait ismerve érthetőnek tartjuk.
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Dettre János, az impériumváltás első fél évtizedében
kiemelkedő szerepet játszott a vajdasági/délvidéki magyarság
kiútkeresésben, önmagára találásában, szellemi és politikai
önszerveződésében. Dettre nem csupán irodalomtörténeti,
hanem társadalom- és politikatörténeti szempontból is
kiemelkedő tagja közösségünknek. Itteni tevékenységét, publikációit dolgozza fel a Dévavári Dér Zoltán által szerkesztett
és általa utószóval ellátott kötet. Hasznos útmutatóul szolgálva mindazok számára, akik érdeklődést tanúsítanak
közösségünk kisebbségi sorba kerülésének első éveiről, illetve
mindazoknak akiket érdekel a délvidéki magyarság művelődésés eszmetörténete.
Ugyancsak az Életjel kiadó gondozásában jelent meg Régi
házak, régi történetek címmel 2000-ben, az eredetileg a 7 Nap
hetilapban 1986 és 1989 között publikált művelődéstörténeti
jegyzetek. Az olvasmányos stílusban megírt tanulmányok
révén testközelségbe kerülnek a városban egykoron fontos
közéleti szerepet játszó olyan egyéniségei, mint Csáth Géza,
Vojnits Oszkár, Iványi István, Dettre János, Blaha Lujza,
Kabos Gyula, Arnold György, Aksentije Marodić, Gaál Ferenc, Lányi Ernő. A kötet több esetben pontosítja az életrajzi
adatokat, illetve addig ismeretlen forrásokkal egészíti ki
munkásságukat, csaknem száz, az egykori várost és annak
szereplőit idéző fényképekkel.
Magyar László
Ulmer Gáspár mellett a szabadkai levéltári kutatás nagyformátumú egyénisége Magyar László volt. Számos cikke jelent
meg az Üzenet és a Rukovet folyóiratokban, illetve a vajdasági magyar sajtóban (Magy Szó, Hét Nap). Irásainak gyűjteménye az Életjel Könyvkiadó gondozásában öt kötetben
jelent meg a kétezres évek elején. Magyar László Szabadkával
kapcsolatos kutatásai szerteágazóak voltak. A településtörténettől kezdve a középkori események egy-egy aspektusának megvilágításával, a városban lévő iparig szinte minden
oldalról igyekezett feltárni a város múltját. Bár levéltáros volt,
publikált kutatásainak többsége mellőzi a szintézist, illetve az
ok-okozati rendszerek feltárását. Elsősorban az események
elbeszélésére, illetve a fellelt dokumentumok rendszerezésére és publikálására hagyatkozott, a konklúzók levonása nélkül.
Mindenképpen fontos a Magyar László által fémjelzett, s
1996-ban megjelent városmonográfia, amely 1428 és 1918
közötti időszakot dolgozza fel Blazsovich László és Engel Pál
társszerzésében. A két nagy fejezetből álló tanulmánykötet (A
város legkorábbi történetéből, illetve a városigazgatás
évszázadai) a mai szakmai követelményeknek megfelően dolgozza fel – igaz elég tömören (összesen 130 oldalon, melynek
mintegy negyede forrásközlés) Szabadka múltját. Iványitól
eltérően ezen monográfia elsősorban a társadalomtörténetre,
illetve a jogi rendszer alakulására, fejlődésére koncentrál,
ismételten a szintézisek és a végkövetkeztetések levonása
nélkül.
Szabadkai bibliográfia
A Városi Könyvtár munkatársai 1988 és 2003 között három
kötetben dolgozták fel az 1764 és 1944 között Szabadkán megjelent, illetve a városhoz fűződő kiadványokat. A katalogizációban minden olyan monografikus és nem monografikus,
időszaki és nem időszaki kiadvány, brossúra, különlenyomat,
9

iskolai és egyéb hivatalos értesítő, különböző évkönyv, naptár,
illetve havi, heti- és napilap megtalálható, amely a városhoz köthető. Ezen túlmenőleg a három kötet tartalmazza a
monografikus kiadványok szabványos bibliográfiai leírását. A
nagy, terjedelmes és átfogó munkának köszönhetően 1944-ig
bezárólag biztosított a kiadványok azonosíthatósága, illetve
számbavétele.
A Szabadkai Könyvtár története
1991-ben Plankos Judit szerkesztésében jelent meg a Sto
godina gradske biblioteke u Subotici (1890-1990)9. A szabadkai
levéltárosok és könyvtárosok (Magyar László, Slavko
Matković, Milica Mirić, Kata Martinović Cvijin) által öt fejezetre (A Szabadkai Közkönyvtár 1890-1918, A Szabadkai
könyvtár munkája 1918–1944, A háború utáni Könyvtár és a
Könyvtár közelmúltja) osztott tanulmánykötet talán az
egyetlen olyan disszertáció, amely átfogóan – igaz egy intézményre leszűkítve – kutatások alapján tárja fel és írja meg az
elmúlt egy évszázad eseményeit.
Szabadka gazdaságáról
Az elmúlt években örvendetesen megszaporodtak a város
múltjával foglalkozó tanulmánykötetek. Ezek közül a legjelentősebb Stevan Mačković Industrija i industrijalci Subotice
(1918-1941) című tanulmánykötet, amely 2004-ben jelent
meg. A Szabadkai Levéltár igazgatója a város gazdaságtörténetét dolgozta fel a levéltári források alpján. A levéltári
forrásokon túlmenőleg a helyi sajtót is felhasználja tanulmánykötetének megírásához. A különböző ipar- és gazdasági
ágazatok (építőipar, élelmiszeripar, bőripar, vegyipar, fafeldolgozás, nyomdák, öntödék, teksztilipar, bankok, kiadók, állami
vállalatok) szerint tagolt tanulmánykötet a korban a városban
működött összes gazdasági létesítménnyel kapcsolatos adatot
közli. Az adatközlésen túl a szerző egy-egy vállalkozás történelmi hátterét is feltárja, leírja, s nem marad el a szintézisektől
sem. Ezen túlmenőleg a jelentősebb személyek rövid életrajzát, életútját is közli, számos korabeli fénykép kísérete mellett.
Mačkovićnak köszönhetően számos — eddig teljesen —
ismeretlen adat lett elérhető.
Ugyancsak a közelmúltban jelent meg a Temesvár, Szeged
és Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlődése az 1918-1941
közötti időszakban című tanulmánykötet, melyben a Szabadkával foglalkozó részt Gordana Prčić Vujnović dolgozta fel,
illetve írta. A trilógiában Szabadkával kapcsolatos adatok szoros kiegészítői Györe Kornél munkájának. Azon túlmenőleg,
hogy a szerző a különböző építészeti stílusjegyeket, illetve az
adott korban a városban zajlott építkezéseket dolgozza fel,
igyekszik átfogó képet adni Szabadka infrastruktúrájáról is.
Folyóiratok a XX. század végén és a XXI.
század elején
A hetvenes évektől kezdve a helytörténészeknek számos
munkája jelent meg az Üzenet és a Rukovet kultúrális folyóiratokban. Ezen túlmenőleg említést érdemel a nyolcvanas
évek második és a kilencvens évek első felében magyarul és
szerb/horvátul megjelenő Pro Memoria közlöny, melyet a Szabadkai Monográfia Társadalmi Szervezet jegyzett. A Pro Memoria kizárólag a város múltjával kapcsolatos írásokat közölt.
Tartalmi és minőségi szempontból a rövid tanulmányok meg-

A szabadkai Városi Könyvtár száz éve (1890-1990)
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állják a helyüket az utókor értékelése szempontjából, azonban
az egykori Jugoszláviában felerősödött nacionalizmus hatása
miatt a kilencvenes években megjelent számokban – sajnos –
találni olyan írásokat is, melyekben a politikai fennhangok és
a sérelempolitika került előtérbe.
Ezzel ellentétben a Szabadkai Történelmi Levéltár gondozásában a mai napig megjelenő – magyarul és szerbül publikáló
— EX Pannonia kizárólag a szakmai szempontok alapján kategorizálható írásokat közöl. A szabadkai levéltárosokon
(Mészáros Zoltán, Stevan Mačković, Mirko Grlica) túlmenőleg a helyi muzeológusok és műemlékvédők rendszeresen közlik egy-egy a kutatásukhoz kapcsolódó tanulmányukat.

IV. Összegzés
Az 1918-as impériumváltás után általános, mindent átfogó
városmonográfia nem készült. Az egyetlen és teljesnek mondható disszertáció továbbra is Iványi István monográfiája.
A város múltjára vonatkozó történetírás hiányossága, hogy
az 1918-tól eltelt időszak politikatörténete, s ezzel összefüggésben a város átfogó társadalomtörténete – Protić és Šokčić,
illetve Petkovics Kálmán rövid összegzéseit leszámítva – szinte
teljesen feldolgozatlan. Mindehhez érdemes hozzátenni, hogy
a két világháború időszakában megjelent két memoár a
nagyközönség számára továbbra is ismeretlen, mivel annak
egy-egy példánya – ismereteim szerint — csupán a Szabadka
Történelmi Levéltárban található meg. Feltűnő, hogy 1945
után az impériumváltások politikai és társadalom története
szinte a mai napig tabula rasanak számít.
Kolozsi Tibor, Lévay Endre, Dévavári Dér Zoltán és Stefan
Mačković művei a sajtótörténet, a Népkör, a művelődéstörténet, illetve a gazdaságtörténet terén csak enyhíteni tudják
ezt az űrt, áthidalni nem.
Mindebben vélhetően szerepe van a város etnikai összetételének, a mai napig kitapintható napi politikai megfontolásoknak, melyek újra és újra közrejátszanak abban, hogy az
elmúlt két évtizedben többször tervbe vett átfogó városmono40
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gráfia megírása a mai napig várat magára.
Ugynacsak feltűnő, hogy szerb, illetve horvát nyelven — az
elmúlt években megjelent két tanulmánykötet, illetve Branko
Peruničić munkáját leszámítva — ismereteim szerint nem
születtek érdemi művek a város múltjára vonatkozóan.
Bízom benne, hogy az elkövetkező egy-két évtizedben ezen
hiányosságok ha teljesen nem is, de részleteiben pótolhatóak
lesznek.
Feldolgozott irodalom:
/kronológiai sorrendben/
1.) Andrija Vlašić: Oratorio quam occasione sibi clementer
concreditae installationis neo erectae Lib. Et Reg. Civitatis
Maria Theresiapolis (1779.)
2.) ðuro Rapić: Od svega po malo (1784.)
3.) Gimnáziumi évkönyv (1810.)
4.) Dr. Zomborcsevics Vince: Medendi methodus derivans
(1832.)
5.) Dr. Zomborcsevics Vince: A szabadkai Nemzeti Casino
Szabályzata és névjegyzéke (1841.)
6.) Szabadkai naptár (1846.)
7.) Bunjevački kalendar (1869.)
8.) Dudás Ödön: Szabadka város monográfiája (1879, első
kiadás: 1991.)
9.) Iványi István: Szabadka Szabad Királyi Város története
I-II (1886, 1892.)
10.) Marko Protić: Zlatni dani Subotice (Od osloboñenja
do potpisa mira 13 nov. 1918 – 4 juna 1920) (1930.)
11.) Joso Šokčić: Subotica pre i posle osloboñenja (1938.)
12.) Branko Perunišić: Postanak i razvitak baština na
području Subotice od 1686 godine (1958.)
13.) Petkovics Kálmán: Tizennyolc nyárfa (1970.)
14.) Petkovics Kálmán: Áprilistól novemberig (1973.)
15.) Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó 1848-1919 (1973.)
16.) Lévay Endre: Egy nemzedék elindul (a szabadkai fiatalok harcos évei 1931-1940 (1974.)
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17.) Pálinkás József: Szabadka népoktatása 1687-1918
(1974-)
18.) Györe Kornél: Szabadka településképe (1976.)
19.) Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó 1919-1915 (1979.)
20.) Dér Zoltán (szerk.): Dettre János: Új Partok Felé
(1979.)
21.) Szabadkai kiadványok bibliográfiája I, II, III. (1988,
1993, 2003.)
22.) Magyar László (szerk.) Szabadka 1428-1918 (1996.)
23.) Plankos Judit (szerk.) Sto godina gradske biblioteke u
Subotici (1890-1990) (1991.)
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24.) Dévavári Zoltán: Régi Házak, régi történetek (2000.)
25.) Stevan Mačković: Industrija i industrijalci Subotice
(1918-1941) (2004.)
26.) Dömötör Gábor-Gordana Prčić Vujnović-Anca Bratuleanu-Ana Maria Biro: Temesvár, Szeged és Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlődése az 1918-1941 közötti időszakban
– A modernizmus hatása a regionális önazonosságra (2008.)
27.) Üzenet folyóirat (1970 – 1996.)
28.) Rukovet folyóirat (1980 – 1990.)
29.) Pro Memoria közlöny (1987 – 1990.)
30.) Ex Pannonia folyóirat (2001 – 2009.)

SAŽETAK
Istoriografija o Subotici
Nakon pada imperije 1918. godine nije napisana nijedna
obuhvatna monografija grada. Jedina do sada kompletna disertacija u toj oblasti je Monografija Ištvana Ivanjija. Društvenopolitička istorija grada za period posle 1918. godine je neobrañena, izuzev sumarnih prikaza Protića i Šokšića, odnosno Kalmana Petkovića. Uz sve to treba spomenuti i dva
memoara nepoznata javnosti, objavljena u meñuratnom periodu, čiji se primerci nalaze u Istorijskom arhivu Subotica.
Upada u oči da je društvenopolitička istorija posle 1945.
godine još i danas tabula rasa. Dela Tibora Koložija, Endre

Levaija, Zoltana Devavarija i Stevana Mačkovića iz oblasti
istorije štampe, Nepkera, kulturne i privredne istorije samo
ublažavaju prazninu. Etnički sastav stanovništva i politička
promišljenost su verovatno razlozi zbog kojih je tokom prošle
dve decenije pisanje monografije grada dva puta započeto,
ali nije urodilo plodom. Takoñe je evidentno, da na srpskom/hrvatskom jeziku – osim dvotomne studije Branka
Peruničića – nije objavljeno ni jedno meritorno delo u oblasti
lokalne istorije. Poželjno bi bilo da se u narednim decenijama ova praznina popuni i nadoknadi.

ZUSAMMENFASSUNG
Geschichtsschreibung in Subotica
Im Zeitraum nach dem Zusammenbruch des Imperiums
1918. entstand keine umfassende Stadtmonographie. Die
einzig vollständige Arbeit in diesem Sinne bleibt die Iványi
Monographie. In diesem Zusammenhang, ausser den summarischen Publikationen von Protić, Šokšič und Petkovics
Kálmán, blieb die gesellschaftspolitische Geschichte der
Stadt unbearbeitet. All dem sollte man zwei in der Zwischenkriegszeit publizierte und der Öffentlichkeit unbekannte
Memoires hinzufügen, die sich im Historischen Archiv Subotica befinden. Es ist auffällig, dass die kulturhistorische
Geschichte der Imperium-Zusammenbrüche nach 1945
noch immer tabula rasa ist. Die Werke von Kolozsi Tibor,

Lévai Endre, Dévavári Dér Zoltán und Stevan Mačković über
die Geschichte der Presse, Népkör, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte mildern nur diesen Mangel, überbrücken ihn
doch nicht. Die ethnische Verschiedenheit der Bewohner
und die politische Überlegungen könnten Ursache sein,
dass in den letzten zwei Jahrzenten die Monographie der
Stadt, obwohl zweimal geplant, bis heute nicht erschienen
ist. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass in vergangenen Jahren ausser dem zweibändigen Werk von Branko
Peruničić, keine würdige Werke über die Geschichte der
Stadt entstanden. Hoffentlich wird diese Lücke in der Zukunft gefüllt.
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Çîðàí Âåàíîâè,
àðõèâèñò

Ñàâåçíè÷êî áîìáàðäîâàå
Ñóáîòèöå ó ëåòî è ¼åñåí
1944. ãîäèíå
Ïðèëîã óç èñòîðè¼ó áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå
ó Äðóãîì ñâåòñêîì ðàòó
ÑÀÆÅÒÀÊ: Íèçîì ïîâåçàíèõ ñàâåçíè÷êèõ áîìáàðäîâàà ãðàäîâà è ñàîáðàà¼íèöà ó £óãîñëàâè¼è, îäíîñíî
Ñðáè¼è, òîêîì Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà, âåëèêå ñèëå, ÑÀÄ,
Âåëèêà Áðèòàíè¼à è ÑÑÑÐ æåëåëå ñó äà êîîðäèíèðà¼ó
äå¼ñòâà íà Áàëêàíó ïðîòèâ ñâîã ãëàâíîã íåïðè¼àòåà
ôàøèñòè÷êå Íåìà÷êå, àëè è åíèõ ñàòåëèòñêèõ äðæàâà.
Áîìáàðäîâàå ¼å èìàëî çà öè äà îíåìîãóè èçâëà÷åå
íåìà÷êå âî¼íå ñèëå äóæ âàðäàðñêî-ìîðàâñêå ñàîáðàà¼íå
òðàñå è åíî ïðåáàöèâàå íà Çàïàäíè èëè Èñòî÷íè
ôðîíò, ó èñòî âðåìå äà îëàêøà ïðîäîð ÑÑÑÐ-à ó Ñðáè¼ó è
íå çàïàäíè Áàëêàí, òå äà íà ïîñðåäàí íà÷èí î¼à÷à óòèöà¼
è ó÷âðøåå Íàðîäíîîñëîáîäèëà÷êå âî¼ñêå £óãîñëàâè¼å ó
Ñðáè¼è, à ïîòèñíå £óãîñëîâåíñêó âî¼ñêó ó îòàáèíè.
Öèåâè áîìáàðäîâàà áèëè ñó ñàîáðàà¼íè ïðàâöè è
÷âîðèøòà, âî¼íà ñêëàäèøòà è ïîñòðî¼eà, âî¼íè è åêîíîìñêè îá¼åêòè êî¼å ñó êîðèñòèëå îêóïàöèîíå ñíàãå, ïðå
ñâåãà Âåðìàõòà. Ãðàäîâè ó Ñðáè¼è, îäíîñíî öèâèëíè
îá¼åêòè è ñòàíîâíèøòâî êî¼å ñå íàøëî ïîä äå¼ñòâîì àíãëîàìåðè÷êîã áîìáàðäîâàà, èàêî íèñó áèëè ìåòà áîìáàðäîâàà, ïðåòðïåëè ñó âåëèêà ðàçàðàà è æðòâå, êî¼å ó
íåêèì ñëó÷à¼åâèìà ïðåâàçèëàçå ôàøèñòè÷êà áîìáàðäîâàà Ñðáè¼å ñà ïî÷åòêà è òîêîì Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà.
Áîìáàðäîâàå àíãëî-àìåðè÷êå àâè¼àöè¼å èçàçâàëî ¼å
çíàòíà ðóøåà è ðàçàðàà ãðàäà.
ÊÓ×ÍÅ ÐÅ×È: Äðóãè ñâåòñêè ðàò, £óãîñëàâè¼à,
Ñðáè¼à, Ñóáîòèöà, áîìáàðäîâàà, Ñàâåçíèöè, ðóøåà è
ðàçàðàà.

Óâîä
Èñòîðè¼ñêà ¼å ÷èåíèöà äà ñó òîêîì Äðóãîã ñâåòñêîã
ðàòà áîìáàðäîâàíè öèåâè øèðîì £óãîñëàâè¼å, äàêëå ãäå
ãîä äà ñó ôàøèñòè÷êå ñèëå èëè Aíãëî-Aìåðèêàíöè èìàëè

èíòåðåñ çà äå¼ñòâà áåç îáçèðà äà ëè ¼å òî áèëî íà êðà¼åì
¼óãó, ñåâåðó, èñòîêó èëè çàïàäó. 1
Ñðáè¼à, åíè ãðàäîâè, öèåâè òèõ ãðàäîâà,2
æåëåçíè÷êè è ïóòíè ïðàâöè (Ìîðàâñêî-âàðäàðñêà äîëèíà
– äàíàñ „Êîðèäîð 10“, èëè äóíàâñêè ïëîâíè ïðàâàö – äàíàñ „Êîðèäîð 7“), âî¼íè è ïðèâðåäíè ðåñóðñè, áèëè ñó
òîêîì Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà èçëîæåíè áîìáàðäîâàó íà¼ïðå îêóïàöèîíèõ, ôàøèñòè÷êèõ, à ïîòîì è ñàâåçíè÷êèõ,
àíãëî-àìåðè÷êèõ àâè¼àöè¼à. Áîìáàðäîâàå ¼å îòïî÷åëî 6.
àïðèëà 1941, à çàâðøåíî ¼å ó ¼åñåí, íîâåìáðà 1944. ãîäèíå.
Ñèëå îñîâèíå, îäíîñíî íåìà÷êà àâè¼àöè¼à, ïî÷åòêîì
íàïàäà íà Êðàåâèíó £óãîñëàâè¼ó, 6. àïðèëà, áîìáàðäîâàëå ñó îäàáðàíå öèåâå è òî ó âèøå íàëåòà. Ïðâè íàïàäè
óñìåðåíè ñó íà âî¼íå àåðîäðîìå Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å
ðàäè óíèøòåà âî¼íå òåõíèêå, ïðâåíñòâåíî àâèîíà êî¼èõ
¼å áèëî 459, íà âî¼íå îá¼åêòå, âî¼íå ñèëå, ñêëàäèøòà ãîðèâà
è ñòîâàðèøòà ðîáå óïîòðåáàâàíà çà âî¼íå ïîòðåáå, íà
åëåêòðè÷íå öåíòðàëå, ìîñòîâå è ñàîáðàà¼íèöå.3 Íàìåðà
èì ¼å, ìåóòèì, áèëà è êàæàâàå öèâèëíîã ñòàíîâíèøòâà, óñëåä ÷åãà ¼å âåëèêè áðî¼ ðàçîðíèõ áîìáè áà÷åí
ïî ñòàìáåíèì îá¼åêòèìà ãðàäîâà êàî øòî ñó Áåîãðàä,
Íîâè Ñàä èòä.4 Îâå îïåðàöè¼å èçâîäèëå ñó çäðóæåíå
åñêàäðèëå ëîâàöà è áîìáàðäåðà êî¼è ñó, è ïîðåä æåñòîêîã
îòïîðà, ïðîñóëè òîâàðå ñâî¼èõ áîìáè ïî âî¼íèì öèåâèìà
àëè è íàä íåçàøòèåíèì è íåáðàåíèì ãðàäîâèìà, ìåó
êî¼èìà ¼å Áåîãðàä áèî ãëàâíà ìåòà.5
Îíî øòî ñó çàïî÷åëå ôàøèñòè÷êå ñèëå íà ïî÷åòêó è
òîêîì ðàòà ó Êðàåâèíè £óãîñëàâè¼è (êàêî ¼å âå ðå÷åíî
6. àïðèëà 1941), íàñòàâèëå ñó ó èçâåñíîì ñìèñëó ñàâåçíè÷êå, îäíîñíî àíãëî-àìåðè÷êå ñíàãå êî¼å ñó ñâî¼à
áîðáåíà äå¼ñòâà, áîìáàðäîâàå öèåâà íà òåðèòîðè¼è
Ñðáè¼å, ïî÷åëå 20. îêòîáðà 1943. ãîäèíå. Ïðâà ìèñè¼à óïóåíà ¼å ó öèó îïñòðóêöè¼å ñàîáðàà¼íîã ïðàâöà Ñîôè¼à–Áåîãðàä, èçâðøèëè ñó ¼å áîìáàðäåðè ¼åäèíèöå 12.

1 Êàêî ó òåêñòó ãîâîðèìî ñàìî î Ñðáè¼è íå èçíîñèìî âèøå ïîäàòàêà î áîìáàðäîâàó äðóãèõ ãðàäîâà Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å, êàî
øòî ñó Ïîäãîðèöà, Ñêîïå, Ñàðà¼åâî, Áàà Ëóêà, Âèøåãðàä, Ìàðèáîð, Íîâî Ìåñòî, Ñïëèò, Çàãðåá è äð.
2 Ó ëèòåðàòóðè, ïîãîòîâî ïóáëèöèñòèöè èëè øòàìïè ãîòîâî äà ñå óâåê ãîâîðè î áîìáàðäîâàó ãðàäîâà áåç äà ñå ïðàâè ðàçëèêà ó
ôîðìóëàöè¼è, ¼åð ¼å îíà ñóøòèíñêà, ó „áîìáàðäîâàó ãðàäà“ è „áîìáàðäîâàó öèåâà íà òåðèòîðè¼è ãðàäà“.
3 Åíöèêëîïåäè¼à Íîâîã Ñàäà, ñâåñêà áð. 4, Íîâè Ñàä 1995, ñòð. 77. Áîìáàðäîâàí ¼å è ñàîáðàà¼íè ïðàâàö Ñóáîòèöà – Íîâè Ñàä ó
äåëó áëèæå Íîâîì Ñàäó.
4 Aprilski rat, u: Vojna enciklopedija, Beograd 1970. str. 187–190; Åíöèêëîïåäè¼à Íîâîã Ñàäà, ñâåñêà áð. 4, Íîâè Ñàä 1995, ñòð. 76–78;
Èñòîðè¼à Áåîãðàäà, 1–3, Áåîãðàä 1974. ê. 3.
5 Îá¼àâà Êðàåâèíå £óãîñëàâè¼å äà ñó åíè ãðàäîâè îòâîðåíè, ò¼. áåç ïðîòèââàçäóøíå îäáðàíå, íè¼å ñïðå÷èëà ôàøèñòè÷êå ñèëå
äà èçâðøå íàïàä.
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ÀÔ. Íàðî÷èòî ñó ñòðàäàëè Íèø, æåëåçíè÷êå ñàîáðàà¼íèöå è îá¼åêòè.6 Ïîòîì ñó íàñòàâåíà ñòðàòåãè¼ñêà
áîìáàðäîâàà (èçâåëå ñó èõ 15. ÀÔ è 205. ãðóïà ÐÀÔ) êî¼à
ñó îêîí÷àíà 23. íîâåìáðà 1944. ãîäèíå, ìèñè¼îì 205.
ãðóïå ÐÀÔ, áîìáàðäîâàåì Óæèöà. Ñàâåçíèöè, îäíîñíî
àíãëî-àìåðè÷êå åñêàäðèëå, ñâå îâî ñó ÷èíèëå òîêîì äðóãå
ôàçå ðàòà, èíòåíçèâèðàëe ñó áîìáàðäîâàå íà òëó Ñðáè¼å
ó ïîñëåäî¼ ãîäèíè ðàòà, îä ïðîëåà äî ëåòà è ðàíå ¼åñåíè
1944. ãîäèíå. Íà ìåòè ëåòåëèöà ìèñè¼à Ìåäèòåðàíñêèõ
âàçäóõîïëîâíèõ ñíàãà – ñêðàåíî ÌÀÀÔ (Mediterranean
Allied Air Forces),7 ìåó êî¼èìà ¼å áèëà 15. àìåðè÷êà
âàçäóõîïëîâíà àðìè¼à (15. AF) ñàñòàâåíà îä äâå
ãðóïàöè¼å: Îïåðàöè¼å ãðóïàöè¼à çà ñòðàòåøêî áîìáàðäîâàå (MASAF) è Îïåðàöè¼å ãðóïàöè¼à çà òàêòè÷êà
äå¼ñòâà (MAÒAF), òå 205. ãðóïà ÐÀÔ (205 RAF Group),
íàøëî ñå ïðåêî òðèäåñåòàê ñðïñêèõ ãðàäîâà è íàñåà.8
Ìåó èìà ïîñåáíî èçëîæåíè áîìáàðäîâàó è ðàçàðàèìà áèëè ñó ãðàäîâè ñìåøòåíè íà íà¼âàæíè¼åì
áàëêàíñêîì ïóòíîì ïðàâöó êî¼è ñå ïðîòåçàî äóæ Ìîðàâñêî-âàðäàðñêå äîëèíå è êî¼è ¼å ïîâåçèâàî Áëèñêè
èñòîê, Áàëêàí è Çàïàäíó Åâðîïó. Òà¼ íåêàäàøè öàðèãðàäñêè äðóì (Öàðèãðàä–Íèø–Áåîãðàä–Áóäèìïåøòà
–Áå÷), äàíàñ êîðèäîð 10 óç óêðøòàå ñà êîðèäîðîì 7
(Äóíàâîì), áèî ¼å ñòðàòåãè¼ñêà ìåòà aíãëî-aìåðè÷êå
àâè¼àöè¼å. Ñòîãà îïàñíîñò çà ñàîáðàà¼íèöå è æåëåçíè÷êà
÷âîðèøòà ó Íèøó (áîìáàðäîâàí ïåòíàåñò ïóòà), Áåîãðàäó
(áîìáàðäîâàí ¼åäàíàåñò ïóòà), Íîâîì Ñàäó (áîìáàðäîâàí
øåñò ïóòà) è Ñóáîòèöè (áîìáàðäîâàíà îñàì ïóòà), êàî è
îä áàöàà ïîäâîäíèõ ìèíà ïî Äóíàâó, èíòåíçèâèðàíà ¼å
òîêîì àâãóñòà à ïîñåáíî ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå, äà áè îä
18. ñåïòåìáðà ïðåñòàëà äà ïîñòî¼è. 9
Áîìáàðäîâàà ñó âðøåíà ó îêâèðó îïøòåã ïëàíà ïðåìà
êîìå ñó, îä 1943. äî 1945. ãîäèíå, îñíîâíè çàäàöè
âàçäóõîïëîâíèõ ñíàãà ÑÀÄ è Âåëèêå Áðèòàíè¼å, ñòàöèîíèðàíèõ ó ¼óæíî¼ Èòàëè¼è áèëè:
1. óíèøòèòè íåìà÷êî âàçäóõîïëîâñòâî ó âàçäóõó
(èçàçèâà¼óè ãà íà áîðáó) è íàïàäà¼óè íà çåìè, ìà ãäå
áèëî ëîöèðàíî, ó ðàäè¼óñó äå¼ñòâà ðàñïîëîæèâèõ àâèîíà,
2. óíèøòèòè íåìà÷êå ôàáðèêå è ëîâà÷êå àâèîíå,

ex pannonia
êóãëè÷íå ëåæà¼åâå, ãóìå, ìóíèöè¼ó, ðàôèíåðè¼å, ïîäìîðíè÷êå áàçå, ëó÷êà ïîñòðî¼åà è ñë.,
3. îñëàáèòè ïîëîæà¼ Íåìàöà íà Áàëêàíó íàïàäèìà èç
âàçäóõà íà òðóïå ó ìåñòó è ïîêðåòó, ñàîáðàà¼íèöå,
ðàíæèðíå ñòàíèöå, ìîñòîâå, ïóòåâå èòä. 10
Çíà÷à¼ è âðñòà öèà, óç æååíè ðåçóëòàò, áèëè ñó
íà¼âàæíè¼è êðèòåðè¼óì çà ðàçâðñòàâàå ìèñè¼à. Íåñóìèâî ¼å äà ¼å ãëàâíè ñòðàòåøêè öè àíãëî-àìåðè÷êîã
áîìáàðäîâàà ó Ñðáè¼è òîêîì 1943–1944. áèî ñïðå÷àâàå èçâëà÷åà íåìà÷êå âî¼ñêå è òåõíèêå ñà Áàëêàíà Âàðäàðñêî-ìîðàâñêîì äîëèíîì. Ó òî¼ íàìåíè ìèñè¼å ñó ðàçâðñòàíå íà: 1. ñòðàòåøêå, 2. òàêòè÷êå è 3. îáîñòðàíå èëè
íåêå ïîñåáíå âðñòå èçâàí ïîìåíóòèõ.
Ñõîäíî òîìå, çíà÷à¼ è âðñòà öèà îäðåèâàëà ¼å áðî¼
àâèîíà êî¼è áè óçèìàî ó÷åøå ó ìèñè¼è. Öèåâè ñó ìîãëè
áèòè ïî¼åäèíà÷íè àëè è âèøåñòðóêè, îäíîñíî ñà âèøå
íàìåíà. Áîðáåíå ¼åäèíèöå ïîëåòàëå ñó çà¼åäíî äà áè ó òîêó
ëåòà ãëàâíèíà áèëà óñðåäñðååíà íà ãëàâíè öè, äîê ñó ñå
ïî¼åäèíå ãðóïå èëè ïî¼åäèíè àâèîíè ïðèâðåìåíî
îäâà¼àëè èç ¼àòà è îáàâàëè ñâî¼å çàäàòêå, íàêîí ÷åãà ñó ñå
ïîíîâî ïðèêó÷èâàëè ¼àòó.
Èïàê, ¼åäíî ¼å ïëàíèðàòè à äðóãî ðåàëèçîâàòè, ïà ñå
òàêî îäðåíè áðî¼ ìèñè¼à íè¼å ïîêàçàî óñïåøíèì, ÷åìó ñó
ðàçëîçè áèëè ðàçíîâðñíè (âðìåíñêè óñëîâè, êâàðîâè ó
íàâèãàöè¼ñêèì ñïðàâàìà èòä). Ó òèì ñëó÷à¼åâèìà ìíîãè
áîìáàðäåðè ïóíè ñìðòîíîñíîã òåðåòà óìåñòî äà ñó ãà
èçðó÷èëè íà çàäàòå öèåâå îñëîáààëè ñó ãà ñå óñïóò.
Îäðåäèøòå çà òî ¼å áèëî £àäðàíñêî ìîðå, íî ¼åäàí áðî¼
ïèëîòà ñå îäëó÷èâàî äà îïàñàí òåðåò èçáàöè óñïóò. Îòóäà
¼å áèëî è íåïëàíèðàíèõ áîìáàðäîâàà øòî ñå ïîíåêàä
äîãààëî è ó Ñóáîòèöè.11.
Äàêëå, îñíîâíè âî¼íî-ñòðàòåøêè öè áîìáàðäîâàà è
¼åäíèõ è äðóãèõ, è ôàøèñòè÷êèõ ñèëà è Àíãëî-Àìåðèêàíàöà, áèî ¼å äà ñå íåïðè¼àòåó íàíåñó øòî âåè
ãóáèöè, óíèøòå âî¼íè, ó îêâèðó èõ ñàîáðàà¼íè,
ïðèâðåäíè è ñâè äðóãè åêîíîìñêè ïîòåíöè¼àëè. Ïðè òîì,
öèâèëíè ãóáèöè è æðòâå, áåç îáçèðà íà òî äà ëè ñó áèëè
ïëàíèðàíè èëè íå, íèñó ìîãëè äà ñå èçáåãíó. È ó êîëèêî¼
ìåðè ñó èõ ïðâè (ïëàíåðè àâè¼àöè¼å Ñèëà îñîâèíå)

6 Combat Chronology of the US ARMy AIR Forces 1939–1945. Õðîíîëîãè¼à çà 20. îêòîáàð 1943. ãîäèíå íàâîäè: “P-38’s bomb the marshalling yard at Nish, Yugoslavia obstructing the Belgrade-Sofia line”. Óç ïîðååå ñà äðóãèì èçâîðèìà è ëèòåðàòóðîì ìîæåìî çàêó÷èòè
äà íàâåäåíè èçâîð íå äà¼å óâåê ïîóçäàíå ïîäàòêå òå èõ òðåáà ïîñìàòðàòè êðîç ïðèçìó ñâåîïøòèõ ñàçíàà è ó ñàçâó÷¼ó ñà äðóãèì
èçâîðèìà è ëèòåðàòóðîì.
7 Êîä íàçèâà àíãëî-àìåðè÷êèõ ñíàãà, ¼åäèíèöà, òèïîâà àâèîíà, ñêðàåíèöà èòä, ïðâî èõ äà¼åìî íà ñðïñêîì ¼åçèêó à ó çàãðàäè
íàâîäèìî îðèãèíàëíè íàçèâ èëè ñêàðàåíèöó.
8 Âå ñìî íàïîìåíóëè äà òðåáà ðàçëèêîâàòè ôîðìóëàöè¼å ïîïóò „áîìáàðäîâàå ãðàäà“ è „áîìáàðäîâàå öèåâà íà òåðèòîðè¼è
ãðàäà“, ¼åð ñó ðàçëèêå ñóøòèíñêå. Êîä Ñàâåçíèêà, çà ðàçëèêó îä ñíàãà Âåðìàõòà, öèâèëíî ñòàíîâíèøòâî íè¼å áèëî öè áîìáàðäîâàà
âå èñêó÷èâî óíèøòàâàå íåìà÷êîã âàçäóõîïëîâñòâà (ó âàçäóõó èëè íà çåìè), ïîòîì ôàáðèêà, ñâèõ ïîñòðî¼åà êî¼à ñó
êîìïëåìåíòàðíà è äîïóó¼ó íà áèëî êî¼è íà÷èí âàçäóõîïëîâíå ñíàãå Âåðìàõòà. Îíè ñó òàêîå íàñòî¼àëè äà óòè÷ó íà ñëàáåå
ïîëîæà¼à Íåìàöà íà Áàëêàíó íàïàäèìà èç âàçäóõà íà òðóïå ó ìåñòó è ïîêðåòó, íà ñàîáðàà¼íèöå, ðàíæèðíå ñòàíèöå, ìîñòîâå, ïóòåâå...
9 Ìèñëè ñå íà ñàâåçíè÷êà áîìáàðäîâàà. È äðóãè ãðàäîâè ïî Ñðáè¼è êî¼å ó ðàäó íå ïîìèåìî ¼åð íèñó òåìà ðàäà òàêîå ñó
ïðåòðïåëè âåëèêà ðàçàðàà è æðòâå. Ïî áðî¼ó öèâèëíèõ æðòàâà òå ñòðàõîâèòîì ðàçàðàó íåñëàâíè ðåêîðä áåëåæå Áåîãðàä, Íèø è
Ëåñêîâàö.
10 Áðî¼ áîðáåíèõ ìèñè¼à ñàâåçíè÷êèõ àâè¼àöè¼à íàä £óãîñëàâè¼îì ó ëèòåðàòóðè ¼îø óâåê íè¼å òà÷íî äåôèíèñàí. Çà ñàäà îí âàðèðà
èçìåó 450 è 500.
11 Richard G. Davis, Bombing the European – Àxis powers a historical digestor the combined bomber offensive 1939–1945, Ais University press
Maxwell air force base, Alabama, 2006. Íàâåøåìî äâå ìèñè¼å êî¼å ñó èìàëå ¼åäàí öè à áîìáàðäîâàëå ñó äðóãè. Ïðâà ¼å ìèñè¼à áð.
180, îä 16. àïðèëà 1944. ãîäèíå. Òðèäåñåòàê àâèîíà óçëåòeëî ¼å äà áîìáàðäó¼å ôàáðèêó àâèîíà ó Áðàøîâó (Ðóìóíè¼à), ìåóòèì, óñëåä
âåëèêå ìàãëå è ãóñòèõ îáëàêà íèñó áèëè ó ìîãóíîñòè äà èçâðøå çàäàòàê, òå ñó ñå âðààëè íåîáàâåíîã ïîñëà. £åäàí àâèîí ¼å ñâî¼
òåðåò îäáàöèî ó áëèçèíè Áåîãðàäà, äîê ¼å âåèíà òî ó÷èíèëà ó £àäðàíñêî ìîðå (ïðåäâèåíî çà òàêâå ñëó÷à¼åâå). Ñâåãà 8 ïèëîòà
îäëó÷èëî ¼å äà ñà îïàñíèì òåðåòîì ñëåòè íà ìàòè÷íè àåðîäðîì. Äðóãà ¼å ìèñè¼à áð. 279, îä 21. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå, êàäà ¼å
òðèäåñåòàê àâèîíà áàöèëî 73,5 ò áîìáè íà öèåâå ó Äåáðåöèíó (Ìààðñêà). £åäàí àâèîí ìèñè¼å áàöèî ¼å ñâî¼å áîìáå íà ðàíæèðíó
ñòàíèöó ó Ñóáîòèöè. Ó òðåíóòêó áîìáàðäîâàà óïðàâàå àâèîíîì ïðåóçèìà íàâèãàòîð êî¼è òðàæè, ïðîöåó¼å è ëîöèðà öèåâå,
òå îí ñàì îäëó÷ó¼å êàäà ¼å ïðàâè òðåíóòàê çà ïî÷åòàê èëè ïðåñòàíàê áîìáàðäîâàà.
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ïîñìàòðàëè êàî êàçíó è îäìàçäó çà £óãîñëàâè¼ó, îäíîñíî
Ñðáè¼ó çáîã îòêàçèâàà ïîòïèñàíîã ïàêòà è ïó÷à, äðóãè
(ïëàíåðè ñàâåçíè÷êå àâè¼àöè¼å, Àíãëî-Àìåðèêàíàöè) ñó
íà èõ ãëåäàëè êàî íà íåèçáåæíîñò ó äå¼ñòâèìà, óñìåðåíèì ó ïðâîì ðåäó ïðîòèâ âî¼íèõ à ïîòîì ñòðàòåøêèõ è
ïðèâðåäíèõ öèåâà íåïðè¼àòåà êî¼å ¼å òðåáàî óíèøòèòè.
Ïîðåä òîãà, ñìàòðàëè ñó äà ¼å òî àêöè¼à êî¼à òðåáà äà îñëàáè
è îíåìîãóè äå¼ñòâîâàå ñèëà îñîâèíà è èõîâèõ
ñàòåëèòà ó Ñðáè¼è, à ó¼åäíî è ñàäå¼ñòâî ó âî¼íî-îïåðàòèâíèì ïëàíîâèìà, ó ïðâîì ðåäó ÑÀÄ, Âåëèêå Áðèòàíè¼å
è ÑÑÑÐ-à, íàñòàëèì óñëåä ïðèáëèæàâàà Öðâåíå àðìè¼å
ãðàíèöàìà è íåóòðàëèñàà íåìà÷êå àðìè¼å íà Áàëêàíó òå
åíîã èçâëà÷åà èç Ñðáè¼å Ìîðàâñêî-âàðäàðñêîì äîëèíîì. Ó òîì òðîóãëó îäëó÷ó¼óèõ âî¼íèõ ñíàãà, íàøëè ñó
ñâî¼å ìåñòî è èíòåðåñè âðõà ÍÎÂ£-à, îäíîñíî åíîã
âðõîâíîã êîìàíäàíòà £. Á. Òèòà.12 Áàðåì òàêî èçãëåäà, à
òàêî èõ ¼å íà¼÷åøå òóìà÷èëà è ¼óãîñëîâåíñêà èñòîðèîãðàôè¼à äî ïî÷åòêà äåâåäåñåòèõ ãîäèíà ïðîøëîã âåêà.
Èñòèíå ðàäè, ìîãëè ñó ñå íàè, äîäóøå òåê óçãðåä ðå÷åíî
èëè ó íàïîìåíàìà, è òåêñòîâè êî¼è ñó ó ñàâåçíè÷êîì
áîìáàðäîâàó ñðïñêèõ ãðàäîâà âèäåëè è ïîñëåäèöó
ñëàáåà áðèòàíñêî–ñðïñêèõ âåçà êî¼ó ñó êîðèñòèëè
Ñîâ¼åòè „èçáåãàâà¼óè äà óïîòðåáàâà¼ó àðòèåðè¼ó ó
Áåîãðàäó ó òîêó áîðáè çà Áåîãðàä, ñåì ïî èçðè÷èòîì
íàëîãó“. 13
*
* *
Æðòâå Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà ó £óãîñëàâè¼è ïîïèñèâàíå
ñó òðè ïóòà è òî 1947, 1950, è 1964. ãîäèíå. Ôîðìèðàíå ñó
äðæàâíå êîìèñè¼å êî¼å ñó äîáèëå çàäàòàê äà òà¼ ïîñàî
îáàâå. Ìåòîäîëîãè¼à êî¼ó ñó ïðèìåèâàëå êîìèñè¼å
ïîäðàçóìåâàëà ¼å äîêàçíîñò ó ïîñòóïêó óòâðèâàà
÷èåíèöà (ïðèêóïàåì äîêóìåíàòà, ïðè¼àâà è èç¼àâà
ñâåäîêà). Ðàä êîìèñè¼à îá¼àâåí ¼å ó âèäó ïóáëèêàöè¼à.
Ïîòîì ñó ïî¼åäèíå ëè÷íîñòè (ó÷åñíèöè ÍÎÁ-à èëè
ôàøèñòè÷êîã ïîãðîìà), à òàêîå è èñòîðè÷àðè îá¼àâèâàëè ïóáëèêàöè¼å ó êî¼èìà ¼å îáðàèâàíà îâà òåìà, áåç
äîâîíå êîìïëåòíîñòè ó ñàäðæà¼ó. Ñòîãà çà¼åäíè÷êî çà
ñâå îá¼àâåíå òåêñòîâå ¼å øàðîëèêîñò ó ïîäàöèìà è ëèöèòàöè¼à ó áðî¼ó æðòàâà. Äîê ñó èõ ¼åäíè ïðåóâåëè÷àâàëè
äðóãè ñó èõ ìèíèìàëèçîâàëè. Ðàñïàä ÑÔÐ £óãîñëàâè¼å
ïî÷åòêîì äåâåäåñåòèõ äîíåî ¼å ¼îø äâà ìîìåíòà ó ïîãëåäó
ñàãëåäàâàà ïðîøëîñòè, à òî ¼å ôîðìèðàå ïàðòè¼ñêèõ
12

êîìèñè¼à çà ïðîó÷àâàå ïðîøëîñòè è, øòî ¼å íà¼ãîðå îä
ñâåãà, ïîêóøà¼ èç¼åäíà÷àâàà æðòàâà è åëàòà.14
Íàòåçàå î áðî¼ó æðòàâà, ïðåêî ëåà ñàìèõ æðòàâà,
íàñòàâà ñå íåñìàåíèì òåìïîì. Äàêëå, êàêî ¼å âå
íàãîâåøòåíî, ó ñâà òðè ïîìåíóòà ïîïèñà áðî¼ æðòàâà
áîìáàðäîâàà ¼å ðàçëè÷èò.
Ïî ðàñïàäó ÑÔÐ £óãîñëàâè¼å, ïèòàå áîìáàðäîâàà
ñðïñêèõ ãðàäîâà ñòàâåíî ¼å ïîä ëóïó íîâèõ èñòðàæèâàà
è òóìà÷åà íà¼ïðå ó ïóáëèöèñòèöè àëè ïîòîì, ìàäà ¼îø
óâåê ñòèäèâî, è ó èñòîðèîãðàôè¼è. Ó ñâàêîì ñëó÷à¼ó, îâî
ïèòàå å áèòè ¼åäíî ó íèçó îíèõ î êî¼åì å ñå ¼îø ïèñàòè
è ëîìèòè ïåðà èñòîðè÷àðà. 15

Áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå
ó ëåòî è ¼åñåí 1944. ãîäèíå
Ó ñòðàâè÷íîì öèêëóñó áîìáàðäîâàà ñðïñêèõ ãðàäîâà
íè Ñóáîòèöà íè¼å áèëà èçóçåòàê. Ïîïóò äðóãèõ ãðàäîâà ó
Ñðáè¼è, îíà ¼å èçëîæåíà áîìáàðäîâàó àâè¼àöè¼å è Ñèëà
îñîâèíå è Ñàâåçíèêà, ò¼. àíãëî-àìåðè÷êîì. Èàêî ¼å
ïðèëèêîì íàïàäà íà Êðàåâèíó £óãîñëàâè¼ó áèëà ïîøòååíà îä ñòðàíå Ñèëà îñîâèíå, åíî áîìáàðäîâàå îòïî÷åëà ¼å àíãëî-àìåðè÷êà àâè¼àöè¼à ó ëåòî 1944, à ïðåä êðà¼
ðàòà 1944. ãîäèíå îêîí÷àëà íåìà÷êà àâè¼àöè¼à. Òîêîì
îêóïàöèîíîã ïåðèîäà Ñèëå îñîâèíå íèñó íàïàäàëå, èç
ðàçëîãà øòî ñó ãðàä ÷âðñòî äðæàëå îêóïàöèîíå ñíàãå, òå ó
åãîâî¼ áëèæî¼ èëè øèðî¼ îêîëèíè íè¼å áèëî ðàòíèõ
äå¼ñòàâà íèòè äðóãèõ îðóæàíèõ áîðáè. Ó òðåíóòêó êàäà ñå
ñóêîá âåëèêèõ çàðàåíèõ ñòðàíà ó ðàòó ïðèáëèæàâàî ñóáîòè÷êîì àòàðó, íà øèðåì ãåîñòðàòåãè¼ñêîì ïëàíó,
îòïî÷åëî ¼å è åãîâî áîìáàðäîâàå, îäíîñíî âàçäóøíè
íàïàäè íà öèåâå åãîâå òåðèòîðè¼å è òî îä ñòðàíå àíãëîàìåðè÷êèõ âàçäóõîïëîâíèõ ñíàãà. 16
*
* *
Äî ïðâèõ íàëåòà àíãëî-àìåðè÷êèõ àâèîíà, è áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå äîøëî ¼å ó ëåòî è ðàíó ¼åñåí 1944.
ãîäèíå, à îíè ñå ñà ñèãóðíîøó ìîãó ïîâåçàòè ñà îïøòèì
ïëàíîâèìà è âî¼íèì îïåðàöè¼àìà âåëèêèõ ñàâåçíè÷êèõ
ñèëà ÑÀÄ, Âåëèêå Áðèòàíè¼å è ÑÑÑÐ-à, ó êîìå ¼å òðåáàëî
óíèøòèòè èëè îíåìîãóèòè èçâëà÷åå îêóïàöèîíèõ
âî¼íèõ è ìàòåðè¼àëíèõ ñíàãà èç Ñðáè¼å. 17

Ìèñëè ñå íà èç¼àâå äà ñå íè ¼åäíî áîìáàðäîâàå ó Ñðáè¼è, íè òàäà à íè ïîòîì, íè¼å âðøèëî áåç ñàçíàà âðõîâíîã êîìàíäàíòà
ÍÎÂ£, £. Á. Òèòà, êî¼è ñå çà âðåìå îñëîáààà Ñðáè¼å è Âî¼âîäèíå íàëàçèî ó ÑÑÑÐ-ó. Òèìå ¼å ðóêîâîäñòâî ÍÎÂ£ æåëåëî äà ïðèêàæå
¼àâíîñòè äà ¼å èìàëî âåè óòèöà¼ íåãî øòî ¼å îí áèî ó ñòâàðíîñòè. Ó ñòâàðíîñòè, ñâåãà îêî 6,7 % áîìáàðäîâàà èçâðøåíî ¼å íà çàõòåâ
âðõà ÍÎÂ£. Branko Petranović, Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji (1941–1945), I–III, Beograd, 1983, knj. II, ñòð. 346; B. Petranović,
AVNOJ – revolucionarna smena vlasti, Beograd, 1976, ñòð. 318, 623–632; Richard G. Davis, Bombing the European….
13 Branko Petranović, Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji (1941–1945), I–III, Beograd, 1983, knj. II, ñòð. 346; B. Petranović, AVNOJ
– revolucionarna smena vlasti, Beograd, 1976, ñòð. 318.
14 Íà¼äðàñòè÷íè¼è ïðèìåð èç¼åäíà÷àâàà æðòâe è åëàòà, ïóáëèêàöè¼à îá¼àâåíà ïîä íàñëîâîì Èìåíèê æðòàâà Äðóãîã ñâåòñêîã
ðàòà íà ïîäðó÷¼ó Ñóáîòèöå, àóòîðñêîã òèìà Ìèðêî Ãðëèöà, Àíòàë Õåãåäèø, Ìèëàí Äóáà¼è, Ëàçàð Ìåðêîâè, Ñóáîòèöà, 2000,
èçàçâàëà ¼å æåñòîêó îñóäó ñòðó÷íå ¼àâíîñòè. Äåòàíè¼å: £îâàí Ïå¼èí, Íåìîðàë ó èñòîðèîãðàôè¼è, ó: „Ëó÷à“ ÷àñîïèñ çà êóëòóðó,
óìåòíîñò è íàóêó, Ñóáîòèöà, 2001, áð. 1, è £îâàí Ïå¼èí, Êîìïðîìèòîâàå çàâè÷à¼íå èñòîðè¼å „Ëó÷à“, Ñóáîòèöà 2001, áð. 2-3.
15 Ïåðî Ñèìè, Èäå áîìáà – „Ñðåàí Óñêðñ“!, Çàøòî ñó Åíãëåçè è Àìåðèêàíöè 1944. ¼åäàíàåñò ïóòà áîìáàðäîâàëè Áåîãðàä, ó: Âå÷åðå
íîâîñòè, Áåîãðàä, 4. IV 2010, ñòð. 20. È èñòîðèîãðàôè¼à è ïóáëèöèñòèêà ñå ñëàæó ó ¼åäíîì à òî ¼å: äà ¼å áðî¼ öèâèëíèõ æðòàâà (äàêëå,
äîìèöè¼àëíîã ñòàíîâíèøòâà) ó ñàâåçíè÷êîì áîìáàðäîâàó äàëåêî íàäìàøèî áðî¼ æðòàâà ñòðàäàëèõ ó ôàøèñòè÷êîì áîìáàðäîâàó.
16 ÈÀÑó, Ô.70.6078/1945 è 1629/1945. Ïðåäìåòè ñå îäíîñå íà Èçâåøòà¼å êî¼å ¼å ñàêóïàî «Ãðàäñêè Íàðîäíîîñëîáîäèëà÷êè îäáîð
– Íàðîäíà ìèëèöè¼à, î øòåòè íàíåòî¼ îä îêóïàòîðà»
17 Êàäà ñå ãîâîðè î áîìáàðäîâàèìà êî¼à ñó âðøèëè Ñàâåçíèöè óîáè÷à¼åíî ¼å äà ñå ìèñëè íà àíãëî-àìåðè÷êå âàçäóõîïëîâíå ñíàãå.
Ìåóòèì, ó áîðáåíèì ìèñè¼àìà ó÷åñòâîâàëå ñó è âàçäóõîïëîâíå ñíàãå ÑÑÑÐ-à êî¼å ñó ñå áàçèðàëå íà ñåâåðíè äåî ñàîáðàà¼íå òðàñå
Áåîãðàä–Áóäèìïåøòà, àëè íå íà òåðèòîðè¼è Ñðáè¼å.
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Ïðâî áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå èçâðøåíî ¼å 2. ¼óíà 1944.
ãîäèíå. Ïî Ðè÷àðäó Äå¼âèñó, îäíîñíî åãîâî¼ êèçè êî¼à
¼å ãëàâíà ëèòåðàòóðà çà Ñàâåçíè÷êà áîìáàðäîâàà ó
Åâðîïè: öè ¼å áèî îáåëåæåí êàî – C (îäíîñíî öèåâè ó
ãðàäó), 19 à ó÷åñòâîâàî ¼å ¼åäàí àâèîí êî¼è ¼å áàöèî 2,5 òîíå
áîìáè. Ó Õðîíîëîãè¼è íåìàìî ïîäàòêå çà îâà¼ äàòóì è
áîìáàðäîâàå.
Î îâîì áîìáàðäîâàó íåìàìî òðàãà íè ó Èç¼àâàìà î
øòåòè ïî÷èåíî¼ ïðèëèêîì áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà êî¼å
¼å ïîäíîñèëî ñóáîòè÷êî ñòàíîâíèøòâî ÍÎÎ èëè Êîìèñè¼àìà çà ðàòíó îäøòåòó: îïøòèíñêî¼ èëè ñðåñêî¼.
Ñòîãà íåìàìî íè ïîäàòêå î ïîñëåäèöàìà áîìáàðäîâàà
çà íàâåäåíè äàòóì.
2.
Ñàâåçíè÷êè àâèîíè òèïà Á – 24 („Ëåòåå òâðàâå“) ó
ïðàòè ëîâàöà Ï – 51 („Ìóñòàíã“) ó áîðáåíîì ïîðåòêó
òîêîì ¼åäíå îä ìèñè¼a áîìáàðäîâàà

Èàêî ¼å Ñàâåçíè÷êî áîìáàðäîâàå áèëî óñìåðåíî íà
âî¼íå è ìàòåðè¼àëíî-êîìóíèêàöè¼ñêå öèåâå, êàî è ó ñâèì
äðóãèì áîìáàðäîâàíèì ãðàäîâèìà ó Ñðáè¼è, è îâäå ¼å
îäíåëî óäñêå æðòâå è èçàçâàëî ñòðàâè÷íà ðàçàðàà
ñòàìáåíèõ äåëîâà ãðàäà. Ïîðåä òîãà ñòðàäàî ¼å è èíôðàñòðóêòóðàëíè ïà ÷àê è ïîîïðèâðåäíè äåî ãðàäñêîã
àòàðà.
Òîêîì èñòðàæèâàà äîøëè ñìî äî ïîäàòàêà êî¼è íèñó
óâåê ñàãëàñíè ó ïîãëåäó áðî¼à áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå. Ó
äîìàèì èçâîðèìà è ëèòåðàòóðè íåìà ñâåîáóõâàòíèõ è
ïðåöèçíèõ ïîäàòàêà, äîê ó ñòðàíèì èçâîðèìà èëè
ëèòåðàòóðè, òåìà íè¼å ó äîâîíî¼ ìåðè îáðàåíà íèòè ñó
íàâîäè äîâîíî ïðåöèçíè. Èïàê, íà îñíîâó ïðèêóïåíå
àðõèâñêå ãðàå è äîñòóïíå ëèòåðàòóðå, ïðèäðæàâà¼óè ñå
íàó÷íîèñòðàæèâà÷êèõ ïðèíöèïà èñòîðè¼ñêå íàóêå ó
ïîñòóïêó ñ èìà,18 äîøëè ñìî äî òîãà äà ìîæåìî íàâåñòè
ñëåäåè ¼åäèíñòâåíè íèç äàòóìà (1–8) êî¼è ñå îäíîñå íà
áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå òîêîì Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà,
îäíîñíî ó ëåòî è ¼åñåí 1944. ãîäèíå. Õðîíîëîøêè èñêàçàíà, âàçäóøíà áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå ó Äðóãîì ñâåòñêîì ðàòó, îäíîñíî 1944. ãîäèíå, äîãààëà ñó ñå íà ñëåäåè íà÷èí:

Äðóãî áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå èçâðøåíî ¼å 17. ¼óíà
1944. ãîäèíå. Ïî Õðîíîëîãè¼è ñå âîäè êàî 464. Áã (Bg), êàî
ñâî¼ó 31 ìèñè¼ó. Íèñó íàâåäåíè íèòè ñó íàì ïîçíàòè
öèåâè ïëàíèðàíè òîì ïðèëèêîì. Äîäàòíó íåäîóìèöó
ñòâàðà çàáåëåøêà „1944 – Fifteenth AF; Operations are limited to ren missions“.20 Ìåóòèì, îíà íå ìîðà íèøòà äà
çíà÷è ïîãîòîâî øòî ñó ïîñàäå èìàëå è ìîãóíîñò äà ó òîêó
ìèñè¼å ïîñòóïå ïî ñîïñòâåíî¼ ïðîöåíè. Òî ñå îäíîñèëî è
íà ñëó÷à¼ îñëîáààà îä „òåðåòà“, îäíîñíî áîìáè êî¼å çáîã
ðàçíèõ ðàçëîãà íèñó èñïàåíå íà ïëàíèðàíå öèåâå.
Äå¼âèñ íå íàâîäè îâà¼ äàòóì, íèòè áîìáàðäîâàå. Íåìà
î åìó ïîäàòàêà íè ó Èç¼àâàìà î øòåòè ïî÷èåíî¼
ïðèëèêîì áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà êî¼å ¼å ïîäíîñèëî
ñóáîòè÷êî ñòàíîâíèøòâî ÍÎÎ èëè Êîìèñè¼àìà çà ðàòíó
îäøòåòó: îïøòèíñêî¼ èëè ñðåñêî¼. Òàêîå íåìà íè
ïîäàòàêà î ïîñëåäèöàìà áîìáàðäîâàà çà íàâåäåíè
äàòóì.
3.
Òðåå áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå èçâðøåíî ¼å 28. àâãóñòà
1944. ãîäèíå. Ïî Äå¼âèñó: öè ¼å áèî – M/Y (æåëåçíè÷êå
ñàîáðàà¼íèöå è îá¼åêòè), 21 à ó÷åñòâîâàî ¼å ¼åäàí àâèîí
êî¼è ¼å áàöèî 2,5 òîíå áîìáè.

18 Îñíîâíè èçâîðè çà ïðèêàçàíè õðîíîëîøêè íèç âàçäóøíèõ áîìáàðäîâàà Ñóáîòöå ó Äðóãîì ñâåòñêîì ðàòó, îäíîñíî ó 1944.
ãîäèíè ñó: ÈÀÑó, Ô. 70. 6078/1945. Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà, 28. àâãóñò – 18.
íîâåìáàð 1944; ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945. Ïîïèñ ãðà. ìàòåðè¼àëà è ñïèñêîâè îøòååíèõ è ïîðóøåíèõ çãðàäà ó Ñóáîòèöè óñëåä
áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà; ÈÀÑó, Ô. 3, Êàðòîãðàôñêà çáèðêà áð. 3.2.1.71; Ôîíä: 69. Ãðàäñêà êîìèñè¼à çà ðàòíó øòåòó Ñóáîòèöà (194546); ÈÀÑó, Ôîíä: 71. Ñðåñêà êîìèñè¼à çà ðàòíó øòåòó Ñóáîòèöà (1945-1946) è ÈÀÑó, Ôîíä: 385. Êîìèñè¼à çà ðàòíó øòåòó Ñðåçà è
Ãðàäà Ñóáîòèöå (1946-1947); „Ðàäèî âåñòè“ ãîä. I, áð. 1-53, Ñóáîòèöà, 1944, è „Radio vijesti“ ãîä. I, áð. 1-53, Ñóáîòèöà, 1944.
Ðàñïîëîæèâè èçâîðè, îäíîñíî àðõèâñêà äîêóìåíòà êî¼èìà ðàñïîëàæå ÈÀÑó, èàêî íèñó ñóìèðàíè è ñèñòåìàòèçîâàíè, äà¼ó ó
ïîðååó ñà äðóãèì èçâîðèìà, ó îâîì ñëó÷à¼ó ñòðàíèì, ïðåöèçíè¼å ïîäàòêå î áîìáàðäîâàèìà, îäíîñíî èõîâèì ïîñëåäèöàìà –
ðóøåèìà è ðàçàðàèìà; Richard G. Davis, Bombing the European – Àxis powers a historical digestor the combined bomber offensive 19391945, Ais University press Maxwell air force base, Alabama, 2006. Combat Chronology of the US ARMy AIR Forces 1939-1945. Èç ðàçëîãà
êî¼å ñìî âå âèøå ïóòà íàâîäèëè èìàìî èçâåñíó ìåðó îïðåçà ó íàáðà¼àó è óòâðèâàó óêóïíîã áðî¼à áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå.
Íàøå èñòðàæèâàå ñìàòðàìî ïðâèì êîðàêîì íà ïóòó çà ñàâëàäàâàåì îâå òåìå ó ïóíîì ñìèñëó, ñòîãà ¼å ñâàêè èçíåñåí ïîäàòàê
ïîäëîæàí èçìåíàìà è äîïóíàìà ñâàêå âðñòå.
19 „C“ ¼å îçíàêà çà: City – area bombing; order or authorized by directive or numbered air force
20 Richard G. Davis, Bombing the European – Àxis powers a historical digestor the combined bomber offensive 1939-1945, Alabama, 2006.
Combat Chronology of the US ARMy AIR Forces 1939-1945. Îâà ëèòåðàòóðà è èçâîðè ó èñòî âðåìå, óîñòàëîì êàî è îñòàëè èçâîðè êî¼å ñìî
èìàëè íà ðàñïîëàãàó, ó íåêèì ìîìåíòèìà ñå ïîêëàïà¼ó è äîïóó¼ó àëè ó ïî¼åäèíèì ñëó÷à¼åâèìà íèñó ó ñàãëàñ¼ó. Ìåóòèì, òîêîì
èõîâîã ïàæèâîã èø÷èòàâàà, òå ó ïîðååó ñà ïîäàöèìà î ìèñè¼àìà êî¼å ñó òîêîì îäðååíèõ äàòóìà ëåòåëå íà ïðàâöó
Íèø–Áåîãðàä–Íîâè Ñàä è äàå ïðåìà öèåâèìà ó Ðóìóíè¼è (íàôòíà ïîà) èëè Ìààðñêî¼ (æåëåçíè÷êå ñàîáðàà¼íèöå, àåðîäðîìè)
äîáè¼àìî êîöêèöå çà ïîïóàâàå ïðàçíèíà îâîã ñëîæåíîã ìîçàèêà.
21 „M/Y“ ¼å îçíàêà çà: Ìarshaling yard – æåëåçíè÷êå ñàîáðàà¼íèöå è îá¼åêòå íà èìà
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Î îâîì áîìáàðäîâàó èìà òðàãîâà ó Èç¼àâàìà î øòåòè
ïî÷èåíå ïðèëèêîì áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà, îäíîñíî
êàêî ãëàñè ïóí íàçèâ íà îìîòó äîêóìåíòà: Èñêàç î øòåòè
ïî÷èåíå 28. àâãóñòà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä
áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà. 22 Ó Èçâåøòà¼ó ¼å íàâåäåíî 27
ñòàìáåíèõ îá¼åêàòà (ïðèçåìíèõ, ñïðàòíèõ è äâîñïðàòíèõ
çãðàäà) êî¼å ñó ïîãîåíå èëè îøòååíå ó óëèöàìà:
Öàðèíàðñêà, Ãàâðèëîâèåâà, Äàíè÷èåâ ïóò, Ìåøòðîâèåâà, Ïàðê Êðàà Ïåòðà, Òåðåòíà óëèöà, Òðã Âî¼âîäå
Ïóòíèêà. Îøòååíà ¼å è Çàäóæáèíà Ìàðè¼å Âî¼íè
Òîøèíèöå. Êàî âî¼íè èëè ñòðàòåøêè öèåâè ìîãó äà ñå
íàçíà÷å: Óïðàâíà çãðàäà äðæàâíå æåëåçíèöå, Äðæàâíè
âî¼íè åðàð (äâå çãðàäå), Îêðóæíè ñóä, öàðèíàðíèöà (äâå
çãðàäå), ôàáðèêà ãâîçäåíîã íàìåøòà¼à ó Ãàâðèëîâèåâî¼
óëèöè. 23
Ó Õðîíîëîãè¼è íåìàìî ïîäàòêå çà îâà¼ äàòóì è
áîìáàðäîâàå.
4.
×åòâðòî áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå èçâðøåíî ¼å 29.
àâãóñòà 1944. ãîäèíå. Ïðåìà íàâîäèìà èç äîêóìåíòà Èñêàç
î øòåòè ïðè÷èåíà ¼å çíàòíà ìàòåðè¼àëíà øòåòà è òî ïåò
ïóòà âåà îä ïðåòõîäíîã áîìáàðäîâàà. Îøòååíî ¼å
óêóïíî 136 ñòàìáåíèõ îá¼åêàòà (ïðèçåìíèõ, ñïðàòíèõ è
äâîñïðàòíèõ çãðàäà) ó óëèöàìà: Êàçà Ìèõà¼ëà, Îñòî¼èåâî¼, íà Òðãó Ôðà £åñå, ó Ñðïñêî¼ óëèöè, Çìà¼ £îâèíî¼,
Ïå¼å Äîáàðàíà÷êîã, Êàðàèåâî¼, Áîøêà Âó¼èà, Êóìàíîâñêî¼, íà Ìà¼øàíñêîì ïóòó, ó Ëèñèíñêè¼åâî¼ óëèöè, ó
Äðâàðñêî¼, Ìàðêîâèåâî¼, Õðâàòñêî¼, Øàð÷åâèåâî¼,
×èíîâíè÷êî¼, Ñëîâåíñêî¼, ó Èâàíà Àíòóíîâèà è ó Æååçíè÷êî¼ óëèöè.24
Îøòååíè ñó öðêâåíè õðàì Ñðïñêå ïðàâîñëàâíå öðêâå
Ñâ. Âàçíåñåà Ãîñïîäåã, ÑÏÖÎ ó êî¼î¼ ñó ñå íàëàçèëè
ïàðîõè¼ñêè äîì è øêîëà, Ðèìîêàòîëè÷êà öðêâà è ¼åäíîñïðàòíà çãðàäà ôðàåâà÷êîã ñàìîñòàíà. Äâîñïðàòíà
çãðàäà Ïîäðóæíèöå áåðçå ðàäà è ¼åäíîñïðàòíà çãðàäà
¼åâðå¼ñêå áîëíèöå ó óëèöè Èâàíà Àíòóíîâèà.
Íè Äå¼âèñ íè Õðîíîëîãè¼à íå íàâîäè îâà¼ äàòóì íèòè
áîìáàðäîâàå.
5.
Ïåòî áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå èçâðøåíî ¼å ó ìåñåöó
êàäà ¼å èíòåíçèòåò ñàâåçíè÷êèõ áîìáàðäîâàà öèåâà ó
Ñðáè¼è äîñòèçàî ñâî¼ ìàêñèìóì. Ó áîðáåíèì ìèñè¼àìà ó
êî¼èìà ñó, 3. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå, ó÷åñòâîâàëè àâèîíè
áîìáàðäåðè òèïà Á–17 è Á–24, óç îäðååíå ñòðàòåøêå
öèåâå ó âèøå ãðàäîâà íà ñòðàòåøêî¼ ñàîáðàà¼íî¼ ëèíè¼è
Íèø–Áåîãðàä–Áóäèìïåøòà, òå íà äóíàâñêîì êîðèäîðó
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(ìîñòîâè, ëóêå, ñòîâàðèøòà ãîðèâà è âî¼íîã ìàòåðè¼àëà),
ïîðåä Áóäèìïåøòå, Áåîãðàäà, Ñìåäåðåâà, Êîâèíà è
Áàâàíèøòà, ãààíè ñó öèåâè è ó Ñóáîòèöè. Ïî Äå¼âèñó:
öè ¼å áèî – M/Y (æåëåçíè÷êå ñàîáðàà¼íèöå è îá¼åêòè,
òå ñòîâàðèøòà ãîðèâà è äðóãîã âî¼íîã ìàòåðè¼àëà), à
ó÷åñòâîâàî ¼å ¼åäàí àâèîí êî¼è ¼å áàöèî 3 òîíå áîìáè.
Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 3. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå ó
Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà äîíîñè ñëåäåå
ïîäàòêå: îøòååíè ñó ñòàìáåíè îá¼åêòè (øåñò ïðèçåìíèõ
ñòàìáåíèõ çãðàäà) íà Êîè÷êîì ïóòó.25
Ó Õðîíîëîãè¼è íåìàìî ïîäàòêå çà îâà¼ äàòóì è áîìáàðäîâàå.
6.
Øåñòî áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå èçâðøåíî ¼å 5.
ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå. Ïî Äå¼âèñó: öè ¼å áèî – M/Y
(æåëåçíè÷êå ñàîáðàà¼íèöå è îá¼åêòè), à ó÷åñòâîâàî ¼å
¼åäàí àâèîí êî¼è ¼å áàöèî 2,5 òîíå áîìáè. Áîìáàðäîâàå
5. ñåïòåìáðà íàâîäè íåäâîñìèñëåíî è Èñêàç î øòåòè
ïî÷èåíå 5. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå, íà ÷è¼åì ñïèñêó ñó
íåïóíèõ ñòîòèíàê îøòååíèõ çãðàäà.26
Íåäîóìèöó ïðèëèêîì ïîñìàòðàà íàâåäåíà äâà èçâîðà ñòâàðà çàáåëåøêà ó Õðîíîëîãè¼è ó ÷è¼î¼ ðàäíî¼ âåðçè¼è î
äå¼ñòâèìà àìåðè÷êîã âàçäóõîïëîâñòâà ïèøå äà ¼å ìèñè¼à
çà äå¼ñòâî áîìáàðäîâàà ïëàíèðàíèõ öèåâà áèëà
îíåìîãóåíà çáîã ëîøåã âðåìåíà è ãóñòèõ îáëàêà: „B–24s
dispatched to Yugoslavia cannot bomb the target because of
fatal cloud cover.” Áàø êàî øòî ñìî èçðàçèëè ñòàâ ó âåçè
áîìáàðäîâàà áð. 2, îâà çàáåëåøêà íå ìîðà íèøòà äà çíà÷è ïîãîòîâî øòî ñó ïîñàäå èìàëå è ìîãóíîñò äà ó òîêó
ìèñè¼å ïîñòóïå ïî ñîïñòâåíî¼ ïðîöåíè.
Ìåóòèì, äîêóìåíò ïîä íàçèâîì Èñêàç î øòåòè
ïî÷èåíå 5. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà ðàçìàãó¼å ñâàêó íåäîóìèöó äîíîñåè ïðåöèçíå ïîäàòêå î ïîñëåäèöàìà áîìáàðäîâàà –
ðóøåèìà è îøòååèìà îá¼åêàòà (óêóïíî 97 ïðèçåìíèõ
çãðàäà) ó óëèöàìà: Öàðà Ëàçàðà, Ìèëîøà Îáèëèà,
Öâåòíî¼, Ðóæèíî¼, Íîâîñàäñêî¼, êàî è ó óëèöè £óãîâèà. 27
7.
Ñåäìî áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå èçâðøåíî ¼å 18. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå è òîì ïðèëèêîì ¼å ó ëåòà÷êî¼ ìèñè¼è
àíãàæîâàí âåëèêè áðî¼ áîðáåíèõ ëåòåëèöà ñà öèåì äà ñå
ó øòî âåî¼ ìåðè óíèøòå èëè îøòåòå æåëåçíè÷êå ñàîáðàà¼íèöå è îá¼åêòè íà ïîòåçó Áåîãðàä – Íîâè Ñàä –
Ñóáîòèöà – Áóäèìïåøòà (äàíàøè êîðèäîð äåñåò):
ïðóãå, æåëåçíè÷êè ìîñòîâè, íàäâîæàöè è ïîäâîæàöè,

ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945. Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 28. àâãóñòà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà, ïîðåä
ñâèõ çàìêè êî¼å ïîñòàâà¼ó íàêíàäíà ñåàà (îâäå ñå ðàäè î âðåìåíñêî¼ ðàçëèöè îä ñâåãà øåñò ìåñåöè), ðàä êîìèñè¼å ÍÎÎ íå
äîâîäèìî ó ñóìó.
23 Èñòî, èìåíà óëèöà íàâåäåíà ñó ïî îíîâðåìåíèì íàçèâèìà.
24 ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945. Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 29. àâãóñòà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà. Èìåíà
óëèöà, ó öåëîì òåêñòó, äàòà ñó êàî ó Èñêàçó, äàêëå èç âðåìåíà êàäà ¼å øòåòà íàñòàëà.
5 ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945. Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 3. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà
26 ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945. Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 5. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà. Ñìàòðàìî
äà ñó, Èñêàçè î øòåòè ïî÷èåíå óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà è ïîðåä ñâèõ çàìêè êî¼å äîíîñå íàêíàäíà ñåàà (îâäå ñå ðàäè î
âðåìåíñêî¼ ðàçëèöè îä ñâåãà øåñò ìåñåöè) èïàê ó âåëèêî¼ ìåðè íà¼âåðîäîñòî¼íè¼è. Äåâåò ðóáðèêà îâîã äîêóìåíòà ñàäðæè ñëåäåå
åëåìåíòå: ðåäíè áðî¼, îçíàêà è íàçèâ êóå, øòà ¼å áèëî èçëîæåíî ðóøåó, óëèöà, êóíè áðî¼, ¼àâíî äîáðî – èíñòèòóöè¼à, ïðèâàòíî
äîáðî, èíäóñòðè¼ñêà ïîñòðî¼åà, âëàñíèê, äåòàíî îïèñó¼å ñòåïåí øòåòå.
27 Èñòî,
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æåëåçíè÷êå è ðàíæèðíå ñòàíèöå, ñêëàäèøòà, ñòîâàðèøòà
èòä. 28
Ïî Äå¼âèñó: öè ¼å áèî – M/Y (æåëåçíè÷êå ñàîáðàà¼íèöå è îá¼åêòè), à ó íàïàäó íà öèåâå ó Ñóáîòèöè
ó÷åñòâîâàëî ¼å 54 àâèîíà êî¼è ñó áàöèëè 162 òîíå áîìáè.
Ïî Õðîíîëîãè¼è ó ñâî¼î¼ ðàäíî¼ âåðçè¼è âîåíèõ äå¼ñòàâà
àìåðè÷êîã âàçäóõîïëîâñòâà ïèøå: „Fifteenth AF: 463 B-17s
and B-24s some with ftr escort, hit Subotica and Szeeged M/Ys
and railroad bridges at Novi Sad, Belgrade, Szob,29 and
Budapest (2). Îâî áîìáàðäîâàå äîêóìåíòîâàíî ¼å ôîòîãðàôè¼îì (SC 277. misija 2. Bg) ñà÷èåíîì èç áîìáàðäåðà íåïîñðåäíî ïî èçáà÷åíèì áîìáàìà íàä Ñóáîòèöîì.30 Èçíàä ôîòîãðàôè¼å ñòî¼è íàòïèñ: Smoke blossoms up after bombs have been dropped on the marshalling
yards at Subotica, Yugoslavia, on september 18, 1944 by
planes of the 2 nd Bomberdment Group, 20 th Bomberdment
Squadron, 15 th Air Force!.”

ex pannonia
ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç
âàçäóõà, êî¼è ó 520 îá¼åêàòà íàâîäè îøòååà íà ñóáîòè÷êèì îá¼åêòèìà (âî¼íèì, ïðèâðåäíèì, êóëòóðíèì, âåðñêèì, ñòàìáåíèì...). Ñðóøåíè ñó èëè îøòååíè îá¼åêòè ó:
Ñòàðî¼, Ìåäóëèåâî¼, Êîðóøêî¼, Ïëåáàíè¼ñêî¼ óëèöè, íà
Òðãó ñâ. óðà, ó Ìàòèíî¼, £óêèåâî¼, Ìàñàðèêîâî¼,
Ïåòðîâî¼ óëèöè, ó óëèöè Ïà¼å Êó¼óíèà, Êóìè÷èåâî¼, ó
óëèöè Îñëîáîåà, Ìðàçîâî¼, Íîâî¼ óëèöè, íà Äàíè÷èåâîì ïóòó, ó Òåñëèíî¼ óëèöè, Ïàð÷åòèåâî¼, Öàðèíàðñêî¼, Òåðåòíî¼, Áèñòðè÷êî¼, Êàðàèåâî¼, ó óëèöè Ï. Äîáàíîâà÷êîã, íà Áåîãðàäñêîì ïóòó, ó Ïåð÷èåâî¼, Ñó÷èåâî¼, Âèëñîíîâî¼, Øóìñêî¼, ×óð÷èåâî¼, ×èíîâíè÷êî¼,
Ìàðêîâèåâî¼, ×åøêî¼, Òîïíè÷êî¼ óëèöè, òå ó óëèöè
Ñêîòóñà Âèàòîðà, Ãîðè÷êî¼, ó óëèöè åíåðàëà Íåäèà,
Ñóäàðåâèåâî¼, Áîãîâèåâî¼, Ëè÷êî¼, Ìàíî¼ëîâèåâî¼, ó
óëèöè VIII ïåøàäè¼ñêîã ïóêà, ó Øòîñîâî¼, Øåíîèíî¼, ó
óëèöè Äóíàâñêîã àðòèåðè¼ñêîã ïóêà, Èâàíà Àíòóíîâèà,
ó Âëàøêî¼, íà Îáèëèåâîì âåíöó, ó óëèöè Âî¼âîäå
Ïóòíèêà, Êðàà Àëåêñàíäðà, ó Ïåðîâî¼, à óíèøòåíà ¼å è
Æåëåçíè÷êà ñòàíèöà.32
Ðåçóëòàòè áîìáàðäîâàà ïîêëàïà¼ó ñå è ñà öðòàíîì
êàðòîì „Áà÷åíå áîìáå èç àâèîíà è îøòååíè áëîêîâè
çãðàäà ó 1944-1945. ãîäèíè“. Êàðòà ¼å ðàåíà íà îñíîâó
ðàäà Êîìèñè¼å çà ðàòíó øòåòó, òå ïðè¼àâà ãðààíà çáîã
øòåòå ïðåòðïåíå óñëåä áîìàðäîâàà. Íà î¼ ñå ¼àñíî
ðàçàçíà¼ó áà÷åíå è åêñïëîäèðàíå áîìáå, êàî è îíå øòî ñó
áà÷åíå è îñòàëå ñó íååêñïëîäèðàíå. Ïîñìàòðàíî ñà
äàíàøåã àñïåêòà, ïðèëèêîì óïîðåèâàà öðòàíå êàðòå
è äîêóìåíòàðíå ôîòîãðàôè¼å ìîæå ñå óî÷èòè âåëèêà
ïðåöèçíîñò ó èçðàäè êàðòå „Áà÷åíå áîìáå èç àâèîíà è îøòååíè áëîêîâè çãðàäà ó 1944–1945. ãîäèíè“. £åäèíà íå¼àñíîà íà îâî¼ êàðòè ¼å ñàì íàñëîâ, êî¼è íàñ óâîäè è ó
1945. ãîäèíó, êàäà èçâåñíî íè¼å áèëî íèêàêâîã áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå, à íè Ñðáè¼å óîïøòå.

Ñíèìàê Ñóáîòèöå ó ïëàìåíó, íà÷èåí èç „Ëåòåå
òâðàâå“, êî¼ó ¼å ïîñàäà ñíèìèëà êàî äîêóìåíòàðíó
ôîòîãðàôè¼ó óñïåõà áà÷åíèõ áîìáè íåïîñðåäíî ïî
èçâðøåó çàäàòêà, è êî¼à ¼å åâèäåíòèðàíà ó àðõèâè
ëåòà÷êèõ ìèñè¼à Ãðóïàöè¼à çà ñòðàòåøêî áîìáàðäîâàå
è Ãðóïàöè¼à çà òàêòè÷êà äå¼ñòâà.

Ìåóòèì, äîøëè ñìî äî ¼îø ¼åäíå ôîòîãðàôè¼å
àìåðè÷êîã àâèîíà Á–24 êî¼è ¼å ó÷åñòâîâàî ó èñòî¼ ìèñè¼è.
åãà ¼å ôîòîãðàôèñàî íåêî îä ïîñàäå ñóñåäíå ëåòåëèöå,
êî¼à ñå, ó òðåíóòêó ôîòîãðàôèñàà, íàëàçèëà èçíàä, îäíîñíî íà íåêîëèêî êèëîìåðàòà îä Íîâîã Ñàäà. Ñíèìåíè
àìåðè÷êè áîìáàðäåð òèïà Á–24 êî¼è ¼å áèî ó „¼àòó“,
îäíîñíî ëåòåî ó ôîðìàöè¼ñêîì ëåòó, íè¼å ó÷åñòâîâàî ó
áîìáàðäîâàó Íîâîã Ñàäà âå ó áîðáåíî¼ ãðóïè ëåòåî
ïðåìà ñëåäåî¼ îäðåäíèöè. 31
Îâî, ñâàêàêî ïî îáèìó íà¼âåå à ïî ðàçàðàèìà è
æðòâàìà íà¼ñòðàøíè¼å áîìáàðäîâàå çàáåëåæåíî ¼å è ó
àðõèâñêîì äîêóìåíòó: Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 18.
28

ÈÀÑó, Ô. 3 , Êàðòîãðàôñêà çáèðêà áð. 3.2.1.71.
Ñóáîòèöà – áà÷åíå áîìáå èç àâèîíà è îøòååíè áëîêîâè
çãðàäà ó ãîäèíè 1944–1945.

Æèâêî Ìàðêîâè, Ðàçàðàà è ðóøåà ó Íîâîì Ñàäó, ó: Ãîäèøàê Ìóçå¼à Ãðàäà Íîâîã Ñàäà, áð. 1/2005, Íîâè Ñàä 2006, ñòð.

67.
29

„Szob“, ãðàä ó Ìààðñêî¼. Ó¼åäíî îâî ¼å áèî ïîñëåäè íàïàä íà Áåîãðàä.
Ôîòîãðàôè¼à Ñóáîòèöå ó äèìó íàêîí åêñïëîçè¼à áà÷åíèõ áîìáè íàëàçè ñå ó îâîì ðàäó
31 Ïî ñòàíäàðäíî¼ ñàâåçíè÷êî¼ òàêòèöè çà èçâîåå âàçäóøíèõ ìèñè¼à, îäíîñíî áîðáåíèõ ëåòîâà, âåè áðî¼ àâèîíà áîìáàðäåðà
ïîëåòàî áè ó èñòî âðåìå ñà çàäàòêîì äà ãàà öèåâå ó íåêîëèêî ãðàäîâà. Ó òîêó ìèñè¼å áîðáåíå ôîðìàöè¼å ñó ñå äðæàëå ïî ãðóïàìà,
äîê ñó ó ïðàòè èìàëå ëîâöå êàî îáåçáååå. Êàäà áè íàèøëè íà ïðâè ãðàä, îäíîñíî öèåâå ó åìó ìàè áðî¼ àâèîíà áè ñå èçäâà¼àî
èç ãðóïå ðàäè îáàâàà ñâîã çàäàòêà, äîê áè îñòàëè àâèîíè ó ãðóïè, íå íàïóøòà¼óè êóðñ, íàñòàâàëè ëåò ïðåìà ñëåäååì îäðåäèøòó
ò¼. öèó. Ïî îáàâåíîì çàäàòêó àâèîíè êî¼è ñó ñå èçäâî¼èëè âðààëè áè ñå ó ãðóïó è òàêî íàñòàâàëè ëåò çàøòèåíè áðî¼íîøó êàêî
ñâî¼îì òàêî è ëîâàöà ó ïðàòè.
32 ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945.
30
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Êàî èçâîð ïîäàòàêà î îâîì áîìáàðäîâàó ìîæå äà
ïîñëóæè è ñà÷óâàíî ñåàå Èâàíà Áóäèì÷åâèà, êî¼è ñå
êàî ïðèïàäíèê „Ëåãî“ ¼åäèíèöà, íàëàçèî íà âèäèêîâöó
òîðà ãðàäñêå êóå ðàäè îñìàòðàà ãðàäà.
Áóäèì÷åâè äà¼å ïîòâäó ìàñîâíîã ó÷åøà áîìáàðäåðà
ãðóïèñàíèõ ó òðè áîðáåíå ¼åäèíèöå êî¼å ñó, ïîðåä
ïîãîåíèõ âî¼íèõ è æåëåçíè÷êî–ïóòíèõ öèåâà, íàíåëè
âåëèêà ðàçàðàà öèâèëíîì ñòàíîâíèøòâó. Çáîã îðãîìíå
øòåòå è öèâèëíèõ æðòàâà îâî áîìáàðäîâàå ¼å îñòàëî ó
ïàìåó íà¼âååã áðî¼à ñóãðààíà.
Ñ îáçèðîì íà òåêñò êî¼è ñå íàëàçè íà ôîòîãðàôè¼è, êàî
ïðèëîã Õðîíîëîãè¼è, ¼àñíî ¼å äà 54 àâèîíà íè¼å óïóåíî
ñàìî íà Ñóáîòèöó âå ¼å ðàñïîðååíî ïðåìà âàæíîñòè
çàäàòêà: íà Íîâè Ñàä, êî¼åì ¼å ãëàâíè öè áèî æåëåçíè÷êè
ìîñò ïðåêî Äóíàâà, 33 Áåîãðàä, Áóäèìïåøòó.
8.
Ïîñëåäå Ñàâåçíè÷êî áîìáàðäîâàå Ñóáîòèöå, äàêëå
îñìî, èçâðøåíî ¼å 21. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå. Ìèñè¼à ¼å
êðåíóëà ñà àåðîäðîìà ó Àðìåíäîëè è ãëàâíè öè ¼å áèî
Äåáðåöèí, îäíîñíî öèåâè ó òîì ãðàäó. Èç ëåòà÷êå ìèñè¼å
íà Äåáðåöèí, ÷è¼å ñó æåëåçíè÷êå ïðóãå è ïðàòåè îá¼åêòè
áèëè ãëàâíè ñòðàòåøêè è òàêòè÷êè öèåâè íàïàäà âååã
áðî¼à áîìáàðäåðà, ñàçíà¼åìî äà ñå ïî ïîâðàòêó èç ãðóïå
èçäâî¼èî ¼åäàí àâèîí òèïà Á–24, êî¼è ñå „îñëîáîäèî“ ñâîã
òåðåòà íà æåëåçíè÷êó ïðóãó, îäíîñíî ðàíæèðíó ñòàíèöó
ó Ñóáîòèöè. Òàêîå, ó èñòî¼ ìèñè¼è ¼å áîìáàðäîâàí è Íîâè
Ñàä, àëè êàî è ó ñâèì ïðåòõîäíèì ñëó÷à¼åâèìà èçâîðè
äîíîñå ðàçëè÷èòå ïîäàòêå. 34
Ïî Äå¼âèñó: öè ¼å áèî – M/Y (æåëåçíè÷êå êîìóíèêàöè¼å), à ó÷åñòâîâàî ¼å ¼åäàí àâèîí êî¼è ¼å áàöèî 2 òîíå
áîìáè. Õðîíîëîãè¼à íå íàâîäè îâà¼ äàòóì íèòè áîìáàðäîâàå, ¼åð ãà íè¼å ñìàòðàëà ïëàíñêèì íèòè óñïåøíèì,35 øòî íå çíà÷è äà ãà íè¼å íè áèëî. Óïðàâî Õðîíîëîãè¼ó
äåìàíòó¼å Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 21. ñåïòåìáðà 1944.
ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà ó êî¼åì
¼å íàáðî¼àíî äåñåò ñòàìáåíèõ îá¼åêòà îøòååíèõ òîì
ïðèëèêîì.36 Îøòååíè ñòàìáåíè îá¼åêòè íàëàçèëè ñó ñå
ó óëèöàìà: Ëîøèñêà, Òóê óãàðíèöå à íè¼å ïîøòååíà íè
îñíîâíà øêîëà ó £óð¼åâñêî¼ óëèöè. 37

Ïîñëåäèöå áîìáàðäîâàà
Àêî ñå íàêîí ñàãëåäàâàà ïîäàòàêà î áîìáàðäîâàó
Ñóáîòèöå ïîäâó÷å öðòà, ÷àê àêî ñå è íå óçìó ó îáçèð
öèâèëíå æðòâå êî¼èõ ¼å áèëî íåêîëèêî ñòîòèíà è êî¼å ñó
33

ÈÀÑó, F.176. Çáèðêà ðàäíè÷êîã ïîêðåòà, èíâ. áð. 379.
Íåïîñðåäíå ïîñëåäèöå àíãëî-àìåðè÷êîã áîìáàðäîâàà
Ñóáîòèöå ñåïòåìáàð 1944. ãîäèíå

ÈÀÑó, F. 176. Çáèðêà ðàäíè÷êîã ïîêðåòà, èíâ. áð. 387.
Íåïîñðåäíå ïîñëåäèöå àíãëî-àìåðè÷êîã áîìáàðäîâàà
Ñóáîòèöå ñåïòåìáàð 1944. ãîäèíå

íà¼âàæíè¼å, øòåòà ¼å áèëà îãðîìíà. Óçðîê ñòðàâè÷íîã
áèëàíñà ¼å îêî 150 òîíà áà÷åíèõ áîìáè.38 Ïîðóøåíè ñó
èëè îøòååíè âåè èëè ìàè äåëîâè ÷èòàâèõ óëèöà. Îñèì
âî¼íèõ, òåøêî ñó îøòååíè èíäóñòðè¼ñêè è ¼àâíè îá¼åêòè,
óñòàíîâå êóëòóðå, âåðñêè îá¼åêòè. Íà¼âàæíè¼è öè
áîìáàðäîâàà ó ïîòïóíîñòè ¼å îñòâàðåí – æåëåçíè÷êî
÷âîðèøòå (ðà÷óíà¼óè ïóòíè÷êó è òåðåòíó ñòàíèöó),
ïîãîåíî ñà ñòîòèíàê áîìáè, ó ïîòïóíîñòè ¼å óíèøòåíî;
Ñóáîòè÷êà åëåêòðè÷íà æååçíèöà è òðàìâà¼ ä. ä. çíàòíî
ñó îøòååíè, èàêî ìàå ïî áðî¼ó óíèøòåíèõ òðàìâà¼à à
âèøå ïî òðàìâà¼ñêèì òðàñàìà, ïðàòåèì åëåêòðè÷íèì

Æèâêî Ìàðêîâè, Ðàçàðàà è ðóøåà ó Íîâîì Ñàäó, ó Ãîäèøàê Ìóçå¼à Ãðàäà Íîâîã Ñàäà, áð. 1/2005, ñòð. 67.
Äàêëå, íåñóãëàñ¼å ó ïîãëåäó áðî¼à è äàòóìà áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå íå ïðåäñòàâà ñïåöèôè÷íîñò è èçóçåòàê. Ñëè÷íî ¼å è êîä
äðóãèõ ãðàäîâà, íïð. Íîâîã Ñàäà: ó Åíöèêëîïåäè¼è Íîâîã Ñàäà ïèøå äà ¼å 21. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå, 46 áîìáàðäåðà òèïà Á–24
èçáàöèëî ÷àê 101,6 òîíà áîìáè íà Íîâè Ñàä, òå íàíåëî âåà ðàçàðàà, äîê Æ. Ìàðêîâè ó ñâîì òåêñòó Ðàçàðàà è ðóøåà ó Íîâîì
Ñàäó, ó Ãîäèøàê Ìóçå¼à Ãðàäà Íîâîã Ñàäà, áð. 1/2005, ñòð. 67. èñòè÷å äà ¼å, èíà÷å ïîñëåäå ó íèçó áîìáàðäîâàà ãðàäà áèëî „21.
ñåïòåìáðà, àëè áåç âååã ðàçàðàà“.
35 Richard G. Davis, Bombing the European…íà îñíîâó ðàñïîëîæèâèõ è èçíåñåíèõ ïîäàòàêà (êî¼è ñó ÷åñòî êîíòðàäèêòîðíè èëè
íåïîòïóíè) íèñìî ñïðåìíè äà áåçðåçåðâíî âåðó¼åìî ó èõ. Îñòà¼å íàì äà ó äàèì èñòðàæèâàèìà äîñåãíåìî äî øòî ïîòïóíè¼èõ è
ïîóçäàíè¼èõ ïîäàòàêà. Íàñóïðîò òîìå, èçâîðå è ïîäàòêå î æðòâàìà è ðàçàðàèìà Ñóáîòèöå òîêîì áîìáàðäîâàà 1944. ãîäèíå,
ìîæåìî ñìàòðàòè ó âåëèêî¼ ìåðè âåðîäîñòî¼íèì..
36 ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945. Èñêàç î øòåòè ïî÷èåíå 21. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå ó Ñóáîòèöè óñëåä áîìáàðäîâàà èç âàçäóõà
37 Èñòî,
38 Äî óêóïíå òîíàæå áà÷åíèõ áîìáè íà Ñóáîòèöó (àíãëî-àìåðè÷êèõ è íåìà÷êèõ) äîøëè ñìî ïðîñòèì ñàáèðàåì ðàñïîëîæèâèõ
ïîäàòàêà, øòî íå ìîðà äà çíà÷è äà îíî ïðåäñòàâà òà÷àí è êîíà÷àí çáèð, àëè ¼å ñâàêàêî ïðèáëèæàí. Íàâåëè ñìî ñëó÷à¼ ìèñè¼å íà
Êå÷êåìåò (21. ñåïòåìáàð 1944) ïðèëèêîì ÷è¼åã ïîâðàòêà ñå ¼åäàí àâèîí èçäâî¼èî èç ãðóïå è „îñëîáîäèî“ òåðåòà íàä Ñóáîòèöîì.
Òàêâè ïîäàöè äîäàòíî îïòåðåó¼ó èñêàçàíó êîëè÷èíó áà÷åíèõ áîìáè. Îòóäà ìîæåìî ñìàòðàòè äà ¼å èñêàçàíà êîëè÷èíà áà÷åíèõ
áîìáè ðåëàòèâíà.
34
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ÈÀÑó, F. 176. Çáèðêà ðàäíè÷êîã ïîêðåòà, èíâ. áð. 420.
Íåïîñðåäíå ïîñëåäèöå àíãëî-àìåðè÷êîã áîìáàðäîâàà
Ñóáîòèöå ñåïòåìáàð 1944. ãîäèíå

èíñòàëàöè¼àìà è îïðåìè. 39 Óïðàâà æåëåçíèöà ïîãîåíà
¼å äèðåêòíî ñà òðè áîìáå, ìåóòèì, æåëåçíè÷êà ïëèíàðà
(èàêî ãààíà ñà ïðåêî òðèäåñåò áîìáè) íè¼å äîæèâåëà
äèðåêòàí ïîãîäàê, âå ñàìî äåëèìè÷íà îøòååà óñëåä
âåëèêîã áðî¼à äåòîíàöè¼à ó íåïîñðåäíî¼ áëèçèíè; Øòàìïàðè¼à äèðåêöè¼å äðæàâíèõ æååçíèöà (ó óëèöè Òðã Âî¼âîäå Ïóòíèêà áð. 2), ïîãîåíà ñà äåñåòàê áîìáè, ñðàâåíà
¼å ñà çåìîì. Îøòååíå ñó è Ãðàäñêà ïëèíàðà, ïîñåáíî
åíà ìðåæà; çãðàäà Îêðóæíîã ñóäà ó ÷è¼î¼ íåïîñðåäíî¼
áëèçèíè ñó ïàäàëå áîìáå (Äàíè÷èåâà óëèöà), ïîãîåíå
ñó îáå êàñàðíå óç ïðóãó, áàø êàî è Îôèöèðñêè äîì è
Îôèöèðñêà áàøòà. Âåà èëè ìàà îøòååà ïðåòðïåëå ñó
ñâå çãðàäå ñà îáå ñòðàíå ïðóãå, òàêî è ôàáðèêà øåøèðà
Ðîò êî¼à ñå íàëàçèëà ñà çàïàäíå ñòðàíå ïóòíè÷êå ñòàíèöå
òèê óç ïàðê Êðàà Ïåòðà (ó óëèöè åíåðàëà Ìèëèâî¼åâèà). Äèðåêòíî ¼å ïîãîåíà çãðàäà „Ëî¼äà“, áàø êàî
è åëåêòðè÷íà öåíòðàëà èëè øóìñêà óïðàâà, ñà ñåäàì
áîìáè. Äèðåêòíî ñó ïîãîåíè Ñðïñêà ïðàâîñëàâíà
öðêâåíà îïøòèíà ó Ñóáîòèöè, îäíîñíî åí äåî ó ÷è¼åì
ïðîñòîðó ñå íàëàçèëà: Ñðïñêà ÷èòàîíèöà è Ñðïñêà äðæàâíà îñíîâíà øêîëà Ñâåòè Ñàâà,40 äîê ¼å îä äåòîíàöè¼à
îøòååí õðàì íà ÷è¼î¼ ñó ñå ¼óæíî¼ ñòðàíè ó ïàðàìàð÷àä
ðàçáèëè èçóçåòíî âðåäíè âèòðàæè, òå ìåðìåðíå ïëî÷å ñà
èìåíèìà ñðïñêèõ æðòàâà ïîáè¼åíèõ ó ìààðñêî¼
ðåâîëóöè¼è 1848–1849. êî¼å ¼å íà óëàçó õðàìà, ïîâîäîì
äåñåòîãîäèøèöå ó¼åäèåà, ïîñòàâèëà Ñðïñêà íàðîäíà
îäáðàíà.41 Öðêâà Ñâ. Ìèõîâèëà (ôðàåâà÷êè ñàìîñòàí)
îøòååíà ¼å îä äåòîíàöè¼à êî¼å ñó îä¼åêíóëå òèê óç õðàì è
ó ïîòïóíîñòè ñðàâíèëå óëèöó Êíåçà Ìèõàèëà è äåî
Îñòî¼èåâå. Òàêîå ¼å îøòååíà è åâàíãåëèñòè÷êà öðêâà è
ñðóøåíî çàáàâèøòå ó íåïîñðåäíî¼ áëèçèíè. Ó ïîòïóíîñòè
ñó ñðóøåíå èëè ïðåòðïåëå çíàòíà îøòååà ãîòîâî ñâå

ex pannonia
çãðàäå ó Ïðâîì êâàðòó (áà÷åíî ¼å íåêîëèêî ñòîòèíà
áîìáè) êî¼è ñå íàñëàà íà æåëåçíè÷êó ïðóãó íà èñòîêó,
ñà ñåâåðíå ñòðàíå íà Êîðçî, ñ ¼óæíå íà Ìåäóëèåâó óëèöó
è ñà çàïàäíå íà Ñó÷èåâó óëèöó: óëèöå Äóíàâñêîã
àðòèåðè¼ñêîã ïóêà, ¼óæíè äåî Âèëñîíîâå óëèöå ãäå ñå ïîä
áðî¼åì 13. íàëàçèëà íîâîèçãðàåíà äâîñïðàòíà ïîãîíñêà
çãðàäà Èíäóñòðè¼å áîìáîíà Áðàå Ðóô. Ñðóøåíå ñó
ñòàìáåíå çãðàäå íà ëîêàëèòåòèìà Îáèëèåâ âåíàö, óëèöå
Øåíîèíà, Øòîñîâà, Ïà¼å Êó¼óíèà, Âëàøêà, Òðã Âî¼âîäå
Ïóòíèêà, £óêèåâà, Êóìè÷èåâà, Áîãîâèåâà, òå Óëèöà
îñëîáîåà, Ìàñàðèêîâà, Ìðàçîâèåâà, Ïåòðîâà. Ìíîãè
ñòàìáåíè îá¼åêòè ó Äðóãîì è Òðååì êâàðòó àêî íèñó
äèðåêòíî ïîãîåíè èëè èçãîðåëè ó âàòðè, áèëè ñó âèøå
èëè ìàå îøòååíè äî òå ìåðå äà èì ¼å ¼åäèíî ïðåîñòà¼àëà
âåà èëè ìàà ïîïðàâêà. Íåêîëèêî äåñåòèíà áîìáè ïàëî
¼å íà Ñåäìè êâàðò (óëèöå Ìèëîøà Îáè÷èà è Öàðà
Ëàçàðà), Îñìè êâàðò (Çìà¼ £îâèíà, Êóìàíîâñêà, Áîøêà
Âó¼èà). Ó áîìáàðäîâàó ñó îøòååíå ñòàìáåíå çãðàäå ó
Äåñåòîì è £åäàíàåñòîì êâàðòó, ìåó êî¼èìà ñó óëèöå: Òåñëèíà, Øàíòèåâà, Ìàðè¼å Âî¼íè Òîøèíèöå, Ãàâðèëîâèåâà, ñòàìáåíå çãðàäå íà Äàíè÷èåâîì ïóòó, ïîòîì ñó
áîìáå ïàëå îêî £åâðå¼ñêå áîëíèöå, è Çàäóæáèíå Ì. Â.
Òîøèíèöå.
Ó Äåâåòîì êâàðòó, ãëàâíè öèåâè áèëå ñó ôàáðèêå, ó
ñâî¼î¼ ïðîèçâîäè âåçàíå çà ôóíêöèîíèñàå æåëåçíè÷êîã ÷âîðèøòà, ðàíæèðíå è ïóòíè÷êå ñòàíèöå, íåîïõîäíå çà îáåçáåèâàå èñïðàâíîñòè è ôóíêöèîíèñàå
ëîêîìîòèâà è âàãîíà ó Ñóáîòèöè è øèðå ó ðåãèîíó. Ìåó
èìà ñó áèëè Ôåðóì ä. ä. ôàáðèêà çà îïðàâêó è ðåìîíò
âàãîíà è ëîêîìîòèâà (Ìà¼øàíñêè ïóò äî Òâîðíè÷êå
óëèöå), Ëèâíèöà Ôåðóì à. ä. (Ìà¼øàíñêè âèíîãðàäè, Ëèâíè÷êà óëèöà 16), Æååçíè÷êà ïëèíàðà (íàñëîåíà íà
çàïàäíó ñòðàíó ïðóãå, ñåâåðíî îä ãëàâíå ñòàíèöå ó ãðàäó),
ôàáðèêà øòèðêå è ëåïèëà Êîï, îäíîñíî åíè îá¼åêòè. Ó
î¼ ¼å áèëà ñìåøòåíà îêóïàöèîíà ìààðñêà âî¼ñêà è
óñêëàäèøòåí âî¼íè ìàòåðè¼àë è ñèðîâèíå. Íà îâå öèåâå
áà÷åíî ¼å âèøå äåñåòèíà áîìáè êî¼å ñó èì íàíåëå
äåëèìè÷íà îøòååà àëè èõ íèñó óíèøòèëå.42 Íåêîëèêî
áîìáè ïàëî ¼å ó êðóãó îá¼åêòà ôàáðèêå Êîï, îä êî¼èõ ¼å,
îñèì îêóïàöèîíå âî¼ñêå, ñòðàäàî è ñàì îá¼åêàò.43 £óæíî
îä ôàáðèêå Êîï, òèê óç ïðóãó (óëèöà Ïàðàëåëíè ïóò áð.
50), äèðåêòíî ¼å ïîãîåíà Ôàáðèêà çà èçðàäó áóðàäè è
äðóãå äðâåíå ðîáå Õðàñò à. ä., áàø êàî è ôàáðèêà
Âèêòîðè¼à êî¼à ¼å ïðîèçâîäèëà øòèðêó, ïóäåð è äåêñòðèí,
òå ôàáðèêà Áîðîø åêñïîðò êî¼à ¼å ïðîèçâîäèëà è èçâîçèëà
çà íåìà÷êó âî¼ñêó åì è ìàðìåëàäó.
Áîìáå áà÷åíå èñòîãà äàíà, èëè äðóãè ïóò, íà îâå îá¼åêòå,
èëè îíå êî¼å ñó áà÷åíå íà ôàáðèêó Ôåðóì, íèñó åêñïëîäèðàëå.44

39 Îíî øòî ñó ïðîïóñòèëè ñàâåçíè÷êè áîìáàðäåðè äîêóñóðèëè ñó äèâåðçè¼îì ïàðòèçàíè ìåñåö äàíà ïðåä îñëîáîåå ãðàäà
äèãíóâøè ó âàçäóõ ïîñòðî¼åå ìàøèíñêå êóå 10. ñåïòåìáðà 1944. ãîäèíå.
40 Çîðàí Âåàíîâè, Ñðïñêà ÷èòàîíèöà ó Ñóáîòèöè, Íîâè Ñàä–Ñóáîòèöà, 1998, ñòð. 47, 51. Ìåðìåðíà ïëî÷à ñà èìåíîì ñðóøåíå
øêîëå è äàíàñ ñå íàëàçè ó öðêâåíî¼ ïîðòè êàî ¼åäèíè ìàòåðè¼àëíè îñòàòàê íåêàäà ëåïå çãðàäå êî¼ó ¼å 1899. ãîäèíå ïðî¼åêòîâàî
íà¼çíà÷à¼íè¼è ñóáîòè÷êè àðõèòåêòà Ôåðåíö Ðà¼õë. Î óìåòíè÷êî¼ âðåäíîñòè çãðàäå ÑÏÖÎ âèøå ó: Kata Martinović Cvijin, Subotički
opus Ferenca J. Rajhla, Subotica 1985, str. 12. (àóòîð ïîãðåøíî çãðàäó ÑÏÖÎ „äîäåó¼å“ ãðêî-êàòîëèöèìà)
41 Ñàâà óáè÷è, Ãîðàí Áîëè, ÑÏÖ Âàçíåñåà Ãîñïîäåã, Ñóáîòèöà 2003, ñòð. 9. Âèòðàæè öðêâåíîã õðàìà, ðàä ôèðìå „Turoler
Glesmalerei“ èç Èíñáðóêà, ïîñòàâåíè ñó 1909. ãîäèíå è ïëàåíè ñà 4.184 êðóíå. Íà ¼óæíî¼ ñòðàíè õðàìà ñâè âèòðàæè ñó ðàçáè¼åíè,
äîê ñó äâà íà ñåâåðíî¼ ñòðàíè îøòååíà îä äåòîíàöè¼å àëè ñó ïîïðàâåíà. Íà ¼óæíî¼ ñòðàíè õðàìà íà ìåñòî óíèøòåíèõ âèòðàæà
ñòàâåíî ¼å îáè÷íî ñòàêëî. Ñðåäèíîì äåâåäåñåòèõ ãîäèíà ïðîøëîã ìèëåíè¼óìà ïîñòàâåíè ñó íîâè âèòðàæè. Ìåðìåðíå ïëî÷å
æðòàâà, èàêî ðàçáè¼åíå, ñàñòàâåíå ñó è âðååíå íà ìåñòî.
42 ÈÀÑó, Ô. 3. Êàðòîãðàôñêà çáèðêà áð. 3.2.1.71. Ñóáîòèöà, áà÷åíå áîìáå èç àâèîíà è îøòååíè áëîêîâè çãðàäà ó ãîäèíè 1944–1945;
ÈÀÑó, F.176. Çáèðêà ðàäíè÷êîã ïîêðåòà, èíâ. áð. 300-450. Íåïîñðåäíå ïîñëåäèöå àíãëî-àìåðè÷êîã áîìâàðäîâàà Ñóáîòèöå 1944.
ãîäèíå
43 ÈÀÑó, Ô. 70. 6078/1945. Ñïèñàê îøòååíèõ ôàáðèêà.
44 ÈÀÑó, Ô. 3. Êàðòîãðàôñêà çáèðêà áð. 3.2.1.71. Ñóáîòèöà, áà÷åíå áîìáå èç àâèîíà è îøòååíè áëîêîâè çãðàäà ó ãîäèíè 1944–1945.,
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есетина бомби које су им нанеле делимична оштећења али их нису уништиле

Неколико бомби пало је у кругу објекта фабрике Коп, од којих је, осим окупационе

ојске, страдао и сам објекат.43 Јужно од фабрике Коп, тик уз пругу (улица

Паралелни путex
бр.pannonia
50), директно је погођена Фабрика за израду буради и друге
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íà ñåâåðó Ñðáè¼å, òå âî¼íèõ è åêîíîìñêèõ
Ó èñòîì
êâàðòó
ïîãîåíà îñíîâíà
øêîëà èíôðàñòðóêòóðå
рвене робе Храст
а. д., баш
као äèðåêòíî
и фабрика¼åВикторија
која је производила
штирку,
íà Ìà¼øàíñêîì ïóòó, òå äåñåòèíå ñòàìáåíèõ îá¼åêàòà, îá¼åêàòà ðàäè îíåìîãóàâàà èçâëà÷åà íåìà÷êå âî¼ñêå
удер и декстрин,
те фабрика
Борош
è òåõíèêåза
èç Ñðáè¼å è ñà Áàëêàíà óîïøòå – áîìáàðäîâàà
âîàêà,
âèíîãðàäà
è äð.45експорт која је производила и извозила
46 äèðåêòíî ¼å ïîãîåíî
Ñóáîòèöå ñó òîêîì Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà, îäíîñíî êðà¼åì
Ïðåìà
íåïîòïóíèì
ïîäàöèìà,
емачку војску џем и мармеладу.
èëè ¼å ïðåòðïåëî îøòååà îêî 1000 îá¼åêàòà: ôàáðèêà, ëåòà è ïî÷åòêîì ¼åñåíè 1944. ãîäèíå, èìàëà è ñâî¼å öèâèëíå æðòâå è îñòàâèëà ñó çà ñîáîì ðàçîðåíè ãðàä.
øêîëà, áîëíèöà, âåðñêèõ õðàìîâà, ñòàìáåíèõ êóà:
Íèçîì ïîâåçàíèõ áîìáàðäîâàà ãðàäîâà, èëè öèåâà
Савезничка а( нгло-америчка) бомбардовања Суботице
Ñàâåçíè÷êà (àíãëî-àìåðè÷êà)
£óãîñëàâè¼å, îäíîñíî Ñðáè¼è, âåëèêå ñèëå, ÑÀÄ, Âåëèêà
áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå
Áðèòàíè¼à è ÑÑÑÐ æåëåëå ñó äà êîîðäèíèðà¼ó ñâî¼à
äå¼ñòâà íà Áàëêàíó ïðîòèâ ãëàâíîã íåïðè¼àòåà, ôàøèРедни број
аД тум бомбардовања
Објеката,
Îá¼åêàòà,
ñòè÷êå Íåìà÷êå, àëè è åíèõ ñàòåëèòà Ìààðñêå, ÐóìóÄàòóì áîìáàðäîâàà
Ðåäíè áðî¼
ñòàìá. çãðàäà
стамб.
зграда
íè¼å, Áóãàðñêå, Õðâàòñêå. Áîìáàðäîâàå ¼å, ó ïðâîì ðåäó,
èìàëî çà öè äà îíåìîãóè èçâëà÷åå íåìà÷êå âî¼íå ñèëå
1
28. августа 1944.
27
äóæ âàðäàðñêî-ìîðàâñêå êîìóíèêàöè¼ñêå òðàñå è åíî
2
29. августа 1944.
136
ïðåáàöèâàå íà çàïàäíè èëè èñòî÷íè ôðîíò. Ó èñòî
âðåìå è äà îëàêøà ïðîäîð ÑÑÑÐ-à íà Áàëêàí è Ñðáè¼ó.
3
3. септембар
6
Òàêîå, ïîñðåäíî è äà ïî¼à÷à óòèöà¼ è ó÷âðøèâàå ÍÎÂ£
4
5. септембар
97
ó Ñðáè¼è.
5
18. септембар
520
£åäàí îä íà¼÷åøå áîìáàðäîâàíèõ ãðàäîâà îêóïèðàíå
Ñðáè¼å áèëà ¼å Ñóáîòèöà. Ãðàä ¼å Ñàâåçíè÷êà àâè¼àöè¼à
6
21. септембар
10
áîìáàðäîâàëà òîêîì ëåòà è ¼åñåíè 1944. ãîäèíå. Áîìáàðäîâàà Ñóáîòèöå, èàêî ñó èìàëà çà öè ñàîáðàà¼íå ïðàâУкупно:
97 6 објекта
Óêóïíî
796 îá¼åêàòà
öå, îäíîñíî æåëåçíè÷êî ÷âîðèøå è âî¼íå îá¼åêòå, èçàçâàëà ñó è ñòðàäàå öèâèëíîã ñòàíîâíèøòâà, ðóøåå è
Çàêó÷àê
ðàçàðàå ñòàìáåíèõ çãðàäà, ¼àâíèõ è èíäóñòðè¼ñêèõ îá¼åêàòà, øêîëà, áîëíèöà. Óêóïíî ¼å ñðóøåíî èëè îøòååíî
Ïîðåä ñâîã îñíîâíîã ñòðàòåãè¼ñêîã è òàêòè÷êîã öèà – îêî õèàäó îá¼åêàòà. Ìàòåðè¼àëíà øòåòà áèëà ¼å îãðîìíà
óíèøòåà ãëàâíå æåëåçíè÷êå ñàîáàðàà¼íèöå è ïðàòåå è íèêàäà íè¼å íàäîêíàåíà.

Закључак

Поред свог основног стратегијског и тактичког циља – уништења главне

железничке саобараћајнице и пратеће инфраструктуре на северу Србије, те војних и

кономских објеката ради онемогућавања извлачења немачке војске и технике из

ÖSSZEFOGLALÓ

Hozzájárulás Jugoszlávia, Szerbia bombázás történetéhez a második világháború alatt - levéltári
ИАСу, Ф. 3. Картографска
збирка
бр. 3.2.1.71. Суботица, бачене бомбе из авиона и оштећени
anyagok és
források

локови зграда у години 1944-1945; ИАСу, F.176. Збирка радничког покрета, инв. бр. 300-450.
епосредне последице англо-америчког бомвардовања Суботице 1944. године
Szabadka
bombázása
második világháború alatt, illetve következő bizottságok által összegyűjtött anyagokat használИАСу, Ф. 70. 6078/1945.
Списак
оштећенихaфабрика.

1944 nyarának végén és kora ősszel súlyos emberi áldozatokat követelt és a város egy részének megsemmisülését
hozta, az elsődleges stratégiai és taktikai cél - Észak-Szerbia
fő vasúti közlekedési hálózatának, katonai és gazdasági
struktúrájának megsemmisítése, a Szerbiában és a Balkánon
állomásozó német hadsereg és hadifelszerelés visszavonásának megakadályozása - mellett. A jugoszláv, illetve
szerbiai városok és a közlekedési hálózat elleni összefüggő
bombázásokkal, a nagyhatalmak – az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia és a Szovjetunió – tevékenységüket összehangolták a Balkánon, a fő ellenség – a fasiszta Németország
és a csatlakozó Magyarország, Románia, Bulgária és Horvátország – ellen. A bombázásnak, mindenekelőtt, az volt a célja hogy megakadályozza a német katonai erők kimentését, a
Vardar-Morava közlekedési útvonalon és az átszervezésüket
a nyugati és a keleti frontra. Ugyanakkor, hogy megkönnyítse
a Szovjetunió áttörését a Balkánra és Szerbiába valamint,
hogy közvetve növelje a Jugoszláv Felszabadítási Hadsereg
befolyását és erejét Szerbiában. A munkához forrásul a
45

tam fel, melyek a szabadkai levéltárában találhatóak: Szabadkai Háborús Kárfelmérő Bizottság (1945-1946); Szabadka
Járási Kárfelmérő Bizottság (1945-1946); A Szabadka
Városi és Járási Kárfelmérő Bizottság (1946-1947); Szabadka Város Népi Bizottsága (1944-1955); Szabadka Város
Népi Bizottság I Osztálya; (1944-1955). Továbbá fellelhető
Szabadka Város Kártérítési Bizottságának kéziratos térképe
is, amelyen bejelölték a városra ledobott felrobbant és fel
nem robbant bombák helyeit és a bombázás időpontjait,
valamint a város megsemmisült részeit a hét angolszász bombázás alatt. Ezenkívül fényképek, melyek bemutatják a bombázás közvetlen következményeit. A hazai források mellett,
különleges figyelmet érdemelnek a külföldi források, elsősorban a bombázásban közvetlenül résztvevő amerikai
repülőszázadi honlapokon közzétett anyagok. Ezek között
vannak olyan fényképek is, amelyeket a repülőgép
legénysége a bombázási küldetések előtt és alatt készített.
Ïðåâîä íà ìààðñêè ¼åçèê Íèêîëà Ñåãåäè

ÈÀÑó, Ô. 70. 6078/1945. Ïðåäìåò. Ïîäàöè î øòåòè íàíåòî¼ îä ñòðàíå îêóïàòîðà. Öè ðàäà ¼å äà óêàæå íà îñíîâíå ìîìåíòå
áîìáàðäîâàà è åãîâå ïîñëåäèöå. Ó íåìîãóíîñòè ñìî, à òî íè¼å áèî íè öè ðàäà, äà íàáðî¼èìî ñâå æðòâå, óíèøòåíå çãðàäå è
îá¼åêòå. Çáîã òîãà óïóó¼åìî íà ïîìåíóòå èçâîðå è ëèòåðàòóðó ãäå ñå ìîæå ïðîíàè âèøå ïîäàòàêà. Òàêîå è ó ÈÀÑó, Ô. 70. 1629/1945.
46 Íåäîñòà¼ó ïîäàöè çà ïðâà äâà äàòóìà áîìáàðäîâàà: 2. è 17. ¼óí 1944.
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ZUSAMMENFASSUNG
Allianz-Bombardierung der Stadt Subotica im Jahre 1944
Die Bombardierung von Subotica während des zweiten
Weltkrieges, das heisst am Ende des Sommers und Anfang
des Herbstes 1944., verursachte nicht nur die Zerstörung
von wesentlichen strategischen Zielpunkten (die HauptEisenbahnstrecke am Norden Serbiens mit der ganzen Infrastruktur und den Militär- und Wirtschaftsgebäuden), sondern
forderte auch grosse zivile Opfer. Die Grossmächte - USA,
Grossbritannien und SSSR hatten in koordinierter Aktion
Städte und andere Ziele in Jugoslawien, Serbien bombardiert um ihre Aktion gegen den gemeinsamen Feind am
Balkan – das faschistische Deutschland und seine Satelliten Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Craotien zu koor-

dinieren. Der Zweck der Bombardierung war, vor allem, wie
die Versetzung der deutschen Militärkräfte auf die östliche
Front zu verhindern und die Eindringung von SSSR auf den
Balkan und in Serbien zu ermöglichen, als auch die Stärkung
des Einflusses der Volksarmee in Serbien zu unterstützen.
Eine der am häufigst bombardierten Städten war die Stadt
Subotica.
Die Bombardierungen haben neben den vorgesehenen
Zielpunkten viel Zivilopfer gefordert und viele zivile und
Wohnobjekte geschädigt. Es sind cca. tausend Gebäuden
zerstört. Der enorme materielle Schaden wurde nie rückerstattet.
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Korhecz Papp Zsuzsanna, Városi Múzeum, Szabadka
fő-restaurátor

A szabadkai régi városháza
történelmi
arcképcsarnokának
restaurálása
Az „Idő arcai”, a szabadkai Városi Múzeum portrégyűjteményét bemutató időszakos (2010 áprilisa-2011 áprilisa) tárlaton - melynek szerzője Ninkov K. Olga művészettörténésznő-, megtekinthető az a szabadkai régi városháza
tanácstermét díszítő hat reprezenatív portré is, melyeket 1908
óta először láthat így együtt a nagyközönség. Több mint 100
esztendeje annak, hogy a lebontásra kerülő klasszicista stílusú,
1828-ban épült régi városháza tanácsterméből egy raktárba
szállították e történelmi arcképcsarnokot, mivel az új, szecessziós városháza dísztermében üvegablakokon jelennek meg
a magyar történelem nagyjai. Róth Miksa híres budapesti
műhelyében örökítették meg őket. Ezen írás a képek és díszkereteik keletkezésének körülményeiről, későbbi hányattatott
sorsukról, valamint az elvégzett restaurálási munkákról számol be.
A magyarországi vidéki városokra jellemzően a szabadkai
honatyák is tanácstermükben a haza nagyjait örökíttették meg,
hasonló kvalitású mesterekkel, hasonló méretekben, egy-két
személyi különbséggel, mint pl. Hódmezővásárhelyen. Deák
Ferencnek (270x180 cm, lelt.sz. Y 1005, j.j.l.) ,,A haza bölcsé”-nek párjaként Jakobey Károly elsőként, szintén 1862-ben
megfestette Széchenyi István portréját (270x180 cm, lelt.sz.:
Y 1006, j.b.l.), ezt követte a bécsi Stefan Lemmermayer Ferenc József-ábrázolása (270x190 cm, lelt.sz.: Y 106, j.n.) szintén 1862-ben, majd Than Mór Mária Terézia-festménye
(272x193 cm, lelt.sz.: Y 1002, j.j.k.)1880-ban. A sort Szimai
Antal Kossuth Lajos (265x175 cm, lelt.sz.: Y 1003, j.j.l.)- és II.
Rákóczi Ferenc-arcképe (260x175 cm, lelt.sz.: Y 1004, j.j.l.)
zárja 1904-ben és 1907-ben.1
Hasonló sorsot éltek meg e vászonra festett olajfestmények,
a nagyközönség szeme elől elzárva, először a Városháza raktárában, majd a Múzeum raktárában vártak a jobb időkre.
Időközben, 1926-ban az új állomhatalom, bizonyos Lazar Stipić publicista, a városi szenátus külső tagja javaslatára és
közreműködésével e portrékat más „magyaros” témájú és magyar művészek (Schöfft József, Telepy Károly, Jakobey
Károly, Glatz Oszkár, Szirmai Antal, Kacziány Ödön, Róth
1

Miksa, stb.) által létrehozott alkotásokkal együtt megpróbálta
eladni, mivel ahogy fogalmaztak „ezen értékes műalkotások
tartalmuknál fogva kizáratnak a nyilvánosságból, s még mielőtt
tönkremennének, a város nagy jövedelemre tehetne szert értékesítésükkel”. Az utókor nagy örömére nem jártak sikerrel, viszont a korabeli felmérésből megtudhatjuk, hogy mindegyik
teljes alakos portré „nehéz arany díszkeretben” volt.*
E történelmi arcképcsarnok előzményeként, valószínűleg
kötelező érvénnyel szerezte be Szabadka városa 1850-ben az
első Ferenc József császárt ábrázoló uralkodóportréját Marastoni Jakab (1804-1860)2 festőművésztől 100 pengőért.3 E térdkép sajnos elkallódott, pedig még 1926-ban megvolt, díszkeretével együtt, mérete megközelítőleg 1,2x1 m lehetett.**
A császárt ábrázoló alkotáson kívül – melyet összetekertek –, a többi kép kisebb sérüléssel vészelte át az elmúlt évszázadot. Nem úgy a hatalmas, aranyozott, faragott vagy sajtolt
mintákkal ékesített díszkeretek. Tárolásuk, szállításuk is nagy
nehézséget okozott, s ezért sajnos kettő már nincs meg – Széchenyié és a császáré-, amelyek viszont megmaradtak, igen
rossz állapotban voltak. E hozzáállás valójában leginkább
annak a múltbéli téves művészettörténészi szemléletmódnak
tulajdonítható, mely szerint a díszkeretek a polgári világ csökevényei, és díszeik elvonják a figyelmet a kép festészeti értékeiről.
S ez nem egyedi jelenség, számos nemzetközi nagyhírű
gyűjteményben volt mostoha sorsuk a díszkereteknek, s csak
az 1970-es történt e hozzáállásban változás. Azóta több helyen
is külön leltárba vették őket, s megkülönböztető figyelemmel
viszonyultak hozzájuk.4 Sok jelentős múzeumról tudunk,
amelyben egyetlen kiállított kép sem az eredetileg ahhoz tartozó keretben van. Számos keretet megvágtak, kiegészítettek,
többször átalakítottak, nem egyszer profiljaikat is megváltoztatták, vagy lemaratták, stb. A keretek olyan bútordarabok,
amelyek a képek körüli szolgálatuk következtében gyorsabban
használódtak el, mint maguk a képek.5 A szabadkai arcképcsarnok keretei szolgálata 100 évig szünetelt, viszont rossz raktározási körülményeik okozták tönkremenetelüket.

Gajdos. 1995, 107.
Szabadkai Történelmi Levéltár, II.40/926
2 Velencei születésű, Pozsonyból Pestre települő festőművész, aki 1846-ban nyitja meg magániskoláját, ahol sok kitűnő magyar festőművész
kezdte meg tanulmányát. Festett, litográfiákat és fényképeket készített. ( Éber. 1935. 82.)
3 Sz.T.L. II.116/polg.
**Szabadkai Történelmi Levéltár, II.40/926
4 A mi intézményünkben ez csak az utóbbi időtől, restaurálási tevékenységemtől 1997-től kezdődött meg.
5 Grimm, 2004, 9-10.
*

52

ex pannonia

Studije / Kutatások / Forschungen
Valójában a díszkeretek – amelyek sokszor iparművészeti
remekek – kiemelik a festményeket, s a reprezentatív portrék
esetében még előkelőbbé teszik őket. Jakobey K.: ,,Szükséges
egy tanács-terembeni arczképen a mellékletek aplicálása, a mi
a kép hatását módnélkül neveli.” A díszkeretkészítés egyidős
az európai táblaképpel, s a világon sehol sem váltak oly színvonalon a művészi megformálás tárgyává, mint az európai
kultúrában, szobrászi eszközökkel megformázott kifejezési
eszközeik önálló életre keltek. A keretkészítést már 18.században szakosodott iparosok végezték, készítőik műhelyekben
alkalmazott névtelen kézművesek voltak. Ma már elvétve találni egyedi darabot készítő leleményes mestert, helyüket átvették a tömeggyártás termékei, melyet a keretezők csak méretre
vágnak.6
Az elmúlt években a Kossuth- és Deák-bicentenáriumra,
valamint a Rákóczi-évfordulóra készülve a festményeket és a
kereteket restauráltam, s rövid ideig e portrék megtekinthetőek
voltak a múzeum korábbi helyén, a vároházán lévő, mára már
lebontott állandó kiállítás folyosóján.

A Széchenyi és Deák portrék
A Bach-korszak elmúltával, az 1860-as Októberi Diplomával, az ún. csonka alkotmány meghozatalával enyhül a császár
és a Magyarország közti fagyos viszony, s a tanácstermekbe
sorra odakerülnek a Deákot és a nagy hazafiakat, uralkodókat
ábrázoló reprezentatív portrék: Zalaegerszegre, Szombathely-

Átvételi állapot

6

Átvételi állapot, részlet

re, Makóra, Kecskemétre. A szabadkai tanácsnokok
Széchenyi elhunyta kapcsán határoznak először a rendelésről:
,,egy élethű arcképe olajfestményben – az ülési terem részére
megszereztessék”. Vojnits Lukács országgyűlési képviselő
javaslatára a Deák-portré, Vojnits Gábor javaslatára a
Széchenyi-portré elkészítésével a kúlai születésű Jakobey
Károly7 (1826—1891) pesti ,,académiai festészt’’ kérik fel.8
Jakobey az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat alapító
tagja, valamint az Első Magyar Festészeti Akadémia alapítójának, Marastoni Jakabnak a tanítványa volt, majd a bécsi
akadémiát fejezte be, oltár- és arcképeket festett. Tanulótársai
és barátai: Lotz Károly és Zichy Mihály később szintén lefestették Deákot. Megbízatását emellett bizonyosan bácskai származásának és kapcsolatainak köszönheti. Szabadka és
Jakobey között négy levélváltásra került sor – szerencsére e
leveleket a Történelmi Levéltár megőrizte –, ezekből kitűnik,
hogy Mukits János polgármester személyesen is meglátogatta
a művészt pesti műtermében. Valószínűleg akkor beszélték
meg, hogy a város kívánságára a Magyar Tudományos
Akadémia számára Franz von Amerling által festett, álló
Széchenyi-portré után készüljön a kép, Deákról pedig ennek
pandantjaként, fotográfiáról. ,,Az akadémia titkára megengedte nekem ott a színhelyen Széchenyi arczképét lemásolni. Simonyi Antal photographus bírja Deák Ferencz arczképét,
az arcz majdnem másfél czollnyi (kb. 4 cm ) nagyságban van,
tökéletes photographia ... de levan tiltva, de collégám volt
szives megigérni- ügyem mulhatatlansága tekintetéből, azon
arczképek titokbani használatát...” Természetesen a leghíresebb művészeknek modellt ült Deák (Barabás Miklós 1841,
Franc Eybl 1842, Székely Bertalan 1869), ezt azonban nem
érhette el mindenki, mert azt el kell mondani, hogy Deákot a
kor minden magyar művésze, de számos osztrák is – a
legkisebbtől a legnagyobbig – minden formátumban (mellkép,
térdkép, ülő és álló alak, csoportportré, allegorizáló jelenetek
stb.) megjelenítette (rajzon, sokszorosított grafikán, festményen, falképen), s a nagy többség fénykép vagy más ábrázolás után dolgozhatott.8
A méreteket is valós példákon megmutathatta Mukits polgármesternek a művész, minden lehetőségre, ülő portréra is
kitérve – Deák akkorra már kialakult ábrázolási formáin
(Barabás, Eybl) terebélyes termete miatt a karosszékben ülő
képmások dominálnak. Végül a legnagyobb méret (8 láb 6 coll
magas és 5 láb 8 coll széles = 270x180 cm) mellett döntöttek.
Azonos méretben készült el a Széchenyi portré, amely az eredetitől abban különbözik, hogy a hátterébe Jakobey megfestette a Lánchidat.

Grimm, 2004, 7-8.

7Pályája a hatvanas évek elejéig sikeresen ívelt felfelé, akkor családi és anyagi gondjai miatt háttérbe szorul. Bácska sok temploma (Szivác,

Bajmok, Szabadka, Horgos, Őrszállás, Zombor, Hódság ) s múzeuma őrzi keze munkájának festészeti remekeit.
8 Basics Beatrix: Deák Ferenc alakja a képzőművészetben (In: Rubicon 2003/9-10), Budapest, p.
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Jakobey Károly: Széchenyi István, 1862

Jakobey ügyességét dicséri a színhasználat és a kompozíció,
hisz szinte észrevehetetlenné tette Deák kövérségét. Kontraposztban, bal kezét iratcsomón nyugtatva áll a nagy honfi. A
mindennapi fekete ruhájáról a gazdagon faragott karosszék és
asztal, valamint a bravúrosan megfestett drapéria elvonja a
figyelmet, de elsősorban a mély lelki tartalmakat tükröző
remekül megjelenített fej az, ami magához vonzza a tekintetet.
A hagyományos reprezentatív portré kellékeit felvonultató
festmény történetéről legbeszédesebben Jakobey levele szól,
de nemcsak a képről, hanem a korabeli emberi, közlekedési
viszonyokról is színesen mesél.
,,Tekintetes Tanácsnok úr, igen tisztelt uram
Annak, hogy Deák Ferecz arczképe festésével ennyire
elkéstem, nem csupán magam, de Simonyi a fényképész is oka,
ki mindég hitegetett egy jó és nagy formátumú photograf
arczképpel, s mind hiába míg nem a mult hó közepén kéz alatt
titokban jutottam egyhez, mely szerént valahára Isten segítségével megcsináltam az arczképet, rég készen lehettem volna,
mert csak a fej volt készületlen, s csupán ez ígéret tartóztatott
vissza; – na de most már bocsánatot is kérek, hogy ily pontatlan vagyok e képpel, ez nem fog többé megtörténni soha,
ünnepélyesen fogadom azt.
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Ma, az az sept. 2-kán adtuk fel a gőzhajói hivatalban, 4-kén
bizonyosan Baján lehet a kép, úgy hogy 5-kén a vitel comissió,
mellyet oda rendelni máltóztatik bizton viheti Szabadka felé,
rendeltetése helyére.
Ha poros, vagy fűrész poros lenne a kép, nedves szivaccsal
tessen letisztíttattni, és aztán újra (habbavert czukros, pár
csepp spiritus-sal vegyített tojásfehérjével) spongyával bévonatni, hogy a szín frisseség megtérjen, s hogy fótos ne legyen....
Jövő tavasszal egy oltárképet viendek le Arany Almásra, ez
alkalmat használva Szabadkára berándulok, tiszteletemet
teendem Tekintetes úrnál.- ekkor majd a képeket firneisszal be
is fogom vonni, hogy tartósabbak legyenek.”9
Megszakítva a levelet a kép restaurátoraként hozzáfűzném,
hogy az ígéretét betartotta a művész, mert a régi, megsárgult,
lakkréteget én távolítottam el a festményekről 2003-ban, hogy
színeik az eredeti erővel ragyogjanak. A restaurálás utolsó lépése is az új, a régivel megegyező dammár lakkból készült
lakkréteg felvitele, mely megvédi a festményt. Ezt megelőzően
azonban esztétikailag kellett helyreállítani a Deák portrét. A
raktárról raktárra szállítgatás közben az elmúlt évszázad folyamán több helyen is mechanikailag megsérült – kihasadt a
kettős szálú ún. panama szövésű hordozó vászon. E szakadásokat kellett szakszerűen élbe ragasztani és a lepergett gyári
krétaalapozást és a pigmentréteget rekonstruálni a firniszelés
előtt. A helyenkénti feltáskásodott felületeket fixáltam zselatin
aláinjektálásával.
A 18 cm széles fenyőfa díszkeretnél – mely bronzolással és
a peremen és a sarkoknál, valamint a mintás szalagoknál aranyozással volt fémszínezve-, viszont egy töredékes sarokdíszről kellett rekonstruálni a három másikat. E díszkeret
jellemző példája a 19. században tömegtermeléssel előállított
neobarokk kereteknek, melynél a díszeket már sajtolták. A
barokk korban is használatos, de már a 15. században is ismert
és csak a 19. és 20. században igazán elterjedt bronzpor és
metállap (rézlap) felhasználásával készült az így, az aranyfüstnél jóval olcsóbb fémszínezés. 10 Az aranyfüst valódi aranylap,
amelyt különleges technikával visznek fel, illesztanek az aranyozandó felületre, s amely módszer nagy szakértelmet igényel, jóval nagyobbat, mint a bronzpor és metál használata.
Teljesen más a megjelenésük is.11 A Deák kép kereténél is e
kétféle felület, a csillogó valódi aranyozás és a sötét, mattnak
ható bronzolás kiemeli egymást. Az enyves krétából sajtolt töredékes sarokdísz negatívját plasztelinnel készítettem el, s a helyi keretező mester néhai Francer István segítségével, a dúcával sajtolt levelekkel egészítettem ki a rekonstruálandó díszeket. A nagy ütésnyomokat ki kellett tömíteni, a kitört fa részeket újjal pótolni, s végül újraaranyozni lappal és porral a keretet.
Jakobey levelét folytatva az anyagi vonatkozások kerülnek
előtérbe, melyek mind inkább megkeserítik a 60-as évektől
Jakobey Károly életét, akinek az ilyen reprezentatív megrendelések nagy előnyt jelentettek, hisz akkoriban egy tanár keresete évi 400 ft körüli volt. ,,A két arczkép mint tudni méltóztatik, öszv: 600 ft oszt. ért, lőn határozva 600 ft, a rámák – 240
ft, a bépakkolás: 16,16, az az 872 ft. 300 ft-ot felvettem, marad
fizetendő 572 ft. ... Ezek után magamat pártfogásába ajánlva
maradok Tekintetes Tanácsnok úrnak mély tisztelettel alázatos szolgája Jakobey Károly académiai festész. E öszveget,
kérném alázattal, ha sept.10-ig méltóztatnék nekem megküldeni, igen lekötelez Tekintetes úr vele.” A tartozást nem

9 Jakobey Károly levele Czurda Ede tanácsnokhoz Az eredeti levél a szabadkai Városi Múzeumban a bicentenárium alkalmával a festmény
mellett ki volt állítva.
10 Merrifield, 1999, 304-305., Brachert, 2001.
11 Korhecz, 2008, 137-153.
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siettek kiegyenlíteni, ezért Jakobey még egy könyörgő levelet
küld a városnak, benne a sokat mondó indok: ,,Gróf Regendorf házánál várnak reám, végre megszakad a türelmük, s viszszautasítják szerénytelen viseletem miatt az egész megbizatási
ügyemet; borzasztó helyzet ez, – kinálkozik a pompás kereset,
s én nem tudom ezt exequálni, ott hol oly barátságosan hívnak,
s kezeim kötve ez átkozott pénz miatt. – később már mindennek vége, mert akkor protectorom a barátaival elutazik, s többé nem jön vissza e jó kedvező alkalom: akkor ignorálni fognak helytelen bánásmódomért. – A télre való keresetem akkor
megbukott.”12

A Ferenc József portré
2002-ben restauráltam Stefan? Lemmermayer13 bécsi
művész reprezentatív Ferenc József-portréját, amely 1862-ben
készült a régi, klasszicista stílusú szabadkai városháza díszterme számára, 270x190 cm-es méretben. A város Leo Oblath
könyv- és műkereskedő közvetítésével 450 forintért vette meg
a festményt és keretét. Valószínűleg rendelet írta elő az
uralkodóportré meglétét, a Deákról és Széchenyiről készült
képeket viszont személyes felbuzdulásból rendelték a szabadkai honatyák, mint később a Mária Terézia-festményt is. Semmiképpen sem lehetett kisebb méretű, mint a fenti honatyák
ábrázolása. ,,A császár őfelsége arcképe 250 Ft, az aranyráma
80 Ft, korona és királyi pálca a rámára 33 F (elkallódtak a
díszkerettel együtt), 10% üzleti haszon 36 Ft, láda és
elpakoltatás 31 Ft, vitelbér Bécsből Szabadkára 20 Ft ”– áll a
számlán.14 Bajáig valószínűleg hajón hozatták a képet, majd
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onnan kocsival, mint Jakobey képeit. A számlán egy korabeli
városi hivatalnok olvashatatlan aláírásával egy megjegyzés is
áll: ,,alku útján rendeltem.” Az épület lebontását követően félretették, majd később a vakkeretéről leszedve, minden alátámasztás nélkül, feltekerve raktárakban hányódott. Vakkerete
és oromdíszes aranyozott díszkerete is elkallódott.
A portré Ferenc József (1830—1916) osztrák császárt, magyar királyt ábrázolja egy oszlopos, diadalíves, teraszos, félig
nyitott helyiségben, ahonnan lankás tájra látni. Az egyik kannelúrás oszlopra zöld drapéria tekeredik. Az uralkodó jobb
kezében kesztyűt tartva rokokó asztalra támaszkodik, melyen
kócsagtollas, osztrák címeres, aranyzsinórozású, prémszegélyes vörös süveg és egy vörös bársonypárnán a magyar
koronázási ékszerek fekszenek. (Az uralkodót 1867-ben, a kiegyezéskor koronázzák meg, addig koronázatlanul uralkodott
Magyarországon.) A császár piros színű, magyaros, aranyzsinóros katonai egyenruhában (dolmány és szűk nadrág),
kontraposztban áll, nyakában az aranygyapjas rend jelvényével, mellén érdemrendekkel – közöttük a legfelső a Mária
Terézia-rend nagykeresztje, ferdén mellette a Magyar Királyi
Szent István-rend nagykeresztjének csillaga, legalul a Lipót-

Stefan Lemmermayer: I. Ferenc József, 1862, A restaurált kép
és új díszkerete

12

Magyar , 1984. 1-2.
A múzeumi leltári könyvekben mint ismeretlen mester műve szerepel, a két háború közti, a Városháza képgyűjteményét összeíró listán
viszont Jakobeynek tulajdonítják a portrét. Gajdos Tibor „Szadadka képzőművészete” című munkájában nevezi meg a szerzőt, azonban az
általa megjelölt forrásban e név nem szerepel. (Gajdos, 1995, 58.) A szakirodalom bizonyos mallersteini (Svábország) Josef Laemmermayer
történeti festőt ismer csak, aki 1836-ban J. Schnorr v. Carolsfeldet másolta Münchenben (Thieme—Becker: Künstler-Lexikon, 1928, XXII.,
194.)
14 (Szabadkai Történelmi Levéltár, 5156/polg)
13
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rend nagykeresztjének csillaga-, keresztben osztrák15 nemzeti
színű szalaggal. Vállán panyókára vetve világoskék, aranyzsinóros huszármente, bal kezében kard, oldalán térdmagasságban lógó piros tarsollyal. Mellette faragott magyar címerrel ékesített karosszék.
A kép hordozója gyári szövésű és alapozású egy darabból
szőtt lenvászon, a húzószélekkel együtt kb. 210 cm széles, szálsűrűsége 12 lánc- és 14 vetülékfonál négyzetcentiméterenként.
A vászon és húzószélei szakadozottak, a szövet meggyengült,
némely helyen átlátszik, leginkább a kép közepén, itt tört meg
legtöbbször a hordozó. A rossz szokások szerint festett felével befelé tekerték fel a képet, mindenféle támaszték nélkül,
ezért hosszanti repedések és a jellemző, amorf kipergések
keletkeztek rajta. A teljes felület pergett. Természetesen a
középső sávban -ahol összehajtották a feltekert képet-, voltak
a legnagyobbak a hiányok. Az eredeti keresztmerevítős vakkeret a hátoldalon kirajzolódott. Az eredeti lakkréteg szintén
elöregedett, oxidálódott, megsárgult és a kép hát- és festett
oldalát is jelentős szennyeződésréteg fedte. A kép levédését
követően, hordozó hasadásait élberagasztottam, szálai
pótoltam a hátoldalról, majd a konzerválást követően eltávolítottam a levédést és letisztítottam a képet. Az alapozás rekonstrukcióját követően az esztétikai helyreállítást is elvégeztem,
majd egy védőlakkréteget vittem fel. A kiállításra egy szerény
díszkeret kapott, mivel a ma gyártott lécek szabványméretei
(3m) nem tették lehetővé szélesebb keret ráapplikálását az
ilyen méretű festményre.

A Mária Terézia portré
Szabadka szabad királyi várossá való kikiáltásának 100.
évfordulóján, 1879. szeptember elsején a városi közgyűlés Dr.
Pertits József képviselő javaslatára megrendeli Mária Terézia
életnagyságú arcképét a tanácsterem részére. Czorda Bódog
legfőbb ítélőszéki bíró közreműködésével megegyeznek az
óbecsei születésű, Pesten élő Than Mórral ( 1828-1899), aki
800 forintért vállalja, hogy megfesti az uralkodónőt „magyaros
( nem fekete) öltözékben”. Than (Apáti) Mór pesti jogi tanulmányai mellett Barabás Miklósnál, majd a bécsi akadémián és
Karl Rahl magániskolájában, valamint Párizsban és később
Olaszországban képezte magát. A magyar történeti festészet
egyik legnagyobb alakja, emellett mitológiai jeleneteket, számos arc- és oltárképet készített. 16 A képet, miután a Műcsarnokban kiállították, 1881 januárjában szállították le.
A mű valószínűleg barokk előkép, talán M.Maytens (16961770) bécsi portréfestő Mária Terézia (1716-1780) alkotása
alapján készülhetett, annak lendülete nélkül, de díszes
környzetének minden kellékével. A császárnő méltóságteljesen áll egy gazdagon faragott és aranyozott MT monogramos
asztal és karosszék között, márványoszlopos teremben, ahonnan a félrevont sötétvörös bársonyfügőny mögött felhős ég
tűnik föl. Hófehér brokátmintás selyem ráncolt aljat és drágakövekkel fűzött derekat visel, derekán négysoros igazgyöngysor csüng. Ingének sűrűn ráncolt csipkeujját gyöngysorok buggyosítják. Csipkekötényét is drágaköves aranyhímzés ékesíti. Csipkefátylát gyémántos diadém tartja. Fején
fehér rokokó paróka. Jobb válláról hermelinbéléses vörös bár-

Than Mór: Mária Terézia császárnő, 1880, A restaurált kép és
díszkeret

sonypalást omlik le, melyet bal kézzel fog fel. A jobb kezében
lévő jogarral az asztalra támaszkodik, melyen vörös bársonypárnán a Szent Korna, az országalma és az osztrák császári
korona.
A festmény mindig része volt a Városi Múzeum állandó kiállításainak, annak megalakulásától, 1948-tól, a Reichl palotában és a Városházán is. Az 1970-es évek elején letisztították
és a kép hordozóján keletkezett négy kisebb lyukacskát
befoltozták, a hátoldalon enyvvel festménykockákat ragasztottak fel, ezek formája a festett oldalon is kirajzolódik. E beavatkozásokról semmilyen dokumentáció nem készült.
Valószínűleg akkoriban fosztották meg díszkeretétől is. Az
akkor felvitt, de 30 év alatt megsárgult lakkréteget 2004-ben
távolítottam el, s ekkor vált láthatóvá, hogy a császárnő dekoltázsát túltisztították, a finom bőrszínű lazúrt rekonstruálni kellett. A díszkeret állapota egy csőtörés alkalmával pecsételődött
meg. A 20 cm széles fenyőfa hordozójú, krétaalapozású,
horonyában sajtolt akantuszleveles díszítésű, sarkaiban ékekkel összeilleszthető díszkeret szinte minden egyes darabja meglazult. A sajtolt levéldíszítésnek szinte a fele lemosódott. A
keret restaurálásában a ma már kihalófélben lévő hagyományos díszkeretkészítési technikákkal éltem. Elsőként a
mecha-nikailag sérült fa részeket ragasztottam meg vízálló
szintetikus ragasztóval, majd a vizes tisztítás után az egész
díszkeretet átitattam 30 %-os bőrenyvvel, a deformálódott-fel-

15 Barabás Miklós 1881-es, Ferenc Józsefet ábrázoló térdképén (150 x 110 cm) ugyanilyen piros huszárruhában (leveles aranyhímzés díszíti
a ruhaujjat) jelenik meg az uralkodó, kissé idősebben, de piros, fehér, zöld magyar nemzeti színű szalaggal a mellén. A kép egy minisztériumból került be a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Arcképcsarnokába. Az osztrák ábrázolásokon viszont mindig osztrák uniformisban ( fehér
kabát, piros nadrág) láthatjuk. Az uralkodóportrék valószínűleg sorozatban készültek, ismertebb festőknél drágábban, ismeretleneknél olcsóbban, bizonyára volt Magyarországra, valamint Ausztriába készülő változat, s lehetett választani, hogy arcképet, térdképet vagy egész alakos
portrét kér a megrendelő.
16 Művészeti Lexikon, 1936, 529.
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kagylósodott díszeket lehetőség szerint visszapréseltem, rögzítettem. A perem szalagdísze szinte teljesen megsemmisült,
félkörösre gyalult léccel helyettesítettem. A sérült részekre krétaalapozást vittem fel, melyet szintbecsiszoltam. A meglévő
mintákról negatívot vettem, majd meleg enyves krétamasszát
belepréselve elkészítettem a pozitívot, amit enyvvel a lealapozott hordozóhoz ragasztottam. A shellakkos szigetelést követően metállal újraaranyoztam, majd higított művészolajfestékkel bepatináztam, s végül lakkozással levédtem a felületet.

A Kossuth portré
1903 márciusában, a nagy honfiú születésének 100. évfordulóján a Kossuth-kép megfestésével kapcsolatban tanácsi
döntés születik, Kovásznai Kovács István és Lőschinger Béla
pályázók mellett Bólits József tanácsnok javaslatára a szabadkai születésű Szirmai Antalt (1860—1927) bízzák meg 2400
korona tiszteletdíjért az egész alakos kép megfestésével. Szirmai Budapesten, Münchenben és Párizsban tanult, történelmi
és vallási jeleneteket, életképeket, portrékat és tájképeket,
valamint templomi freskókat készített vidéken (pl. Szabadkán,
Hódságon, Versecen) és a székvárosban egyaránt.17 Szirmai
Antal budapesti műtermében azonnal hozzáfog a kép megfestéséhez. 1904 augusztusában érkezik Szabadkára a műve,
díszkeretben. A művész előzőleg a majdan létesítendő Városi
Múzeumnak ajándékozta nagyméretű Választás a korona és
kard között c. történelmi kompozícióját, amely a Nemzeti Sza-

Szirmai Antal: Kossuth Lajos, 1904, A restaurált kép és díszkeret
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lon kiállításán volt látható, s felajánlotta hathatós segítségét a
kultúrintézménynek.
Néhány szó magáról e kiváló reprezentatív portréról: Kossuth Lajos (1802—1894) egy kissé idealizálva, fiatalon, erejének teljében jelenik meg, életrajzilag hiteles, ügyvédi dolgozószobára utaló környezetben: íróasztal, törvénykönyvek,
papír, toll. Kossuth fekete tükörposztóból készült, zsinórozással díszített, vörös selyembélésű, kigombolt atillát visel, alatta
fekete zsinórozott mellényt, ingének széles, kigombolt gallérja kihajtva, nyakában csokorra kötött fekete selyemnyakkendő. A szokásokkal ellentétben a selyemtrikó nadrág
helyett nyugati pantallót visel, mert Szirmainak a Bíró Károly
polgármesterhez írt levele szerint ,,Sohasem viselt magyaros
nadrágot. Úgynevezett péklába volt, vagy másképp iksz lába és
nagyon rosszul festett ilyen lábakkal szűk magyar nadrágban.”18 A Kossuth-ábrázolásokkal kapcsolatos helyzet (a reformkor és a forradalom idején grafikák készültek róla, a
szabadságharc leverése után tilos volt az ábrázolása) csak
halála után változik meg, a millennium, valamint a 48-as forradalom 50. évfordulója méltó megünneplésének időszakában, ennek köszönhetően rendelnek a hivatalos szervek Magyarország-szerte Kossuth-ábrázolásokat. Így tett Szabadka
városa is. Arcvomásai megfestéséhez valószínűleg korabeli
fényképet vagy grafikát használt fel a festő, a legnagyobb
hasonlóságot Barabás Miklós 1847-es rajzával mutatja a mű.
A festmény jó állapotban volt, csak az oxidálódott lakk- és
szennyeződésréteget kellett eltávolítani és kisebb karcolásokat
kiegészíteni.
E keret ún. blondel típusú (sarokdíszes, hullámzó peremű),
eredetileg faragott keményfa nyomódúcokkal sajtolt
mintákkal díszített és valódi aranylapokkal aranyozott (fényes
és matt részek váltakozásával: matt alapon a virágok, a belső
keretbetét, a kagylók, a levelek-csúcsdíszek voltak felpolírozva) 25 cm széles, 18 cm vastag díszkeret.
A díszkeret hordozója fenyőfa, mérete 3,2x2,1 m, melyet a
sarki és középső díszeknél áttörtek. A letört farészeket (6 db
sarok és a középső ív hiányzott) hozzáfaragott, csavarokkal és
ragasztóval felerősített kiegészítésekkel pótoltuk. A krétaalapozás is sok helyen lepergett és leütődött. A díszkeretet,
mivel szétszedni nem tudták, ezért szétverték. A legnagyobb
károkat az enyves krétamasszából gyúrt és sajtolt díszek
szenvedték, nagy részük a mechanikai sérülések és az ázás
következtében leesett, a külső gyöngysor 70%-a hiányzott. A
további rongálódás és pergés elkerülése végett 30% -os enyvoldattal itattam át az egész keretet. A tisztítás után, amelyen a
lerakódott szennyréteg eltávolítását értem, az alapozás
hiányait egészítettem ki 7%-os nyúlenyv kötőanyagú hegyi krétás alapozómassza melegen történő felvitelével. Az összecsiszolás után a virágot, kagylót, csigavonalat ábrázoló díszekről
vettem modellgyurmával mintát, és e negatív segítségével kiöntöttem gipszből a hiányzó elemeket, vagy meleg enyves krétamasszát belepréselve készítettem el a hiányzó mintákat. A
csúcsdíszek egyike sem volt meg, egy csúcson lehetett a
meglevő töredékek alapján rekonstruálni a 35 cm hosszú díszt.
Kis kiegészítő díszeket mai nyomóformák felhasználásával
készítettem. A faanyag szerencsére nem szenvedett rovarkárokat, a vandál módon széttört sarkokat azonban többé nem
lehetett szétszerelhetővé rekonstruálni. Az összeépített, összeragasztott díszkeret sarkait a hátsó oldalán fémsarkak felcsavarozásával erősítettük meg. A kiegészítések elkészítése és

Művészeti Lexikon, 1936, 513.
Gajdos Tibor: Szabadka képzőművészete, Szabadka, 1995, p.

57

ex pannonia
felragasztása, az illesztési hányok kitöltése, majd az egyenetlenségek lecsiszolása után a teljes felületet leszigeteltem shellakkal, majd mixtionos olajaranyozással, metállapokkal learanyoztam. Mintegy 200 db lapra volt szükség. A száradás
után híg olajos patinát vittem fel, majd visszatöröltem a felületet. A száradás után nitrolakk sprayjel vittem fel egy fényes
áttetsző védőréteget. A díszkeret restaurálását 2002-ben végeztem.

A Rákóczi portré
Szabadka városa 1907-ben megbízta Szirmai Antalt II. Rákóczi Ferenc arcképének elkészítésével, melyet valószínűleg a
fejedelem hamvainak 1906-os hazahozatala és az akörüli
ünnepségek hatására kezdeményeztek a honatyák. Az év szeptemberében meg is érkezett a kép, s a tanácsteremben került
elhelyezésre. A helyi sajtó a képviselők elégedetlenségéről
tudósít, miszerint „a kép rossz”19 olvassuk értetlenül. No, nem
sokáig kellett erőt venniük ellenszenvükön, a tanácstermet a
régi városházával 1908-ban kiűrítik, lebontják.
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száruniformisban áll, sárga csizmában, mellén piros selyemszalagon az aranygyapjas rend jelvénye csüng, fején drágakövekkel ékes forgójú, széles prémszegélyes süveg. Vállán
csak az uralkodókat megillető hermelinbéléses bársonypalást.
Bal karját drágaköves díszkardjának markolatán nyugtatja, a
jobbjában jogart tart. A helyiség falán a családi címer, a háttérben zöld brokáttal bevont karosszék, a félrevont zöld bársonyfüggöny mögött huszárok vágtatnak csatára. A festmény
egy ún. frissítésen esett át 2009-ben, letisztítottam a szennyeződésréteget, majd egy új védőréteget vittem fel.
Díszkerete az egyetlen a megőrzött négy díszkeret közül,
mely a hagyományos barokk keretkészítési technikákat alkalmazza, s nem azoknak a 19. században elterjedt olcsó kivitelezésű változatát, mely a formákat gépiesített módon, sajtolással hozta létre. A Rákóczi kép kerete 20 cm széles, fából
faragott, húsos, akantuszleveles, kifelé ereszkedő széles horonyba kifutó formájú, kréta alapozású, olajaranyozású műremek. Társaival ellentétben, épp hagyományos készítéstechnikájának köszönhetően jobb állapotban volt, mint a többi. A
rárakódott szennyeződésréteg, s kisebb mechanikai sérülések
károsították. A tisztítást követően enyvvel itattam át a pergő
felületeket, majd melegen, zselatinos alapozóval pótoltam a
felületi hiányokat, amit száradás után szintbehoztam, majd
szigetelés után a teljes felületet műgyanta bevonattal védtem
le, s bronzporral retusáltam a javított szigeteket, amit szintén
levédtem a későbbi besötétedés elkerülése érdekében 2003ban. A restaurátori munkához szükséges anyagok beszerzésben, mind a hat kép és díszkereteik esetében a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatott.
Az időszakos kiállításon ezen arcképcsarnok most egy rövid
időre újra életrekelt a nagyközönség örömére, aki egy más
világban érezhette magát, ha belépett a vörös háttérben jól
megvilágított monumentális ábrázolások körébe, melyeket
aranyosan csillogó gazdagon díszített díszkereteik tesznek
még pompázatosabbá. Sajnos nincs mód rá, hogy állandóan
megtekinthetőek maradjanak, de legalább restaurálásuk, kiállításuk, publikálásuk lehetővé tette, hogy közkinccsé váljanak.

IRODALOM

Szirmai Antal: II. Rákóczi Ferenc, 1907, A restaurált kép és
díszkeret

II. Rákóczi Ferenc portréja színes, lendületes, méltó párját
képezi a Kossuth portrénak. Mányoki Ádám (1673-1757)
közismert, 1712-ben a fejedelem lengyelországi számkivetettségének idején készült mellképét használta fel a portré
elkészítésénez Szirmai. A fejedelem aranyhímzéses kék hu19
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SAŽETAK
Restauracija reprezentativnih portreta stare subotičke gradske kuće
Rad predstavlja i opisuje istoriju i restauraciju šest reprezentativnih portreta (cca 3x2m.), koja su ukrasila veliku
većnicu stare subotičke gradske kuće (1828). To su: Karolj
Jakobei: Ištvan Sečenji i Ferenc Deak (1862), Stefan Lemermajer: Car Franc Josip (1862), Mor Tan: Carica Marija Terezija, Antal Sirmai: Lajoš Košut (1904) i Ferenc Rakoci (1907).
Nakon rušenja zdanja 1908. godine ti portreti su sklonjeni,

iz jednog depoa su preneti u drugi , a od osnivanja Gradskog
muzeja 1948. deo su njegove likovne zbirke. Tokom godina
se njihovo stanje pogoršalo, dva ukrasna rama su uništena.
Restauracija portreta i ramova je rañena postepeno od
2002. do 2009. godine. Nakon 100 godina prvi put su predstavljene zajedno na izložbi „Lica vremena“ autorice Olge
Ninkov.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Restauration der Porträtsgalerie des alten Rathhauses in Subotica
In der Arbeit ist die aus sechs Porträts bestehende Porträtgalerie des alten Rathhauses (1828) in Subotica beschrieben. Vorgestellt sind folgende historische Persöhnlichkeiten: Jakobey Károly: Széchényi István und Deák Ferenc (1862), Stefan Lemmermayer: der Kaiser Franz Joseph
(1862), Than Mór: die Kaiserin Maria Theresia, Szirmai Antal:
Kossuth István (1904) und Rákóczi Ferenc (1907). Nach

dem Abbau des Gabäudes im Jahre 1908 sind die Porträts
weggeräumt, jahrelang sind sie in Depos des Museums
gelagert so dass sie mit der Zeit geschädigt wurden. Die
Restauration der Porträts und der Rahmen erfolgte stufenweise zwischen den Jahren 2002 und 2009. Nach 100
Jahren sind sie zum erstenmal der Öffentlichkeit in der
Ausstellung von Olga Ninkov vorgestellt.
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Tatjana Segedinčev,
viši arhivista

O albumu fotografija dr Bele
Maćašovskog (dr Mattyasovszky
Béla) koji je nastao za vreme
Prvog svetskog rata
Meñu zbirkama Arhiva u Subotici nalazi se jedna koja obuhvata fotografije iz perioda izmeñu XVIII i XX veka. Iako zbirka nije u potpunosti sreñena ni obrañena, fotografije su često
korišćene prilikom istraživanja i objavljivanja raznih radova
vezanih za prošlost grada. Tako su se mnoge od njih našle kao
ilustracije u raznim stručnim pa i novinskim radovima. Pošto
je pomenuta zbirka po svom sadržaju krajnje raznolika, nakon
sreñivanja i analitičke obrade biće dostupnija a samim tim i
više korišćena od strane velikog broja istraživača i korisnika.
Pre sreñivanja fotografije su bile smeštene u arhivske kutije, različite veličine od 10 ili 12 centimetara, a mnoge su čuvane
u rinfuznom stanju. Iako je zbirka bila nesreñena bile su
uočljive pojedine celine koje su se izdvajale. Posebnu i po
obimu najveću celinu čine fotografije preuzete od subotičkog
„Radničkog univerziteta – Munkásegyetem“, koje obuhvataju
period izmeñu 1962. i 1985. godine. U njenom sklopu nalaze
se jedna matična knjiga negativa, negativi u kovertama, te
fotografije u fasciklama i u rinfuzi.
Osim ove grupe fotografija deo celine čine albumi fotografija. U okviru zbirke dobili su oznaku III.
Na pomalo specifičan način (u knjigama) sačuvane su
fotografije nastale tokom Prvog svetskog rata na teritoriji Crne
Gore, Jadranske obale i Italije. Ova grupa fotografija nazvana
je „Ratni album dr Bele Maćašovskog iz Prvog svetskog rata“.
Njihov autor je dr Bela Maćašovski lekar. Posebno interesovanje za njih pokazivali su istraživači iz Crne Gore zbog podneblja koje je na slikama ovekovečeno.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI O AUTORU
Bela Maćašovski bio je lekar iz Bajmoka. Roñen je 8. aprila 1891. godine u Budimpešti u delu grada nazvanonom Ferencvaroš. U dokumentu nastalom 1945. godine prilikom prijave ratne štete zabeleženo je da mu je otac bio Jovan i da je
po narodnosti bio Slovak.1 Školuje se u svom rodnom mestu,
te tu zavšava Pijarističku gimnaziju i Medicinski fakultet.2 Po
izbijanju Prvog svetskog rata regrutovan je u vojsku, na brod
pod nazivom „Kotor“ (Kataro) kao lekar u vremenu izmeñu
1914. i 1918. godine.
1

U Crnoj Gori nalazio se tokom 1915, 1916, 1917, 1918.
godine kada su i nastale fotografije.
Na samom početku Prvog svetskog rata, 25. jula 1914. Italija izlazi iz Trojnog saveza i proglašava neutralnost. Predviñanja da će na Jadranskom moru rat proteći mirno nisu se
ostvarila.3 Ratne luke Pula, Šibenik i Kotor zahvatilo je ratno
stanje. Pošto se Crna Gora pridružila snagama Antante, Austro-Ugarska je proglasila blokadu Crne Gore. Crna Gora je
počela osećati nestašicu i zatražila je pomoć saveznika. Tako
je već u avgustu 1914. došlo do prvih pomorskih bitaka na Jadranskom moru.4
Na čelu austrougarske mornarice nalazio se admiral Anton
Haus. Gotovo polovina posade regrutovana je iz Hrvatske (oko
46% osoblja), a meñu oficirskim kadrom bilo je Nemaca, Hrvata, Slovenaca i Mañara. Nije poznato kada je Bela Maćašovski stigao na teritoriju Crne Gore, ali njegove prve fotografije
sa tog podneblja datiraju iz 1915. godine. Možemo zaključiti
da mu je, pored obavljanja lekarske dužnosti, hobi bila
fotografija. Meñu onima koje se odnose na dokumentovanje
vojnih ili ratnih dogañaja, nije mali broj umetničkih portreta
ili pejzaža.
Po završetku rata, nalazi se u Eredelju, u mestu Meñuheñeš,
još uvek u svojstvu vojnika. Nakon kratkog vremena razdužuje
se i dolazi u Bačku, gde su mu živeli majka i stariji brat takoñe
lekar. Lekarsku praksu obavlja u Riñici, Stanišiću i Bajmoku.
Kada se oženio sagradio je kuću u Bajmoku 1921. godine.
Ovde mu se 1923. godine raña sin Bela Maćašovski – mlañi.
Zabeležen je podatak da je godinu-dve radio u Melencima (kod
Zrenjanina). Za vreme Drugog svetskog rata nalazio se u garnizonu, u Skoplju.
Od 1945. godine ponovo radi, do 15. decembra 1949.
godine u Bajmoku a potom ponovo odlazi u Melence. U Arhivu
je sačuvan podatak da se dr Bela Maćašovski – lekar sektorske
ambulante u Melencima – premešta kod Gradskog narodnog
odbora u Subotici, sa istim zvanjem i istim prinadležnostima,
8. novembra 1951. godine.5
Bela Maćašovski je umro 30. maja 1960. godine.6 Sahranjen je u Bajmoku.

Istorijski arhiv Subotica, Sreska komisija za ratnu štetu Subotica 1945–1946. godina, kutija 29, 5468
Istorijski arhiv Subotica, Zbirka rukopisa, Dosije fonda 316, omot broj 2, pismo sina dr Bele Maćašovskog koje je upućeno ðeni Peštaliću u Suboticu 1988. godine
3 Boris Prikril, 3000 godina pomorskih ratova, 3, Nakladni zavod znanje, Zagreb „Otokar Keršovani“, Opatija, 1985, strana 82.
4 Isto, strana 83.
5 IAS, F:68, Personalni odsek broj 19245 od 8. XI 1951. godine
6 IAS, Zbirka rukopisa, Dosije fonda 316, omot broj 2, pismo sina dr Bele Maćašovskog
2
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Ostaće zabeleženo da je nesumnjivo bio zaljubljenik u lepu
fotografiju. Prilikom prijave ratne štete po završetku rata 1945.
godine, prijavljuje predmete koji su mu oduzeti pa navodi da
su mu oduzeta dva fotoaparata: „1 Vaigtlander i 1 Leica“ u
vrednosti 16400 dinara od strane mañarske i ruske vojske.7

Sačuvane fotografije nastale su tokom Prvog svetskog rata.
Po svojoj tematici mogu se svrstati meñu vojne fotografije.
Izuzetak predstavljaju fotografije mesta, pejzaža i planinskih
krajolika.

Posebnu grupu fotografija čine one na kojima se nalazi
lokalno stanovništvo mesta u kojem je austrougarska vojska
bila stacionirana. Na osnovu nošnje i odeće može se utvrditi
podatak o njihovoj nacionalnoj i etničkoj pripadnosti.
Najviše fotografija je iz perioda 1915/17. godine. Zanemarljiv broj je iz 1914. godine – 2 fotografije na kojima se vidi
dr Bela Maćašovski u Budimpešti i iz 1918. godine u Italiji.
Sačuvani su pozitivi fotografija pravougaonog oblika
različitih veličina. Autor je na poleñini ispisivao mesto ili imena osoba koje se nalaze na slici. Pored toga, ispisivao je datum
i pojedine opaske. Zahvaljujući tome u velikoj meri je olakšana
identifikacija sadržaja slika. Osim toga na većini se nalazi potpis i njegov doktorski pečat (faksimil) – „Oberartz Dr Béla v.
Mattyasovszki.“9 Tekst na slikama pisan je na mañarskom ili
nemačkom jeziku.
Gledajući slike, možemo da pratimo dr Belu Maćašovskog
kroz ratne godine koje je proveo na teritoriji Crne Gore, Jadranske obale i Italije. Postoje slike na kojima on obavlja svoju
lekarsku dužnost ili gde se nalazi na liniji fronta, na bolničkom
brodu „Baron Kol“ (Baron Cal), u bolnici ili u slobodnim
trenucima na skijanju u Italiji, dok se druži sa oficirima, dok
čita ili se šeta.
Na slikama su ostala ovekovečena mnoga mesta u Crnoj
Gori, Italiji, na Jadranskoj obali:
1. U Crnoj Gori: Crkvice, Dvršnik, Jankov vrh, Mamula,
Nalježić, Njeguši, Boka Kotorska, Orjen, Nanove, Stari Bar,
Ulcinj, Dragalj, Herceg Novi, Risan, Meljine, Savina, Kotor,
Perast, ðenovići, Prevlaka, Krivošija
2. U Italiji: Madona di Kampiljo, Pinzano, Pinzoli, Val ðenova, Karizolo
3. Na Jadranskoj obali: Split, Rijeka, Dubrovnik, Orebić,
Ploče
4. Ostali: Tirol, Drač, Budimpešta, Kalinovik (Bosna),
Zara, Indija (lov)10 .
Na slikama su detalji sa vojnom tematikom:
– vojni brod (bolnica), ratni brod, ratni zarobljenici
(crnogorski i italijanski), logorovanje vojske, prevoz
zarobljenika, vojnik u osmatranju, odmor vojske, vojska na
ručku, signalni reflektori, vojni lekari, oficirsko kupatilo, menza u bolnici, vojničko groblje, vojnik kod topa, nemačka podmornica, torpedni brod, medicinske sestre, žičara za prenos
tereta, oficirski dom, ograda oko vojničkog groblja, linije
fronta (Punta d’Aran, kota Bol di Rodan, Punta d’Ostro – Prevlaka, Porto Re (tvrñava kod Rijeke).

Njeguši 1916. godine

Vrh Orjena 1917. godine

PRIJEM ZBIRKE U ARHIV
Zbirka fotografija zajedno sa dnevnikom koji je dr Bela
Maćašovski vodio tokom Prvog svetskog rata primljena je u
Arhiv 7. XI 1988. godine, o čemu svedoči Zapisnik o primopredaji arhivske grañe,8 iz kojeg se vidi da je primljeno: „411
originalnih fotografija u dva albuma i rukopis Háborús orvosi
tanulmány (Ratna lekarska studija)”. Da bi se fotografije sačuvale smeštene su u knjige. Listovi knjiga su zasecani i tako su
umesto u albume slike smeštene u knjige. Dve knjige sa
fotografijama odnose se na pitanja vezana za oblast medicine,
a dve sadrže studije o automobilima onoga vremena. Osim ovih
fotografija postoje i one u rinfuznom stanju.

TRENUTNO STANJE FOTOGRAFIJA
Oblik u kome su fotografije primljene je zadržan i danas.
Fotografije se sreñuju i analitički obrañuju. Prilikom sreñivanja zadržan je princip provenijencije. Knjige u kojima se čuvaju fotografije dobile su redne brojeve i signaturski broj. Do sada
je analitički obrañen jedan broj fotografija u rinfuzi i četiri
knjige fotografija. Svaka fotografija dobija signaturu i potom
se analitički obrañuje. Analitičke kartice sa opisom unose se u
kompjuter u jedinstven popis. Broj sačuvanih fotografija
iznosi:
– u prvoj knjizi 215 fotografija
– u drugoj knjizi 166 fotografija
– u trećoj knjizi 81 fotografija
– u četvrtoj knjizi 46 fotografija
– u rinfuzi 232 fotografije.

OSOBENOSTI FOTOGRAFIJA
I OPIS SADRŽAJA

7

IAS, F:71, kutija 29, 5468
IAS, F:180, Dosije fonda, Zapisnik o primopredaji arhivske grañe, omot 2/3.
9 IAS, F:180, III, slika broj 346
10 IAS, F:180, III, F:180, III, slika broj 209, 249.
8
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Meštanin „Stari Jovan”
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Crnogorska porodica
1. jula 1916,

Herceg Novi

Originalan izgled
fotografija u
knjizi

Vojnik na ostrvu
Mamula, 1915/16. g.
Brod kod Mamule
1916. godine
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Na osnovu slika zaključujemo da se u mestu Njegušima
nalazilo sedište Komande, glavna bolnica, hotel, vodovod.
Takoñe se može na osnovu uniformi vojnika zaključiti njihova pripadnost, vojni status i čin pojedinca. Na fotografijama se
vidi oružje, topovi, ratni brodovi, zgrada komande, linije i
strateške tačke, kao i vojna utvrñenja i tvrñave.

Kuća, Njeguši 1917. godine

Meštani ispred kuće, Duršnik 1916. godine

Slike civilne tematike su zabeležile:
– gostovanje glumaca, izgled kafane, lov u Indiji, mlinove,
zimske pejzaže, izgled kuća u tom podneblju, zalazak sunca,
planinske vrhove kao i etnološke karakteristike stanovništva
poput turske dece, muslimana, svirača iz Bosne, žene iz Kalinovika, žena iz Crkvica, žena iz Krivošija, albanske dece u
Draču, bosanske familije, izgleda crnogorskog sela.
Uz albam su date karakteristike fotografija i urañen je analitički opis za ukupno 744 slike. Sreñivanje i obrada ovog fonda i dalje se nastavlja onim redom kojim su fotografije sačuvane.
Grupa fotografija „Ratna studija dr Bele Maćašovskog“
svakako predstavlja vredan i nezamenjiv autentičan dokaz
dogañaja koji su se odvijali tokom Prvog svetskog rata na teritoriji Crne Gore, Jadrana i Italije.

Kolona teretnjaka u Njegušima 1917. godine

Sestre u Njegušima juna 1917. godine

Dr Bela Maćašovski u Njegušima 1916. godine

Transport bolesnika u Drač oktobra 1917. godine
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Összefoglaló
Dr. Mattyasovszky Béla az I. világháborúban készült képgyűjteményéről
Dr. Mattyasovszky Béla orvos által készített fényképek
autentikus tanúvallomásai az első világháborúbeli Montenegroról, Kotori-öbölről és az Adria-menti városokról. Az
orvos az osztrák-magyar katonasággal kerül el ezekre a
vidékekre 1915-1917 között. Ekkor fényképezi a katonákat,

katonai objektumokat, a tengerpartot, a hajókat, a tengeralattjárókat, a Prevlaka-félszigetet és a Mamula börtönt, a
tengermenti és más montenegrói városokat, a katonaságot hétköznapi tevékenysége közben, a lakosokat házaik
előtt.

Zusammenfassung
Photographienalbum von dr Béla Mattyasovszky, entstanden während des ersten Weltkrieges
Die Photographien, die der Arzt Dr Béla Mattyasovszky
gemacht hat, sind authentische Zeugnisse aus der Zeit des
Ersten Weltkrieges über Montenegro, Boka Kotorska und
der Städte an der Adria. Zwischen den Jahren 1915-1917
hat er diese Gegende als Regrutierter der ÖsterreichischUngarischen Armee kennengelernt.
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Die bis heute aufbewahrten Photographien schildern Soldaten, militärische Objekte, die Meeresküste, Schiffe und
Unterseeboote, den Halbinsel Prevlaka und das Gefängnis
Mamula, Städte an der Küste und andere Orte in Monte
Negro, Soldaten im Alltag und einheimische Bewohner vor
ihren Häusern.

ex pannonia

Iz arhivske grañe

Çîðàí Âóêåëè,
àðõèâèñòà

Óêèäàå
Îïøòèíå Áà¼ìîê
Íà êðà¼ó 1965. ãîäèíå, îïøòèíà Áà¼ìîê ïðèïî¼åíà ¼å
îïøòèíè Ñóáîòèöà. Òàêî ¼å Áà¼ìîê ïîäåëèî ñóäáèíó 32
îïøòèíå è 191 íàñååíîã ìåñòà ó Ñðáè¼è êî¼è ñó íà
òåìåó èñòîã çàêîíà1 ‘’óòîïåíè’’ ó òåðèòîðè¼àëíî âåå è
ñòàíîâíèøòâîì áðî¼íè¼å îïøòèíå ó Ðåïóáëèöè. Ïðåìà
òîì çàêîíó ïðåöèçíî ñó îäðååíè ðîêîâè ó êî¼èìà ¼å
ìîðàëà äà çàæèâè íîâà òåðèòîðè¼àëíà ñòâàðíîñò äðæàâå,
ïà ¼å ïðâè ¼àíóàð 1966. ãîäèíå îçíà÷åí êàî äàòóì
ïðåñòàíêà ðàäà ñêóïøòèíà ó óêèíóòèì îïøòèíàìà, àëè ¼å
ìàíäàò èçàáðàíèõ îäáîðíèêà òðà¼àî äî èñòåêà ìàíäàòà ó
1967. ãîäèíè. ‘’Îïøòè èçáîðè çà ñâå îäáîðíèêå ñêóïøòèíà îïøòèíà...èçâðøèå ñå ó 1967. ãîäèíè êàäà ñå áóäó
âðøèëè îïøòè èçáîðè çà ïîëîâèíó îäáîðíèêà ñêóïøòèíà
ñâèõ îïøòèíà íà òåðèòîðè¼è Ñîöè¼àëèñòè÷êå Ðåïóáëèêå
Ñðáè¼å. Äî îáàâàà òèõ èçáîðà, ñêóïøòèíå îâèõ
îïøòèíà óòâðäèå óêóïàí áðî¼ îäáîðíèêà ñâàêîã âåà,
áðî¼ îäáîðíèêà êî¼èìà å ìàíäàò òðà¼àòè äî èñòåêà
ìàíäàòíîã ïåðèîäà ó 1969. è áðî¼ îäáîðíèêà êî¼èìà å
ìàíäàò òðà¼àòè äî èñòåêà ìàíäàòíîã ïåðèîäà ó 1971.
ãîäèíè.’’2

Ëîêàëíèì ñêóïøòèíàìà îñòàâåíî ¼å äà îäðæå èçáîðå
è ïðå íàâåäåíèõ ðîêîâà, óêîëèêî ¼å òî áèëî îïðàâäàíî.
Äåî çàïîñëåíèõ ó îðãàíèìà óïðàâå ïðåñòàî ¼å äà ðàäè, à
äåî ñëóæáåíèêà ïî÷åî ¼å äà ðàäè ó ñåäèøòó íîâå ëîêàëíå
ñàìîóïðàâå. Òàêî ¼å ôèíàëèçîâàí ïðîöåñ òåðèòîðè¼àëíå
ðåîðãàíèçàöè¼å Ðåïóáëèêå, êî¼è ¼å îáåëåæèî 1965. ãîäèíó.
Ñàìîì äîíîøåó Çàêîíà è àêòó óêèäàà îïøòèíà
ïðåòõîäèëå ñó áðî¼íå ðàäå íà ìíîãèì ïîèìà ó æèâîòó
è ðàäó ëîêàëíèõ ñàìîóïðàâà.
Íà ñâå èçâåñíè¼ó ïðîìåíó ó òåðèòîðè¼àëíî¼ îðãàíèçàöè¼è Ñðáè¼å óïóèâàî ¼å Óñòàâíè çàêîí î óêèäàó
ñðåçîâà ó Àóòîíîìíî¼ Ïîêðà¼èíè Âî¼âîäèíè3, êî¼èì ñó
ïðàâà è îáàâåçå ñðåçîâà ïðåøëè ó íàäëåæíîñò ÀÏ

Âî¼âîäèíå. Ðàäíèöè ó áèáëèîòåêàìà Âî¼âîäèíå ìåó
ïðâèìà ñó ïîêðåíóëè ðåîðãàíèçàöè¼ó ñâî¼èõ óñòàíîâà. Î
òîìå ñâåäî÷è è ïèñìî êî¼å ¼å ó áà¼ìî÷êó ïèñàðíèöó ñòèãëî
11. ¼óíà 1965. ãîäèíå, à óïóòèî ãà ¼å óïðàâíèê Ãðàäñêå
áèáëèîòåêå ó Ñóáîòèöè, Ðàäîâàí Æäðàëå, 8. ¼óíà èñòå
ãîäèíå. Ïèñìî ¼å íàñëîâåíî íà Ñàâåò çà êóëòóðó ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê, è ó åìó, èçìåó îñòàëîã, ïèøå:
‘’Äðàãè Äðóãîâè! Íà ñàñòàíêó Ïîêðà¼èíñêîã îäáîðà
Çà¼åäíèöå ÷ëàíèöà ìàòè÷íèõ áèáëèîòåêà îäðæàíîì 25.
ìàðòà î.ã. ó Íîâîì Ñàäó çàêó÷åíî ¼å äà, óñëåä óêèäàà

1

Çàêîí î èçìåíàìà è äîïóíàìà Çàêîíà î ïîäðó÷¼èìà îïøòèíà è ñðåçîâà ó Íàðîäíî¼ Ðåïóáëèöè Ñðáè¼è – Ñëóæáåíè ãëàñíèê
Ñîöè¼àëèñòè÷êå Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å, áð. 51 îä 11. äåöåìáðà 1965. ãîäèíå
2 ×ëàí 12 Çàêîíà î èçìåíàìà è äîïóíàìà Çàêîíà î ïîäðó÷¼èìà îïøòèíà è ñðåçîâà ó ÍÐÑ – Ñëóæáåíè ãëàñíèê ÑÐÑ, áð. 51 îä 11.
äåöåìáðà 1965. ãîäèíå
3 Ñëóæáåíè ãëàñíèê ÑÐÑ, áð: 7, îä 13. ôåáðóàðà 1965. ãîäèíå
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ñðåçîâà ó Âî¼âîäèíè à ñà òèìå è ñðåñêèõ ìàòè÷íèõ ñëóæáè,
ñâå ÷ëàíèöå Ïîêðà¼èíñêîã îäáîðà ìåóñîáíèì äîãîâîðîì
ñàìå èçâðøå íîâó ïîäåëó ìàòè÷íèõ áèáëèîòåêà ïî
êîìóíàìà ñâîãà ðåîíà. Íà îñíîâó òå ïîäåëå áóäóè
ìàòè÷íè ðåîí áèâøå ñðåñêå ìàòè÷íå ñëóæáå ïî ïðåäëîãó
Ïîêðà¼èíñêîã îäáîðà Çà¼åäíèöå ìàòè÷íèõ áèáëèîòåêà èçãëåäà îâàêî: Ìàòè÷íà áèáëèîòåêà ðåîíà – Ãðàäñêà áèáëèîòåêà ó Ñóáîòèöè ïîä ÷è¼ó ìàòè÷íó ñëóæáó áè ïðèïàëå
ñâå áèáëèîòåêå íà òåðèòîðè¼è îïøòèíå Ñóáîòèöà,
áèáëèîòåêå è áèáëèîòå÷êà ñëóæáà íà òåðèòîðè¼è îïøòèíå
Ñòàðà Ìîðàâèöà è áèáëèîòåêå íà òåðèòîðè¼è Áà¼ìîê è
ìåñíà áèáëèîòåêà Õîðãîø. Ìåóòèì äà áè îâà ðåîíñêà
ìàòè÷íà ñëóæáà ìîãëà ôóíêöèîíèñàòè óñïåøíî íåîïõîäíî ¼å äà Ñêóïøòèíå ïîìåíóòèõ îïøòèíà äà¼ó ñâî¼ó
ñàãëàñíîñò è ïîäðøêó çà ñëóæáó ðåîíà êî¼è ñå ôîðìèðà.
Ïîðåä íà÷åëíå ñàãëàñíîñòè ñêóïøòèíå ïîìåíóòèõ îïøòèíà ìîðàëå áè ïðåóçåòè íà ñåáå è èçâåñíå ìàòåðè¼àëíå
îáàâåçå êî¼å å îâà ñëóæáà èçèñêèâàòè.’’4 Óñëåäèëè ñó
áðî¼íè ñàñòàíöè áèáëèîòåêàðà, à êîíà÷íó îäëóêó î ïðèïà¼àó Îïøòèíñêå áèáëèîòåêå ó Áà¼ìîêó ãðàäñêî¼
áèáëèîòåöè ó Ñóáîòèöè äîíåëè ñó îäáîðíèöè Ñêóïøòèíå
îïøòèíå Áà¼ìîê, íà ñåäíèöè îäðæàíî¼ 21. äåöåìáðà 1965.
ãîäèíå, à íà ïðåïîðóêó ðàäíèõ çà¼åäíèöà áèáëèîòåêà
Ñóáîòèöå è Áà¼ìîêà è íà îñíîâó çàêîíñêèõ àêàòà î òåðèòîðè¼àëíî¼ îðãàíèçàöè¼è.
Ìåó ïðâèì çà¼åäíè÷êèì óñòàíîâàìà Ñóáîòè÷àíè è
Áà¼ìî÷àíè îñíèâà¼ó Îïøòèíñêó çà¼åäíèöó çà ïîñëîâå
çàïîøàâàà, î ÷åìó ¼å Îäëóêó äîíåëà Ñêóïøòèíà
îïøòèíå Ñóáîòèöà, íà çà¼åäíè÷êî¼ ñåäíèöè Îïøòèíñêîã
è Âåà ðàäíèõ çà¼åäíèöà, 27. ñåïòåìáðà 1965. ãîäèíå.5
4
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Ñåäèøòå Çà¼åäíèöå ¼å ó Ñóáîòèöè, îáóõâàòà òåðèòîðè¼ó
Ñóáîòèöå è Áà¼ìîêà. Ñêóïøòèíà èìà òðèäåñåò è ïåò ( 35)
÷ëàíîâà, êî¼å áèðà¼ó ïðåäñòàâíèöè ñóáîòè÷êèõ ðàäíèõ
îðãàíèçàöè¼à6 ó: à) îáëàñòè èíäóñòðè¼å: ‘’Áðàòñòâî’’
ôàáðèêà çà èçðàäó øèíñêèõ âîçèëà, ‘’Ñåâåð’’ èíäóñòðè¼à
åëåêòðîìîòîðà, ‘’Çîðêà’’ õåìè¼ñêà èíäóñòðè¼à, ‘’Íîâà
áóäóíîñò’’ ôàáðèêà íàìåøòà¼à, ‘’Ñîëèä’’ èíäóñòðè¼à
îáóå, ‘’29. íîâåìáàð’’ èíäóñòðè¼à ìåñà è êîíçåðâè,
‘’Ïàðòèçàí’’ ôàáðèêà áèöèêëà è ìîòîöèêëà, ‘’Ïàíîíè¼à’’
ãðàôè÷êè çàâîä, ‘’Ïàíîíè¼à’’ èíäóñòðè¼à êîæå, ‘’£îâàí
Ìèêè’’ ôàáðèêà òåïèõà, ‘’Ñèãìà’’ ôàáðèêà àóòîìàòñêèõ
è åëåêòðè÷íèõ óðåà¼à, ‘’Ìëàäîñò’’ ôàáðèêà òðàêà è
çàâåñà; á) îáëàñòè ïîîïðèâðåäå: ‘’Ïàëè’’ ïîîïðèâðåäíî-ïðåõðàìáåíè êîìáèíàò, ‘’Àãðîêîìáèíàò’’, Çåìîðàäíè÷êà çàäðóãà ó ×àíòàâèðó, Çåìîðàäíè÷êà çàäðóãà ó
Æåäíèêó, Çåìîðàäíè÷êà çàäðóãà ‘’Ïåø÷àðà’’; â)
îáëàñòè òðãîâèíå è óãîñòèòåñòâà: ‘’Òðãîïðîìåò’’
òðãîâà÷êî ïðåäóçåå, ‘’Íà-ìà’’ ðîáíà êóà, ‘’Ìåòåîð’’
òðãîâà÷êî ïðåäóçåå, ‘’Ïàëè’’ óãîñòèòåñêî ïðåäóçåå; ã)
îáëàñòè ãðàåâèíàðñòâà: ‘’Èíòåãðàë’’ ãðàåâèíñêî ïðåäóçåå; ä) îáëàñòè çàíàòñòâà: ‘’Ñíåæàíà’’ êðî¼à÷êî ïðåäóçåå, ‘’Åëåêòðîðåìîíò’’ ïðåäóçåå çà ïîïðàâêó åëåêòðè÷íèõ óðåà¼à; ) îáëàñòè ñàîáðàà¼à: Ãðàäñêî ñàîáðàà¼íî ïðåäóçåå. Ñà òåðèòîðè¼à Áà¼ìîêà ó Ñêóïøòèíè
Îïøòèíñêå çà¼åäíèöå áèëè ñó ïðåäñòàâíèöè Çåìîðàäíè÷êèõ çàäðóãà ‘’Ðàâíèöà’’ è ‘’óðèí’’. Ñâî¼å ïðåäñòàâíèêå èìàëè ñó è òàäàøå äðóøòâåíîïîëèòè÷êå
îðãàíèçàöè¼å, äðæàâíè îðãàíè è äðóãå îðãàíèçàöè¼å, è òî:
Îïøòèíñêî ñèíäèêàëíî âåå, Îïøòèíñêè îäáîð Ñîöè¼àëèñòè÷êîã ñàâåçà ðàäíîã íàðîäà ó Ñóáîòèöè, Îï-

ÈÀÑ, Ô: 434 ÍÎÎ Áà¼ìîê, áð: 02-3471-1965.
ÈÀÑ, Ô: 434 ÍÎÎ Áà¼ìîê, áð: 01-5395-1965.
6 Ðàäíà îðãàíèçàöè¼à ¼å ó âðåìå êîìóíèñòè÷êå âëàäàâèíå áèî íàçèâ çà äàíàøå ïðåäóçåå.
5
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øòèíñêè êîìèòåò Ñàâåçà ñîöè¼àëèñòè÷êå îìëàäèíå ó
Ñóáîòèöè, Êîìóíàëíå çà¼åäíèöå ñîöè¼àëíîã îñèãóðàà
Ñóáîòèöà, Îäååà çà ïðèâðåäó Ñêóïøòèíå îïøòèíå
Ñóáîòèöà, Ðàäíè÷êè óíèâåðçèòåò ó Ñóáîòèöè, Îïøòèíñêî ñèíäèêàëíî âåå Áà¼ìîê, Çàâîä çà çàïîøàâàå ó
Ñóáîòèöè. Ìàíäàò ÷ëàíîâà ¼å áèî ÷åòèðè ãîäèíå à
ïîëîâèíà ÷ëàíñòâà áèðàíà ¼å ñâàêå äðóãå ãîäèíå. Îäáîðíèöè Ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê, íà ñåäíèöè îäðæàíî¼ 15. îêòîáðà 1965. ãîäèíå, äîíåëè ñó ðåøåå êî¼èì ¼å óêèíóò Çàâîä çà çàïîøàâàå ðàäíèêà ó Áà¼ìîêó è
ñâà ïðàâà è îáàâåçå ïðåëàçå ó íàäëåæíîñò Çàâîäà ó Ñóáîòèöè.
Òàäàøå âëàñòè ïèòàëå ñó è ãðààíå î òîìå äà ëè ñó çà
èëè ïðîòèâ ïðîìåíå ñòàòóñà Áà¼ìîêà. Áà¼ìî÷êè îäáîðíèöè ñó íà çà¼åäíè÷êî¼ ñåäíèöè, îäðæàíî¼ 5. îêòîáðà
1965. ãîäèíå, äîíåëè Çàêó÷àê î ñàçèâàó çáîðîâà
áèðà÷à ó ñâèì èçáîðíèì ¼åäèíèöàìà ðàäè äàâàà
ñàãëàñíîñòè íà òåðèòîðè¼àëíó ïðîìåíó îïøòèíå Áà¼ìîê.
Òàêî ¼å 9942 ãðààíà ñà ïðàâîì ãëàñà ó ÷åòðíàåñò èçáîðíèõ
¼åäèíèöà, èçàøëî íà çáîð áèðà÷à, êî¼è ¼å îäðæàí 9. è 10.
îêòîáðà 1965. ãîäèíå, êàêî áè ðåêëè ñâî¼å ‘’çà’’ èëè
‘’ïðîòèâ’’ ïðåäëîãà î íåñòàíêó îïøòèíå Áà¼ìîê.7 Ìåóòèì, íè¼å ñâå èøëî ïî ïëàíó îäãîâîðíèõ óäè ó
Îïøòèíè. Áðî¼ óïèñàíèõ ãðààíà êî¼è ñó èçàøëè íà çáîð
áèðà÷à ó ïî¼åäèíèì èçáîðíèì ¼åäèíèöàì áèî ¼å
íåäîâîàí äà áè çàäîâîèî çàêîíñêå íîðìå ïà ¼å óëà
Ìîðâàè, ïðåäñåäíèê Ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê, äîíåî
ðåøåå î ïîíèøòåó çáîðîâà ó èçáîðíèì ¼åäèíèöàìà
áðî¼ I, IV, V i VIII è ñàçâàî èõ çà 13. îêòîáàð 1965. ãîäèíå,
ó 19 ÷àñîâà. Ó îáðàçëîæåó ðåøåà ïèøå: ‘’Èç çàïèñíèêà
î ðàäó çáîðîâà áèðà÷à óòâðåíî ¼å äà ¼å íà çáîðó áèðà÷à ó
èçáîðíî¼ ¼åäèíèöè áðî¼ I ïðèñóñòâîâàî 61 áèðà÷, à èìà
óïèñàíî 916 áèðà÷à, ó èçáîðíî¼ ¼åäèíèöè áðî¼ IV
ïðèñóñòâîâàëî 50 áèðà÷à, à èìà óïèñàíî 1010 áèðà÷à, ó
èçáîðíî¼ ¼åäèíèöè áðî¼ V ïðèñóñòâîâàëî 69 áèðà÷à, à èìà
óïèñàíî 925 áèðà÷à, è ó èçáîðíî¼ ¼åäèíèöè áðî¼ VIII
ïðèñóñòâîâàëî 60 áèðà÷à, à èìà óïèñàíî óêóïíî 1117
áèðà÷à. Èç íàâåäåíîã ñå âèäè äà íà çáîðîâèìà áèðà÷à íè¼å
ïðèñóñòâîâàî ÷ëàíîì 231 Ñòàòóòà Îïøòèíå Áà¼ìîê
ïðåäâèåí áðî¼ áèðà÷à, ïà ïðåìà òîìå îäëóêå äîíåòå íà
îâèì çáîðîâèìà íèñó ïóíîâàæíå.’’8 Ïîíîâåíè çáîðîâè
ó îâèì èçáîðíèì ¼åäèíèöàìà ñó óñïåëè è ôîðìà ¼å
çàäîâîåíà. Îä óêóïíî 9942 ãðààíèíà ñà ïðàâîì ãëàñà
íà çáîðó áèðà÷à ó÷åñòâîâàëî ¼å èõ 1176 è çà óêèäàå
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îïøòèíå ¼å áèëî 1099, ïðîòèâ 77, à çà ïðèïà¼àå ñóñåäíî¼
îïøòèíè 1099 áèðà÷à, íèêî ïðîòèâ.
Íà òåìåó ðåçóëòàòà çáîðà áèðà÷à è çàêîíñêèõ îäðåäáè
îäáîðíèöè áà¼ìî÷êå Ñêóïøòèíå, íà çà¼åäíè÷êî¼ ñåäíèöè
îáà âåà, îäðæàíî¼ 15. îêòîáðà 1965. ãîäèíå, äîíåëè ñó
Îäëóêó î ñàãëàñíîñòè çà óêèäàå Îïøòèíå Áà¼ìîê.
Îäëóêà ¼å îáðàçëîæåíà ó òðè ÷ëàíà: ‘’×ëàí 1 – Ñêóïøòèíà
îïøòèíå Áà¼ìîê ïîäðæàâà çàêó÷êå çáîðîâà áèðà÷à ó
ñâèì èçáîðíèì ¼åäèíèöàìà íà òåðèòîðè¼è Îïøòèíå, òå
èçðàæàâà ñâî¼ó ñàãëàñíîñò çà óêèäàå Îïøòèíå Áà¼ìîê ñà
äàíîì êî¼è áóäå óòâðåí ðåïóáëè÷êèì çàêîíîì. ×ëàí 2 –
Ñâà íàñååíà ìåñòà êî¼à ÷èíå Îïøòèíó Áà¼ìîê, íàêîí
åíîã óêèäàà áèëà áè ó ñàñòàâó Îïøòèíå Ñóáîòèöà.
×ëàí 3 – Îâà Îäëóêà äîñòàâèå ñå íàäëåæíèì îðãàíèìà
ðàäè êîíà÷íîã îäëó÷èâàà.’’9 Ïîòïèñíèê Îäëóêå ¼å áèî
óëà Ìîðâàè, ïðåäñåäíèê Ñêóïøòèíå îïøòèíå.
Ñëåäåà ¼å íà ðåä äîøëà Íàðîäíà àïîòåêà Áà¼ìîê.
×ëàíîâè åíîã Ñàâåòà îäðæàëè ñó ñåäíèöó, 8. äåöåìáðà
1965. ãîäèíå, íà êî¼î¼ ¼å ¼åäèíà òà÷êà äíåâíîã ðåäà áèëà
‘’Èíòåãðàöè¼à Íàðîäíå àïîòåêå Áà¼ìîê ñà Íàðîäíîì
àïîòåêîì Ñóáîòèöà’’. Äåñèìèð Òîêîâè, ïðåäñåäíèê
Ñàâåòà ãîâîðèî ¼å î ïðåäñòî¼åî¼ èíòåãðàöè¼è: ‘’Âàìà ¼å
äðóãîâè ïîçíàòî äà ñå íàøà êîìóíà ïðèïî¼èëà Îäëóêîì
Çáîðîâà áèðà÷à êîìóíè Ñóáîòèöà îä 1.1.1966. ãîäèíå, ó
òîì ñìèñëó çàóçåòè ñó ñòàâîâè äà ñå ïî¼åäèíå óñòàíîâå êî¼å
ðàäå íà íàøåì òåðåíó èíòåãðèøó, à èñòî òàêî è íåêà ìàà
ïðåäóçåà, à òî ñâå ó öèó áîåã ïîñëîâàà è ñìàåà
ðåæè¼ñêèõ òðîøêîâà, ïà ó âåçè òîãà ïðåäëàæåì äà ñå
Íàðîäíà Àïîòåêà Áà¼ìîê ïðèïî¼è Íàðîäíî¼ Àïîòåêè Ñóáîòèöà (äà ñå èçâðøè èíòåãðàöè¼à)”.10 Ïî¼åäèíè äèñêóòàíòè óñïðîòèâèëè ñó ñå ìèøåó ñâîã ïðåäñåäíèêà,
íàãëàøàâà¼óè êàêî áà¼ìî÷êà Àïîòåêà ðàäè ðåíòàáèëíî è
äà å ïðåäñòî¼åå ïðèïî¼åå ñóáîòè÷êîì êîëåêòèâó
îòåæàòè àäìèíèñòðàòèâíî ïîñëîâàå, àëè ¼å ïîñëå äóæå
äèñêóñè¼å îäîáðåí ïðåäëîã çà èíòåãðàöè¼ó.
Äàí ðàíè¼å, ñåäíèöó ¼å îäðæàî è Ñàâåò ó øèðåì ñàñòàâó
Íàðîäíå àïîòåêå Ñóáîòèöà ó ïðîñòîðè¼àìà óïðàâå, ó
Åíãåëñîâî¼ áðî¼ 9. £åäèíà òà÷êà äíåâíîã ðåäà áèëà ¼å
ïðèïà¼àå Íàðîäíå àïîòåêå Áà¼ìîê Íàðîäíî¼ àïîòåöè
Ñóáîòèöà. ‘’Óïðàâíèê Âåðåø ( £îñèï – ïðèìåäáà àóòîðà),
ñìàòðà äà ïðèïà¼àå Íàðîäíå àïîòåêå Áà¼ìîê îâî¼
óñòàíîâè ¼å ïîçèòèâíà ñòâàð, ¼åð êàêî ¼å âå ïîçíàòî äà å
ñå îä 1 ¼àíóàðà 1966 ãîäèíå, ïðèïî¼èòè è Îïøòèíà Áà¼ìîê,
Îïøòèíè Ñóáîòèöà, è íîðìàëíî ¼å äà íà òåðèòîðè¼è ¼åäíå

7

ÈÀÑ, Ô: 434 ÍÎÎ Áà¼ìîê, áð: 01-5717-1965.
ÈÀÑ, Ô: 434 ÍÎÎ Áà¼ìîê, áð: 01-5906-1965.
9 ÈÀÑ, Ô: 434 ÍÎÎ Áà¼ìîê, áð: 01-5922-1965.
10 ÈÀÑ, Ô: 434 ÍÎÎ Áà¼ìîê, áð: 02-7598-1965.
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îïøòèíå ïîñòî¼è ¼åäíà óñòàíîâà êàî àïîòåêà. Ãðãè
Êîëîìàí, øåô ÏÐÑ-à óïîçíà¼å ÷ëàíîâå Ñàâåòà äà Íàðîäíà
àïîòåêà Áà¼ìîê, äîáðî ïîñëó¼å è íåìà ïîñëîâíèõ ãóáèòàêà.
Íàêîí èçëîæåíîã à óç ïðåòõîäíó ñàãëàñíîñò ÷ëàíîâà
ðàäíå çà¼åäíèöå Ñàâåò àïîòåêå ¼å ¼åäíîãëàñíî äîíåî
ñëåäåó: ÎÄËÓÊÓ äà ñå Íàðîäíà àïîòåêà Áà¼ìîê ïðèïî¼è
Íàðîäíî¼ àïîòåöè Ñóáîòèöà ñà äàíîì 1 ¼àíóàðà 1966
ãîä.’’11 Äîêóìåíò ¼å ïîòïèñàî Ëàñëî ×àïî, çàìåíèê
ïðåäñåäíèêà Ñàâåòà. Îäëóêå îáà ñàâåòà ïîòâðäèëè ñó
÷ëàíîâè Ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê, íà çà¼åäíè÷êî¼
ñåäíèöè îáà âåà, îäðæàíî¼ 21. äåöåìáðà 1965. ãîäèíå.
Áà¼ìî÷êå îäëóêå î ïðèïà¼àó áèáëèîòåêå è àïîòåêå
ñóáîòè÷êèì îðãàíèçàöè¼àìà ïîòâðäèëè ñó è îäáîðíèöè
Ñêóïøòèíå îïøòèíå Ñóáîòèöà íà çà¼åäíè÷êî¼ ñåäíèöè
îäáîðíèêà îáà âåà, îäðæàíî¼ 29. äåöåìáðà 1965. ãîäèíå.12
Äàíà, 11. äåöåìáðà 1965. ãîäèíå, èç Ïîêðà¼èíñêîã
ñåêðåòàðè¼àòà çà áóåò è îïøòó óïðàâó ïîñëàò ¼å ïîçèâ çà
ñàñòàíàê ñåêðåòàðà îïøòèíà ó Ïîêðà¼èíè, ó êî¼åì ¼å
ïèñàëî: ‘’Íà ñàñòàíêó ñà ïðåäñåäíèöèìà îïøòèíà êî¼å ñå
óêèäà¼ó è îïøòèíà êî¼èìà ñå ïðèïà¼à¼ó òåðèòîðè¼å óêèíóòèõ îïøòèíà, îäðæàíîì ó Ïîêðà¼èíñêîì ñåêðåòàðè¼àòó
çà áóåò è îïøòó óïðàâó, çàêó÷åíî ¼å äà áè áèëî ïîòðåáíî
äà ñå îäðæè è ñàñòàíàê ñà ñåêðåòàðèìà îäíîñíèõ îïøòèíñêèõ ñêóïøòèíà, íà êîìå áè ñå ¼îø ¼åäíîì ïðåòðåñëà
ñâà ïèòàà îä ÷è¼åã ðåøàâàà çàâèñè óñïåõ ñïðîâîåà
îâå àêöè¼å. Ó òîì öèó îäðæàå ñå ñàñòàíàê ó Ïîêðà¼èíñêîì ñåêðåòàðè¼àòó çà áóåò è îïøòó óïðàâó ó ïåòàê,
17. äåöåìáðà 1965. ãîäèíå, ó ñîáè áð. 23 ïðèçåìå, ñà
ïî÷åòêîì ó 9 ÷àñîâà.’’13
Ìåó îñòàëèìà, ñàñòàíêó ó Íîâîì Ñàäó ïðèñóñòâîâàî ¼å
£îæåô Àíòàë, ñåêðåòàð ÑÎ Áà¼ìîê, êî¼è ¼å ðåøååì, êî¼å ¼å
äîíåòî íà çà¼åäíè÷êî¼ ñåäíèöè îáà âåà ÑÎ Áà¼ìîê,
îäðæàíî¼ 21. äåöåìáðà, ðàçðåøåí ñà ïîëîæà¼à ‘’Ñåêðåòàðà
Ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê ñà äàíîì 31. äåöåìáðîì 1965.
ãîäèíå’’14 êàêî ñó è ïðîïèñèâàëè âàæåè çàêîíñêè àêòè.

Iz arhivske grañe
Îäáîðíèöè Ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê íà çà¼åäíè÷êî¼ ñåäíèöè Îïøòèíñêîã âåà è Âåà ðàäíèõ çà¼åäíèöà, îäðæàíî¼ 21. äåöåìáðà 1965. ãîäèíå, äîíåëè ñó
‘’Îäëóêó î ïðèìåíè ïðîïèñà ÷ëàíà 12 Çàêîíà î èçìåíàìà
è äîïóíàìà Çàêîíà î ïîäðó÷¼èìà îïøòèíà è ñðåçîâà ó
Íàðîäíî¼ Ðåïóáëèöè Ñðáè¼è’’15 êî¼îì ¼å ðåãóëèñàíî ïèòàå èçáîðà çà îäáîðíèêå îïøòèíñêå ñêóïøòèíå. Ïðåìà òî¼
îäëóöè: ‘’Îïøòè èçáîðè çà ñâå îäáîðíèêå îïøòèíñêå
ñêóïøòèíå èçâðøèå ñå ó 1967. ãîäèíè êàäà ñå áóäó
âðøèëè îïøòè èçáîðè çà ïîëîâèíó îäáîðíèêà ñâèõ îïøòèíà íà òåðèòîðè¼è Ñîöè¼àëèñòè÷êå Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å.’’16
Áà¼ìî÷êè îäáîðíèöè áèëè ñó âðåäíè òîã äàíà è íà èñòî¼
ñåäíèöè îäëó÷èëè ñó è ‘’î äîäåëè íàãðàäå ïðåäñåäíèêó
Ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê óëè Ìîðâàè¼ó, ïðåäñåäíèêó ñêóïøòèíå îïøòèíå Áà¼ìîê äîäåó¼å ñå íàãðàäà
ó èçíîñó îä 114.000.– äèíàðà è ñëîâèìà: ¼åäíà-ñòîòèíà÷åòðíàåñòõèàäà äèíàðà, ò¼ èçíîñ ó âèñèíè ¼åäíîìåñå÷íå ñòàëíå íàãðàäå çà ðàä ïðåäñåäíèêà ó Ñêóïøòèíè
îïøòèíå Áà¼ìîê. Èñïëàòà ïî îâîì ðåøåó ïàäà íà òåðåò
ñðåäñòàâà ïðåäâèåíèõ ó áóåòó, ïîçèöè¼à 38 06-2-2’’17
Ïîòïèñíèê îâîã ðåøåà ¼å £îæåô Ìî¼çåø, ñåêðåòàð ÑÎ
Áà¼ìîê. Îñòàëî ¼å íå¼àñíî äà ëè ¼å ïðåäñåäíèê Ñêóïøòèíå
îïøòèíå íàãðàåí çà êîíêðåòàí ïîñàî îêî ïðîìåíå
òåðèòîðè¼àëíî–ïîëèòè÷êîã ñòàòóñà ìàëå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå íà ñåâåðó Áà÷êå èëè çà öåëîêóïíè äîïðèíîñ ó
ðàçâî¼ó è íàïðåòêó Áà¼ìîêà.
Îäáîðíèöèìà ñóáîòè÷êå Ñêóïøòèíå îïøòèíå îñòàëî
¼å ñàìî äà ïîòâðäå ðàíè¼å îäëóêå õè¼åðàðõè¼ñêè
íàäðååíèõ çàêîíîäàâàöà è áà¼ìî÷êèõ êîëåãà è äà íà
çà¼åäíè÷êî¼ ñåäíèöè, îäðæàíî¼ 29. äåöåìáðà 1965. ãîäèíå, äîíåñó ÷èòàâ íèç àêàòà êî¼è ñó áèëè ïîòðåáíè è çàêîíîì ïðåäâèåíè çà íîðìàëíî ôóíêöèîíèñàå óäèìà
è êâàäðàòóðîì óâåàíå îïøòèíå è ïîòâðäå íîâó ïîëèòè÷êî-òåðèòîðè¼àëíó ðåàëíîñò.

Összefoglaló
Bajmok község megszüntetése
A Szerb Népköztársaság kerületi illetőségéről szóló
törvénye alapján 1965 végén megszűnik Bajmok község
közigazgatási szerv 21 évig tartó fennállása. Szabadka vált
közigazgatási központtá, itt foglalkoztatta a bajmoki dolgozók

egy részét. Ez a státusbeli változás felölelte azokat a
szerveket és intézményeket is, melyek alapítója Bajmok
község volt. Ettől kezdve Bajmok község polgárai Szabadkán intézik hivatali ügyeiket.

Zusammenfassung
Zuständigkeitsabschaffung der Gemeinde Bajmok
Aufgrund der Gesetze über die territoriale Zuständigkeit
der Bezirke in der Volksrepublik Serbien ist 1965., nach 21
Jahre Arbeit, die Zuständigkeit der Gemeinde Bajmok
abgeschafft. Als neues Verwaltungszentrum übernahm Subotica ein Teil der eingestellten Administration. Diese neue
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Statusregelung hatte seine Auswirkung auf diejenige Verwaltungsorgane und Institutionen, deren Gründer die Gemeinde
Bajmok war. Seit der Zeit erledigen die Bürger ihre ämtliche
Angelegenheiten in dem neuen Verwaltungszentrum, in Subotica.
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Iz rada arhiva

Zoltan Mesaroš,
arhivista

II subotički arhivski dan
Arhivi i digitalizacija, problemi i perspektive

Istorijski arhiv Subotica je 23. septembra. 2009. godine po
drugi put organizovao arhivski dan u velikoj većnici Gradske
kuće, uz pomoć i pažnju lokalne vlasti. Skup je bio meñunarodnog karaktera. Organizovan je uz prisustvo predstavnika
arhiva i predavača iz Srbije, Mañarske, Hrvatske i Bosne i
Hercegovine i uz simultani prevod. Tema arhivskog dana bila
je digitalizacija.

Stevan Mačković, direktor Istorijskog arhiva Subotice,
održao je predavanje pod naslovom: “Praksa digitalizacije u
IAS”. Govorio je o počecima digitalizacije i to pitanje sagledao
je sa aspekta postojeće prakse. Prikazao je prve kompjutere i
digitalne ureñaje koje je Arhiv koristio, prikazao je razvoj digitalizacije i tokove povećavanja obima. Arhiv postaje sve
savremeniji i pripremljeniji u smislu tehničke opreme za ove

poslove. Do skupa o kojem je reč, digitalizovane su 44 matične
knjige. Uz matične knjige započeta je digitalizacija: karata,
mapa, planova, tehničke dokumentacije, fotografija, diploma
i spisa. Pri ovom poslu, najviše problema zadavao je format
arhivalija, zbog velikih dimenzija nekih karata. Digitalizacija
matičnih knjiga bila bi potpuna kada se u bazu ne bi unosila
samo slika, nego i sadržaj, što bi omogućilo ozbiljnija
pretraživanja. Istorijski arhiv Subotice dosta je radio na izdavanju digitalnih sadržaja (rukopisne karte, 2005; Protokol
Magistrata povlašćene Kraljevsko–komorske varoši Sent Marija – ranije nazivane Sabatka (1743–1756), dokumenti Diákok
a levéltárban – a levéltár és az iskola, 2007; 60 godina delatnosti Istorijskog arhiva – A Szabadkai Történelmi Levéltár 60
éves tevékenysége, 2007; Diákok a levéltárban II. – Szabadkai
polgárok; Privilegija slobodnog kraljevskog grada Subotice iz
1779. godine – Szabadka szabad királyi város 1779 évi kiváltságlevele, 2009). Stevan Mačković je naglasio da je digitalizacija veoma važan i obiman zadatak
Zoran Vukelić, arhivista imao je raspravu pod naslovom:
“Web stranice Arhiva u Vojvodini ”. On je pregledao sve web
stranice arhiva u Vojvodini, ali i mnoge u Srbiji i inostranstvu
i analizirao njihov sadržaj. Ustanovio je da su dosta različite i
web stranice i obim informacija. Naglasio je da su web stranice veoma važne u održavanju kontakata sa potencijalnim
istraživačima i stanovništvom, ali je najvažnije da su one,
možda, prve informacije koje dopiru do sve većeg kruga ljudi
koji koriste pogodnosti interneta. Svoje izlaganje zaključio je
primedbom da web stranice, njihov sadržaj i njihova izrada
zaslužuju izuzetnu pažnju.
Slàvicà Nàràndžić iz Arhiva Srbije, diplomirani pravnik,
rukovodilàc Službe zà zàštitu àrhivske gràñe vàn àrhivà, održala je predavanje na osnovu rada u kome je učestvovala i Marija Nenadić, diplomirani pravnik, stručni saradnik za pravne
poslove, pod naslovom: „Stanje arhivske grañe u Srbiji i digitalizacija“. Istakla je da prenos podataka u digitalni oblik
omogućava lakše pretraživanje, smanjuje mogućnost oštećivanja dokumenata. Digitalizaciju bi trebalo uraditi tako da
zaposleni u arhivima izrade baze podataka, što je već i započeto u nekim arhivima.
Iz Arhiva Vojvodine Dejan Maoduš, arhivista, predstavio je
rad pod naslovom „Metodološki pristup digitalizaciji arhivske
grañe“. Arhivu Vojvodine predloženo je od strane registrature
da digitalizuje grañu koja se još nalazi kod stvaralaca. Posle
upoznavanja sa zakonskom regulativom i sa željama vlasnika
registrature izrañen je elaborat, sačinjen plan i sagledano je
stanje u registraturi. Urañeno je 7.5 miliona skenova iz 11.000
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predmeta i izrañena je baza podataka. Posebna pažnja posvećena je redosledu i adresiranju dokumenata i digitalnih fajlova, jer je bilo važno da se dokumenti vraćaju u registratore po
utvrñenom redosledu, a digitalni fajlovi da budu pristupačni.
Osoba koja je digitalizovala grañu, kontinuirano je proveravala
kvalitet i verodostojnost digitalizovanih fajlova. Pri skeniranju rañeno je i „opredmećivanje“ dokumenata tako što su
izmeñu predmeta stavljali jedan beli list na kome je pisalo
„predmet“. Originalni predmeti vraćeni su u registratore, a digitalizovani dokumenti su sačuvani u posebnim podfolderima.
Dr Gabor Brejnih (dr. Breinich Gábor), arhivski savetnik
iz Arhiva glavnog grada Budimpešte (Budapest Főváros Levéltára), održao je predavanje pod naslovom: Desetogodišnje
iskustvo na digitalizaciji u Arhivu glavnog grada Budimpešte.
(Budapest Főváros Levéltára egy évtizedes digitalizálási
tapasztalatai). Na početku svog predavanja naglasio je da bi
pre deset godina jedva bilo moguće da se sakupi ovoliki broj
predavača koji bi iskustveno govorio o digitalizaciji. Prve studije o pitanju digitalizacije bile su retke i objavljivane su 1997.
godine, tako da su u budimpeštanskom gradskom arhivu već
1998. godine počeli razmišljati o digitalizaciji. Sredstva su
nabavljena na konkursu. Prirodno je bilo da započnu sa digitalizacijom vizuelno zanimljivih predmeta. Posebno se
postavljalo pitanje kako pronaći rešenje za kvalitetno digitalizovanje, koje neće zauzeti suviše mesta u digitalnom prostoru.
Prihvaćeno je da kao dobar format posluži 400 dpi, koji omogućava da se sačuva sve što je vidljivo na dokumentu. Takoñe,
odlučili su da fajlove čuvaju u TIF (TIFF) formatu. Predavač
je naznačio da izbor predmeta za digitalizaciju zavisi od
konkursa putem kojih dobijaju novac za poslove, ali i od razvoja tehnike i sve lakšeg skladištenja informacija, i sve razvijenije metodologije digitalizacije. Uz Arhivu glavnog grada u
Mañarskoj osnovana su i preduzeća koja se bave digitalizacijom.
Ljiljana Dominković, arhivista Državnog arhiva Osijek,
održala je predavanje o digitalizaciji u Državnom arhivu u Osijeku. Ona je izdvojila, da je danas informatika prisutna na svim
poljima. Velika je opasnost ako digitalizaciju ne radimo po
dobro utvrñenom planu, tako da je u Hrvatskoj na državnom
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nivou doneta odluka o digitalizovanju grañe. Došli su do
zaključka da vredi digitalizovati predmete koji sadrže „metapodatke“ tj. podatke koji se ne mogu drugačije reprodukovati
(planovi, tlocrti, karte). Takoñe su zaključili da treba digitalizovati matrikule radi njihove vrednosti. Zbog sličnih razloga
digitalizovana je graña katastra. Kao rešenje problema u
Hrvatskoj osnovan je „ARHiNET“, mrežni informacijski sistem, koji obezbeñuje rešenje skladištenja i dostupnosti digitalizovanih arhivalija. Mada su svesni i toga da treba pratiti
razvoj informatike radi iznalaženja boljih rešenja.
Ferenc Siñi (Szűgyi Ferenc), arhivista Istorijskog arhiva
Senta govorio je o digitalizaciji crkvenih matičnih knjiga (Az
egyházi anyakönyvek digitalizálása), koju su započeli 2005.
godine. Na početku rada graña na mikrofilmovima je digitalizovana mikrofilm skenerom. To su bile matične knjige
katoličke i pravoslavne crkve. Godine 2006. nabavljen je fotoaparat, montiran je na spravu za mikrofilmovanje i tako je
ubrzan proces digitalizacije.
Digitalizovane su matične knjige okolnih mesta, koja su pod
ingerencijom arhiva Senta (Gornji Breg, Horgoš, Martonoš,
Kanjiža, Adorjan, Bečej, Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo,
Mol). Pored katoličkih digitalizovane su i jevrejske i
nazarenske matične knjige. Količina digitalizovane grañe
iznosi 14.8 m.
Ovaj poduhvat ujedno obezbeñuje i čuvanje istorijske baštine, samim tim što je pravna pozadina ovih arhivalija nesigurna, jer crkve mogu, a po iznetim podacima i žele da dobiju njihove oduzete knjige. Zato je za rad arhiva važno da budu
obezbeñeni dostupnost, čuvanje i isporuka uverenja.
Pošto je trebalo brzo da se radi važno je bilo dobro označiti i skladištiti digitalne podatke. Fotografije su obrañivane radi
bolje čitljivosti, a sačuvane su o oba oblika. Cilj je da informatičar uradi program koji će pomoći u brzom pronalaženju
podataka.
Dr sci. Izet Šabotić, direktor Arhiva tuzlanskog kantona
sagledao je čitavu koncepciju digitalizacije i održao predavanje o temi „Prednosti i nedostaci digitalizacije arhivske grañe
– bosanskohercegovačko iskustvo“. Predavač je naznačio da
se proces digitalizacije može uklopiti meñu klasične zadatke
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zaštite arhivske grañe. Takoñe je nova tehnika primenljiva u
sistemu upravljanja, pri čemu ja važna pravna osnova delatnosti. Veliki je problem kako sačuvati dokaznu vrednost digitalizovanih arhivalija. Ovaj stručnjak kao zaključak je izdvojio, da
digitalizacija olakšava pristup arhivalijama, ali je veoma važno
da se dobro razmisli o tehnici i tehnologiji odabira. Po njemu
treba krenuti sa jednostavnom grañom, kako bi se izbegli problemi i steklo iskustvo. U Bosni i Hercegovini se proces digitalizacije smatra kao deo „hibridnog arhiviranja“ u kome je
mikrofilmovanje trajnije rešenje, dok digitalizacija „povećava
upotrebno-korisnu funkciju bržeg pristupa arhivskoj grañi“.
Andor Mudri (Mudri Andor), arhiviski pomoćnik Arhiva
Županije Bač-Kiškun (Bács-Kiskun Megyei Levéltár), održao
je predavanje pod nazivom „Iskustva digitalizacije tehničke
dokumentacije u Arhivu županije Bač-kiškun“ (“Bács-Kiskun
Megyei Levéltárban őrzött tervrajzok digitalizálásának tapasztalatairól”). Predavač je svoje izlaganje počeo isticanjem činjenice da dokumenti nisu večni, a njihova sadržina ne vredi
mnogo ako su zatvoreni u depoima u kutijama. Mikrofilmovanje je pomoglo da graña bude lakše dostupna. Novu fazu razvoja čini digitalizacija, ona ima i tu prednost što je veoma lako
napraviti kopiju digitalnog sadržaja, koja je ujedno i dostupnija. Predavač je izložio optimističko viñenje, da se digitalizovani fajl može sačuvati beskonačno dugo i da se, zapravo, digitalizacijom drugačijeg tipa može smatrati i pretvaranje njihovog sadržaja u tekstualni fajl. Andor Mudri misli da se formati slikovnih fajlova neće menjati, što znači da treba paziti
samo na redovnu kontrolu i obnavljanje digitalnih fajlova.
Predavač je veoma detaljno govorio o tehničkim parametrima korišćenih digitalnih aparata, i takoñe je naveo 400 dpi,
kao najoptimalniju rezoluciju. On smatra da je preporučljivo
digitalizovati predmete pre restauracije, ali je veoma bitno da
digitalizovani fajl može da se dotera pomoću raznih programa
(Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint). Posebno je naglasio
da se digitalizaciji treba pristupiti sa veoma kvalifikovanim
informatičarem i uz dovoljna materijalna sredstva.
Jugoslav Veljkovski, arhivist Istorijskog arhiva grada Novog
Sada, govorio je o problemima digitalizacije u Arhivu Novoga
Sada. U svom predavanju naveo je razloge zbog kojih valja pristupiti ovom poslu i predočio najbolji način kojim se može
obavljati digitalizacija. Novosañani su odlučili da digitalizuju
veliku i značajnu arhivsku grañu fonda Magistrat slobodnog
kraljevskog grada Novog Sada (1748–1918). Tako su mogli
kontinuirano raditi. Zbog raznovrsnosti arhivske grañe odlučeno je da digitalizuju foto-aparatom.
Pročitana je bila skraćena studija arhiviste Žofije T. Pap (T.
Papp Zsófia) Program za digitalizaciju planova i karata u
Arhivu Baranjske županije u Pečuju (Térkép digitalizálási program a Baranya Megyei Levéltárban, Pécs).
U njihovom arhivu ima oko 3200 karata po kojima je zbirka veoma značajna. S obzirom na okolnost da u Baranji na malom prostoru ima preko 350 nastanjenih mesta, taj predeo je
po tome jedinstven. O svakoj naseobini imaju barem jednu kartu. Uz neke karte postoji i pisana graña i njima se poklanja
posebna pažnja. Veliki broj karata ispisan je rukom, sadrži
značajan broj informacija, crtež o centru naseobine, urbarijalne podatke, podatke o tome gde su i koje su se kulture gajile
i još druge neprocenjive vrednosti. Pojedine grupe karata
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značajne su zbog toga, što su nastale po narudžbi i nareñenju
kralja, npr. iz marta 1850. godine itd.
Naravno, važne su i karte o gradu Pečuju. Zbirke tih karata su značajne zbog rekonstrukcije pojedinih delova grada, a
nekad i zbog mogućnosti identifikacije pojedinih zgrada.
Fotokopiranjem su čak iz drugih arhiva nabavili neke karte
koje dopunjuju zbirku. One su takoñe digitalizovane. Postojala
su arhivska pomagala pre skeniranja, koja su im pomogla da
odrade posao. Arhivsku grañu je skenirala osoba po ugovoru,
zaposlena izvan arhiva. U procesu digitalizacije Pečujci su
shvatili da je važno pripremiti razna arhivska pomagala, kod
nekih predmeta čak veoma detaljna. Digitalizacija karata je
korisna jer, kada je urañena, originalnu kartu više ne treba izdavati, a istraživačima koje interesuju delovi grada prikazuju se
digitalizovani segmenti dotične karte, sa odgovarajućim
delovima grada. Takoñe, važno je da istraživač može bez problema da dobije kopiju lokaliteta koji ga interesuju. Do sredstava potrebnih za obavljanje ovih poslova dolazi se putem
konkursa i raznih drugih izvora. Iz tih sredstava kupovani su
neophodni aparati i angažovani spoljni saradnici.
Tatjana Stevančev, arhivist Istorijskog arhiva Sombor
održala je predavanje o temi „Digitalizacija grañe fonda Sreske
komisije za konfiskaciju Sombor“. Dala je kratak prikaz
pokušaja i postupaka digitalizacije koji se obavljaju u zemljama na zapadu. Interesantno je, da su u Istorijskom arhivu u
Somboru odlučili da digitalizuju tada najfrekventniju grañu, na
osnovu iskustva Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Budući
da skeniranje nije obezbeñivalo potrebnu brzinu i sigurnost,
odlučili su se za mogućnosti digitalnog foto-aparata. Graña je
bila u relativno dobrom stanju pa su je uglavnom lako digitalizovali.
Zaključak na osnovu svih predavanja je da su svi arhivi i
arhivisti svesni značaja digitalizacije, ali manje razmišljaju o
digitalnim tehnikama kao sredstvima za kontakt s javnošću, i
o mogućnosti da pomoću interneta propagiraju arhivsku delatnost. Takoñe je mnogo jeftinije publikovati neka izdanja u digitalnom formatu na CD-u ili DVD-u.
Arhivisti su se uglavnom složili oko zaključka da je digitalizacija najbolja ako je rañena u TIF formatu i sa rezolucijom
od 300 ili 400 dpi. Kod arhivalija koje treba digitalizovati na
prvom mestu su one koje su interesantne u vizualnom pogledu i koje nose metapodatke, tj elemente koji se teško mogu
reprodukovati prepisivanjem i opisivanjem, a pri tom nije zanemarena ni frekventnost korišćene grañe. Proces digitalizacije
usporavaju dva problema. Kao prvo, zakonodavstvo još nije
utvrdilo stabilnu pozadinu te delatnosti, a kao drugo tehnička
oprema i digitalni formati se suviše često menjaju. Radi zaštite
digitalnih sadržaja neophodne su ozbiljne mere predostrožnosti. Najteži je zadatak, da se sačuva verodostojnost, dokazna snaga i istovetnost digitalnih dokumenata sa originalima.
Ipak sve ono što je rečeno daje naslutiti da se digitalizacijom i
brigom o digitalizovanim sadržajima može obezbediti čuvanje podataka do beskonačnosti, a razvoj informatike i interneta tj. umrežavanja upućuje na mogućnost da će dokumenti biti
dostupni u meri koju danas i ne možemo zamisliti. Naravno,
sve to se ne može postići bez stručno dobro potkovanih
arhivista i informatičara. Verovatno je budućnost arhivske
struke u zbližavanju sa informatikom.
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Zoltan Mesaroš PhD,
arhivsta

Arhiv i škola II

Saradnja Arhiva i Gimnazije “Deže Kostolanji” počela je u
školskoj godini 2006/2007. U prvom projektu saradnje ñacima je ponuñeno da istražuju fondove gimnazija koje su postojale u Subotici tokom dužeg vremenskog perioda. Ta saradnja
rezultirala je izložbom u vestibilu Gradske kuće i malim studijama ñaka iako je najvažniji cilj projekta bio da se ñaci upoznaju sa radom arhiva i da se sami naviknu na korišćenje
arhivske grañe. Tok i rezultat istraživanja dokumentovan je na
CD izdanju Istorijskog arhiva Subotica.

Poučeni iskustvima prvog projekta sada smo u posetu
Arhivu doveli više učenika. Učenici svih razreda (1n 3n i 3a)
posetili su instituciju, a najveći deo njih i više puta. Upoznali
su se od oktobra 2008. godine sa radom Arhiva (zašto postoji, kako radi, kako rade njegovi saradnici, kako se skladište
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dokumenti itd.). Razredi su u punom sastavu dolazili do
decembra 2008 godine, posle čega im je ponuñeno da rade na
istraživanju arhivske grañe. Poučeni iskustvom prvog i drugog
programa saradnje sa gimnazijalcima deo projekta proširili
smo na studente učiteljskog fakulteta a i na osnovnoškolce.
Naime, ispostavilo se da veoma malo učenika i studenata ima
predstavu o tome šta se radi u arhivima, pa je iskustvo pokazalo da je ñacima i studentima bez obzira na njihov uzrast veoma interesantno videti arhivske depoe i čuti kako se čuvaju,
štite i koriste arhivski dokumenti. Takoñe je značajno da se svima predoči kako se istorija piše na osnovu izvora, a i to da
nikakvo ozbiljno istraživanje na polju kulture bilo kog društva
ne može biti validno bez potpore arhivskih izvora.
Učenicima Gimnazije smo ovoga puta ponudili fondove i
zbirke o nekim ličnostima iz Subotice:
– F:179. Zbirka Ištvana Ivanjija 1724–1783,
– F:211. Zbirka Ivana Rudića (1904 – ? ); 1686-1975,
– F:216. Zbirka Jelisavete Lifka 1882–1981,
– F:289. Zbirka Tibora Sekelja, svetski putnik
(1912–1988); 1960–1980,
– F:430. Zbirka Marte Kovač Kenjereš (1933–1984);
1881–1994.
Životi i ostavština ovih ličnosti veoma su raznoliki. Zbirka
Ištvana Ivanjija sasvim je mala i sastoji se od svega tri kutije.
Meñutim, latinski jezik i rukopisni karakter dokumenata
postavio se pred učenike kao nerešivi problem. Rad na ovom
fondu sveo se na iščitavanje knjige o istoriji Subotice, koju je
Ivanji napisao na osnovu dokumenata ovog fonda. Učenici su
takoñe izabrali najatraktivnije rukopise radi skeniranja i za
pripremu izložbe.
Sa druge strane fond o Marti Kovač Kenjereš na prvi pogled
je izgledao veoma obilan. Učenicima se učinilo da neće moći
sagledati sve 62 inventarne jedinice (knjige i kutije). Ali jezik
izvora bio je razumljiv i lak, a spisi su bili dovoljno obilni da se
iz njih sazna dovoljno o samoj Marti Kovač Kenjereš. Izvori
su dozvolili da se dobro upozna ličnost poetese, a razni isečci
iz novina omogućili su da se napravi atraktivan deo zajedničke
izložbe. Karakteristika ovog fonda je da je njen stvaralac radio
na sistematizaciji svega sakupljenog. Učenicima je takoñe bilo
simpatično i blisko sve čime se bavila Marta Kovač Kenjereš.
Sve je to razlog što je najuspešniji rad napisan o njoj.
Zbirka Jelisavete Lifka predstavljala je iznenañenje za
učenike; naime, očekivali su da se u njoj mogu pronaći spisi o
njenom mužu Šandoru Lifki. Meñutim, ta vrsta materijala bila
je neznatna, ali su umesto toga pronašli zbirku razglednica
složenu po albumima na veoma osobit način. One su omo-
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gućile, da se izaberu atraktivne slike interesantne za izložbu.
Zbirka se sastojala čak od 102 knjige tj. albuma sa slikama.
Jezik zbirke takoñe je bio dosta pristupačan uz malo latinskog
i nemačkog teksta.
Fond o Tiboru Sekelju, iako količinski ne mali, nije mogao
da dâ punu sliku života ove ličnosti. Svetski putnik i esperantista živeo je toliko intenzivno i na toliko mesta bio, da spisi
koji su ostali o njemu govore o svemu tome samo letimično.
Ipak, ta zbirka je bila bogata pismima i raznim stvarima koje
je sakupio tokom života. Dopisivao se sa ljudima iz dalekih
zemalja, služio se esperantom i drugim svetskim jezicima. Takoñe je napisao velik broj knjiga na raznim jezicima
Ivan Rudić je subotički intelektualac koji je pratio dešavanja u gradu, sakupljao članke i razne spise na svim jezicima
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koji su se govorili u Subotici. U ovoj zbirci bilo je dokumenata o interesantnim dogañajima u gradu i okolini.
Grupe učenika sedmično su provodile vreme u Istorijskom
arhivu, radeći na izboru interesantnih dokumenata za izložbu,
i sakupljajući podatke za pisanje rada o dotičnoj osobi.
Projekat je okončan krajem maja 2009. godine izložbom
postavljenom u Gimnaziji za talentovane ñake “Deže Kostolanji” i može se smatrati uspešnim. Relativno mnogo učenika upoznalo se sa arhivom i arhivskom grañom, a oni koji su
odlučili da se pozabave pojedinačnim ličnostima, mogli su da
upoznaju metode istarživanja i stekli su osnovne veštine da bi
u budućnosti mogli pisati naučne radove. Takoñe je bio rezultat projekta novo CD izdanje.
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Çîðàí Âóêåëè,
àðõèâèñòà

Èçëîæáà î ñóáîòè÷êèì
ãðàäñêèì êóàìà

Ó îðãàíèçàöè¼è çàïîñëåíèõ ó Èñòîðè¼ñêîì àðõèâó
Ñóáîòèöà, ó âåñòèáèëó ñóáîòè÷êå Ãðàäñêå êóå, áèëà ¼å îä
3. äî 24. ñåïòåìáðà 2010. ãîäèíå ïîñòàâåíà èçëîæáà
‘’Ñóáîòè÷êå ãðàäñêå êóå 1751–1828–1910’’.
Íà ñâå÷àíîì îòâàðàó, ó ñêëîïó ïðîãðàìà îáåëåæàâàà Äàíà ãðàäà, Ñòåâàí Ìà÷êîâè, äèðåêòîð Èñòîðè¼ñêîã àðõèâà Ñóáîòèöà, ãîâîðèî ¼å î èñòîðè¼è ñóáîòè÷êèõ ãðàäñêèõ êóà è èõîâîì çíà÷à¼ó çà ñâàêîäíåâíè
æèâîò ãðààíà ó ïðåòõîäíà äâà è ïî âåêà. Èñòàêàî ¼å è
óðáàíèñòè÷êî àðõèòåêòîíñêè çíà÷à¼ ñâàêå îä òðè Ãðàäñêå
êóå. Ïðèñóòíèì çâàíèöàìà îá¼àñíèî ¼å êàêî, çàøòî è îä
÷åãà ¼å ñà÷èåíà èçëîæáà. Ïîäñåòèî ¼å íà ïðåòõîäíó
èçëîæáó ñà èñòîì òåìîì êî¼ó ñó íàøå êîëåãå ïîñòàâèëå
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ïðå 34 ãîäèíå, ãäå ñó òàäà ïðåäñòàâåíè îðèãèíàëíè
ñïèñè è äîêóìåíòè Àðõèâà è óêàçàî je íà ðàçëèêó ó îäíîñó
íà îâó ïîñòàâêó, êî¼à ¼å çàõâàó¼óè ðàçâî¼ó òåõíèêå
ïðåòåæíî ñàñòàâåíà îä ñêåíèðàíå àðõèâñêå ãðàå. Î
çíà÷à¼ó öåíòðàëíèõ êóà ãðàäñêå óïðàâå ãîâîðèëè ñó Ãåçà
Âàø (Vass Géza), äèðåêòîð Ìåóîïøòèíñêîã çàâîäa çà
çàøòèòó ñïîìåíèêà êóëòóðå, è Ñàøà Âó÷èíè, ãðàäîíà÷åëíèê Ñóáîòèöå.
Ñàìà èçëîæáà ñàñòî¼àëà ñå îä òðè öåëèíå êî¼å ñó
ïðàòèëå Ãðàäñêå êóå àëè è äðóøòâåíå óñëîâå è îêîëíîñòè
ó êî¼èìà ñó ãðàåâèíå ïîäèçàíå. Òèìå ¼å íà÷èåí ïîêóøà¼
äà ñå ïðèêàæå íà¼óæà ïîâåçàíîñò öåëîêóïíîã öèâèëèçàöè¼ñêîã óñïîíà è ðàçâî¼à ãðàäà ñà ñåäèøòåì óïðàâå –
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Ãðàäñêîì êóîì. À îíà ¼å ïðâî, îä ïîëîâèíå 18. âåêà, áèëà
âðëî ñêðîìíà è íåóïàäèâà, äà áè, îäðàæàâà¼óè íàïðåäàê ñ ïî÷åòêà 20. âåêà, èçðàñàëà ó äîìèíàíòíó ãðàåâèíó
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öåíòðà Ãðàäà àëè è ïîñòàëà åãîâèì ïðåïîçíàòèâèì
ñèìáîëîì.
Ðåàëèçàöè¼ó èçëîæáå êàî è ïðàòååã êàòàëîãà íà
ñðïñêîì, õðâàòñêîì è ìààðñêîì ¼åçèêó, ïîìîãëè ñó Ìèíèñòàðñòâî êóëòóðå Ðåïóáëèêå Ñðáè¼å è Ãðàä Ñóáîòèöà.
Èçëîæáó êî¼à ñå ñàñòî¼àëà îä 50 èçëîæàêà-áàíåðà
âåëè÷èíå 70 ïóòà 100 öì, êàî è îä îðèãèíàëíèõ äîêóìåíàòà èçëîæåíèõ ó âèòðèíàìà, äî åíîã çàòâàðàà 24. ñåïòåìáðà, ïîñåòèëî ¼å ïðåêî 2.000 ïîñåòèëàöà.
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Mijo Mandić

Buni, Bunievci, Bunjevci
Bunjevačka Matica, Subotica 2009, str. 248.

U izdanju Bunjevačke Matice ova knjiga se pojavila pred
javnošću, krajem 2009. godine. Njen autor je unuk Mije Mandića, arhitekta Mijo Mandić mlañi (1949.) koji se do sada u
oblasti društvenih nauka javljao novinskim člancima i kraćim
prilozima.
Već iz samoga naslova koji reña etnonimske oznake i oblike
iz ranijih vremena, naslućuje se tema i sadržaj obimne studije – pokušaj rekonstrukcije porekla Bunjevaca, odnosno njihove etnogeneze, od najstarijih vremena pa do sadašnjeg
doba.
A odgovore na ta pitanja davali su u zadnjih stotinu i pedesetak godina mnogi autori, vrlo različitih stručno formalnih kvalifikacija i zvanja, od profesora univerziteta do ambicioznih
amatera, u formama ozbiljnih naučnih studija, istoriografskih,
etnografskih, lingvističkih i drugih, do politikantskih pamfleta. Iz današnje perspektive u rezultatima koje su ostavili, lako
se iščitava njihova vrednost t.j. efemernost isto kao i sa koje
nacionalno ideološke polazišne osnove obrañuju temu.
Plodovi njihovih nastojanja su zbog toga šaroliki, neujednačeni, heterogeni, često nedovoljno argumentovani i po pravilu meñusobno suprotstavljeni. Time ta produkcija kao da
samo odslikava kolebanja koja zahvataju Bunjevce. Stanje u
tom pogledu je takvo da do danas, ni u naučnim krugovima,
ni u svakodnevnom životu, nije iskristalisan zajednički
opšteprihvaćen stav ni o nekim od najosnovnih stvari, počevši
od porekla imena Bunjevaca, pa do toga kojoj naciji oni pripadaju. U tom svetlu treba promišljati i o prisutnoj dubokoj
podvojenost te male zajednice na Bunjevce i Bunjevce Hrvate.
Treba istaći da je Mandić jedan od autora koji danas pripada
deklarisanim Bunjevcima, odnosno nehrvatima.
Bunjevci danas u Srbiji predstavljaju etničku zajednicu
kojoj su priznata prava nacionalne manjine, te imaju formiran
svoj Nacionalni savet. Najveća koncentracija im je u području
oko Subotice. Starosedelačko i autohtono su stanovništvo, tu
su masovnije naseljeni u XVII i XVIII veku. U periodu Monarhije mañarizacija je i meñu njima bila vrlo snažna. Smatra se
da su bili odlučujući demografsko-etnički faktor koji je doprineo da se granična linija, po završetku Prvog sv. rata, povuče
upravo na način da Subotica pripadne novoj državi. Ukupno
ih je po rezultatima popisa stanovništva iz 2002. bilo popisano
20.012. Drugi deo te populacije, slične brojnosti, izjašnjava se
kao bunjevački Hrvati. Zajedničko im je što beleže velike
demografske padove.
Delo je podeljeno na sledeća poglavlja: O nazivu Bunjevac,
Analiza prošlosti Bunjevaca sa aspekta njihovih naseljavanja i
njihovih prezimena, Sličnost ili istovetnost naših prezimena sa
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brñanskim plemenom Drobnjaka, Usporedba prezimena
Poljičana sa prezimenima bačkih Bunjevaca, Analiza napisa
dr. Riste Jeremića „Beleške o Bunjevcima“ u odnosu na bunjevačka prezimena, Značajna prezimena na koje upozorava
biskup Ivan Antunović, Završno razmatranje analize Bunjevaca sa aspekta njihovih prezimena, Govor bačkih Bunjevaca
kao faktor njihove osobenosti, Na koji način se i od kada koristio štokavsko-ikavski govor, „Kako se ime naroda i zemlje, u
imenu Ilira i Traka samo i jedino u nami zadržalo, pa nijednom
drugom puku, koji je ovuda živio, nije to ime podieljeno“,
Starosedeoci sa panonsko-transilvanskih prostora i njihovo
moguće ishodište za poreklo Bunjevaca, Osvrt na najnovija
istraživanja u vezi porekla indoevropskih naroda, Sažete prepostavka – hipoteze o poreklu Bunjevaca, Kako različiti autori
vide poreklo Bunjevaca, Moguća područja prvobitne bunjevačke postojbine, Završno razmatranje o poreklu Bunjevca,
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Znameniti Bunjevci od XVII do XX veka, Na polju javnog
života, Franjevci Bunjevci. Dat je popis literature od 153
jedinice.
Rad obuhvata polja nekoliko disciplina: istorije, arheologije, etnologije, antropologije i drugih. Sa toga aspekta, mora se

ex pannonia
reći da je ovde reč o amaterskom delu, pošto autor nema takve
stručne kvalifikacije, no on formom a delimično i koncepcijom uspeva da zadovolji osnovne postavke naučne metodologije, npr. koristeći naučnu aparaturu pozivajući se na 100 fusnota.
Mandićeva knjiga je zasnovana na podacima iz postojeće
literature uz dodavanje nekih originalnih koncepata, poput
onog lingvističkog – o sanskritskim korenima imena Bunjevaca. Autor nije koristio nove istorijske ili druge izvore i grañu.
Jasno je da se metodom kompilacije teško može dostići više
nego što su preñašnji pisci uspeli. Vrednost ali istovremeno i
mana ove knjige, nalazi se u samoj činjenici da pokušava aktualizirati pitanje porekla Bunjevaca sabravši dostignuta znanja
na temeljima napisanog u ranijim periodima, postavivši ih u
funkciju prilagoñenu današnjoj društvenopolitičkoj situaciji.
Time smo dobili još jedno delo koje obogaćuje bibliografiju o
Bunjevcima, nudeći ponekad kontraverzne odgovore na teška pitanja etnogeneze, svedočeći o problemima i iskušenjima
kojima je ova mala zajednica izložena.
Stevan Mačković
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Áðàíêî óïóðäè¼à

Ïîðîäèöà êîëîíèñòà ó
Áà¼ìîêó 1945–1948
Äðóãî èçìååíî è äîïóåíî èçäàå,
Ñðïñêè ãåíåàëîøêè öåíòàð, Áåîãðàä 2009, 318.

Íåïóíå ÷åòèðè ãîäèíå ïîñëå ïðâîã èçäàà êèãå
‘’Ïîðîäèöà êîëîíèñòà ó Áà¼ìîêó 1945–1948’’, äð Áðàíêî
óïóðäè¼à, ðåäîâíè ïðîôåñîð íà Ôèëîçîôñêîì ôàêóëòåòó Óíèâåðçèòåòà ó Áåîãðàäó, èçìåíèî ¼å è íîâèì
ïîãëàâèìà äîïóíèî âðåäíî äåëî êî¼å îáðàó¼å ñóäáèíó
êîëîíèñòà êî¼è ñó ïîñëå Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà íàñåëèëè
Áà¼ìîê.1 Èçäàâà÷ äåëà, êî¼å ¼å øòàìïàíî ó 300 ïðèìåðàêà,
¼å Ñðïñêè ãåíåàëîøêè öåíòàð èç Áåîãðàäà.

óïóðäè¼à, ñâàêîì ÷èòàîöó ðàçóìèâèì ¼åçèêîì,
îïèñó¼å ïðîöåñ êîëîíèçàöè¼å Áà¼ìîêà ó âðåìåíó ïîñëå
Äðóãîã ñâåòñêîã ðàòà, ðàçëîãå êî¼è ñó íàâåëè ãîðøòàêå ñà
òðîìåå Ëèêå, Ãîðñêîã êîòàðà è Õðâàòñêîã ïðèìîð¼à äà
áîè æèâîò ïîòðàæå è ‘’èçãðàäå’’ íà ïîäðó÷¼ó ñóáîòè÷êå
îïøòèíå, êàî è äà óòâðäå çàêîíñêó ðåãóëàòèâó êî¼à èì ¼å
1
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òî îìîãóèëà. Äðóãî èçìååíî è äîïóåíî èçäàå êèãå
îáîãàåíî ¼å íîâèì äåëîâèìà: ‘’Êîëîíèçàöè¼à Áà¼ìîêà’’ –
äåî î ïîâðàòíèöèìà, ‘’Òðè ðàñïðàâå î êîëîíèçàöè¼è’’ è
äîïóíîì ïîãëàâà î åòíîãðàôñêîì ÷èòàó àðõèâñêèõ
äîêóìåíàòà: ‘’Î çåìè ìàòèöè’’. Íîâè äåëîâè êèãå ñó,
êàî è ñâè ó ïðâîì èçäàó, óòåìååíè íà èçâîðíî¼
àðõèâñêî¼ ãðàè è äîêóìåíòèìà êî¼å ¼å àóòîð ïðîíàøàî ó
àðõèâñêèì óñòàíîâàìà ðàçëè÷èòå õè¼åðàðõè¼ñêå íàäëåæíîñòè è ñòðó÷íî¼ ëèòåðàòóðè ïèñàíî¼ íà òåìåó èñòèõ,
êàî è ó äèðåêòíèì ðàçãîâîðèìà ñ ìíîãèì óäèìà
íåïîñðåäíî óìåøàíèì ó ïðîöåñ êîëîíèçàöè¼å, êî¼è ñó
ó¼åäíî áèëè åí ñàñòàâíè äåî. Ó ïîãëàâó ‘’Êîëîíèçàöè¼à
Áà¼ìîêà’’ óïóðäè¼à îïèñó¼å êàêî ¼å äîøëî äî êîëîíèçàöè¼å, ïðåñåàâàà ñòàíîâíèøòâà, ïèøå î èõîâî¼
íîâî¼ ñòâàðíîñòè, î ïðîáëåìèìà ñ êî¼èìà ñó ñå ñðåòàëè, o
îäëóöè è ðàçëîçèìà äåëà ïîïóëàöè¼å äà ñå âðàòè ó ñòàðè
êðà¼, êàî è o óëîçè äðæàâíèõ îðãàíà ó ÷èòàâîì ïðîöåñó.
Ïîãëàâå ‘’Òðè ðàñïðàâå î êîëîíèçàöè¼è’’ îá¼àøàâà îâà¼
ñëîæåí, òåæàê è îäãîâîðàí ïîñàî, äîêóìåíòîâàíî
ïðèêàçó¼óè êî ¼å èìàî ïðàâî íà êîëîíèçàöè¼ó, íà äîäåëó
êóà è çåìå è êàêî ñó ñïà¼àíå è äååíå ïîðîäèöå.
Óêðàòêî, àóòîð èñïèñó¼å ñòðàíèöå êî¼å îá¼àøàâà¼ó
èäåîëîøêî–ïîëèòè÷êà, ìàòåðè¼àëíî–ñîöè¼àëíà ïèòàà
è çàêîíñêó ïîäëîãó êî¼è ñó ïîêðåíóëè ÷èòàâ ïðîöåñ.
Ïîñåáíî ¼å âðåäíî è åìîòèâíî äèðèâî ïèñìî êî¼å ñó
êîëîíèñòè èç Áà¼ìîêà íàïèñàëè ‘’Äðóãó ïðåäñåäíèêó
Âëàäå ÔÍÐ£ Ìàðøàëó `Òèòó`’’ ó êî¼åì ñå ‘’Äðàãîì äðóãó
Ìàðøàëó’’ æàëå íà óñëîâå ñìåøòà¼à, ðàñïîäåëó äîáàðà,
îäíîñ áà¼ìî÷êå ëîêàëíå ñàìîóïðàâå, ñèðîìàøòâî,
îñêóäèöó, ïî¼àâó ðàñëî¼àâàà ó äðóøòâó è íà ïðèâèëåãè¼å
êîä íåêèõ êîëîíèñòà àëè è ëîêàëíèõ ðóêîâîäèëàöà è
èõîâèõ ïîðîäèöà. Íîâîïðèäîøëè Áà¼ìî÷àíè îá¼àøàâà¼ó Ìàðøàëó êàêî òè ïðîöåñè óòè÷ó íà èõ è íà ïîòðåáó
çà ïîâðàòêîì ó ñòàðè êðà¼. Î çíà÷à¼ó òîã ïèñìà è îíîãà øòî
¼å óñëåäèëî íà¼áîå ‘’ãîâîðå’’ àóòîðîâå ðå÷è: ‘’Ïèñìî
êîëîíèñòà èç Áà¼ìîêà óêàçó¼å äà ïðè òîì òðåáà âîäèòè
ðà÷óíà î óäñêî¼ äóøè, î îáè÷íîì ÷îâåêó è åãîâèì
ïîòðåáàìà, ìèøåèìà, îñåàèìà, äåëîâàèìà, èäåàëèìà è íàäàèìà è î ÷èåíèöè äà ¼å ðå÷ î ¼åäíîì òåøêîì, ïîñëåðàòíîì âðåìåíó, äðóøòâó è äðæàâè ó ïîâî¼ó,
ïðèëè÷íî¼ ìàòåðè¼àëíî¼ íåèìàøòèíè, êî¼à ¼å äà áè ñå
äåëèëà, çàõòåâàëà ñòðîãå, ÷åñòî è ïðåñòðîãå çàêîíñêå è
ìîðàëíå íîðìå.’’ Ó ìàòåðè¼àëó ïîä íàçèâîì ‘’Î çåìè
ìàòèöè’’ àóòîð óïîçîðàâà íà ìîãóå ïðîïóñòå íàñòàëå ó
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ðàäó ëîêàëíèõ è ñàâåçíèõ îðãàíà, êàî ïîñëåäèöó ëîøåã
÷èòàà è ïèñàà ãåîãðàôñêèõ è ëè÷íèõ ïîäàòàêà.
Èïàê, îíî øòî äðóãî èçäàå óïóðäè¼èíå êèãå ÷èíè
îñîáåíèì ¼åñòå îòêðîâåå è óïîòðåáà âðåäíå àðõèâñêå
ãðàå êî¼ó ¼å àóòîð ïðîíàøàî ó Àðõèâó Âî¼âîäèíå ó Íîâîì
Ñàäó, Àðõèâó £óãîñëàâè¼å è Ìóçå¼ó èñòîðè¼å £óãîñëàâè¼å –
Àðõèâó £îñèïà Áðîçà Òèòà ó Áåîãðàäó è óïîòðåáà ãðàå èç
Èñòîðè¼ñêîã àðõèâà ó Ñóáîòèöè. Ïèñìà êîëîíèñòà £îñèïó
Áðîçó Òèòó, êî¼à îáðàó¼å àóòîð, äîïóó¼ó ïðåäñòàâó î ñèñòåìèìà âëàñòè è âðåäíîñòè êî¼è ñó äîìèíèðàëè ñîöè-

80

Prikazi
¼àëèñòè÷êîì £óãîñëàâè¼îì. Íî, èñòîâðåìåíî, îíà âåðíî
îá¼àøàâà¼ó àóòîðîâó òâðäó íàïèñàíó ó çàêó÷íîì ïîãëàâó êèãå: ‘’äà íè¼å ìîãóå ó ïîòïóíîñòè ïðîòóìà÷èòè
àðõèâñêó ãðàó áåç ïîçíàâàà åòíîãðàôñêèõ ÷èåíèöà íà
òåðåíó, îäíîñíî áåç ïîçíàâàà ñâàêè-äàøåã è îáè÷à¼íîã
æèâîòà êîëîíèñòà’’. Äðóãèì ðå÷èìà, ïðîôåñîð óïóðäè¼à
è ó îâîì äåëó îñòàâà ïðîñòîð äà ó áóäóåì âðåìåíó, íà
òåìåó íîâîîòêðèâåíå àðõèâñêå ãðàå, äîïèøå íîâå
ñòðàíèöå óç ðàñïðàâó ‘’Ïîðîäèöå êî-ëîíèñòà’’.
Çîðàí Âóêåëè, àðõèâèñòà

